Protokół nr 38/2009
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 19 listopada 2009 r.
Goście zaproszeni:
1. Marian Matusiak – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Partycja Ozga – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie
3. Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa
4. Renata Stanok – Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy Świerzawa
5. Halina Stępniewska, Krzysztof Jagiełło – pracownicy Urzędu MiG w Świerzawie
Porządek posiedzenia:
1. Analiza założeń projektu budżetu miasta i gminy na 2010 rok.
2. Kontrola funkcjonowania
na mieniu komunalnym
Warsztatu
w Świerzawie w 2009 roku.
3. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
4. Sprawy różne.

Terapii Zajęciowej

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.
Nikt z członków Komisji nie zgłosił uwag do porządku obrad. Porządek został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 1. Kontrola funkcjonowania na mieniu komunalnym Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Świerzawie w 2009 roku.
Komisja skontrolowała Warsztat Terapii Zajęciowej w Świerzawie, gdzie ustaliła:
1. z opieki i zajęć w WTZ korzysta 25 podopiecznych, mieszkańców miasta i gminy Świerzawa
i miasta Wojcieszów.
Na zajęcia podopieczni dowożeni są samochodem stanowiącym własność tej jednostki.
Dotacja przyznawana jest na każdego uczestnika zajęć. Jeżeli przez 3 kolejne miesiące na
zajęciach nie ma chociaż jednej osoby, w czwartym miesiącu dotacja na taką osobę jest
pomniejszana /w całym kwartale/.
2. środki finansowe na funkcjonowanie jednostki przekazuje Starostwo Powiatowe w Złotoryi –
90% oraz Rada Miasta i Gminy Świerzawa – 10%.
Dotacja z budżetu gminy Świerzawa na rok 2009 wynosi 41.100 zł. Dotychczas przekazano do
WTZ tylko część dotacji tj. 12.000 zł. Kierownik jednostki otrzymała zapewnienie Skarbnika
Gminy, że do dnia 5 grudnia br. przekaże pozostałą część dotacji.
Kierownik WTZ co kwartał składa do PCPR sprawozdania finansowe z wykorzystania
przyznanych funduszy. Sprawozdania podpisuje Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa.
3. Pomieszczenia WTZ są w dobrym stanie technicznym.
Budynek nie wymaga remontu, poza odświeżeniem większości pomieszczeń.
Malowania
wymaga także jedna z sal, w której powstał zaciek na ścianie,
spowodowany
najprawdopodobniej zaciekaniem wody opadowej. Koszt malowania pokryty zostanie środkami
uzyskanymi z wypłaty odszkodowania.

2 4. Kierownik WTZ planuje wybudowanie zejścia do ogrodu, z poręczami, dostosowanego dla osób
niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Materiał
potrzebny do wykonania tych prac został już zakupiony. Prace będą wykonane przez
pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy.
5. W najbliższym czasie WTZ otrzyma nowy samochód, dobrze dostosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych.
Środki potrzebne na jego zakup przekażą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Złotoryi - 65 tys. zł oraz Miasto i Gmina Świerzawa – 65 tys. zł.
Na zakup samochodu został już ogłoszony przetarg. Kierownik jednostki zgłosiła swoje uwagi
dotyczące wymagań technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, aby dobrze spełniał swoją
funkcję.
6. Koszt eksploatacji samochodu, który aktualnie jest użytkowany w WTZ rozlicza księgowa tej
jednostki.
Kierowca samochodu codziennie otrzymuje kartę drogową, gdzie odnotowuje przebieg pojazdu.
Na koniec miesiąca kierowca sporządza zestawienie przejechanych kilometrów. Norma zużycia
paliwa tego samochodu wynosi 10 litrów na 100 km i nie jest przekraczana.
Koszt eksploatacji samochodu, którego głównym składnikiem jest koszt paliwa, jest różny w
poszczególnych miesiącach roku. W tym roku zwiększy się o koszt dowożenia do Szkoły
Podstawowej w Sokołowcu niepełnosprawnego ucznia, zamieszkałego na jednej z kolonii
Rząśnika.
Samochód ma 5 lat, przebieg 240 tys. km. Naprawy wykonywane są na bieżąco.
Po zapoznaniu się z wyżej opisanym sprawami, Komisja nie wniosła zastrzeżeń do sposobu
wykorzystania mienia gminnego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Świerzawie. Informacji na
w/w tematy udzielała Komisji Kierownik WTZ Pani Patrycja Ozga.
–

Ad.2. Analiza założeń projektu budżetu miasta i gminy na 2010 rok.
Skarbnik A. Chodyra przedstawił założenia do projektu budżetu miasta i gminy na 2010 rok.
Po zapoznaniu się z założeniami do projektu budżetu Komisja omówiła problem funkcjonowania
kotłowni na biomasę w Świerzawie.
Przewodniczący Rady pokrótce poinformował, że obecny na posiedzeniu Komisji BudżetowoFinansowej w dniu 18.11.2009 r. Kierownik Zarządu Lokali Gminnych poinformował, że
wprowadził rygorystyczne wymogi zobowiązujące pracowników kotłowni do systematycznego
badania wilgotności każdej dostawy słomy i jej ważenie przed przyjęciem od dostawcy.
Kierownik ZLG, na swoje potrzeby, będzie co miesiąc sporządzał analizę kosztów utrzymania
kotłowni.
Podjęte działania powinny spowodować, że kotłownia nie będzie przynosić strat.
Radna B. Sikora poprosiła o przedkładanie członkom Komisji comiesięcznych analiz kosztów
utrzymania kotłowni.
Ad. 3. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
Komisja omówiła następujące projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miasta i Gminy Świerzawa:
1/ nr 168 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – ref. R. Stanok - opinia
pozytywna,
2/ nr 169 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych – ref.R. Stanok
– opinia pozytywna,
3/ nr 170 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. - ref. K. Jagiełło - opinia: Komisja

- 3 proponuje uchwalenie górnej stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie
100 złotych brutto za 1m3.
Opłatę za odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do
punktu zlewnego Komisja pozostawić w kwocie 39 złotych brutto za 1m3,
4/ nr 171 w sprawie zmiany nazwy zadania pod nazwą “Na wsi bliżej” - ref. A. Chodyra –
opinia pozytywna.
Ad. 4. Sprawy różne.
Komisja omówiła pismo Pani ............... z dnia 17.11.2009 r. skierowane do Burmistrza Miasta
i Gminy Świerzawa. Komisja Rewizyjna otrzymała pismo do wiadomości.
W w/w piśmie Pani ................ wzywa Burmistrza do zaniechania naruszeń jej dóbr osobistych,
argumentując, że podczas posiedzenia Komisji w dniu 24.09.2009 r. wypowiadając się na temat
funkcjonowania kotłowni na biomasę, Burmistrz podawał nieprawdziwe informacje.
Informacje dotyczyły pracy Kierownika Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie, w czasie, kiedy tę
funkcję pełniła Pani ............... .
Komisja nie zajęła stanowiska do spraw poruszanych w piśmie Pani ............. i poprosiła Burmistrza
o udzielenie Pani .............. odpowiedzi.
Kopię tej odpowiedzi wraz z kserokopią pism potwierdzających przekazanie Pani ..............
odpowiednich instrukcji i dokumentów, o których mowa w w/w piśmie należy przekazać Komisji.
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

