Protokół nr 28/2017
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej
Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 24 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. Alicja Pawlus- Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie
5. Magdalena Sinoff, Urszula Forycka, Patrycja Ozga, Magdalena Grala – pracownicy Urzędu
Miasta i Gminy w Świerzawie,
Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie na temat wyniku finansowego ZLG za 2016 rok.
2. 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.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016
roku.
4. Informacja na temat gospodarowania odpadami w gminie Świerzawa za 2016 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Miasta i Gminy Świerzawa” w 2016 r.
6. Wyjazd w teren – drogi, cmentarze komunalne.
7. Omówienie uchwał dotyczących sesji.
8. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Edward Grabski
otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził,
że uczestniczy w nim 4 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 na temat wyniku finansowego ZLG za 2016 rok.
1. Komisja zapoznała się z informacją na temat wyniku finansowego ZLG za 2016 rok.
Informację przedstawił R.Marzec- Kierownik Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad 2. 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.
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.
Informację przedstawił Sekretarz Miasta i Gminy I. Maciejczyk. Komisja przyjęła informację do

akceptującej wiadomości.
2) ,,Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta
i Gminy Świerzawa” - za 2016 r.
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 I. Maciejczyk.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad.3.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
w 2016 roku.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi w 2016 roku.
Informację przedstawiła pracownica Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie M.Sinoff.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad.4. Informacja na temat gospodarowania odpadami w gminie Świerzawa za 2016 rok.
Komisja zapoznała się z informacją na temat gospodarowania odpadami w gminie Świerzawa za
2016 rok.
Informację przedstawiła pracownica Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie U. Forycka.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad.5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Miasta i Gminy Świerzawa” w 2016 r.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z 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 w Świerzawie P. Ozga.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad.6. Wyjazd w teren – drogi, cmentarze komunalne.
Komisja wyjechała w teren gminy Świerzawa, gdzie dokonała oceny stanu dróg gminnych.
Komisja proponuje Burmistrzowi Miasta i Gminy wykonanie nasypujących remontów i napraw:
1. Świerzawa:
1) schody na cmentarz – uzupełnić,
2) alejki na cmentarzu – utwardzić,
2. Rząśnik:
1) cmentarz - usunąć eternit z dachu na kaplicy cmentarnej,
2) wstawić nowe drzwi do kaplicy cmentarnej,
3) aleja lipowa- przyciąć lipy i pozostałe drzewa wokół cmentarza,
4) droga powiatowa – most krawężnik drogi powiatowej jest za wysoki, skręcając na drogę
gminną uszkadza się samochody i utrudnia wjazd i wyjazd, stwarza niebezpieczeństwo
wypadku (zał. nr 1- 4).
3. Sokołowiec:
1) droga gminna nr 435 – woda płynie koleinami i zalewa posesję nr 123,
2) droga gminna nr 538 – około 500 m uzupełnić i utwardzić koleiny,
3) droga gminna nr 556 – około 500 m odkrzaczyć i uzupełnić nawierzchnię,

4) droga gminna nr 504 i nr 531 – rolnicy przyorali drogę , należy wystąpić z pismem do
rolników, którzy niszczą drogę,
4. Lubiechowa:
1) droga gminna koło posesji Pana Ptak – naprawa i odwodnienie,
5. Podgórki:
1) droga do Pana Kapłon- położyć asfalt,
2) droga gminna do Pana Bogdan – położyć asfalt,
6. Biegoszów:
1) droga powiatowa- Biegoszów- Kondratów położyć asfalt,
7. Gozdno:
1) droga gminna do Pani sołtys – położyć asfalt,
8. Dobków:
1) droga gminna koło Pana Hanebach- utwardzić nawierzchnię i odwodnić,
2) droga gminna koło Pani Łomnickiej- położyć asfalt,
9. Rzeszówek:
1) droga gminna koło Leśniczówki- utwardzenie,
10. Nowy Kościół:
1) cmentarz – uszkodzone oświetlenie alejek, naprawić schody do kaplicy , przy wykonaniu
drogi powiatowej można było położyć asfalt do kaplicy,
2) wyciąć stare lipy na alei do cmentarza,
3) droga gminna ul. Jeleniogórska 1a- 1b – naprawa tłuczniem lub klińcem, utwardzenie
drogi i podwyższyć,
4) droga gminna koło leśniczówki – naprawa wspólnie z Nadleśnictwem Złotoryja,
5) droga gminna koło Pani Batek – utwardzić.
11. Sędziszowa:
1) droga gminna koło P. Fursa – naprawa,
2) droga gminna do P. Cebuli, P. Bijaka- położyć asfalt,
12. Stara Kraśnica:
1) droga gminna nr 91- utwardzenie.
Ad.7. Omówienie uchwał i innych materiałów 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.
3) nr 157 w sprawie przyjęcia ,, Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Miasta
i Gminy Świerzawa”.- ref. A. Pawlus- opinia pozytywna.
4) nr 158 w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola oraz punktów przedszkolnych o oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Świerzawa
ref. M. Sinoff – opinia pozytywna.
5) nr 159 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Świerzawa- ref.M.Sinoff- opinia
pozytywna.
6) nr 160 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Przychodni Rejonowej w Świerzawie – ref. I. Maciejczyk – 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
Edward Grabski

Protokółowała:
Sylwia Maleńczuk

