Protokół nr 18/2016
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych
Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 28 czerwca 2016 r.
Goście zaproszeni:
1. Paweł Kisowski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa
3. Roman Marzec – Kierownik Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie
4. pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: M. Sinoff, K. Jagiełło
Porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z realizacji wykonania budżetu za 2015 rok.
2. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2015 r.
3. Analiza działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie – dostępność usług,
finansowanie działalności.
4. Informacja na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
w gminie Świerzawa.
5. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
6. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Janusz Michoń
otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził,
że uczestniczy w nim 5 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. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy 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.
Ad.2. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2015 r.
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z
wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2015 rok, informacji o stanie mienia oraz wysłuchaniu
ustnych wyjaśnień Skarbnika Miasta i Gminy Świerzawa, Komisja pozytywnie zaopiniowała
wykonanie budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za 2015 rok.
Ad.3. 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.

– 2 Ad.4. 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 5. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła i zaopiniowała następujące projekty uchwały na XX sesję Rady MiG:
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.
Komisja wnioskuje o następującą zmianę w projekcie uchwały:
1) w § 1 pkt. 3) otrzymuje brzmienie: „500 zł w sołectwach od 601 do 900 stałych
mieszkańców”,
2) w § 1 dodać pkt. 4) o następującym brzmieniu: „550 zł w sołectwach powyżej 901
stałych mieszkańców”
2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dla Przewodniczącego Samorządu
Mieszkańców Miasta Świerzawa dietę miesięczną w wysokości 100 zł”.
Komisja podkreśla, że wprowadzenie w/w zmian nie spowoduje wzrostu wydatków
zaplanowanych na diety sołtysów.
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 6. 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
Janusz Michoń

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

