PROTOKÓŁ
Z XLV SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
Miejsce posiedzenia: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.
Przewodniczący obrad: Marian Matusiak – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
Protokolant: Władysława Tyka – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie.
Czas trwania sesji: od godz. 10,00 do godz. 12.05.
Nazwiska radnych obecnych na sesji: Jolanta Hatko, Małgorzata Piórczyńska, Wiesław Wójcik,
Janusz Michoń, Marian Matusiak, Krystyna Tatuś, Mieczysław Hajder, Elżbieta Chlebosz,
Bogusław Szyja, Józef Gnaś, Aleksander Krzywiński, Władysław Gałuszka, Edward Grabski, Agata
Glinkowska, Barbara Sikora.
Nazwiska nieobecnych radnych: obecni wszyscy radni.
Nazwiska osób zaproszonych obecnych na sesji: Józef Kołcz – Burmistrz Miasta i Gminy
Świerzawa, Zbigniew Mosoń – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa, Andrzej Chodyra
– Skarbnik MiG Świerzawa, sołtysi: Henryk Kuchnicki, Tadeusz Kasprzak, Roman Żukrowski,
Zbigniew Zięba, Józef Jóźwik, Zofia Pakosz, Wiesław Romejko, Halina Zychowicz-Michoń –
Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie, Maria Krupienia – Dyrektor
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Świerzawa, Romana Kaszubowska – Dyrektor Gimnazjum
w Świerzawie, Wioleta Płoszczyca – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołowcu, Renata Smoleń
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Kościele, Czesław Leśniak – Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie.
Nazwiska osób delegowanych na sesję: Danuta Janiak – radca prawny Urzędu MiG w Świerzawie,
Renata Stanok – Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy Świerzawa, Krzysztof Jagiełło – pracownik
Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Marian Matusiak otworzył obrady i po powitaniu wszystkich
zebranych oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy
14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
3. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miasta i Gminy.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym
o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
6. Informacja na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych.
7. Informacja z działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Biblioteki Publicznej
w Świerzawie.
8. Dyskusja.
9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1/ nr 210 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
2/ nr 211 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
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”,
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4/ nr 213 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW,
5/ nr 214 w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Kaczawskiego
59-407 Mściwojów 45a,
6/ nr 215 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok,
7/ nr 216 w sprawie emisji obligacji komunalnych,
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,
10/ nr 219 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Świerzawa”,
11/nr 220 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa,
12/nr 221 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa,
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 wyk. budżetu za I półrocze.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
Zastępca Burmistrza Z. Mosoń zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały
nr 223 w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Nowy Kościół”.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – radnych porządek obrad został przyjęty.
Ad 2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do protokołu.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych protokół został przyjęty.
Ad 3. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
Burmistrz J. Kołcz przedstawił informację z działalności bieżącej. Załącznik nr 1.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad informacją Burmistrza.
W trakcie wystąpienia Burmistrza na sesję przybyła radna M. Piórczyńska. Od tego momentu
w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Ad 4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miasta i Gminy.
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wójcik przedstawił informację o działalności
Komisji w okresie międzysesyjnym. Załącznik nr 2.
2. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych J. Michoń
przedstawił informację o działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. Załącznik nr 3.
3. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
E. Grabski przedstawił informację o działalności Komisji w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 4.
Ad 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym
o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych
za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. Załącznik nr 5.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w tym punkcie porządku obrad.
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Ad 6. Informacja na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych.
Burmistrz J. Kołcz poinformował, że wszystkie zobowiązane osoby w terminie złożyły
oświadczenia o stanie majątkowym. W trakcie analizy oświadczeń nie stwierdzono
nieprawidłowości prowadzących do wszczęcia kontroli oświadczeń przez dyrektora urzędu kontroli
skarbowej.
Przewodniczący Rady M. Matusiak poinformował, że wszyscy radni w terminie złożyli
oświadczenia majątkowe za 2009 rok oraz oświadczenia majątkowe wymagane na 2 miesiące przed
upływem kadencji Rady. Po analizie oświadczeń zostały one przekazane do naczelnika Urzędu
Skarbowego w Złotoryi oraz do Burmistrza Miasta i Gminy w celu umieszczenia ich w Biuletynie
Informacji Publicznej.
W złożonych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości.
Ad 7. Informacja z działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Biblioteki
Publicznej w Świerzawie.
Dyrektor H. Zychowicz – Michoń przedstawiła informację z działalności Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Świerzawie. Załącznik nr 6.
Ad 8. Dyskusja.
1. W. Gałuszka ocenił, że wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podgórkach jest bardzo
siermiężne - bardzo stare krzesła i bardzo stary sprzęt muzyczny.
Radny podkreślił, że w latach następnych należy składać wnioski o dofinansowanie ze
źródeł zewnętrznych kosztów organizacji imprezy pod nazwą „Biała Dama”.
Pilną potrzebą jest też zakup strojów dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Podgórkach.
W celu uatrakcyjnienia sposobu zwiedzania wieży widokowej w Podgórkach Radny
zaproponował opracowanie i wydanie przewodnika-informacji w języku polskim,
angielskim i niemieckim. Informacja, w bardzo uproszczonej wersji opisująca ten obiekt, na
pewno przekaże wiele cennych i ciekawych rzeczy związanych z tym zabytkiem.
2. M. Piorczyńska zapytała o to, jakie będzie przeznaczenie nowego budynku, wybudowanego
na parkingu obok kościoła św. Jana i Katarzyny w Świerzawie.
3. K. Tatuś poprosiła o podanie wielkości dochodów ze sprzedaży biletów wstępu do kościoła
św. Jana i Katarzyny oraz z wynajmu pokoi gościnnych w Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Świerzawie.
4. Z. Mosoń poinformował, ze w budynku na parkingu obok kościoła św. Jana i Katarzyny
będzie funkcjonował punkt handlowy. Będą tam także toalety, z symboliczną opłatą na
pokrycie kosztów zakupu środków czystości. Obiekt będzie udostępniony w przyszłym
roku.
5. Burmistrz J. Kołcz stwierdził, że można brać przykład z Dobkowa: jeden z jego
mieszkańców - p. Rozpędowski nieodpłatnie oprowadza wycieczki po całej wsi,
prezentując zabytki i atrakcje tej miejscowości.
Ktoś z Podgórek też mógłby tak robić.
6. Z. Mosoń poinformował, ze obiektem kościoła św. Jana i Katarzyny administruje także
stowarzyszenie SONOVE. W czasie, kiedy członkowie stowarzyszenia oprowadzają
wycieczki, w formie biletów wstępu sprzedają cegiełki. Dochód z tej sprzedaży wynosi
około 1 tysiąca złotych.
7. H. Zychowicz-Michoń stwierdziła, że opracowanie informatora dla turystów zwiedzających
wieżę widokową w Podgórkach nie będzie problemem. Ponadto, zobowiąże pracownicę
świetlicy wiejskiej do nauki historii Podgórek i przekazywanie tej wiedzy turystom.
Na zakup sprzętu dla świetlicy wiejskiej w Podgórkach trzeba będzie zaplanować środki
w budżecie.
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z wynajmu pokoi gościnnych i biletów wstępu do kościoła św. Jana i Katarzyny.
Ad 9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1. Zastępca Skarbnika MiG R. Stanok przedstawiła projekt uchwały nr 210 w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości. Załącznik nr 7.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
K. Tatuś zaproponowała, aby w „Wieściach Kaczawskich”
ukazała się tabela
„Proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2011 rok”, zawarta w uzasadnieniu do
projektu tej uchwały.
2. Zastępca Skarbnika MiG R. Stanok przedstawiła projekt uchwały nr 211 w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych. Załącznik nr 8.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
R. Stanok poinformowała, że Burmistrz MiG nie proponuje podwyższenia stawek podatku
rolnego na 2011 rok. W związku z tym stawki pozostaną na ustawowym poziomie.
3. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 212 w sprawie udzielenia
poręczenia spłaty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn.”Budowa środkowosudeckiego
regionu gospodarki odpadami
w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w
Lubawce”. Załącznik nr 9.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała
została podjęta.
4. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 213 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z WFOŚiGW. Załącznik nr 10.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
5. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 214 w sprawie poręczenia
kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Kaczawskiego 59-407 Mściwojów 45a. Załącznik
nr 11.
K. Tatuś zapytała, czy gmina ma stuprocentową pewność, że nie będzie spłacać tego
kredytu.
A. Chodyra odpowiedział, że Stowarzyszenie ma przyznane dofinansowanie i spłaci nim
zaciągnięty kredyt. Gdyby jednak nie spłacało kredytu, jest nieruchomość, która
zabezpieczy ten kredyt. Poręczyciel bierze na siebie obowiązek ewentualnej spłaty kredytu.
Burmistrz J. Kołcz podkreślił, że ten, kto poręcza kredyt, ten ewentualnie go spłaca. Tak
mówi prawo bankowe. Nikt nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że nie będzie spłacał
poręczonego kredytu.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1 radny uchwała została
podjęta.
6. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały
nr 215 w sprawie zmian
w budżecie na 2010 rok. Załącznik nr 12.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1 radny uchwała została
podjęta.
7. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 216 w sprawie emisji obligacji
komunalnych. Załącznik nr 13.
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W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 radnych uchwała została
podjęta.
8. Pracownik Urzędu MiG K. Jagiełło przedstawił projekt uchwały 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. Załącznik nr 14.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
9. Pracownik Urzędu MiG K. Jagiełło przedstawił projekt uchwały nr 218 w sprawie przyjęcia
Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy
Świerzawa aktualizacja na lata 2009-2012. Załącznik nr 15.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
10. Pracownik Urzędu MiG K. Jagiełło przedstawił projekt uchwały nr 219 w sprawie przyjęcia
„Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Świerzawa”. Załącznik nr 16.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
11. Burmistrz MiG J. Kołcz przedstawił projekt uchwały nr 220 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Świerzawa. Załącznik nr 17.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
12. Przewodniczący Rady MiG M. Matusiak przedstawił projekt uchwały nr 221 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Świerzawa. Załącznik nr 18.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
13. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały 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. Załącznik nr 19.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
14. Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń przedstawił projekt uchwały
nr 223 w sprawie
przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Nowy Kościół”. Załącznik nr 20.
K. Tatuś zapytała o to, kiedy zostanie przedłożona Radzie uchwała w sprawie Odnowy Wsi
Sokołowiec. W m-cu czerwcu br. deklarowano, że taka uchwała będzie.
Z. Mosoń odpowiedział, ze pilne prace związane z przygotowaniem projektu nowej Strategii
Rozwoju Gminy Świerzawa zabrały dużo czasu. Jednak w najbliższych miesiącach projekt
uchwały zostanie przygotowany.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
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1. J. Michoń zapytał, czy ZLG słusznie pobiera opłatę eksploatacyjną za wodomierz od tych
osób, które zamontowały to urządzenie na własny koszt.
2. E. Grabski poinformował, że w dniu 11 i 15 października br. w wydziale komunikacji
w Starostwie Powiatowym w Złotoryi była wymiana systemu komputerowego. Wydział był
nieczynny, ale nie poinformowano o tym.
Mieszkańcy wzięli w tym dniach urlopy wypoczynkowe i chcieli zarejestrować swoje
pojazdy. Niestety, nie mogli tego uczynić. Tak nie powinno być.
Urzędy pracują od godziny 8 do godziny15,30 Każdy, kto pracuje i ma sprawę do
załatwienia, musi brać w tym dniu urlop. Można byłoby mieszkańcom to ułatwić i wydłużyć
czas pracy w jednym dniu w tygodniu np. do godziny 17,00.
3. E. Grabski poinformował, że mieszkańcy Świerzawy domagają się ustawienia bankomatu
w nowo wybudowanym Banku Spółdzielczym w Świerzawie. W Wojcieszowie bankomat
jest. Nasi mieszkańcy, chcący pobrać pieniądze po godzinach pracy Banku, muszą jeździć
do Złotoryi lub do Jeleniej Góry.
4. K. Tatuś upomniała się o udzielenie jej odpowiedzi na 3 zaległe interpelacje /z grudnia 2009
r. oraz z lutego i lipca 2010 r./.
5. K. Tatuś poprosiła o udzielenie na sesji ustnej odpowiedzi na następujące pytanie: czy
została odłożona decyzja o budowie fermy wiatrowej w Dobkowie, czy wycofana. Jeśli
występuje któraś z tych możliwości, to na ile lat, na jak długo.
6. K. Tatuś poprosiła o udzielenie na sesji ustnej odpowiedzi na następujące pytanie: co
ustalono po wizycie Burmistrza na terenie Sokołowca. Na ostatniej sesji Radna
proponowała Burmistrzowi, aby wspólnie z nią i sołtysem wsi odbyli taką wizytę w celu
ustalenia sposobu rozprowadzenia dużej ilości wody zalewającej teren szkoły i teren wokół
szkoły. Burmistrz był na miejscu /bez udziału Radnej i sołtysa/. Co sprawdzono, co
ustalono, czy podjęto jakieś decyzje, czy są jakieś plany w stosunku do tego terenu.
7. A. Glinkowska zapytała o to, w jaki sposób ustalać właściciela bydła, które wałęsa się po
polach i robi szkody. Komu należy zgłaszać powstałe straty, kogo powiadomić, żeby zajął
się tym bydłem. Jak powinna wyglądać procedura w tej sprawie.
8. W. Gałuszka zapytał o to, na kiedy planuje się wykonanie nawierzchni drugiej /górnej/
uliczki w Podgórkach – na I czy na II półrocze 2011 roku.
9. W. Gałuszka zaproponował zainstalowanie dyskryminatorów poniżej szkoły na ulicy
Reymonta w Świerzawie. Ulica jest bardzo wąska, a młodzi ludzie często i szybko jeżdżą
tam samochodami.
Ad 11. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz J. Kołcz poinformował, że na zgłoszone interpelacje zostaną udzielone pisemne
odpowiedzi.
Ponadto Burmistrz stwierdził:
1. Był któregoś dnia z pracownikami w Sokołowcu, w innej sprawie, i wówczas przyszły do
niego zainteresowane osoby, mieszkające w pobliżu zalań. Udał się więc z nimi na pole
położone w niedalekiej odległości od szkoły. Na miejscu stwierdzono, że drogi polne stały
się rowami, które odprowadzają wodę z pól rolników. Jest więc już obraz tej sytuacji. Teraz
zostanie wydana decyzja zobowiązująca właściciela gruntu do uregulowania stanu wody na
swoim gruncie. Jeżeli ktoś stworzył sobie staw, musi dbać o to urządzenie wodne. Nie może
być tak, że woda ze stawu przelewa się na sąsiednie grunty i zalewa drogę. Przy dużych
opadach deszczu droga zamienia się w rów, a woda z niej zalewa szkołę.
Burmistrz wyraził nadzieję, że wydane decyzje rozwiążą tą sprawę.
Aby wyeliminować zalewanie szkoły, Gmina dotychczas zrobiła co mogła - pogłębiła
przydrożny rów. Wykonany zostanie jeszcze rów odwadniający między jednym, a drugim
gospodarstwem, który odprowadzi część wody. Pozostałe prace muszą wykonać właściciele

– 7 gruntów.
2. Odpowiadając na interpelację radnego W. Gałuszki dotyczącą remontu górnej uliczki
w Podgórkach Burmistrz odpowiedział, że jak zostanie wybrany, w roku przyszłym remont
będzie wykonany.
3. Burmistrz poinformował, że z jego rozeznania wynika, że inwestor planujący budowę fermy
wiatrowej w Dobkowie wycofuje się z tej inwestycji. Jednak nie ma żadnej pisemnej
informacji w tej sprawie.
4. E. Grabski poinformował, że rozmawiał wczoraj z Panem D. i usłyszał od niego, że firma
nie wycofuje się z tego projektu. Nadal trwają badania siły wiatru. Badania i uzgodnienia
mogą potrwać nawet 5 lat.
Ad.12. Wolne wnioski.
K. Tatuś poprosiła o ścięcie zupełnie suchego drzewa przy drodze powiatowej, które znajduje się
za boiskiem LZS, w stronę Świerzawy.
Radna poprosiła także o naprawę uszkodzonej pokrywy na studzience przy zakręcie obok szkoły
/przy drodze powiatowej/.
Radna zgłaszała tą sprawę Zastepcy Burmistrza podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa w sierpniu
br. oraz osobiście pokazywała inspektorowi ds. dróg w dniu 1 października. Dotychczas nic nie
zrobiono, prosi więc o pisemne wystąpienie do zarządcy drogi.
K. Tatuś poinformował, że na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną, obok Domu
Nauczyciela w Sokołowcu, jest przepust i rów, zamulony do połowy. Podczas dużych opadów woda
stoi w tym miejscu przez 3-4 dni, aż wsiąknie lub wyparuje.
Ad 13. Sprawy różne.
1. J. Michoń zapytał Burmistrza o to, czy widział, co stało się na dojeździe do stadionu.
Radny prosił kiedyś o zainstalowanie spowalniacza na wysokości posesji p. Wydrycha. Na
jezdni w okolicach tego miejsca mieszkaniec usypał kiedyś garbek, który miał na celu
zabezpieczenie przed zalewaniem jego podwórka. Teraz, prawdopodobnie pracownicy
Urzędu, pomalowali ten garbek jako spowalniacz.
Burmistrz odpowiedział, że to nie jest spowalniacz. Jest to tylko oznaczenie tej górki, po to,
żeby ktoś jadący tą drogą nie był narażony na niebezpieczeństwo.
2. Zastępca Burmistrza Z. Mosoń poprosił radnych o dalsze zgłaszanie propozycji zadań, jakie
powinny zostać zapisane w opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy Świerzawa. Te
propozycje, które dotychczas zgłoszono, ujęto w projekcie Strategii.
K. Tatuś zapytała o to, kto zgłosił do projektu Strategii zadanie pn. „Budowa centrum
wulkanizmu” i kto teraz wnioskuje o jego wykreślenie.
Radna zaproponowała, aby nową Strategię uchwaliła nowa Rada Miasta i Gminy.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że zadania ujęte w projekcie nowej Strategii Gminy
zostały zaczerpnięte z sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, interpelacji radnych i innych
propozycji zgłaszanych w minionym okresie.
Proponowane zadania były dwukrotnie omawiane, w tym także na posiedzeniach Komisji
Rady.
Zadanie pn. „Budowa centrum wulkanizmu” zostało wykreślone po dyskusji w Komisjach
Rady, ponieważ cele tego zadania nie zostały dokładnie sprecyzowane.

- 8 Ad 14. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany i zamknął obrady.
Na tym protokół został zakończony.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Marian Matusiak

Protokółowała:
Władysława Tyka
inspektor d/s obsługi rady i jej organów

Dokumenty stanowiące załączniki do protokołu znajdują się do wglądu w biurze Rady Miasta
i Gminy Świerzawa – Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie, pokój nr 13.

