Protokół nr 16/2016
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Świerzawa
(posiedzenie wspólne z Komisją Budżetowo-Finansową, Oświaty i Spraw Społecznych
i Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej)
odbytego w dniu 24 marca 2016 r.
Goście zaproszeni:
1. Paweł Kisowski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Józef Kołcz – Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
3. Sławomir Maciejczyk – Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa
4. Tomasz Brejdak – KPP w Złotoryi - Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie
5. Rafał Lichoś – Prezes Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP w Świerzawie
6. Władysława Tyka, Krzysztof Jagiełło – pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie
Porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego
i przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
2. Informacja dotycząca wykorzystania środków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.
3. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
4. Sprawy różne.
Prowadzący obrady: Paweł Kisowski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
Przewodniczący Rady MiG otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził, że uczestniczy w nim
5 radnych, co stanowi kworum pozwalające na prowadzenie obrad i podejmowanie decyzji.
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad. Nikt z członków Komisji nie
zgłosił uwag. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad 1. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego
i przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
1. Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie T. Brejdak przedstawił informację na
temat bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
W trakcie dyskusji nad w/w informacją poruszano m.in. zagadnienia związane
z zagrożeniami wynikającymi z wykroczeń społecznie uciążliwych, zdarzeniami
i wypadkami drogowymi popełnianymi przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających.
Burmistrz J. Kołcz dobrze ocenił współpracę policji z MGOPS w zakresie realizacji
obowiązków wynikających z postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
(Niebieskie Karty). Pozytywnie ocenił fakt, że w ostatnim czasie zwiększyła się liczba
dzielnicowych Świerzawy. W ocenie Burmistrza, w działalności policji należy dążyć do
tego, aby reakcja służb mundurowych na zgłoszenie o tym, że wymagana jest interwencja
policji była szybsza, niż dotychczas.
2. Prezes Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP w Świerzawie R. Lichoś przedstawił
informację temat zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.

- 2 3. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie K. Jagiełło przedstawił informację na
temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad 2. Informacja dotycząca wykorzystania środków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.
Pracownica Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie W. Tyka przedstawiła informację dotyczącą
wykorzystania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad.3. Omówienie uchwał oraz opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła następujące projekty uchwał na XVII sesję Rady Miasta i Gminy Świerzawa:
1. nr 82 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerzawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego- ref. I. Maciejczyk - opinia
pozytywna,
2. nr 83 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Świerzawa na 2016 rok - ref. K. Jagiełło opinia pozytywna,
3. nr 84 w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerzawie - ref. I. Maciejczyk - opinia pozytywna,
4. nr 85 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni
Rejonowej w Świerzawie – ref. J. Kołcz – opinia pozytywna.
Ad.4. Sprawy bieżące.
1. E. Bąk poinformowała, że niektórzy mieszkańcy Świerzawy zgłaszają problemy związane
z ustawieniem koszy na śmieci. W ostatnim czasie mieszkańcy otrzymali takie kosze do
własnego wykorzystywania, jednak nie wszyscy przy domach mają miejsce na to, aby je
ustawić. Mieszkańcy podpisywali pokwitowanie odbioru tych pojemników, jednak nie
zawsze mają możliwość, aby zabezpieczyć je np. przed zniszczeniem lub kradzieżą.
Zdaniem Radnej, pracownicy firmy, która dostarczała kosze, powinni podsunąć jakieś
rozwiązanie w tym zakresie.
2. Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że wszędzie są zarządcy wspólnot i to właśnie oni
powinni rozwiązać ten problem.
Burmistrz dodał, że pracownik Urzędu MiG będzie docierał w konkretne miejsca, gdzie
zgłaszane są problemy z ustawianiem pojemników na śmieci i będzie wskazywał miejsca,
gdzie można je postawić.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
Prowadzący obrady Komisji
Paweł Kisowski
Protokółowała:
Władysława Tyka

insp. d/s obsługi rady i jej organów

