Protokół Nr 34/2009
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Świerzawa
z dnia 16 czerwca 2009 r.
Goście zaproszeni:
1. Marian Matusiak – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Józef Kołcz – Burmistrz Miasta i Gminy Swierzawa
3. Bogumiła Wrześniak – Kierownik Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie
4. Elżbieta Chodyra – główna księgowa Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie
Porządek posiedzenia:
1. Kontrola działalności Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie, w tym analiza ściągalności opłat
za czynsze mieszkaniowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych za 2008 r.
oraz za 4
miesiące 2009 r.
2. Analiza ekonomiczna kosztów funkcjonowania kotłowni na biomasę w sezonie grzewczym
2008/2009.
3. Sprawy bieżące oraz uchwały dotyczące sesji.
Przewodniczący Komisji p. W. Wójcik
otworzył
posiedzenie Komisji
i stwierdził,
że uczestniczy w nim 5 radnych, co stanowi kworum pozwalające na prowadzenie obrad
i podejmowanie decyzji.
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad.
Nikt z członków Komisji nie zgłosił uwag do porządku obrad. Porządek został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 1. Kontrola działalności Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie, w tym analiza
ściągalności opłat za czynsze mieszkaniowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych za 2008 r.
oraz za 4 miesiące 2009 r.
Kierownik Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie p. B. Wrześniak przedstawiła informację
na temat ściągalności opłat za czynsze mieszkaniowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych za 2008
r. oraz za 4 miesiące 2009 r. Załącznik.
Dyskusja:
1. B. Sikora: uważa, że po to, aby zmusić osoby uporczywie uchylające się od zapłaty czynszu za
mieszkanie komunalne, zwłaszcza te, które są w dobrej sytuacji materialnej, należy przygotować
mieszkania socjalne o podstawowym standardzie i przesiedlać te osoby do tych lokali.
Takie mieszkania mogłyby być przygotowane w budynku po byłej hurtowni obuwia
w Świerzawie, w tej części, która stoi nie wykorzystana /piętrowy budynek/.
Wszyscy członkowie Komisji poparli propozycję p. B. Sikora.
Komisja proponuje, aby Burmistrz odstąpił od planu adaptacji pomieszczeń strychowych w tzw.
Domu Starców w Starej Kraśnicy na mieszkania socjalne i zaplanowaną kwotę około 30 tysięcy
złotych przeznaczył na adaptację pomieszczeń w byłej hurtowni obuwia.
W Starej Kraśnicy nie ma wody z wodociągu wiejskiego, woda czerpana jest z rzeki.
2. Burmistrz J. Kołcz: wodę do Domu Starców można doprowadzić ze studni głębinowej. Nie
wykonano tego podczas budowy wodociągu, odstąpiono od doprowadzenia wody ze względu na
bardzo duże koszty budowy, wynikające z tego, że na trasie sieci jest skała.
– 2 Lokale socjalne w Domu Starców będą przygotowane. Po remoncie uzyska się
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mieszkania.
Wypowiadając się na temat zaległości czynszowych i ich ściągalności Burmistrz wyraził opinię, że
Zarząd Lokali Gminnych powinien ciągle wysyłać upomnienia do dłużników
i robić
wszystko, aby zaległości zostały odzyskane. Powinno się także, oprócz ściągalności przez
komornika, wysyłać powiadomienia do Krajowego Rejestru Dłużników. Takie postępowanie
powinno przynieść dobre efekty, gdyż osoba, która znajdzie się w tym Rejestrze, nie uzyska
żadnego kredytu, nie zawrze np. nawet umowy na telefon komórkowy.
Burmistrz poinformował, ze rozważa możliwość zagospodarowania budynku po hurtowni w ten
sposób, że przeprowadzi tam Zarząd Lokali Gminnych, a budynek zajmowany obecnie przez ZLG
przeznaczy na wynajem pod działalność jakiejś firmy.
W budynku po hurtowni można byłoby uzyskać najwyżej 3 lokale socjalne ale ogromnym
nakładem kosztów. Takie rozwiązanie jest ekonomicznie nieopłacalne.
3. Burmistrz: nadal prowadzone są rozmowy na temat przejścia Komisariatu Policji
w Świerzawie do części budynku po MGOKSiR /w centrum miasta/. Burmistrz zgodzi się na to,
jeżeli budynek, w którym obecnie mieści się Komisariat będzie przekazany do gminy.
4. B. Sikora: jak zostanie wtedy zagospodarowana ta nieruchomość.
5. Burmistrz: zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.
6. B. Sikora: a czy nie lepszym wyjściem byłoby przeznaczyć budynek np. na potrzeby osób, które
stracą mieszkanie w wyniku zdarzeń losowych /m.in. pożar/.
7. Burmistrz: na takie potrzeby gmina dysponuje kilkoma małymi lokalami. Jednym z nich jest
mieszkanie na zapleczu Gimnazjum, które nie jest zasiedlone.
8. W. Wójcik: jakie są przyczyny, że wodociąg w Rzeszówku działa awaryjnie.
9. B.Szyja: od pół roku pracownicy ZLG jeżdżą na usuwanie awarii i przerw w dostarczaniu wody
z wodociągu w Rzeszówku, mimo, że ZLG jeszcze nim nie administruje.
10.Burmistrrz: wodociąg wykonano z usterką, wykonawca ma obowiązek jej usunięcia we
własnym zakresie. Jeżeli tego nie zrobi, z kaucji gwarancyjnej jaką firma zdeponowała na
rachunku gminy zostanie potrącona należność za usunięcie awarii przez gminę.
Ad. 2. Analiza ekonomiczna kosztów funkcjonowania kotłowni na biomasę w sezonie
grzewczym 2008/2009.
Kierownik Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie p. B. Wrześniak przedstawiła informację
na temat kosztów funkcjonowania kotłowni na biomasę w sezonie grzewczym 2008/2009.
Załącznik.
Dyskusja:
1. Burmistrz J. Kołcz: zlecił kierownikowi referatu infrastruktury w Urzędzie Miasta i Gminy
dokonanie analizy technicznych warunków funkcjonowania kotłowni, w kontekście ilości
wyprodukowanego ciepła i dochodów ZLG za dostarczane ciepło.
2. W. Wójcik: co złożyło się na ujemny wynik funkcjonowania kotłowni, który według informacji
ZLG wynosi 138 tysięcy złotych
3. Burmistrz J. Kołcz; dokładne dane będą znane dopiero po zaksięgowaniu wszystkich kosztów /w
informacji zawarto dane na koniec kwietnia br./. Na pewno jednak wiadomo, że na wyższe koszty
utrzymania kotłowni miała zła jakość słomy używanej do spalania
w kotłowni /duża
wilgotność/.
4. B. Wrześniak: wilgotność słomy jest mniejszym problemem niż np. zbicie słomy w belach
zakupywanych od rolników. Jeżeli słoma jest słabo zbita, pali się bardzo szybko, nie dając
odpowiedniej ilości ciepła.
- 3 5. Burmistrz J. Kołcz; proponuje, aby Komisja ponownie przeanalizowała koszty funkcjonowania
kotłowni po całkowitym rozliczeniu sezonu grzewczego, kiedy będą znane już wszystkie koszty.
Znana będzie także wartość 1 GJ produkowanego ciepła.
6. W. Wójcik: przyjmuje propozycję Burmistrza, Komisja oczekuje na kompletne materiały od

Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie.
7. W. Wójcik: na jakim etapie jest wykonanie prac konserwacyjnych na wodociągu w Lubiechowej.
8. B. Wrześniak: na ujęciu, gdzie jest hydrofor została wykoszona trawa, w dalszej kolejności będzie
wykonywane odkrzaczanie terenu ujęcia. Zostanie to wykonane w przeciągu miesiąca.
Wymieniono także złoża w studzienkach po prawej stronie ujęcia.
Ad. 4. Sprawy bieżące oraz uchwały dotyczące sesji.
1. Omówienie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Miasta i Gminy Świerzawa:
1/ nr 150 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok – opinia pozytywna, Komisja proponuje
przekazać środki finansowe na remont ulicy T. Kościuszki w Świerzawie na odcinku od
Przedszkola do skrzyżowania z drogą na Gozdno.
2/ nr 151 w sprawie ustalenia oraz określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania
stypendiów sportowych dla zawodników nie posiadających licencji – opinia pozytywna,
3/ nr 152 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa obejmującej
obszar górniczy “Kondratów” i część obszaru górniczego “Krzeniów” położonych
w granicach gminy Świerzawa – opinia pozytywna,
4/ nr 153 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa obejmującej obszar górniczy
“Kondratów” i część obszaru górniczego “Krzeniów” położonych w granicach gminy
Świerzawa – opinia pozytywna,
5/ nr 154 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa dla obszarów
w obrębie wsi Dobków i wsi Stara Kraśnica gmina Świerzawa – opinia pozytywna,
6/ nr 155 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/120/08 Rady Miasta i Gminy Świerzawa
z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w rejonie wsi Dobków
gmina Świerzawa – opinia pozytywna,
7/ nr 156 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa obejmującego obszar w obrębie wsi
Stara Kraśnica gmina Świerzawa – opinia pozytywna,
8/ nr 157 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa – opinia
pozytywna /za głosowało czterech członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymała się od głosu
jedna osoba/,
9/ nr 158 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Świerzawa do wspólnego
przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – opinia pozytywna,
10/ nr 159 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Świerzawa do wspólnego
przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – opinia pozytywna.
2. Radny B. Szyja poinformował, że oczyszczalnia ścieków w Świerzawie wymaga wymiany
drugiej części rusztów. Nie jest więc przystosowana do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków,
które przybędą po wybudowaniu kolejnych wodociągów. Teraz gmina otrzymała
dotację za wybudowaną salę gimnastyczną, można byłoby więc przeznaczyć na ten cel jakieś
środki. Dodatkowo, wymiany wymaga podest.
- 4 Przewodniczący Rady poinformował, że zamiarem Burmistrza jest przeznaczyć te środki na
dalsze inwestycje w naszej gminie.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji
Wiesław Wójcik
Protokółowała:
Władysława Tyka
insp. d/s obsługi rady i jej organów

