Protokół nr 42/2010
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 20 stycznia 2010 r.
/posiedzenie wspólne z pozostałymi Komisjami Rady Miasta i Gminy/

Goście zaproszeni:
1. Marian Matusiak – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Józef Kołcz – Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
3. Zbigniew Mosoń - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa
4. Danuta Pirus – Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa
5. Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa
6. Maciej Maślak – Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie
7. Waldemar Kwieciński – Komendant Gminny OSP w Świerzawie
8. Krzysztof Jagiełło – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie
Porządek posiedzenia:
1. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2009 rok na terenie miasta
i gminy Świerzawa.
2. 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.
Przewodniczący Komisji poprosił Przewodniczącego Rady, aby poprowadził wspólne posiedzenie
Komisji.
Ad. 1. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2009 rok na terenie miasta
i gminy Świerzawa.
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie p. M. Maślak przedstawił informację na temat
stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Świerzawa za 2009 rok. Załącznik
nr 1.
Dyskusja:
1. J. Michoń zapytał o to, czy wykryto juz sprawców ostatnich włamań na działkach przy ulicy
Jeleniogórskiej w Świerzawie oraz o to, co zrobiono w sprawie bezdomnych, którzy tam
przebywali.
2. M. Maślak odpowiedział, że sprawców włamań jeszcze nie wykryto, nie stwierdzono także, aby
na działkach nocowali bezdomni.
3. E. Grabski stwierdził, że w opinii mieszkańców na wsiach nie widać policjantów
i dzielnicowych. Funkcjonariusze są tylko wtedy, kiedy wystąpi jakieś zdarzenie i są wzywani na
interwencję. Za to “drogówka” jest na wsiach 1 lub 2 razy dziennie.
Radny pozytywnie ocenił to, że gmina przekazała środki finansowe na dodatkowe patrole policji
w okresie letnim. Spowodowało to u mieszkańców wzrost poczucia bezpieczeństwa.
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funkcjonariuszy i jest to główna przyczyna tego, że nie ma ich w terenie.
5. M. Matusiak poprosił Kierownika Rewiru Dzielnicowych, aby przekazał swoim przełożonym, że
władze naszej gminy negatywnie oceniają stopień zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańców.
Radny poinformował o tym, że w Nowym Kościele, na moście obok hotelu i na przystankach
nadal gromadzi się młodzież, która zachowuje się głośno i wulgarnie. Przejeżdżający
funkcjonariusze “drogówki” nie reagują na takie zachowania.
Dzieci zamieszkałe w Nowym Kościele także nie czują się bezpiecznie. Dały temu wyraz
w pracach plastycznych wykonywanych w konkursie szkolnym, gdzie rysowały swoje marzenia.
Jednym z nich było to, że chciały by, aby na Dynowicach wybudowany został największy
posterunek policji.
6. M. Maślak odpowiedział, że osoba, która widzi jakieś niedozwolone zdarzenie powinna zgłosić
to na policję. Na interwencję przyjedzie wtedy patrol. Jednak zawsze musi być osoba
pokrzywdzona, która to zgłosi.
7. A. Krzywiński poinformował, że na Krzeniowie, za mostem jest miejsce, gdzie pewne osoby
ustawiły sobie ławeczkę i stolik i spożywają tam alkohol. Policja nie zwraca na to uwagi.
8. J. Michoń zapytał o to, jaki jest ilościowy stosunek policjantów na terenie powiatu do ilości
pracowników administracyjnych zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Złotoryi.
9. E. Grabski poinformował, ze w Dobkowie są wałęsające się groźne psy. Było to zgłaszane na
policję, podawano nazwiska właścicieli psów, policja przyjeżdżała na interwencję ale nic to nie
dało.
10.M. Maślak odpowiedział, że jeżeli jest ustalony właściciel psa, policja może nałożyć na niego
mandat w wysokości 200 zł. Jeżeli mandat nie zostanie zapłacony, sprawę można skierować do
sądu.
11.K. Tatuś zapytała o to, co należy zrobić jeżeli psy wałęsają się, są groźne, ktoś zgłasza to na
policję, policja przyjeżdża, ale psów już nie ma.
12.M. Maślak odpowiedział, że osoba poszkodowana może wtedy złożyć wniosek o ukaranie
właściciela psów.
13.Burmistrz J. Kołcz wyraził opinię, że należy podziękować naszej Radzie za przekazanie
pieniędzy na dodatkowe patrole policji w okresie letnim. Jednak, zdaniem Burmistrza, podstawą
poczucia bezpieczeństwa obywateli powinien być dostęp do funkcjonariuszy policji na miejscu,
w gminie. Teraz bywa tak, że policja przyjeżdża po kilku godzinach od zdarzenia. Bywa, że
przyjeżdża nawet na drugi dzień, wtedy, kiedy zatarte zostały już wszystkie ślady wykroczenia
lub przestępstwa. Tymczasem, policja drogowa jest widoczna w gminie nawet po kilka razy
dziennie.
Aktualna obsada komisariatu policji w Świerzawie jest za mała – tylko 1,3 osoby.
14.J. Michoń podkreślił, że po zgłoszeniu ostatnich włamań na działkach w Świerzawie policjanci
byli na miejscu już po 1 godzinie.
15.K. Tatuś zapytała czy nie można byłoby zwiększyć liczby funkcjonariuszy zatrudnionych
w gminie Świerzawa.
16.M. Maślak odpowiedział, że zgłasza Komendantowi Powiatowemu Policji takie potrzeby.
Zaproponował p. Radnej, aby zgłosiła to Komendantowi, który będzie obecny na najbliższej sesji
Rady.
17.K. Tatuś zapytała o to, kto był objęty programem “Poznajmy młodość bez alkoholu”.
18.M. Maślak odpowiedział, że Program realizowany był w Gimnazjum w Świerzawie i we
wszystkich szkołach podstawowych w gminie Świerzawa.
19.E. Chlebosz zapytała o to, czy znane są już wyniki śledztwa w sprawie bardzo zuchwałej
kradzieży w Starej Kraśnicy.
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21.W. Wójcik zapytał o to, kto wydaje karty rowerowe i motorowerowe dzieciom i młodzieży oraz
o to, gdzie i jak przeprowadzane są egzaminy i ilu nauczycieli jest przeszkolonych w zakresie
wiedzy komunikacyjnej.
22.M. Maślak odpowiedział, że obowiązek wydania tych kart spoczywa na dyrektorach szkół.
O szczegóły w tej sprawie należy pytać kierownika ruchu drogowego w KPP w Złotoryi.
Komendant Gminny OSP w Świerzawie W. Kwieciński przedstawił informację o stanie
zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Świerzawa za 2009 rok. Załącznik
nr 2.
Dyskusja:
1. E. Grabski oświadczył, że bulwersuje go zbyt mała stawka ekwiwalentu wypłacanego strażakomochotnikom za udział w akcji gaśniczej. Aktualnie wynosi ona 8 zł/godz. Taka kwota
spowodowała, że nie ma teraz chętnych na wyjazd do gaszenia pożaru. Trzeba zastanowić się,
czy nie należałoby zwiększyć tej kwoty.
2. B. Skora potwierdziła, że jest to głównym powodem tego, iż nie przybywa nam nowych
strażaków-ochotników. Starzy strażacy rezygnują, a nowi nie garną się do służby.
3. Burmistrz J. Kołcz stwierdził, że jego zdaniem kwota 8 zł za 1 godzinę udziału w akcji gaśniczej
i 4 zł za 1 godzinę udziału w szkoleniu strażaka-ochotnika jest adekwatna do tego, co robią
strażacy. Nie możemy w gminie tworzyć straży zawodowej.
Najbardziej niepokojąco wygląda sytuacja w Świerzawie, gdzie jest za mało ochotników.
Burmistrz dodał, że Gmina zatrudnia na etacie w Świerzawie 2 strażaków, co jest ewenementem
w całym województwie.
Trzeba, aby Komendant Gminny OSP podjął starania o pozyskanie nowych ochotników,
zwłaszcza, że jednostka OSP Świerzawa należy do Krajowego Systemu Ratowniczego.
Wydatki na straż w gminie Świerzawa są największe w powiecie złotoryjskim, a może nawet
w województwie.
W roku 2009 OSP Świerzawa wyjeżdżała do zdarzeń 253 razy . Były to jednak głównie wyjazdy
do zdarzeń występujących na drodze wojewódzkiej, nie do pożarów występujących na wsiach.
Burmistrz podkreślił, że jeżeli Rada zwiększy kwotę ekwiwalentu, trzeba będzie zmniejszyć
wydatki w innych działach.
4. E. Grabski poinformował, że o większe ekwiwalenty dla strażaków dopominają się sami
mieszkańcy gminy. Nasze jednostki OSP sprawdzają się w akcjach gaśniczych. Radny
podkreślił, że nadal uważa, iż kwotę ekwiwalentu należy podnieść o 2-3 złote za godzinę.
5. K. Tatuś poparła wniosek radnego E. Grabskiego i zapytała, czy w ramach 5% kwot
zaplanowanych na podwyżkę płac przewidziano wzrost ekwiwalentu dla strażaków.
6. Skarbnik A. Chodyra odpowiedział, że ekwiwalenty nie są wynagrodzeniem za pracę.
7. Burmistrz poinformował, że na 2010 rok na Ochotnicze Straże Pożarne przeznaczono
180 tysięcy złotych. Jest to duża kwota.
8. K. Tatuś poprosiła o poinformowanie ile procent z tej kwoty będzie przeznaczone na
wynagrodzenia dla 2 strażaków zatrudnionych na etacie, a ile dla ochotników. Informacja
powinna objąć wykonanie za 2009 rok i plan na 2010 rok.
Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Krzysztof Jagiełło przedstawił informację z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej za 2009 rok. Załącznik nr 3.
Dyskusja:
1. A. Tokarczyk zapytała o to, co zawiera wykaz terenów i obszarów zagrożonych powodzią.
2. K. Jagiełło odpowiedział, że w planie wymieniono wieś Sokołowiec, Nowy Kościół i
Sędziszowa, gdzie zagrożenie powodzią jest największe. W pozostałych miejscowościach naszej
gminy są tylko pojedyncze budynki zagrożone zalaniami.
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i co się stało z wyciętymi gałęziami.
4. K. Jagiełło odpowiedział, że w roku 2009 wycinkę krzewów wykonywali pracownicy zatrudnieni
przez Gminę. W roku 2008 wycinkę prowadziła prywatna firma. Pozyskany surowiec sprzedała
na opał dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Ze względów ekonomicznych nie było to
jednak dla Gminy zbyt korzystne rozwiązanie.
5. J. Michoń poinformował, ze w 2010 r. na Kaczawie, na odcinku od mostu w kierunku
Lubiechowej do działek przy ulicy Jeleniogórskiej w Świerzawie będzie wykonywana regulacja
rzeki. Radny wyraził opinię, że należy dopilnować tego, żeby prace rzeczywiście zostały
wykonane, gdyż w czasie dużego przyboru wody most jest bardzo zagrożony. Należałoby także
usunąć drzewa wywrócone lub pochylone nad rzeką, które także stanowią ewentualne
zagrożenie w czasie powodzi.
Dodatkowo, w czasie regulacji rzeki należałoby usunąć tamę, która sama utworzyła się na rzece
i także zagraża okolicznym budynkom.
Radny zapytał, czy będą wycięte drzewa rosnące przy tych działkach.
6. K. Jagiełło wyraził nadzieję, że w br. zostaną wycięte drzewa, naprawiona zostanie wyrwa na
wysokości ulicy Skowronia Góra oraz odmulone zostanie dno rzeki na tym odcinku. Na wycinkę
drzew, administrator otrzymał zgodę w grudniu 2009 r.
7. E. Grabski poinformował, ze w Dobkowie na rzece Kacza jest niedrożny przepust. Rzeka w tym
miejscu zalewa drogę.
8. K. Jagiełło odpowiedział, że administrator rzeki zaplanował na 2010 r. regulację cieku wraz
z wymianą przepustu.
9. K. Tatuś zapytała o to, jakie prace planowane są do wykonania na Czermnicy w Sokołowcu.
10.K. Jagiełło odpowiedział, że administrator rzek nie planuje na 2010 r. żadnych prac na
Czermnicy, wszystkie środki zostaną skierowane na prace na Kaczawie.
11.B. Szyja zapytał o to, czy rzeka płynąca naprzeciw siedziby ZLG będzie oczyszczona
w 2010 r.
12.K. Jagiełło odpowiedział, że to zadanie zostało zgłoszone do administratora rzeki ale nie ma
pewności, czy będzie ono realizowane.
13.B. Sikora poinformowała, że na Kaczawie na Dynowicach w Nowym Kościele są duże konary
zwisające nad wodą. Należałoby je usunąć, zanim same złamią się i wpadną do wody.
14.K. Jagiełło poinformował, że usuwane będą tylko złamane gałęzie. Planowej wycinki nie
będzie.
15.E. Grabski stwierdził, ze w gminie jest bardzo dużo dzikich wysypisk śmieci. Policja nie chce
interweniować na takie zgłoszenia. Radny zapytał o to, dlaczego tak powoli jest prowadzona
kontrola umów zawartych na wywóz śmieci z gospodarstw domowych.
16.K. Jagiełło odpowiedział, że nadal będzie prowadził doraźne działania kontrolne w tym
zakresie. Sam nie jest w stanie skontrolować wszystkich posesji, a później wydać zalecenia
pokontrolne, zrobić rekontrolę i ewentualnie wystąpić o ukaranie osób naruszających przepisy
porządkowe.
Ad.2. Sprawy bieżące oraz uchwały dotyczące sesji.
1/ Komisja omówiła następujące projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miasta i Gminy
Świerzawa:
1. nr 177 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa – ref.
przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wójcik – opinia pozytywna,
2. nr 178 w sprawie zmian w “Regulaminie Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Świerzawie” – ref. D. Pirus – opinia pozytywna,
3. nr 179 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok - ref. A. Chodyra – opinia pozytywna.
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2009 rok, przedstawioną przez Zastępcę Burmistrza MiG Z. Mosonia. Załącznik nr 4.
3/ Sekretarz MiG D. Pirus zapoznała radnych z przepisami dotyczącymi uprawnień samorządu
gminnego w zakresie określenia oczekiwań władz samorządowych wobec policji.
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

