PROTOKÓŁ
Z V SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 23 LUTEGO 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. 14,15.
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.
Nazwisko nieobecnego radnego: Józef Zając.
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, Jadwiga Grzybczyk, Zofia Pakosz, Wiesław Romejko,
Aleksandra Matuszak, Zbigniew Zięba, Sylwia Jaworska, Romana Kaszubowska – Dyrektor
Gimnazjum w Świerzawie, Wioleta Płoszczyca – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołowcu,
Dorota Smoleń – Dyrektor szkoły Podstawowej w Nowym Kościele, Czesław Leśniak – Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie, Alicja Pawlus – Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie.
Nazwiska osób delegowanych na sesję: Danuta Janiak – radca prawny Urzędu MiG w Świerzawie,
Renata Stanok – pracownik Urzędu MiG 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 IV sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
3. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miasta i Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Świerzawie za rok 2010.
6. Informacja z realizacji w 2010 r. Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2007 – 2013.
7. Dyskusja.
8. Sprawozdanie z realizacji założeń „Programu Rozwoju Oświaty Miasta i Gminy Świerzawa
w latach 2008-2014” za 2010 rok.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa za rok
2010.
10. Dyskusja.
11. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1/ nr 17 w sprawie powołania inkasentów,
2/ nr 18 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Świerzawa na 2011 rok,
3/ nr 19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy
Świerzawa na lata 2011 – 2022,
4/ nr 20 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr III/6/2010 Rady Miasta
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12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały
nr 19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata
2011 – 2020.
Burmistrz MiG J. Kołcz zgłosił wniosek o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały
nr 21 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Świerzawa lub jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz projektu nr 22 w sprawie
przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2011”.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w wniosków. Radni jednogłośnie przegłosowali ich przyjęcie.
Przewodniczący Rady poinformował, że w wyniku wprowadzonych zmian zmianie ulegnie
numeracja uchwał.
Ad 2. Przyjęcie protokołu z IV 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.
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. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Świerzawie za rok 2010.
Kierownik MGOPS w Świerzawie A. Pawlus przedstawiła sprawozdanie z działalności MGOPS
w Świerzawie za rok 2010. Załącznik nr 5.
Dyskusja.
1. P.Kisowski zauważył, że w materiałach przedłożonych radnym na dzisiejszą sesję
Kierownik MGOPS informuje, że wypłacono 91 jednorazowych zapomóg z tytułu
urodzenia dziecka. W „Programie ochrony i promocji zdrowia dla miasta i gminy
Świerzawa”, przedłożonego pod obrady Rady MiG w styczniu br. informuje się, że w roku
2010 urodziło się 85 dzieci. Które dane są prawidłowe.
2. A.Pawlus odpowiedziała, że niekoniecznie muszą być to dzieci tutaj urodzone. Matka
mogła urodzić w innej miejscowości, ale zamieszkała u nas i na to dziecko rodzic dostawał
od nas pieniądze, tzw. becikowe. Jeżeli ta osoba kwalifikowała się do świadczenia
rodzinnego, otrzymywała drugie tysiąc złotych i rodzinne.
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rolnikom” są świadczeniami z tytułu klęsk.
A. Pawlus odpowiedziała, że są to właśnie te świadczenia. Otrzymały je osoby, które zostały
zakwalifikowane do tej formy pomocy. Przyznana kwota musiała być wydatkowana do
końca grudnia ub. roku.
P. Kisowski zapytał, czy osoby dorosłe, korzystające z dożywiania w ZSZP w Świerzawie,
dofinansowywanego przez MGOPS, spożywają posiłki jednocześnie z dziećmi szkolnymi.
A. Pawlus odpowiedziała, że na dożywianie osób dorosłych gmina otrzymuje
z województwa 80% kosztów dożywiania, pozostałe 20% gmina przekazuje z własnych
dochodów, jako wkład własny. MGOPS co roku pisze zapotrzebowanie na te środki. Z tych
środków wydawane są posiłki oraz zasiłki celowe na zakup żywności.
Posiłki dla osób dorosłych wydawane są w innych godzinach, niż posiłki dla dzieci.
Dyrektor ZSZP Cz. Leśniak poinformował, że posiłki dla osób dorosłych wydawane są
w osobnym okienku. Osoby dorosłe nie mają bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
P. Kisowski zapytał o to, jakie są kryteria kwalifikacji dzieci i młodzieży do wyjazdów na
kolonie i inne formy wypoczynku.
A. Pawlus odpowiedziała, że takie wyjazdy organizowane są ze środków z profilaktyki
alkoholowej. Wniosek składany jest do Komisji. Komisja rozpatruje wniosek, biorąc pod
uwagę to, z jakich rodzin dzieci pochodzą. Najczęściej są to dzieci z mniej zamożnych
rodzin, które korzystają z pomocy opieki społecznej. Komisja ustala jednakową stawkę
dofinansowania do jednego dziecka. Najczęściej dofinansowywane są wyjazdy na tzw.
„Zielone szkoły”.
Wyjazdy połączone są z realizacją programu profilaktycznego o tematyce
przeciwalkoholowej lub przeciwnarkotykowej.

Ad 6. Informacja z realizacji w 2010 r. Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2007 – 2013.
Kierownik MGOPS w Świerzawie A. Pawlus przedstawiła informację z realizacji w 2010 r.
Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych ma lata 2007 – 2013. Załącznik nr 6.
Ad 7. Dyskusja.
1. E. Bąk stwierdziła, że ogólnie pracę opieki społecznej ocenia pozytywnie.
Radna zapytała, czy podopieczni opieki społecznej otrzymują gotówkę na zakup opału.
Docierają do niej sygnały, że osoby otrzymujące takie pieniądze przeznaczają je na inne
cele, nie związane z ogrzewaniem mieszkań. Radna uznała, że może lepszym rozwiązaniem
byłby np. zakup opału przez opiekę społeczną i przekazanie go potrzebującej rodzinie.
2. A. Pawlus odpowiedziała, że można byłoby zastosować takie rozwiązanie, jednak wcześniej
należałoby podpisać umowę z firmą zajmującą się sprzedażą opału, poprzedzone
rozeznaniem rynku.
P. Kierownik zauważyła, że nie wszyscy podopieczni opalają swoje domy węglem. Kupują
drewno opałowe, a nawet sami przygotowują je w lesie, argumentując, że jest to tańsze
rozwiązanie.
MGOPS rozważa możliwość kontroli wydatkowania tych środków. Obecnie osoby
otrzymujące zasiłek podpisują oświadczenie, że przedstawią dowód zakup drewna lub
innego opału. Nie są to duże kwoty, jednorazowo wypłacane są kwoty 50 lub 100 złotych.
Ad.8. Sprawozdanie z realizacji założeń „Programu Rozwoju Oświaty Miasta i Gminy
Świerzawa w latach 2008-2014” za 2010 rok.
Zastępca Burmistrza MiG Z.Mosoń przedstawił sprawozdanie z realizacji założeń „Programu
Rozwoju Oświaty Miasta i Gminy Świerzawa w latach 2008-2014” za 2010 rok. Załącznik nr 7.
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Ad 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa za
rok 2010.
Zastępca Burmistrza MiG Z.Mosoń przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
Miasto i Gminę Świerzawa za rok 2010. Załącznik nr 8.
Ad 10. Dyskusja.
1. P. Kisowski zauważył, że w sprawozdaniu wykazano minusowy wynik wynagrodzeń, jakie
powinni otrzymać nauczyciele stażyści. Radny zapytał w związku z tym o to, jaka jest
przyczyna takiego wyniku.
2. Z. Mosoń odpowiedział, że stażystom należało wyrównać wynagrodzenia, gdyż nie
otrzymali oni średnich wynagrodzeń, które powinni otrzymywać. Wyrównanie zostało
wypłacone. Gmina płaci nauczycielom takie stawki, jakie powinna płacić.
Powodem niższych wynagrodzeń /przed wyrównaniem/ mogły być np. zwolnienia lekarskie,
z jakich korzystali nauczyciele stażyści.
3. Burmistrz J. Kołcz podkreślił, że subwencja oświatowa przyznana naszej gminie na rok
2011 jest o 200 tysięcy złotych niższa, niż projektowano w listopadzie 2010 r. Wiąże się to
przede wszystkim z tym, że liczba dzieci w naszych szkołach zmniejszyła się o 25
uczniów . Ponieważ subwencja oświatowa „idzie” za uczniem, otrzymały ją te szkoły, do
których przeszli nasi uczniowie.
4. J. Hatko zapytała, czy w związku z tym, gmina będzie musiała dołożyć brakujące 200
tysięcy złotych z własnych dochodów.
5. Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że szkoły już teraz mają bardzo ograniczone wydatki.
Trzeba będzie jednak nadal zastanawiać się, czy w oświacie nie można jeszcze bardziej
zracjonalizować wydatków.
6. E. Bąk podkreśliła, że nie tylko nasza gmina dopłaca do oświaty. Jest to zjawisko
ogólnopolskie. Uczuliła jednak, aby oświaty nie traktować podmiotowo. W szkołach mamy
przecież młodych ludzi, których chcemy dobrze wykształcić. Oszczędności należy robić,
byle by nie odbywało się to kosztem dzieci i nie przekładało się na wyniki nauczania.
7. Zastępca Burmistrza Z. Mosoń odpowiedział, że właśnie w trosce o nauczanie naszych
dzieci nie działamy tyko metodą cięć wydatków.
Gmina składa najróżniejsze wnioski o pozyskanie dodatkowych pieniędzy. Udało się na
przykład napisać wniosek i zdobyć 100 tysięcy złotych na prowadzenie dodatkowych zajęć
dla uczniów. Staramy się również pozyskać 600 tys. złotych na uruchomienie dwóch
punktów przedszkolnych.
Sytuacja w oświacie jest na bieżąco monitorowana. Działania, podejmowane wspólnie
z dyrektorami szkół, dają nadzieję, że poziom edukacji w naszych szkołach podniesie się.
Zakładane są dwie ścieżki działania. Pierwsza to propozycje ze strony dyrektorów szkół,
przede wszystkim organizacyjne /ewentualny podział oddziałów w nowych arkuszach
organizacyjnych szkół / i racjonalizacja kosztów. Druga ścieżka, to wspólne poszukiwanie
dodatkowych środków.
8. E. Chlebosz poinformowała, ze spróbuje namówić mieszkańców Starej Kraśnicy, aby
w trakcie konsultacji społecznych dotyczących sposobu wydatkowania w 2012 roku
funduszu sołeckiego przeznaczyli jakieś środki finansowe dla Gimnazjum i dla Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie.
9. Burmistrz J. Kołcz odpowiedział,że docenia chęć pomocy p. Sołtys Starej Kraśnicy, ale
fundusz sołecki powinien być przeznaczony na aktywizację społeczności wiejskiej. Oświata
nie powinna być dofinansowywana z tych pieniędzy.
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uczniach, którzy uczęszczają do naszych szkół. Oszczędności należy szukać gdzie indziej –
na racjonalizowaniu wydatków w szkołach. Takie możliwości są.
Burmistrz zgodził się z opinią, ze wszystkie gminy w Polsce dopłacają do oświaty. U nas, ta
dopłata, w stosunku do innych gmin, jest naprawdę duża.
Mamy bardzo wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Płace tej kadry również są na
wysokim poziomie.
Odbiegamy jednak z wynikami nauczania w naszych szkołach od średniej. Jest to dla
naszych szkół duże pole do poprawy. Za dobrą płacą powinny iść dobre wyniki nauczania.
10. E.Bąk zauważyła, że na wyniki sprawdzianu końcowego uczniów wpływają różne
czynniki. Sprawdzian obejmuje wycinek z całego programu nauczania i trudno jest
przewidzieć, co będzie sprawdzane. Ponadto, dzieci są w różnej kondycji zdrowotnej w
danym dniu. Zły stan zdrowia negatywnie wpływa na zdolnego ucznia Jeżeli dziecko jest
chore i nie przyjdzie do szkoły, musi zaliczyć sprawdzian w innym terminie. Aby tego
uniknąć, dzieci przychodzą na egzamin naprawdę chore.
Radna podkreśliła, że nie tylko od nauczyciela zależy, jakie będą wyniki sprawdzianów.
Wiemy, ile mamy rodzin nieudolnych wychowawczo. Uczniowie przychodzą bez zadań
domowych. Program oświatowy jest duży, jest dużo materiału. Jako nauczyciel matematyki,
także ma z tym problem, wyczuwa, że dzieci tego nie opanowały. Jest jednak podstawa
programowa, którą trzeba zrealizować.
W szkołach są również dzieci, które mają obniżone wymagania dydaktyczne. Są one inaczej
oceniane, otrzymują łatwiejsze zadania. Sprawdzian piszą jednak taki sam, jak pozostali
uczniowie. W konsekwencji, takie dzieci zaniżają średnią wyników sprawdzianu.
Radna oświadczyła, że chyba najbardziej to nauczycielom właśnie zależy na wynikach
sprawdzianów i czasami ubolewają nad ich efektami.
Na zakończenie swojego wystąpienia E. Bąk poinformowała, że jej szkoła w wynikach
sprawdzianów znajduje się blisko średniej wojewódzkiej, a niektóre klasy nawet tą średnią
przewyższają.
11. Dyrektor SP w Nowym Kościele D. Smoleń oświadczyła, że zgadza się ze stanowiskiem
radnej E. Bąk. Dzieci są różne i z niektórymi nie osiągnie się większych efektów. Trzy
czwarte dzieci w klasie nie odrabia zadań domowych, nie przynosi rysunków na lekcje
plastyki. Aby poprawić tą sytuację, ustalono z rodzicami, że to dziecko, które nie miało
odrobionego zadania domowego, zostaje w szkole po lekcjach i odrabia zadania. Zdarzają
się rodzice, którzy w ogóle nie interesują się nauką dzieci.
12. Dyrektor Gimnazjum w Świerzawie R. Kaszubowska podkreśliła, że uczeń dojeżdżający do
szkoły przebywa poza domem 8 godzin, czyli tyle, ile dorosły, pracujący człowiek. Po
powrocie do domu musi odrobić zadania domowe, co zabiera mu dalsze 4 godziny. Razem
daje to 12 godzin na dobę.
Zdaniem p. Dyrektor, szkoły powinny wypełniać pewne zadania i tak kierować dzieckiem,
żeby miało możliwości nauki. Wiemy, ile jest rodzin patologicznych, ilu rodziców nie
interesuje się nauką swoich dzieci. Dzieciom z tych rodzin należy pomóc. Szkoła stara się
docierać do uczniów podczas zajęć świetlicowych.
13. Dyrektor SP Sokołowiec W. Płoszczyca zwróciła uwagę na często zmieniające się przepisy
i rozporządzenia Ministerstwa Edukacji.
W ciągu ostatnich 10 lat przeprowadzono aż 3 reformy szkolnictwa. Jak już dzieci
i nauczyciele przyzwyczają się do nowych wymagań, mija 2 lata i znów wprowadzane są
zmiany: nowe programy, nowa podstawa programowa, ogromna ilość nowych
podręczników do tego samego przedmiotu.
Zdaniem p. Dyrektor, szkoły, nauczyciele, rodzice, a przede wszystkim dzieci powinni mieć
unormowaną sytuację. Tymczasem, w listopadzie 2010 r., Minister Oświaty wydała
7 nowych rozporządzeń, które szkoły muszą wdrożyć. Szkoły nie nadążają już ze zmianami.
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wprowadzają chaos w organizacji szkół. Nie są też obojętne dla dzieci, które w tym roku
szkolnym uczą się danego materiału, w roku następnym jest zmiana, uczą się nowych rzeczy
i nigdy nie są pewne, z czego będą pisać sprawdzian. To także wpływa na wyniki tych
egzaminów.
14. Dyrektor ZSZP w Świerzawie Cz. Leśniak stwierdził, że w jego szkole wyniki
sprawdzianów pokazują, iż powodem słabych efektów jest uczeń. Przy dwóch
równorzędnych klasach, jedna klasa pisze test osiągając 30 punktów na 40 maksymalnych,
druga osiąga wynik 22 punktów. Łączny wynik obu klas jest w granicach 24-25 punktów.
Ad 11. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał.
1. Prac. Urzędu MiG R. Stanok przedstawiła projekt uchwały nr 17 w sprawie wprowadzenia
zmian do uchwały nr XXVI/123/2009 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 stycznia
2009 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości
i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Załącznik
nr 9.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się -0 uchwała została podjęta.
2. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 18 w sprawie zmian w budżecie
miasta i gminy Świerzawa na 2011 rok. Załącznik nr 10.
P. Kisowski zapytał o to, skąd wzięła się kwota 1 901 tysięcy złotych, wymieniona w § 3
ust.1 projektu uchwały, zapis: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek długoterminowych i emitowanych papierów wartościowych długoterminowych
w wysokości 1.901.971,00 złotych”.
Skarbnik A. Chodyra odpowiedział, że w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok było to
źle podliczone. Skarbnik informował o tym na sesji.
P. Kisowski zapytał o to, co dzieje się ze starym punktem nr 2 w uchwale nr IV/14/2011
z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2011 rok. Tamten zapis
upoważniał Burmistrza do zaciągania zobowiązań do kwoty 1 mln złotych. Ten limit nie jest
już potrzebny?
W § 3 pkt.3 dzisiejszego projektu uchwały proponuje się nowe brzmienie: „Upoważnia się
Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości
ustalonego limitu w § 2 ust.6”.
Skarbnik A. Chodyra odpowiedział, że tamten milion złotych był zawarty w pierwszej
wersji uchwały, z grudnia. Teraz wystarczy limit 1,5 miliona złotych.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0 radnych uchwała została
podjęta.
3. Prac. Urzędu MiG R. Stanok przedstawiła projekt uchwały nr 19 w sprawie określenia
szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Świerzawa lub jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego Załącznik nr 11.
P. Kisowski zapytał o to, czy gmina musi martwić się tym, czy dłużnik podatku, ubiegający
się o ulgę lub jego umorzenie zapłacił Skarbowi Państwa podatek VAT. Taki warunek został
zapisany w § 8 pkt 2 projektu uchwały.
R. Stanok odpowiedziała, że ulgi będą dotyczyć także zaległości wobec jednostek
podległych gminie, w tym wobec ZLG. Tam występuje VAT.
P. Kisowski zapytało to, do jakiego limitu Burmistrz może umarzać zaległości.
R. Stanok odpowiedziała, że kierownicy podległych jednostek mają prawo umarzać
zaległości tylko do 1 tysiąca złotych. Przy zaległościach powyżej 1 tysiąca złotych,
kierownicy zwracają się do Burmistrza o podjęcie decyzji w tej kwestii. Burmistrz decyduje
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W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0 radnych uchwała została
podjęta.
4. Przewodniczący Rady MiG przedstawił projekt uchwały nr 20 w sprawie zmiany
załącznika nr 1 do uchwały nr III/6/2010 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 23 grudnia
2010 r. Załącznik nr 12.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0 radnych uchwała została
podjęta.
5. Kierownik MGOPS A. Pawlus przedstawiła projekt uchwały nr 21 w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2011”. Załącznik nr 13.
P. Kisowski zapytał o to, co oznacza określenie „Ryzykowne nadużywanie alkoholu”,
zawarte w pkt. Cele programu.
Radny zauważył ponadto, że na str. 2 w pkt. Diagnoza problemów, wśród sołectw gminy
Świerzawa nie wymieniono sołectwa Rzeszówek.
Radny zapytał też, czy nie jest błędem podanie na str. 3 projektu Programu danych
mówiących o tym, że liczba ofiar przemocy domowej w rodzinach z problemem
alkoholowym wynosi 2, w tym 5 dzieci.
A. Pawlus odpowiedziała, że jest to prawidłowy zapis.
P. Kisowski zapytał o to, czy prawidłowa jest liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej
Karty. W Programie wymienia się 8 rodzin. W informacji przedstawionej w styczniu br.
przez Komendę Powiatową Policji informowano o 15 rodzinach, którym założono
Niebieską Kartę.
Radny P. Kisowski zapytał o to, ile było kontroli przeprowadzonych przez Komisję
Przeciwdziałania Alkoholizmowi pod kątem przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu
osobom nieletnim. Jakie były efekty tych kontroli. Czy Komisja ma prawo do dokonania
tzw. „zakupu kontrolowanego”.
Na koniec Radny zapytał o to, ile kosztowało wynagrodzenie Komisji Przeciwdziałania
Alkoholizmowi w 2010 roku.
Kierownik MGOPS A. Pawlus odpowiedziała, że określenie „ryzykowne nadużywanie
alkoholu” oznacza częste, systematyczne spożywanie alkoholu, prowadzące do
uzależnienia.
W punkcie Diagnoza problemów rzeczywiście przez pomyłkę pominięto sołectwo
Rzeszówek. Zostanie to uzupełnione.
Sekretarz MiG wyjaśniła, że informację dotyczącą liczby ofiar przemocy domowej
w rodzinach z problemem alkoholowym należy rozumieć tak, że są to dwie rodziny,
w których wychowywanych jest pięcioro dzieci.
A. Pawlus poinformowała, że MGOPS ma swoje Niebieskie Karty, policja swoje. Osoba,
której policja założyła Niebieską Kartę nie musi godzić się na pomoc społeczną.
W roku 2010 Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi przeprowadziła 3 kontrole.
W trakcie kontroli osobom prowadzącym sprzedaż alkoholu rozdano ulotki pouczające
o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Komisja nie stwierdziła przypadku
naruszenia tego zakazu. Komisja nie ma prawa dokonywania kontrolowanego zakupu
alkoholu.
Kierownik MGOPS poinformowała, że Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2010
roku kosztowało 2.934 złote.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0 radnych uchwała została
podjęta.
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1. J. Michoń poprosił Burmistrza, aby sprawdził w dokumentach ZLG, czy rzeczywiście były
wykonywane następujące prace w budynkach wspólnot, zarządzanych przez ZLG:
przeglądy kominiarskie, przeglądy budynków /zgodnie z przepisami – raz na pięć lat/
i odśnieżanie chodników w okresie zimy.
Radny poinformował, że w tej sprawie zwrócili się do niego właściciele mieszkań
prywatnych, zamieszkali w budynkach wspólnot zarządzanych przez ZLG.
W dniu wczorajszym otrzymali oni rozliczenia kosztów prowadzenia tych wspólnot. Wynika
z nich, że w 2010 roku dokonywane były przeglądy kominiarskie, a tymczasem,
mieszkańcy twierdzą, że już od kilku lat nie widzieli u siebie kominiarzy.
W rozliczeniu wykazuje się także koszt wykonania w 2010 roku przeglądu budynków.
Radny poprosił Burmistrza o przedstawienie mu dokumentów potwierdzających, że
przegląd rzeczywiście był oraz o wyjaśnienie, na czym taki przegląd polega i kto to
wykonywał.
Ponadto, ZLG obciążył wspólnoty kosztami sprzątania chodników w Świerzawie. Jednak,
jak twierdzą mieszkańcy, w okresie zimowym chodniki odśnieżali sami, nie ZLG.
2. E. Grabski poprosił o wymianę wszystkich tablic z napisem „Sołtys”. Obecnie, jedne mają
orła w koronie, inne nie.
Radny poprosił także o zakup nowych pieczęci sołeckich /samopowtarzających/ oraz
nowych kasetek.
3. E. Grabski poprosił o udrożnienie zamulonego przepustu
pod drogą powiatową
w Dobkowie, obok sali wiejskiej.
4. E. Grabski poprosił o naprawę drogi powiatowej obok posesji nr 1 w Dobkowie. Droga
w tym miejscu zarwała się i powstał niebezpieczny dół.
5. E. Grabski zapytał, czy jest już zatrudniony opiekun szatni na boisku w Świerzawie.
6. P. Kisowski poprosił Burmistrza o udzielenie informacji na temat działań podejmowanych
w sprawie gazyfikacji gminy Świerzawa, w tym o efektach rozmów z Gazownią.
7. P.Kisowski zapytał, czy po rozpoczęciu wydobycia kamienia z kamieniołomu na
Jurczycach
nie stanie się tak, że przez Świerzawę będą jeździć duże ciężarówki
wywożące urobek.
8. E. Bąk zapytała, czy nadal planowana jest obwodnica dla Świerzawy. W planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa jest zaplanowany teren pod taką
inwestycję. Obwodnica Świerzawy jest bardzo potrzebna. Duży ruch ciężkich samochodów
przez miasto powoduje uszkodzenia budynków.
9. E. Bąk poprosiła o budowę chodnika na odcinku od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
wzdłuż ulicy Dworcowej, do mostu. Chodnik zapewni bezpieczeństwo dzieciom szkolnym
i dorosłym.
10. E. Bąk poprosiła o ponowne wystąpienie do zarządcy drogi wojewódzkiej przebiegającej
przez Świerzawę z wnioskiem o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej obok Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie.
E. Grabski wyjaśnił radnemu P. Kisowskiemu, że z jego rozeznania wynika, iż kamień
wydobywany na Jurczycach będzie transportowany taśmociągiem do Starej Kraśnicy /w okolicy
przejazdu na Jelenią Górę/, gdzie będzie przeładunek. Ciężarówki będą jechały na Muchówek,
w kierunku Bolkowa, tak jak do tej pory jeżdżą samochody wywożące urobek z piaskowni
w Dobkowie.
E. Bąk oświadczyła, że popiera starania o gaz dla Świerzawy. Teraz, w okresie grzewczym, widzi
się smog zalegający nad Świerzawą, co najprawdopodobniej powoduje wzrost chorób dróg
oddechowych.
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Burmistrz MiG J. Kołcz udzielił następujących odpowiedzi:
1. Burmistrz nie jest upoważniony do rozliczenia w dniu dzisiejszym kosztów prowadzenia
wspólnot mieszkaniowych, gdyż nie widzi cyfr i danych liczbowych dotyczących tej
działalności ZLG. Należy jednak mieć świadomość, że koszty administrowania wspólnotą
są, bez względu na to, czy administruje nią ZLG, czy inny zarządca.
Burmistrz dodał, że zostanie sprawdzone, czy kominiarz wykonywał usługi w budynkach
wspólnot. Na potwierdzenie wizyty kominiarza powinny być odpowiednie kwity.
Chodniki w mieście sprzątane i odśnieżane są przez ZLG. Jest to możliwe do sprawdzenia
na podstawie kart pracy poszczególnych pracowników lub ciągnika i innego sprzętu
używanego podczas takich prac.
Każdy obiekt budowlany raz na pięć lat musi zostać poddany przeglądowi technicznemu.
Wykonuje go uprawniona osoba. To także można sprawdzić w dokumentach.
2. Burmistrz rozezna potrzebę wymiany tablic sołeckich i pieczęci sołectw, jeżeli będzie taka
potrzeba, zostaną wykonane. Być może na tablicach sołectw zostanie umieszczony herb
gminy.
3. Droga w Dobkowie rzeczywiście jest w fatalnym stanie technicznym. Urząd wystąpi do
Starostwa o jej naprawę.
4. Gmina przejmuje od „POGONI” stadion w Świerzawie. Zarządcą obiektu będzie Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki.
W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad stadionem zostanie zatrudniony opiekun
obiektu. Nastąpi to najprawdopodobniej od połowy marca. Na dofinansowanie kosztów
zatrudnienia tej osoby został złożony wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy.
Do obiektu na stadionie zostanie przeniesiona siłownia, funkcjonująca dotychczas w ZSZP.
5. Gazownia Zgorzelec poprosiła nas o dostarczenie informacji na temat ilości i stanu
obiektów, ewentualnego zapotrzebowania na gaz, także w celu zaopatrzenia w ciepło. Na
początku marca informacja zostanie przesłana do Gazowni.
6. Droga do Jurczyc jest drogą wojewódzką i nie obowiązuje na niej tonaż. Droga rzeczywiście
jest w bardzo złym stanie technicznym. W planie zagospodarowania gminy dopuszcza się
uruchomienie kolei oraz transport kruszywa np. taśmociągiem do starej Kraśnicy. Transport
kolejowy jest najtańszy, jednak odbywa się głównie droga kołową, niszcząc przy tym
nawierzchnie dróg.
7. Miasto Złotoryja posiada gaz, ale także i nad tym miastem w okresie grzewczym unosi się
smog. Mieszkańcy używają gazu głównie do celów bytowych, rzadziej do ogrzewania
mieszkań.
Nie należy łudzić się, że po ewentualnym doprowadzeniu gazu do naszego miasta, wszyscy
ludzie będą ogrzewać nim domy.
Ważniejszą sprawą jest dotarcie do świadomości mieszkańców z informacją o skutkach
spalania plastików, gumy i innych materiałów wydzielających w trakcie spalania substancje
szkodliwe dla zdrowia.
Burmistrz podkreślił, ze należy czynić starania o podłączenie gazu. Jednak to sami
mieszkańcy sami zdecydują o tym, czym będą opalać swoje domy.
8. Obwodnica Świerzawy w dalszym ciągu jest w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy, tereny są zarezerwowane. Inwestycja byłaby realizowana przez
Zarząd
Województwa Dolnośląskiego, jako droga wojewódzka. Agencja Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa zarezerwowała teren, nie sprzedała rolnikom tych gruntów.
9. Jest pomysł, aby przez parking i teren obok kościoła św. Jana i Katarzyny poprowadzić
chodnik, którym dzieci mogłyby bezpiecznie dojść do szkoły. Wtedy nie byłoby potrzeby
instalowania świateł.
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tj. w kierunku Sędziszowej, wzdłuż stacji PKP.
Burmistrz odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do zarządcy drogiej wojewódzkiej,
przebiegającej przez Świerzawę.
E. Grabski poprosił o wywieszenie na wsiach tabliczek wskazujących kierunek do domu sołtysa.
Zdarza się, że przyjezdni krążą po wsi, szukając domu sołtysa.
Ad.14. Wolne wnioski.
Nikt nie zgłosił żadnego wniosku.
Ad 15. Sprawy różne.
1. Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał pismo wójta Gminy Pielgrzymka z prośbą
o wydanie opinii do projekt uchwały Rady Gminy Pielgrzymka w sprawie przekształcenia
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Pielgrzymce i utworzenie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej – Gminnego Zakładu Opieki Podstawowej w Pielgrzymce.
W głosowaniu radni jednogłośnie przegłosowali w/w projekt uchwały i upoważnili
Przewodniczącego Rady do udzielenia odpowiedzi Wójtowi Gminy Pielgrzymka.
2. J. Mroczkowski poprosił o poinformowanie nowych sołtysów o zasadach zabierania przez
nich głosu na sesjach Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że sołtysi mogą zabierać głos w punkcie „Wolne
wnioski” . W pozostałych punktach obrad sesji mogą przekazywać swoje sprawy poprzez
radnych.
Ad 16. 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.

