Protokół nr 17/2016
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej
Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 16 maja 2016 r.
Goście zaproszeni:
1. Paweł Kisowski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Ireneusz Maciejczyk – Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa
3. Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa
4. Jowita Chlebosz – Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi – Punkt Obsługi
Bezrobotnych w Świerzawie
Porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat bezrobocia na terenie miasta i gminy Świerzawa.
2. Wyjazd w teren – drogi, cmentarze komunalne.
3. Omówienie uchwał dotyczących sesji.
4. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Edward Grabski
otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził,
że uczestniczy w nim 4 radnych, co stanowi kworum pozwalające na prowadzenie obrad
i podejmowanie decyzji.
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Nikt z członków Komisji nie
zgłosił uwag, w związku z czym Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został
przyjęty.
Ad 1. Informacja na temat bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
Jowita Chlebosz – Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi – Punkt Obsługi
Bezrobotnych w Świerzawie przedstawiła informację na temat bezrobocia na terenie Miasta
i Gminy Świerzawa.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad 2. Wyjazd w teren – drogi, cmentarze komunalne.
Komisja wyjechała na teren gminy Świerzawa, gdzie dokonała oceny stanu dróg gminnych.
Komisja proponuje Burmistrzowi Miasta i Gminy wykonanie następujących remontów i napraw:
1. Nowy Kościół: 1) droga do kaplicy na cmentarz komunalny - naprawa,
2) droga koło p. Steca (leśniczówka) – naprawa wspólnie z Nadleśnictwem,
3) droga gminna ul. Jeleniogórska 1a-1b – naprawa tłuczniem lub klińcem,
podwyższenie,
4) stare lipy na cmentarzu – wycinka,
5) cmentarz parafialny i zabytkowy kościół – zabezpieczyć przed dewastacją.
2. Biegoszów:
droga gminna koło kuźni – wysypać grysem.
3. Gozdno:
droga koło Pani Golemo – wysypać grysem.
4. Sędziszowa: 1) droga gminna koło p. Fursa, – naprawa,
2) droga gminna do. Cebuli, p. Bijaka – położyć asfalt
3) most na Wielisławkę koło p. Szymańskiego, p. Grynienko – naprawa.
5. Dobków:
droga gminna koło p. Hanebacha - naprawa
6. Podgórki:
droga gminna nr 176 koło p. E. Dziedzica – naprawa (asfalt).
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droga od leśniczówki do p. Gnasia – naprawa.
8. Stara Kraśnica: 1) droga nr 302 Winczo-Pinkiewicz – naprawa,
2) droga nr 254 od p. Winczo – przedłużenie przepustu o 2 metry i nawiezienie na
100 metrów drogi.
9. Lubiechowa: droga gminna koło Pana Ptaka i Pana Nowaka – naprawa.
10. Rząśnik:
1) droga gminna nr 381 koło boiska – do drogi powiatowej – naprawa,
2) droga Rząśnik – Bełczyna – utwardzenie i rowy.
11. Sokołowiec: 1) droga gminna do pól - koło p. Góździa – odkrzaczenie i naprawa oraz
usunięcie przez p. Żałobniaka nawiezionej ziemi z korzeniami – z drogi gminnej,
2) droga gminna koło p. Wosia – do rzeki – utwardzenie.
Propozycja Komisji: dogadać się z p. A. Woś i zamienić ziemię gminną na
drogę, która jest własnością p. A. Wosia.
Ad.3. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła i zaopiniowała następujące projekty uchwały na XIX sesję Rady MiG:
1) nr 91 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – opinia pozytywna,
2) nr 92 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie - ref. I. Maciejczyk –
opinia pozytywna,
3) nr 93 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerzawie - ref. I. Maciejczyk – opinia pozytywna,
4) nr 94 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świerzawie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia Pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy
Świerzawa – ref. I. Maciejczyk – opinia pozytywna,
5) nr 95 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - ref. A. Chodyra –
opinia pozytywna.
Ad 4. Sprawy różne.
Komisja nie poruszała żadnych spraw w tym punkcie obrad.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Edward Grabski

Protokółowała:
Władysława Tyka
insp. d/s obsługi rady i jej organów

