Protokół nr 20/2016
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej
Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 19 września 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

Porządek posiedzenia:
1. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2016 r. i realizacji inwestycji.
2. Wyjazd w teren – kotłownie w szkołach i kotłownia ZLG, oczyszczalnia ścieków.
3. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015 – 2025,
stan do VIII.2016 r.
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. Wyjazd w teren – kotłownie w szkołach i kotłownia ZLG, oczyszczalnia ścieków.
Po wyjeździe w teren Komisja stwierdziła, co następuje:
1. kotłownie w Szkole Podstawowej w Sokołowcu, w Szkole Podstawowej w Nowym
Kościele i w Gimnazjum w Świerzawie są przygotowane do sezonu grzewczego, opał
zabezpieczony jest na 1 miesiąc grzania;
2. kotłownia na biomasę Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie jest przygotowana do
sezonu grzewczego, opał zabezpieczony jest na 2 miesiące grzania. Komisja stwierdza, że
na placu wokół kotłowni panuje nieporządek;
3. na dzień wizytacji tj. 19 września br. Komisja nie stwierdziła, aby z oczyszczalni ścieków
w Świerzawie wydobywał się fetor ze zgromadzonych tam ścieków;
4. na zaproszenie Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie Komisja
zwizytowała także tą placówkę. Pani Kierownik poinformowała, że WTZ boryka się
z problemem ogrzewania. Dolne pomieszczenia są niedogrzane.
Pani Kierownik proponuje, że załatwi sponsora na zakup pieca i na opał, ale chce odłączyć
się od kotłowni na biomasę.
Komisja stwierdziła, że stan techniczny komina grozi jego zawaleniem. Ponadto, woda
spływająca z balkonu zalewa mur budynku, co powoduje odpadanie tynku.

- 2 Ad.2. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2016 r. i realizacji inwestycji.
Komisja zapoznała się z informacją z realizacji budżetu za I półrocze 2016 r. i realizacji inwestycji.
Informację przedstawił Skarbnik Miasta i Gminy A. Chodyra.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad.3. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015 –
2025, stan do VIII.2016 r.
Komisja zapoznała się z informacją z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na
lata 2015 – 2025, stan do VIII.2016 r.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad.4. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła i zaopiniowała następujące projekty uchwały na XXII sesję Rady Miasta
i Gminy:
1. nr 115 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Świerzawa – opinia
pozytywna,
2. nr 116 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .– opinia pozytywna,
3. nr 117 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie ref.
I. Maciejczyk – opinia pozytywna,
4. nr 118 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Świerzawa na lata 2016-2021 ref. I. Maciejczyk – opinia pozytywna,
5. nr 119 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.- ref. A. Chodyra – opinia pozytywna.
Ad 5. 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

