Protokół nr 33/2017
z posiedzenia Komisji Budżetowo -Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych
Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 24 października 2017 r.
Goście zaproszeni:
1. Ireneusz Maciejczyk – Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa
2. Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa
3. Magdalena Sinoff, Krzysztof Jagiełło,Magdalena Grala– pracownicy Urzędu Miasta i
Gminy w Świerzawie.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z realizacji założeń „Programu Rozwoju Oświaty Miasta i Gminy
Świerzawa w latach 2015-2020” za rok szkolny 2016/2017.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów.
3. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
4. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Janusz Michoń 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. Analiza sprawozdania z realizacji założeń „Programu Rozwoju Oświaty Miasta i
Gminy Świerzawa w latach 2015-2020” za rok szkolny 2016/2017.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji założeń „Programu Rozwoju Oświaty Miasta i
Gminy Świerzawa w latach 2015-2020” za rok szkolny 2016/2017.
Informację przedstawiła Magdalena Sinoff- pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad.2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów.
Komisja zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach
egzaminów.
Informację przedstawiła Magdalena Sinoff – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad.3.Omówienie uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła i zaopiniowała następujące projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miasta
i Gminy:
1) nr 190 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu – referowała M. Grala - opinia pozytywna,
2) nr 191 w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, referował K. Jagiełło -opinia pozytywna,
3) nr 192 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Świerzawa – referował K. Jagiełło -opinia pozytywna,

4) nr 193 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2018 – referował I. Maciejczyk -opinia pozytywna,
5) nr 194 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Miasta i Gminy Świerzawa – referował I. Maciejczyk – opinia pozytywna.
6) nr 195 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Świerzawie –
referowała M. Sinoff- opinia pozytywna.
7) nr 196 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Świerzawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Świerzawie – referowała
M. Sinoff- opinia pozytywna,
8) nr 197 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu – referowała M. Sinoff- opinia pozytywna.
9) nr 198 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Nowym Kościele w ośmioletnią Szkołę Podstawowej w Nowym Kościele. referowała M. Sinoff – opinia pozytywna.
10) nr 199 w sprawie zmian w budżecie – referował A. Chodyra- opinia pozytywna.
11) nr 200 w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. referował A. Chodyra- opinia pozytywna.
Ad 4. Sprawy różne.
Komisja nie poruszyła żadnych spraw w tym punkcie obrad.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
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