Protokół Nr 47/2010
z posiedzenia
Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych
Rady Miasta i Gminy Świerzawa
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
Goście zaproszeni:
1. Marian Matusiak – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Świerzawie
2. Andrzej Chodyra – Skarbnik MiG Świerzawa
3. Halina Stępniewska – pracownik Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa
4. Roman Marzec – Kierownik Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie
5. Elżbieta Chodyra – główna księgowa Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie
Porządek posiedzenia:
1. Stan mienia gminnego oraz analiza gospodarowania mieniem.
1. Informacja na temat sytuacji finansowej Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie.
2. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
3. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji p. J. Michoń otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził, że uczestniczy
w nim 4 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. Informacja na temat sytuacji finansowej Zarządu Lokali Gminnych
w Świerzawie.
Kierownik ZLG R. Marzec przedstawił informację na temat sytuacji finansowej Zarządu Lokali
Gminnych w Świerzawie. Załącznik nr 1.
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionej informacji.
Ad. 2. Stan mienia gminnego oraz analiza gospodarowania mieniem.
Pracownica Urzędu MiG H. Stępniewska przedstawiła informację na temat stanu mienia gminnego
oraz sposobu gospodarowania tym mieniem. Załącznik nr 2.
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionej informacji.
Ad. 3 . Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
Komisja omówiła następujące projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miasta i Gminy Świerzawa:
1. Nr 203 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości
gruntowych na rzecz Spółki EnergiaPro S.A. - ref. H. Stępniewska – opinia
pozytywna,
2. Nr 204 w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. - ref. A. Chodyra – opinia
pozytywna,
3. Nr 205 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze – ref. A. Chodyra – opinia pozytywna,
4. Nr 206 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Bogatynia – ref.
A. Chodyra – opinia pozytywna,
5. Nr 207 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – ref. A. Chodyra –
opinia negatywna. Komisja nie wyraża zgody na przeznaczenie kwoty 5 tys. zł dla
Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.
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Ad.4. Sprawy różne.
1. Przewodniczący Rady M. Matusiak zapoznał Komisję z Postanowieniem nr 26 Komisarza
Wyborczego w Legnicy z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie wezwania Rady Miasta
i Gminy Świerzawa do wykonania zadań w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym
terminie /data wpływu 16.08.2010 r./.
W
Postanowieniu Komisarz stwierdza niewykonanie w terminie, w sposób zgodny
z prawem zadań dotyczących zmian w podziale miasta i gminy Świerzawa na okręgi
wyborcze oraz wzywa Radę do dokonania niezbędnych zmian w podziale miasta gminy
Świerzawa na okręgi wyborcze, w terminie do dnia 20 sierpnia 2010 r.
W uzasadnieniu do Postanowienia Komisarz stwierdza, że dotychczasowy podział miasta i
gminy Świerzawa na okręgi wyborcze narusza zasady określone w art. 92
ust. 2
Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /tekst jedn. Dz. U. z
2003 r. Nr 159, poz.1547 ze zm./.
W dniu 10 marca 2010 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w
Legnicy wystąpiła do Burmistrza MiG Świerzawa z pismem w sprawie konieczności dokonania
zmian w podziale mig Świerzawa na okręgi wyborcze. Stwierdzono, że w wyniku analizy liczby
mieszkańców według stanu na dzień
31 grudnia 2009 r. oraz normy
przedstawicielstwa gminy, zmianie uległa liczba radnych wybieranych w okręgach wyborczych:
Nr 1, Nr 2, Nr 4, i Nr 7.
W dniu 22 lipca 2010 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w
Legnicy otrzymała pisemne stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa,
z
którego wynika, że w ocenie Burmistrza nie zachodzi konieczność dokonywania zmian w
podziale na okręgi wyborcze.
Zgodnie z art. 92 ust.1 Ordynacji wyborczej zmiana liczby radnych wybieranych
w
okręgach wyborczych jest obligatoryjną przesłanką do dokonania zmian granic okręgów
wyborczych. Uchwałę w przedmiotowej sprawie Rada Miasta i Gminy Świerzawa powinna była
podjąć najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji tj. do dnia 12 sierpnia 2010 r. Wobec
tego, że uchwała nie została podjęta. Komisarz Wyborczy w Legnicy zwraca się o ponowne
przeanalizowanie dotychczasowego podziału gminy na okręgi wyborcze i dokonanie w nim
niezbędnych zmian, w terminie do dnia 20 sierpnia 2010 r.
W uzasadnieniu do Postanowienia Komisarz Wyborczy informuje, że w razie bezskutecznego
upływu wyznaczonego terminu Komisarz wyda w przedmiotowej sprawie własne
postanowienie.
Komisja jednogłośnie wyraziła sprzeciw do postanowienia Komisarza Wyborczego. Komisja
uznała, że dotychczasowy podział miasta i gminy Świerzawa na okręgi wyborcze jest
prawidłowy i demokratyczny. Zapewnia mieszkańcom każdej wsi, ze będą mieć w Radzie
Miasta i Gminy swojego przedstawiciela, który będzie reprezentował ich interesy.
Komisja zobowiązała Przewodniczącego Rady do przekazania Komisarzowi Wyborczemu w/w
stanowiska.
2. Przewodniczący Rady M. Matusiak przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia o
stanie majątkowym, wymaganym na dwa miesiące przed upływem kadencji. Kadencja 20062010 upływa w dniu 12.11.2010 r.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Komisji
Janusz Michoń
Protokółowała:
Władysława Tyka
insp. d/s obsługi rady i jej organów

