Protokół nr 10/2019
z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji
Rady Miejskiej w Świerzawie
odbytego w dniu 26 sierpnia 2019 r.
Goście zaproszeni:
1.
2.
3.
4.

Paweł Kisowski – Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
Ireneusz Maciejczyk – Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa
Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa
Izabela Majdak, Edyta Marzec – pracownik Urzędu Miejskiego w Świerzawie

Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz informacja na temat kolejki
osób oczekujących na mieszkanie socjalne.
2. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i przygotowania placówek oświatowych do
nowego roku szkolnego 2019/2020 oraz dowożenia dzieci do szkół.
3. Omówienie uchwał dotyczących sesji.
4. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji R. Lichoś 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 z realizacji zadań wynikających z Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz informacja na temat kolejki osób
oczekujących na mieszkanie socjalne.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zadań wynikających z Wieloletniego
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz informacja na temat kolejki
osób oczekujących na mieszkanie socjalne.
Informację przedstawiła I. Majdak, pracownik Urzędu Miejskiego w Świerzawie.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad.2. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i przygotowania placówek oświatowych
do nowego roku szkolnego 2019/2020 oraz dowożenia dzieci do szkół.
Komisja zapoznała się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa i przygotowania placówek
oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020 oraz dowożenia dzieci do szkół.
Informację przedstawiła E. Marzec , pracownik Urzędu Miejskiego w Świerzawie.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad.3. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła i zaopiniowała następujące projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w
Świerzawie:

1. uchwała nr 75 w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Świerzawie, -referował Burmistrz Miasta i Gminy P. Kisowski – opinia
pozytywna.
W głosowaniu: za- 4 głosy , przeciw- 0 głosów, wstrzymało się 0- głosów.
2. uchwała nr 76 w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- referował Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa P. Kisowski – opinia negatywna,
W głosowaniu: za- 2 głosy , przeciw- 0 głosów, wstrzymało się 2- głosów.
Komisja wnioskuje o zmniejszenie kwoty dofinansowania o 5 tysięcy złotych.
3. uchwała nr 77 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Świerzawa- referował P.
Kisowski Burmistrz Miasta i Gminy- opinia pozytywna,
W głosowaniu: za- 4 głosy , przeciw- 0 głosów, wstrzymało się 0- głosów.
4. uchwała nr 78 w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.- referował A. Chodyra Skarbnik
Miasta i Gminy Świerzawa – opinia pozytywna,
W głosowaniu: za- 4 głosy , przeciw- 0 głosów, wstrzymało się 0- głosów.
5. uchwała nr 79 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Legnicy, referował
Burmistrz Miasta i Gminy P. Kisowski - opinia pozytywna,
W głosowaniu: za- 4 głosy , przeciw- 0 głosów, wstrzymało się 0- głosów.
6. uchwała nr 80 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego
gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy
Świerzawa, referował Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa P. Kisowski -opinia
pozytywna.
W głosowaniu: za- 4 głosy , przeciw- 0 głosów, wstrzymało się 0- głosów.
Ad.4 Sprawy różne.
Do Komisji Skarg, wniosków i petycji wpłynęła skarga od Pani Anny Melcer na działanie
organu wykonawczego. Skarga dotyczy nie zamieszczenia ogłoszeń na stronach BIP
dotyczących zamówień publicznych.
Komisja zapoznała się ze skargą i uznała ją bezzasadną.
Do Biura Rady wpłynął wniosek radnego J. Jagiełło o nadanie tytułu honorowego obywatela
dla Romana Żurka – mieszkańca naszej gminy i członka Kabaretu Neo-Nówka.
Komisja zapoznała się z wnioskiem wydając opinię negatywną.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Rafał Lichoś
Protokołowała:
Sylwia Maleńczuk
Podinspektor ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych

