PROTOKÓŁ
Z IV SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 28 STYCZNIA 2011 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. 12,00 do godz. 14,30.
Nazwiska radnych obecnych na sesji: Jolanta Hatko, Małgorzata Piórczyńska, Janusz Michoń,
Elżbieta Bąk, Paweł Kisowski, Marian Matusiak, Grażyna Zając, Mieczysław Hajder, Elżbieta
Chlebosz, Bogusław Szyja, Żukrowski Roman, Krzysztof Pakosz, Józef Mroczkowski, Edward
Grabski, Józef Zając. Obecni wszyscy radni.
Nazwiska osób zaproszonych obecnych na sesji: Józef Kołcz – Burmistrz Miasta i Gminy
Świerzawa, Zbigniew Mosoń – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa, Danuta Pirus –
Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa, Andrzej Chodyra – Skarbnik MiG Świerzawa, sołtysi:
Henryk Kuchnicki, Tadeusz Kasprzak, Józef Jóźwik, Zofia Pakosz, Wiesław Romejko, Henryk
Stefanko – Komendant Powiatowy Policji w Złotoryi, Tomasz Herbut – Komendant Państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej w Złotoryi, Maciej Maślak - Kierownik Rewiru Dzielnicowych
w Świerzawie, Waldemar Kwieciński – Komendant Miejsko-Gminnego Zarządu OSP
w Świerzawie.
Nazwiska osób delegowanych na sesję: Danuta Janiak – radca prawny Urzędu MiG w Świerzawie,
Renata Stanok – Zastępca Skarbnika MiG 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 III sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
3. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miasta i Gminy.
5. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego
i przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
6. Dyskusja.
7. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1/ nr 13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy
Świerzawa na lata 2011 – 2022,
2/ nr 14 w sprawie budżetu miasta i gminy Świerzawa na 2011 rok;
2.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2.2. odczytanie opinii Składu Orzekającego RIO o projekcie uchwały budżetowej,
2.3. odczytanie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub osób
przez nich wyznaczonych,
2.4. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych
komisji,
2.5. zgłaszanie i dyskusja nad nowymi wnioskami radnych,
2.6. opinia Burmistrza dotycząca nowych wniosków,
2.7. głosowanie każdego wniosku osobno,
2.8. głosowanie całej uchwały budżetowej,
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i Gminy Świerzawa na rok 2011”.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń zgłosił wniosek o przyjęcie do porządku obrad projektu
uchwały nr 16 w sprawie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerzawa”.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do wniosku. Radni jednogłośnie przegłosowali przyjęcie do
porządku obrad w/w projektu uchwały.
Ad 2. Przyjęcie protokołu z III 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.
W trakcie wystąpienia Burmistrza na sesję przybyła radna E. Bąk. Od tego momentu w sesji
uczestniczyło 15 radnych.
Ad.4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miasta i Gminy.
1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej E. Chlebosz przedstawiła informację o działalności
Komisji w okresie międzysesyjnym. Załącznik nr 2.
2. Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych E. Bąk
przedstawiła 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 na temat bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego
i przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
Ad.6. Dyskusja.
Komendant Powiatowy Policji w Złotoryi Henryk Stefanko przedstawił informację na temat
bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Świerzawa. Załącznik nr 5.
1. Radna E. Chlebosz zapytała, czy byłaby możliwość ograniczenia prędkości samochodów na
drodze przebiegającej przez Starą Kraśnicę.
Samochody, a zwłaszcza tiry, jeżdżą tą drogą bardzo szybko. W Starej Kraśnicy były już
wypadki. Mieszkańcy domów stojących blisko drogi skarżą się, że nadmierna prędkość
samochodów zagraża ich bezpieczeństwu.
Podczas wcześniejszych rozmów
z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie Radna mówiła też o potrzebie
zainstalowania w niektórych miejscach barierek ochronnych.
2. Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie M. Maślak poinformował Radą, że
sporządził tej z rozmowy notatkę służbową, którą przekazał do Wydziału Ruchu
Drogowego KPP w Złotoryi.
3. Komendant H. Stefanko poinformował, że wprowadzanie ograniczeń prędkości pojazdów
oraz ustawianie barierek ochronnych należy do kompetencji zarządcy drogi. Policja, po
przeprowadzeniu analizy przyczyn i częstotliwości wypadków w danym miejscu, może
tylko wnioskować o takie czynności.
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Komendant dodał, że zleci podległym mu służbom przeprowadzenie analizy wypadkowości
i kolizji na wskazanym przez Panią Radną odcinku drogi. Wyniki tej analizy zostaną
przesłane do Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Świerzawa. Jeżeli okaże się, że
rzeczywiście jest tam dużo wypadków, kontrole drogowe zostaną nasilone. Ponadto, przy
najbliższej wizycie fotoradaru na terenie powiatu, w Starej Kraśnicy takie urządzenie
zostanie ustawione.
E. Bąk poinformowała, że popiera wprowadzanie ograniczeń prędkości samochodów
w terenie zabudowanym. Zdaniem Radnej, w Świerzawie policja powinna częściej
kontrolować, czy przestrzegane jest ograniczenie prędkości do 40 km/godzinę.
Radna zapytała, czy policja rzeczywiście nie ma pieniędzy na odnowienie i wyposażenie
w nowe meble Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie. Podczas niedawnej wizyty w tym
miejscu Radna była zszokowana wyglądem i wyposażeniem pomieszczeń, pamiętającym
bardzo zamierzchłe czasy.
Tymczasem, Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi wygląda bardzo dobrze.
Komendant H. Stefanko odpowiedział, że ten budynek docelowo planowany jest do
przekazania gminie Świerzawa. Jest on za duży na potrzeby policji. Od dłuższego już czasu
wnioskuje się o przejęcie tej nieruchomości przez Wojewodę, skomunalizowanie go
i przekazanie gminie.
W zamian policja oczekuje, że gmina wydzierżawi jej na terenie Świerzawy 2 ładnie
umeblowane i wyposażone pokoje, w których urządzono by Rewir Dzielnicowych.
E. Bąk przypomniała, że w Raporcie podsumowującym działalność gminy w minionej
kadencji podano informację, że na termomodernizację budynku policji wydatkowano około
100 tysięcy złotych. Tymczasem, budynek nie został ocieplony, nie wymieniono też okien.
Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że do komisariatu policji w Świerzawie wykonano tylko
przyłącze cieplne. Żadna termomodernizacja nie była wykonywana.
Komendant H. Stefanko podkreślił, że obecna sytuacja nie wynika z niechęci miasta do
policji. Zwierzchnicy Komendanta tj. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
podpisali z Burmistrzem pewne porozumienie i nie wywiązali się z niego.
Docelowo, budynek miał być docieplony i miała być wymieniona stolarka okienna. Jednak
z uwagi na to, że KWP nie wywiązała się z porozumienia, wykonano tylko przyłącze
cieplne. Miasto i Gmina Świerzawa miała w tej sprawie jak najlepsze chęci. W Komendzie
Wojewódzkiej nie znaleziono jednak środków, które miały stanowić udział policji w tej
inwestycji, w związku z czym wykonano tylko część zaplanowanych prac.
Komendant wyraził przypuszczenie, że pod koniec pierwszego kwartału br. policja powróci
do rozmów z Burmistrzem J. Kołczem w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń dla Rewiru
Dzielnicowych. W okolicznych gminach policja także wydzierżawia na te cele
pomieszczenia od gminy.
H. Stefanko podkreślił, że po przejęciu budynku komisariatu policji w Świerzawie, gmina
będzie mogła zagospodarować tą nieruchomość na własne cele albo sprzedać.
Na Komendzie Powiatowej Policji w Złotoryi dobrze wygląda i jest dobrze wyposażone
tylko pomieszczenie po prawej strony od wejścia. Pozostałe pomieszczenia wymagają
remontu. Komendant poinformował, że dzięki pieniądzom, jakie przekazały policji
samorządy powiatu złotoryjskiego oraz Starostwo, wyremontowano stolarkę okienną
i zamontowano termozawory grzewcze w siedzibie Komendy Powiatowej Policji.
Komendant podkreślił, że bez tych środków niemożliwe byłoby wykonanie wymienionych
prac.
Dodatkowo, Gmina Świerzawa przekazała KPP w Złotoryi 4 komputery
z oprogramowaniem. Od marca br. Komenda przechodzi na system E-Komenda i wszystkie
wpływające sprawy będą rejestrowane w systemie elektronicznym. Pozwoli to na szybszy
obieg dokumentów i szybsze załatwianie spraw obywateli.
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byłoby to już załatwione. Na przestrzeni ostatnich lat we władzach Policji Wojewódzkiej
zmieniały się koncepcje w zakresie siedzib policji. Teraz być może sprawa zostanie
sfinalizowana. Ze strony Burmistrza nie będzie przeszkód, aby znaleźć dla policji
2 pomieszczenia, w których urządzi swoją siedzibę.
Burmistrz podziękował Komendantowi H. Stefanko za dobrą współpracę policji
z samorządem gminy Świerzawa w 2010 roku.
Burmistrz zaprosił dzielnicowych poszczególnych wsi do udziału w zebraniach wiejskich,
które będą odbywały się w lutym br. Zebrania będą okazją do nawiązania bliższych więzi
z mieszkańcami wsi.
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świerzawie Tomasz Herbut przedstawił
informację na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
Załącznik nr 6.
Komendant przekazał wszystkim nowo wybranym radnym oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy
Świerzawa gratulacje z wyboru na nawą kadencję oraz życzył wielu sukcesów wynikających
z pełnionych funkcji.
1. E. Chlebosz, podsumowując wystąpienie Komendanta T. Herbuta, podziękowała wszystkim
strażakom, tym z Państwowej Straży Pożarnej i tym z Ochotniczych Straży Pożarnych za
ich trud i zaangażowanie w niesieniu pomocy ludziom dotkniętych różnymi zdarzeniami
losowymi.
Radna życzyła wszystkim, aby omijały nas pożary, powodzie i wszelkie inne nieszczęścia.
2. E. Grabski poinformował, że podczas niedawnego pożaru łąk w okolicach Dobkowa do
akcji gaśniczej przyjechała OSP Świerzawa. Ochotnicza Straż Pożarna z Dobkowa nie
została wezwana do akcji, dlaczego?
3. Komendant T. Herbut odpowiedział, że generalną zasadą jest, że do akcji gaśniczej wysyła
się najbliższą jednostkę OSP. Jednakże w OSP Dobków jest chyba tylko dwóch lub trzech
przeszkolonych strażaków i najprawdopodobniej dyżurny PSP Złotoryja nie chciał kierować
do akcji nie przeszkolonych ochotników.
4. E. Grabski stwierdził, że palące się łąki mogłaby gasić OSP Dobków, zwłaszcza, że strażacy
znają ten teren. OSP Świerzawa nie zna terenu i dlatego samochody grzęzły po drodze,
a strażacy musieli na pieszo, z łopatami, docierać do pożaru.
5. E. Bąk zapytała, kto finansuje szkolenia strażaków-ochotników, jakie są to koszty i jak
zachęca się młodych ludzi do wstępowania w szeregi OSP i do uczestniczenia
w szkoleniach.
6. Komendant T. Herbut odpowiedział, że szkolenia organizuje Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej. Odbywają się one w Komendzie Powiatowej w Złotoryi, na
sprzęcie będącym w dyspozycji tej jednostki. Szkolenia są darmowe. Kosztem szkolenia jest
koszt dojazdu i ekwiwalent za utracony czas, wypłacany osobie uczestniczącej w szkoleniu.
Te wydatki pokrywa Urząd Miasta i Gminy.
Szkolenia rozpoczyna wielu ochotników. Ostatecznie kończy je znacznie mniejsza liczba
strażaków. Przyczyny są różne, jednym z nich jest brak czasu potrzebnego na uczestniczenie
w wielogodzinnych zajęciach.
Państwowa Straż Pożarna zachęca nowych adeptów do wstępowania w szeregi OSP.
7. Burmistrz J. Kołcz podkreślił, że już dziewiąty rok współpracuje z PSP Złotoryja i ma
nadzieję, że ta współpraca jest dobrze oceniana.
Nasze jednostki OSP biorą udział w akcjach gaśniczych, uczestniczą w wielu spartakiadach
i zawodach. Bez naszych jednostek nastąpiłby bezwład działań PSP.
Burmistrz podkreślił, że nasze jednostki OSP będą nadal funkcjonować i nadal będą
wykonywać swoje zadania.
Może należałoby zastanowić się nad zmianami w systemie szkolenia strażaków-ochotników.
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adeptów. Ponadto, może warto byłoby zastanowić się, czy szkolenie rzeczywiście powinno
trwać aż 60 godzin. Ludzie mają z tym problem, bo przecież gdzieś pracują i pracodawcy
nie godzą się na tak długą nieobecność w pracy tego pracownika.
Burmistrz krytycznie ocenił to, ze raz wyszkolony strażak musi od nowa powtarzać
szkolenie, bo zmieniła się ustawa.
Burmistrz podziękował Komendantowi PSP w Złotoryi za współpracę w 2010 r. oraz
podkreślił, że oczekuje dalszej dobrej współpracy z PSP Złotoryja i pomocy w zakresie
szkoleń członków OSP z naszej gminy.
Burmistrz podziękował również wszystkim strażakom-ochotnikom z terenu gminy
Świerzawa oraz Komendantowi Zarządu gminnego OSP Waldemarowi Kwiecińskiemu za
ich ofiarną pomoc mieszkańcom podczas pożarów, powodzi i innych zdarzeń losowych.
8. Komendant T. Herbut odpowiedział, że przepisy dotyczące szkoleń ustala Sejm, Minister
i Zarząd Główny Państwowej Straży Pożarnej. PSP Złotoryja jest tylko ich wykonawcą.
W roku 2005 wyszkolonych było prawie 80 % strażaków. Tymczasem, w 2006 roku
wprowadzono nowy program szkolenia strażaków. Ustalono wówczas 5-letni okres
przejściowy, który kończy się w 2011 r. Do przeszkolenia pozostało jeszcze wielu
strażaków, a czasu jest już mało. Ci strażacy, którzy teraz nie odbędą 40 godzinnego kursu,
po roku 2012 będą musieli odbyć cały, 120 godzinny kurs.
Komenda Powiatowa PSP dokłada wielu starań, aby jej współpraca z gminami była jak
najlepsza. Komendant wyraził nadzieję, że z gminą Świerzawa współpraca taka właśnie jest.
Komenda Wojewódzka PSP widzi i docenia to, że gmina Świerzawa zakupiła w ciągu
ostatnich 5 lat dwa lekkie samochody dla swoich Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wymagało to, z całą pewnością, wygospodarowania w budżecie gminy znacznych środków
finansowych. Każdy z tych samochodów kosztował około 650 tysięcy złotych.
Komendant T. Herbut podkreślił przy tym, że w 2010 roku PSP Złotoryja przekazała dla
jednostek OSP w gminie Świerzawa dodatkowy sprzęt tj. przyczepki pożarnicze, używane
ale dobre i sprawne.
Pracownik Urzędu MiG w Świerzawie Krzysztof Jagiełło przedstawił informację na temat
zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Świerzawa. Załącznik nr 7.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad tą informacją.
Ad 7. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał.
1. Skarbnik MiG A.Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 13 w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2011 – 2022 oraz
autopoprawkę Burmistrza MiG do tego projektu. Załącznik nr 8 .
Przewodniczący Rady MiG M. Matusiak odczytał uchwałę Składu Orzekającego RIO we
Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2011-2022.
Załącznik nr 9. W w/w uchwale RIO negatywnie zaopiniowało projekt uchwały.
Radna J. Hatko zapytała, czy wymagana jest opinia RIO do poprawionego projektu
uchwały, uwzględniającego uwagi, wyrażone w przedstawionej opinii RIO.
Skarbnik A. Chodyra odpowiedział, że taka opinia nie jest wymagana. Regionalna Izba
Obrachunkowa zbada teraz podjętą uchwałę.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się -0 uchwała została podjęta
2. 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej;
Skarbnik MiG A.Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 14 w sprawie budżetu miasta
i gminy Świerzawa na 2011 rok /załącznik nr 10/ oraz autopoprawkę Burmistrza MiG do
`projektu budżetu /załącznik nr 11/.
2. odczytanie opinii Składu Orzekającego RIO o projekcie uchwały budżetowej;
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Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta i Gminy Świerzawa projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy
Świerzawa na rok 2011. Załącznik nr 12.
W w/w uchwale RIO negatywnie zaopiniowało projekt uchwały.
3. odczytanie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub osób
przez nich wyznaczonych;
Przewodniczący Komisji: E. Chlebosz, E. Bąk, E. Grabski odczytali opinie Komisji do
projektu budżetu. Załącznik nr 13, 14, 15.
4. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych
komisji;
Burmistrz odczytał swoje stanowisko do wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady
MiG. Załącznik nr 16, 17, 18.
5. zgłaszanie i dyskusja nad nowymi wnioskami radnych;
Nikt z radnych nie zgłosił żadnego nowego wniosku.
6. opinia Burmistrza dotycząca nowych wniosków;
W związku z brakiem nowych wniosków, Burmistrz nie wyrażał żadnego stanowiska.
7. głosowanie każdego wniosku osobno;
W związku z brakiem nowych wniosków, głosowania nie przeprowadzano.
8. głosowanie całej uchwały budżetowej,
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się -0 uchwała została podjęta.
3. Sekretarz MiG D. Pirus przedstawiła projekt uchwały nr 15 w sprawie przyjęcia „Programu
ochrony i promocji zdrowia dla Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2011”. 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.
4. Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń przedstawił projekt uchwały nr 16 w sprawie
zatwierdzenia do realizacji projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół
podstawowych w Gminie Świerzawa”. Załącznik nr 20.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0 radnych uchwała została
podjęta.
Ad 8. Interpelacje i zapytania radnych.
1. J. Michoń przypomniał, że już 4 lata temu, na początku tamtej kadencji,proponował
zakupienie laptopów dla radnych. Radni otrzymali by laptopy na czas kadencji. Nie było
wówczas odzewu dla tej propozycji, skutkiem czego radni otrzymują tony papierowych
dokumentów. Taki sprzęt znacznie ułatwiłby pracę. Papier jest drogi, a zakup laptopów
szybko by się zwrócił.
Radny zaproponował Burmistrzowi, aby ponownie rozważył tą propozycję.
2. J. Michoń zapytał,czy i w jakiej ilości będą zatrudniani pracownicy interwencyjni w 2011 r.
Jeżeli taki nabór będzie prowadzony, od kiedy, jak i gdzie mają zgłaszać się osoby
zainteresowane podjęciem tej pracy.
3. E. Grabski poprosił Burmistrza o sprawdzenie możliwości podłączania nowych numerów
telefonów stacjonarnych w Dobkowie.
Osobom, które zgłaszają się do Telekomunikacji Polskiej z wnioskiem o podłączenie
telefonu, udzielana jest informacja, że w Dobkowie nie ma wolnych numerów. Jest to
zadziwiające, gdyż wielu mieszkańców Dobkowa zrezygnowało z telefonów i wolne
numery powinny być.
4. E. Grabski zaproponował, aby Rejon Dróg wyciął resztę suchych drzew przy drodze
powiatowej w Dobkowie albo przynajmniej przyciął.

5.
6.
7.
8.
9.
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E. Bąk poinformowała, że występuje w imieniu mieszkańca Placu B. Piasta w Świerzawie,
który zgłosił jej, iż Zarząd Lokali Gminnych wprowadza podwyżki czynszu za mieszkanie
komunalne ale z naprawą dachu są problemy.
E. Bąk zapytała, czy ruszają już prace związane z budową kanalizacji dla Dobkowa i Starej
Kraśnicy oraz o to, na kiedy zaplanowane jest zakończenie tych prac.
E. Grabski zapytał o to, od kiedy zacznie funkcjonować schronisko w Dobkowie. Obiekt
jest już wyposażony, a nie działa.
E. Chlebosz zapytała o to, czy jest u nas możliwe, aby osoby prywatne uzyskały
dofinansowanie ze środków unijnych do instalacji kolektorów słonecznych.
J. Mroczkowski poprosił o dostosowanie czasu wyłączania lamp ulicznych do warunków
panujących na zewnątrz.
Lampy gasną o godzinie 7 rano, a autobus szkolny, którym dzieci dojeżdżają do szkół
odjeżdża o godzinie 7,15 -7,20. Dzieci idą więc po ciemku na przystanek i po ciemku
oczekują na autobus.
Lampy zaświecają się już o godzinie 4 rano, niepotrzebnie tak wcześnie. Można byłoby
przesunąć o pół godziny czas świecenia lamp rano tj. od godziny 4,30 do godziny 7,30.

Ad 9. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz MiG J. Kołcz poinformował, że na zgłoszone interpelacje zostaną udzielone pisemne
odpowiedzi. Burmistrz udzielił także następujących ustnych odpowiedzi:
1. pomysł z laptopami dla radnych jest bardzo dobry, Burmistrz rozważy możliwości ich
zakupu. Trzeba będzie poszukać pieniędzy na ten cel. Może najpierw należałoby zakupić
laptopy dla Przewodniczących Komisji i Przewodniczącego Rady.
2. Termin zatrudnienia pracowników interwencyjnych będzie uzależniony od tego, kiedy
Powiatowy Urząd Pracy otrzyma na ten cel środki finansowe z budżetu państwa.
Gmina złożyła wniosek o skierowanie 15 osób do robót publicznych, 10 osób do remontu
5 mieszkań socjalnych i 15 osób do prac społeczno-użytecznych. Gmina planuje zatrudniać
te osoby od lutego br.
Dodatkowo, zatrudniani będą też pracownicy do remontu zapory przeciwpowodziowej
w Świerzawie.
3. Możliwość podłączenia telefonu w Dobkowie zależy od pojemności centrali telefonicznej
w naszej gminie. Numery zwalniane w Dobkowie były instalowane w innych
miejscowościach. Sytuacja ulegnie poprawie dopiero po planowanej modernizacji centrali.
4. Urząd Miasta i Gminy wystąpi do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wycinkę suchych
drzew przy drodze powiatowej w Dobkowie.
5. Czynsze za mieszkania komunalne zostały podniesione w granicach 3-5 groszy za 1m2
powierzchni mieszkania. Stawki należy podwyższać co roku, stopniowo, o wielkość inflacji.
Pozwoli to w przyszłości uniknąć takiej sytuacji, że przez kilka lat nie podwyższania
czynszów, gmina zostanie zmuszona do wprowadzenia znacznej podwyżki.
Osobie, której dotyczyła interpelacja radnej. E. Bąk, zostanie wymienione pokrycie na
dachu budynku, w którym ta osoba mieszka.
6. Gmina dopiero złoży wniosek o przyznanie środków finansowych na budowę kanalizacji dla
Dobkowa i dla Starej Kraśnicy. Jest już gotowa dokumentacja techniczna tej inwestycji, co
jest podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie.
7. Gmina informuje na swoich stronach internetowych o możliwościach pozyskania przez
osoby fizyczne dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych. Gmina nie będzie
uczestniczyć w takim przedsięwzięciu.
Osoby fizyczne mogą korzystać z kredytu udzielanego przez Powiatowy Bank Spółdzielczy.
8. Gminie skończyła się umowa z energetyką na konserwację oświetlenia ulicznego, w tym
także w Lubiechowej. Teraz zostanie wybrana taka firma, która zaoferuje najlepsze warunki
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Problemem jest to, ze gmina nie posiada teraz dostępu do wszystkich skrzynek
przyłączeniowych.
W celu wyprowadzenia tych urządzeń z transformatorów na zewnątrz, co umożliwi
swobodny dostęp i np. zmianę czasu świecenia lamp, Urząd Miasta i Gminy prowadzi
negocjacje z energetyką, która jest właścicielem urządzeń. Jeżeli ta firma zostanie wybrana
do konserwacji oświetlenia, warunkiem podpisania umowy będzie spełnienie tego właśnie
wymogu.
Ad.10. Wolne wnioski.
Radny J. Mroczkowski zgłosił wniosek, aby przy pierwszych opadach śniegu lub roztopach
posypywać solą i piaskiem uliczki, wzniesienia i zakręty na wsiach naszej gminy.
Ad 11. Sprawy różne.
1. Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja Rady Miasta i Gminy odbędzie się
w dniu 23 lutego br.
Poinformował także, że wszyscy radni w terminie złożyli oświadczenia majątkowe,
wymagane na początku kadencji Rady.
2. M. Piórczyńska, występując w imieniu mieszkańców nowego osiedla na ulicy Mickiewicza
oraz mieszkańców ulicy Kościuszki poprosiła o zamontowanie lamp oświetleniowych.
Panujące tam ciemności sprzyjają włamywaczom.
3. M. Hajder przekazał nowo wybranym radnym karmniki dla ptaków, z prośbą o dokarmianie
ptaków w okresie zimowym.
Rady poinformował, że wykonał dotychczas około 600 sztuk karmników, które rozdał m.in.
szkołom, domom dziecka, radnym i sołtysom.
Przewodniczący Rady, w imieniu wszystkich radnych, podziękował M.Hajderowi za tą
inicjatywę.
4. J. Hatko zapytała, czy byłoby możliwe nasadzenie wiosną tego roku drzew i krzewów
w parku na ulicy Reymonta w Świerzawie.
Wichury bardzo uszkodziły drzewostan parku. W niektórych miejscach, zwłaszcza od
strony ulicy Reymonta, są puste miejsca, bez drzew i krzewów.
5. J. Hatko zaproponowała zorganizowanie tzw. wystawek zużytych mebli oraz sprzętu agd
i rtv. Najlepiej byłoby raz na 2-3 miesiące, za odpłatnością, odbierać je spod domów. Teraz
mieszkańcy często wywożą te odpady do lasu .
6. J. Hatko zaproponowała, aby z dochodów z podatku od posiadania psa zakupić i ustawić
w parku w Świerzawie oraz na terenie placu w kierunku Lubiechowej pojemniki na psie
odchody. Teraz wrzucane są one do ogólnych śmietników.
7. Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że gmina zakupiła już takie pojemniki, są one
zainstalowane w rynku w Świerzawie. Pojemniki są opisane, ale nie są używane.
W sprawie wniosku o nowe nasadzenia w parku na ul. Reymonta Burmistrz odpowiedział,
że myśli, iż Stowarzyszenie „Nowator” nadal będzie prowadziło akcję sprzątania parku,
a wtedy Urząd Miasta i Gminy włączy się w to i zabezpieczy sadzonki do nasadzeń.
Ustosunkowując się do propozycji tzw. wystawek, Burmistrz przypomniał, że Zarząd Lokali
Gminnych prowadzi już zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Można je nieodpłatnie
składować na terenie ZLG.
Burmistrz wyraził przypuszczenie, że być może nowa firma, które ubiega się o wydanie
zgody na zagospodarowanie odpadów z naszej gminy, rozwiąże ten problem.
O ustaleniach zawartych z tą firmą Burmistrz poinformuje radnych.
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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.

