Protokół nr 18/2016
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej
Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 27 czerwca 2016 r.

Goście zaproszeni:
1. Paweł Kisowski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa
3. Lucyna Krzyżowska – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie
4. Roman Marzec – Kierownik Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie
5. pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: M. Sinoff, K. Jagiełło
Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2015 rok.
2. Analiza działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie – dostępność usług,
finansowanie działalności.
3. Informacja na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie
Świerzawa.
4. Omówienie uchwał dotyczących sesji.
5. 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. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2015 rok.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Świerzawa za 2015
rok, informacją o stanie mienia gminnego oraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania
budżetu miasta i gminy Świerzawa za 2015 rok, przedstawionym przez Skarbnika MiG
A. Chodyrę.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta i gminy Świerzawa za 2015 rok.
Ad.2. Analiza działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie - dostępność usług,
finansowanie działalności.
Komisja zapoznała się z informacją Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie
L. Krzyżowskiej na temat działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie - dostępność
usług, finansowanie działalności.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Omawiając w/w informację Komisja przyjęła wniosek, skierowany do Burmistrza MiG, żeby
w przyszłorocznym budżecie zaplanować i wykonać podjazdy dla osób niepełnosprawnych przy
drogach gminnych i drogach powiatowych w mieście Świerzawa.
Komisja oczekuje także, że Burmistrz MiG uzgodni z zarządcą drogi wojewódzkiej, że w trakcie
remontu drogi przez Świerzawę takie podjazdy również zostaną wykonane.

- 2 Brak podjazdów uniemożliwia podopiecznym WTZ wyjazdy poza teren Warsztatów, a tym samym
uczestnictwo w zajęciach, które odbywają się poza siedzibą WTZ.
Komisja zdecydowała również o skierowanie wniosku do Burmistrza MiG o uzupełnienie
ogrodzenia wokół WTZ oraz okazanie granicy terenu Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Ad.3. Informacja na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
w gminie Świerzawa.
Komisja zapoznała się z informacją na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży w gminie Świerzawa.
Informację przedstawiła prac. Urzędu MiG M. Sinoff. Komisja przyjęła informację do akceptującej
wiadomości.
Ad.4. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła i zaopiniowała następujące projekty uchwały na XX sesję Rady Miasta i Gminy:
1) nr 98 w sprawie uchylenia uchwały nr V/18/2015 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia
26 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
nieruchomości i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso - ref. A. Chodyra – opinia pozytywna,
2) nr 99 w sprawie opłaty targowej - ref. A. Chodyra – opinia pozytywna,
3) nr 100 w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości diet dla sołtysów oraz
przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta - ref. A. Chodyra – opinia pozytywna,
4) nr 101 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok - ref. A. Chodyra –
opinia pozytywna,
5) nr 102 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Świerzawa od
Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Kościele nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie wsi Nowy Kościół, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 619/1 o pow. 0,40 ha
– opinia pozytywna,
6) nr 103 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - ref. K. Jagiełło – opinia pozytywna,
7) nr 104 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów - ref. K. Jagiełło – opinia pozytywna,
8) nr 105 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi - ref. K. Jagiełło – opinia pozytywna,
9) nr 106 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - ref. K. Jagiełło–
opinia pozytywna,
10) nr 107 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Świerzawa - ref. K. Jagiełło – opinia pozytywna,
11)nr 108 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Świerzawa na lata 2016-2020 – ref. R. Marzec - opinia pozytywna,
12) nr 109 w sprawie zmiany uchwały nr V/19/2011 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia
23 lutego 2011 roku – ref. A. Chodyra - opinia pozytywna.

- 3 Ad 5. Sprawy różne.
Komisja omówiła sprawę ewentualnej sprzedaży części drogi położonej w Dobkowie na działce
nr 138/1.
O wykup części drogi wystąpiło dwóch mieszkańców Dobkowa. Droga stanowi dojazd do ich pól.
Rada Sołecka wsi Dobków na zebraniu w dniu 14.06.2016 r. negatywnie zaopiniowała taką
sprzedaż.
Komisja podzieliła stanowisko Rady Sołeckiej w Dobkowie i nie wyraziła zgody na sprzedaż części
drogi dla w/w mieszkańców Dobkowa.
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

