Protokół Nr 49/2010
z posiedzenia
Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych
Rady Miasta i Gminy Świerzawa
z dnia 20 października 2010 r.
Goście zaproszeni:
1. Marian Matusiak – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Józef Kołcz – Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
3. Zbigniew Mosoń – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa
4. Andrzej Chodyra – Skarbnik MiG Świerzawa
5. Halina Zychowicz-Michoń – Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie
6. Maria Krupienia – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Świerzawa
7. Renata Stanok – Zastępca Skarbnika MiG Świerzawa
8. Marianna Główka – pracownik Urzędu MiG w Świerzawie
9. Krzysztof Jagiełło - pracownik Urzędu MiG w Świerzawie.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza działalności instytucji upowszechniania kultury działających na terenie miasta i
gminy /CKSiT, Biblioteki/.
2. Informacja z realizacji zadań Gminy ze współpracy z organizacjami
i stowarzyszeniami, do których przystąpiła gmina Świerzawa.
3. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
4. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji p. J. Michoń otworzył posiedzenie Komisji, stwierdził, że uczestniczy w
nim 4 radnych, co stanowi kworum pozwalające na prowadzenie obrad
i podejmowanie
decyzji oraz przedstawił proponowany porządek obrad.
Nikt z członków Komisji nie zgłosił uwag do porządku obrad. Porządek został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 1. Analiza działalności instytucji upowszechniania kultury działających na terenie miasta
i gminy /CKSiT, Biblioteki/.
Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie H. Zychowicz-Michoń przedstawiła
informację na temat działalności instytucji upowszechniania kultury działających na terenie miasta i
gminy Świerzawa. Załącznik nr 1.
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Świerzawa M. Krupienia przedstawiła
sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Świerzawa. Załącznik nr 2.
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych informacji.
Ad. 2. Informacja z realizacji zadań Gminy ze współpracy z organizacjami
i stowarzyszeniami, do których przystąpiła gmina Świerzawa.
Komisja omówiła informację na temat realizacji zadań Gminy ze współpracy z organizacjami i
stowarzyszeniami, do których przystąpiła gmina Świerzawa. Załącznik nr 3.
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionej informacji.
Ad. 3 . Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
Komisja omówiła następujące projekty uchwał na XLV sesję Rady Miasta i Gminy Świerzawa:
– 2 1/ nr 210 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – ref. R. Stanok – opinia

pozytywna,
2/ nr 211 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - ref. R. Stanok
– opinia pozytywna,
3/nr 212 w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu komercyjnego lub pożyczki
z WFOŚiGW na zadanie pn.”Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami
w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce” - ref. A. Chodyra – opinia
pozytywna,
4/ nr 213 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW - ref. A. Chodyra – opinia
pozytywna,
5/ nr 214 w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Kaczawskiego 59407 Mściwojów 45a - ref. A. Chodyra – opinia pozytywna,
6/ nr 215 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok - ref. A. Chodyra – opinia pozytywna,
7/ nr 216 w sprawie emisji obligacji komunalnych - ref. A. Chodyra – opinia pozytywna,
8/ nr 217 w sprawie przystąpienia Gminy Świerzawa do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. W Lubawce
i objęcia
przez Gminę 714 udziałów w tej spółce,
9/ nr 218 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki
Odpadami dla miasta i gminy Świerzawa aktualizacja na lata 2009-2012 – ref. K. Jagiełło –
opinia pozytywna,
10/ nr 219 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Świerzawa” ref. K. Jagiełło – opinia pozytywna,
11/nr 220 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa – ref. M. Główka
– opinia pozytywna,
12/nr 221 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa ref. M. Główka – opinia pozytywna,
13/nr 222 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/205/2010 Rady MiG Świerzawa z dnia
31.08.2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze - ref. A. Chodyra – opinia pozytywna.
Zastępca Skarbnika R. Stanok zaproponowała członkom Komisji aby nie podwyższali stawki
podatku rolnego na 2011 rok, pozostawiając ją na poziomie stawki ustawowej.
Zaproponowała również utrzymanie na poziomie 2010 r. opłaty za posiadanie psa. Obecnie wynosi
ona 50 zł za jednego psa.
Podwyższenie tej opłaty nie spowoduje wzrostu dochodów z tego tytułu. Urząd MiG
systematycznie wysyła upomnienia do tych osób, które nie wywiązują się z tego obowiązku ale te
czynności nie dają większych efektów.
Ponadto, R. Stanok zaproponowała utrzymanie obowiązującej opłaty targowej, bez podwyższania
tej stawki. Dochody z tego tytułu wynoszą ok. 7 tysięcy złotych.
Członkowie Komisji podzielili argumentację p. R. Stanok, że stawka opłaty za posiadanie psa i
stawka opłaty targowej powinna pozostać na poziomie 2010 r.
Stawkę podatku rolnego w 2011 roku Komisja proponuje utrzymać na ustawowym poziomie.

- 3 Ad.6. Sprawy różne.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń przedstawił Komisji propozycje zadań do opracowywanej

Strategii Rozwoju Gminy Świerzawa. Wszystkie zadania zostały pokrótce omówione.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do zaproponowanych zadań.
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

