Protokół nr 40/2009
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 16 grudnia 2009 r.

Goście zaproszeni:
1. Marian Matusiak – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Zbigniew Mosoń - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa
3. Danuta Pirus – Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa
4. Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa
Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu gminy na 2010 rok.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok.
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.
Nikt z członków Komisji nie zgłosił uwag do porządku obrad. Porządek został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 1. Analiza projektu budżetu gminy na 2010 rok.
Skarbnik MiG A. Chodyra poinformował radnych, że część wniosków do projektu budżetu na 2010
rok, jakie zgłosiły Komisje podczas posiedzeń w dniu 2 i 4 grudnia br. została już uwzględniona.
Zostało to zapisane w objaśnieniach do projektu budżetu, które radni dzisiaj otrzymali.
W objaśnieniach wymieniono m.in. drogi planowane do remontu ze środków zapisanych
w
dziale 600 oraz oświetlenie uliczne.
Radna B. Sikora przypomniała, że Komisja Rewizyjna proponowała zainstalowanie 2 lamp na ulicy
Kościuszki w Świerzawie, powyżej Przedszkola, w kierunku cmentarza oraz lampy na ulicy Łącznej
w Świerzawie, gdzie mieszkają starsi ludzie.
Zastępca Burmistrza Z. Mosoń odpowiedział, że w trakcie modernizacji nawierzchni ulicy
Kościuszki nastąpi także poprawa oświetlenia ulicznego. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z
funduszy europejskich został juz złożony.
Skarbnik A. Chodyra poinformował, że lampa na ulicy Łącznej zostanie zainstalowana ze środków
zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg, o ile będą takie możliwości finansowe.
Radny M. Hajder poinformował,że również w Gozdnie jest potrzeba zainstalowania 4 lamp
ulicznych.
Radny B. Szyja przypomniał, że Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek, aby środki zaplanowane na
oświetlenie uliczne wsi Lubiechowa, Sędziszowa i Stara Kraśnica podzielić po równo dla każdej
miejscowości. Wniosku Komisji nie uwzględniono.
Radny dodał, że mieszkańcy Sędziszowej upominają się o oświetlenie ulicy Polnej.
Skarbnik A. Chodyra odpowiedział, że nie ma dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicy Polnej.
Jak już dokument będzie gotowy, nastąpi realizacja zadania, a środki na ten cel zostaną przekazane z
budżetu gminy.

2 Radny B. Szyja zapytał o to, kiedy zostanie zakończona inwestycja związana z budową oświetlenia
ulicznego w Lubiechowej, Sędziszowej i Starej Kraśnicy.
Zastępca Burmistrza Z. Mosoń odpowiedział, że oświetlenie gmina buduje z własnych środków.
Prace prowadzone są sukcesywni, etapami, stopniowo w poszczególnych miejscowościach.
Radna K. Tatuś poinformowała, że mieszkańcy i rada sołecka Sokołowca zgłaszają potrzebę
remontu drogi za p. Kopeć. Na zebraniu mieszkańców Burmistrz zapewniał, że droga będzie
remontowana, tymczasem w projekcie budżetu na 2010 rok nie ma takiego zadania.
Zastępca Burmistrza Z. Mosoń zaproponował radnym, aby nie uszczegóławiać w budżecie
wszystkich zadań. Zgłaszane potrzeby będą realizowane w ciągu roku, w miarę możliwości
finansowych gminy.
Radna K. Tatuś poinformowała, że w Sokołowcu obok posesji p. Grucy jest most wymagający
naprawy. Do remontu mostu najprawdopodobniej nie potrzeba dużego nakładu środków, ale
późniejsza naprawa będzie bardziej kosztowna.
Skarbnik A. Chodyra poprosił radnych o wykreślenie z objaśnień do projektu budżetu
z działu Kultura Fizyczna i Sport zadania “remont basenu w Lubiechowej”. Zadanie zostało wpisane
omyłkowo.
Radna K. Tatuś zapytała o to, jaki jest koszt wydawania “Wieści Kaczawskich”.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że każde wydanie kosztuje około 600 złotych.
Radna K. Tatuś zapytała o to, jaki koszt opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji dla
Sokołowca i Rząśnika.
Skarbnik A. Chodyra odpowiedział, że Urząd MiG oczekuje na zwrot deklaracji mieszkańców
świadczących o tym, iż chcą w swojej wsi budowy wodociągów i kanalizacji. Jeżeli okaże się, że jest
dużo chętnych na odprowadzanie ścieków i pobór wody, zadanie zostanie wprowadzone do budżetu
gminy.
Radna B. Sikora przypomniała, że na ostatnim zebraniu mieszkańców Świerzawy poruszano problem
braku wody i kanalizacji w mieszkaniu 85 letniej mieszkanki Nowego Kościoła, zajmującej lokal
komunalny.
Przewodniczący Rady M. Matusiak odpowiedział, że administratorem budynku jest ZLG
i tam sprawa powinna być zgłoszona.
Radna K. Tatuś przypomniała, że miało być zrobione rozeznanie kosztów uruchomienia oczyszczalni
ścieków w Sokołowcu. Czy już coś wiadomo? Jeżeli tak, w budżecie należałoby zabezpieczyć
środki na ponowne uruchomienie tego obiektu.
Skarbnik A. Chodyra odpowiedział, że jeszcze nie wyszacowano tych kosztów.
Radna K. Tatuś zapytała o to, która część Świerzawy jest planowana do remontu w ramach kwoty
1.062 tys. złotych, przewidzianych na renowację części wspólnych. Zapytanie w tej sprawie zgłosiła
Komisja Rolnictwa na ostatnim posiedzeniu.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że w czerwcu 2010 r. będzie nabór wniosków o przyznanie
funduszy na ten cel. Pokkreślił przy tym, że z tych pieniędzy nie będzie można remontować np.
elewacji budynków, a jedynie np. korytarze i klatki schodowe. Być może dopuszczalne będzie
remontowanie dachów.
Radna K. Tatuś zapytała o to, jakie pomieszczenia strychowe będą adaptowane na lokale socjalne.
W projekcie budżetu zaplanowano na ten cel kwotę 28 tysięcy złotych.
Skarbnik odpowiedział, że ta kwota będzie przeznaczona na dokończenie adaptacji pomieszczeń
w Starej Kraśnicy.
Radny J. Michoń wyraził opinię, że kwota 32 tysiące złotych zaplanowana na basen
w
Świerzawie jest zbyt mała na niezbędny remont. Według radnego, trzeba szukać źródeł,
z
których można byłoby pozyskać środki na ten cel. Jest to jedyny taki obiekt rekreacyjny
w
gminie, wymaga jednak gruntownego remontu.
–

- 3 Zastępca Burmistrza odpowiedział, że w roku 2009 gmina zainwestowała około 280 tysięcy
w obiekt stadionu i szatni na basenie w Świerzawie. Jeżeli będą możliwości, gmina będzie
remontować basen.
Radna K. Tatuś zapytała o to, na co konkretnie planuje się przeznaczyć kwotę 3 tysięcy złotych
zapisaną w załączniku nr 7 jako wydatek na dofinansowanie urządzeń terenów rekreacyjnych oraz
zaopatrzenie w wodę.
Skarbnik Odpowiedział, że Stowarzyszenie “Sonove” i Związek Działkowców złożyły wnioski na
takie zadania.
Radna K. Tatus poprosiła o podanie szczegółów tych zadań.
Skarbnik odpowiedział, że jego odpowiedź jest szczegółowa.
Ad. 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok.
Komisja opracowała i przyjęła projekt planu pracy na 2010 rok. Projekt zostanie teraz przedłożony
do zatwierdzenia przez radę Miasta i Gminy.
Ad.3. Sprawy bieżące oraz uchwały dotyczące sesji.
1/ Komisja omówiła następujące projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miasta i Gminy
Świerzawa:
1. nr 173 w sprawie uchwalenia “Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.” - ref. D.
Pirus – opinia pozytywna,
2. nr 174 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy i Komisji Rady – ref.
M. Matusiak – opinia pozytywna,
3. nr 175 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/128/2009 Rady Miasta i Gminy Świerzawa
z dnia 25 lutego 2009 r. - ref. D. Pirus – opinia pozytywna,
4. nr 176 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok – ref. A. Chodyra – opinia pozytywna.
2/ Zastępca Burmistrza Z. Mosoń odczytał treść pisma, jakie Burmistrz J. Kołcz przesłał
do p. B. W. – w odpowiedzi na pismo dotyczące naruszenia jej dóbr osobistych.
4/ Przewodniczący Rady odczytał pismo Kierownika Zarządu Lokali Gminnych
w Świerzawie będące odpowiedzią na interpelacje Radnej B. Sikora.
5/ Radna A. Tokarczyk poinformowała, że rodzice dzieci dojeżdżających do szkoły
z Rząśnika nie mają w autobusie opiekuna . Ponadto, starsze dzieci biją młodsze dzieci.
4/ Zastępca Burmistrza z. Mosoń odpowiedział, że obowiązek zapewnienia opieki nad dziećmi w
czasie przewozu do i ze szkoły spoczywa na przewoźniku. Urząd jednak zareaguje na zgłoszenie
p. Radnej i wyśle w tej sprawie pismo do firmy transportowej.
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

