Protokół nr 39/2009
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 02 grudnia 2009 r.
Goście zaproszeni:
1. Marian Matusiak – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa
Porządek posiedzenia:
1. Końcowa analiza i omówienie projektu budżetu miasta i gminy na 2010 rok.
2. Sprawy różne.
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. Końcowa analiza i omówienie projektu budżetu miasta i gminy na 2010 rok.
Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt budżetu miasta i gminy Świerzawa na 2010 rok.
Dyskusja:
1. A. Chodyra: prosi o wykreślenie w objaśnieniach do projektu budżetu w dziale 926 Kultura
Fizyczna i Sport zadania pod nazwą “basen kąpielowy w Lubiechowej”.
2. B. Sikora: przed wykonaniem remontu nawierzchni ulicy Zielonej należałoby najpierw sprawdzić
następujące miejsca i ustalić przyczyny:
1/ obok poczty być może jest niedrożna kanalizacja, gdyż czuć tam nieprzyjemne zapachy
2/w okolicy wjazdu na ulicę Spółdzielczą być może jest zatkana studzienka, ponieważ po
opadach deszczu lub po roztopach stoją tam duże kałuże wody.
Warto byłoby najpierw to sprawdzić, ustalić przyczyny i usunąć usterki, po to, aby później nie
niszczyć nowej nawierzchni.
3. B. Szyja proponuje kwotę 130 tysięcy złotych zaplanowaną na na budowę oświetlenia
w Sędziszowej Starej Kraśnicy podzielić równo dla każdej ze wsi.
4. B. Sikora proponuje zainstalować dwa punkty oświetleniowe powyżej Przedszkola
w Świerzawie, w kierunku na cmentarz. Szacowany koszt instalacji dwóch lamp to około
5 tysięcy złotych.
5. B. Sikora proponuje zainstalować jedną lampę oświetleniową na ulicy Łącznej
w Świerzawie . Mieszkają tam starsi ludzie.
6. B. Sikora proponuje powiększyć plac plac zabaw dla Przedszkola w Świerzawie o część terenu
będącego teraz parkingiem Przychodni Rejonowej /górny parking/.
7. J.Gnaś proponuje doświetlić 2-3 lampami odcinek około 250 m drogi przed świetlicą wiejską
w Rzeszówku, jadąc od Świerzawy.
8. J. Gnaś proponuje naprawę mostu do posesji nr 17 w Rzeszówku /p Pękowski/.
9. J. Gnaś proponuje budowę odstojnika ścieków przy świetlicy wiejskiej w Rzeszówku.
10.B. Sikora proponuje wykonać remont chodnika przy Placu Zamkowym w Świerzawie.

- 2 11.W.Wójcik proponuje wykonać nawierzchnię asfaltową na długości
na uliczce obok posesji p. Kasak, Paniewski, Liboska w Lubiechowej.

około

250

m

Ad. 2. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady M. Matusiak przedstawił projekt planu pracy Rady Miasta i Gminy Świerzawa
na 2010 r.
Przewodniczący zaproponował członkom Komisji, aby w swoim planie pracy uwzględnili te tematy z
planu pracy Rady, które mieszczą się w ich kompetencjach.
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

