Protokół nr 31/2017
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 19 kwietnia 2017 r.
Goście zaproszeni:
1. Paweł Kisowski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Ireneusz Maciejczyk – Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa
3. Roman Marzec – Kierownik Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie
4. Magdalena Sinoff, Urszula Forycka, Patrycja Ozga – pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
w Świerzawie
Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji programów profilaktyki zdrowotnej na lata 2016-2018:
1)”Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji
leczniczej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Świerzawa” za 2016 rok.
2) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta
i Gminy Świerzawa” za 2016 r.
2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”
w 2016 r.
3. Analiza z gospodarowania odpadami w gminie Świerzawa za 2016 r.
4. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zwierzętami
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Świerzawa” w 2016 r.
5. Informacja na temat działalności Zarządu Lokali Gminnych za 2016 r.
– wykonanie zadań rzeczowych, wynik finansowy.
6. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
7. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Marian Matusiak
otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził,
że uczestniczy w nim 5 radnych, co stanowi kworum pozwalające na prowadzenie obrad
i podejmowanie decyzji.
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad.
Nikt z członków Komisji nie zgłosił uwag, w związku z czym Przewodniczący poinformował, że
porządek obrad został przyjęty.
Ad 1. Sprawozdanie z realizacji programów profilaktyki zdrowotnej na lata 2016-2018:
1)”Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji
leczniczej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Świerzawa” za 2016 rok.
1. Komisja zapoznała się z informacją na temat programu zwiększania dostępności do
świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców Miasta
i Gminy Świerzawa” za 2016 rok.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Informację przedstawił Sekretarz Miasta i Gminy w Świerzawie I.Maciejczyk.
2) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta
i Gminy Świerzawa” za 2016 r.
2. Komisja zapoznała się z informacją na temat programu szczepień profilaktycznych
przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Świerzawa” za 2016 r.

Informację przedstawił Sekretarz Miasta i Gminy w Świerzawie I.Maciejczyk.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”
w 2016 r.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi” w 2016 r.
Informację przedstawiła pracownica Urzędu Miasta i Gminy M.Sinoff.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad.3. Analiza z gospodarowania odpadami w gminie Świerzawa za 2016 r.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą gospodarowania odpadami w gminie Świerzawa
za 2016 r.
Informację przedstawiła pracownica Urzędu Miasta i Gminy U. Forycka.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad.4. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Miasta i Gminy Świerzawa” w 2016 r.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą realizacji „Programu Opieki nad Zwierzętami
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Miasta i Gminy Świerzawa”
w 2016 r.
Informację przedstawiła pracownica Urzędu Miasta i Gminy P. Ozga.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad.5. Informacja na temat działalności Zarządu Lokali Gminnych za 2016 r.
– wykonanie zadań rzeczowych, wynik finansowy.
Komisja zapoznała się z informacją na temat działalności Zarządu Lokali Gminnych za 2016 r.
Informację przedstawił Kierownik Zarządu Lokali Gminnych R. Marzec.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad.6. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła i zaopiniowała następujące projekty uchwały na XXIX sesję Rady Miasta
i Gminy:
1)nr 155 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Świerzawa od
Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi
Sokołowiec, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 2/15 o pow.1,43 ha i 2/16 o pow.0,71
ha – ref . P. Ozga - opinia pozytywna,
2) nr 156 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru działki ewidencyjnej nr 136/7 w miejscowości Dobków w Gminie Świerzawa – ref.
M.Grala- opinia pozytywna.

Ad 4. Sprawy różne.
Komisja nie poruszała żadnych spraw w tym punkcie obrad.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Komisji
Marian Matusiak

Protokółowała:
Sylwia Maleńczuk

