PROTOKÓŁ
Z VIII SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 20 MAJA 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. 11,00 do godz. 13,05.
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 Miasta i Gminy Świerzawa
sołtysi: Henryk Kuchnicki, Tadeusz Kasprzak, Jadwiga Grzybczyk, Wiesław Romejko, Aleksandra
Matuszak, Zbigniew Zięba, Sylwia Jaworska, Jolanta Adamiec – Zastepca Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Złotoryi.
Nazwiska osób delegowanych na sesję: Danuta Janiak – radca prawny Urzędu MiG w Świerzawie,
Krzysztof Jagiełło – 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 /nieobecna radna M. Piórczyńska/.
Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VII 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 realizacji budżetu za 2010 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Świerzawa za 2010 rok.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za 2010 rok.
8. Informacja o stanie mienia Gminy Świerzawa.
9. Opinia RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010.
10. Stanowisko Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Miasta i Gminy Świerzawa
za 2010 rok.
11. Dyskusja.
12. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
13. Opinia RIO we Wrocławiu do wniosku Komisji Rewizyjnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy
Świerzawa za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.
16. Informacja na temat bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
17. Dyskusja.
18. Przedstawienie projektu uchwały, dyskusja i podjęcie uchwały nr 32 w sprawie organizacji
konkursu na „Najładniejszą zagrodę i posesję, sołectwo oraz najbardziej zadbany budynek
miejski w gminie Świerzawa”.
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20. Odpowiedzi na interpelacje.
21. Wolne wnioski.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie pod obrady projektu uchwały nr 33 w sprawie
powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Wojewódzkiego
w Legnicy i Sądu Rejonowego w Złotoryi.
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do propozycji. Radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu projektu
uchwały pod obrady sesji.
Porządek sesji przyjęto jednogłośnie.
Uczniowie Gimnazjum w Świerzawie, ZSZP w Świerzawie oraz SP w Sokołowcu złożyli
wszystkim radnym i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy życzenia z okazji zbliżającego się Dnia
Samorządowca.
Przewodniczący Rady MiG oraz Burmistrz MiG podziękowali za życzenia.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z VII 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 MiG J. Kołcz przedstawił informację z działalności bieżącej. Załącznik nr 1.
W trakcie składania informacji przez Burmistrza MiG na sesję przybyła radna M. Piórczyńska.
Od tego momentu w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Dyskusja:
1. M. Hajder zapytał o to, kto jest dzierżawcą byłej mieszalni pasz w Sędziszowej.
2. Burmistrz J. Kołcz poinformował, że obiekt został wydzierżawiony firmie prywatnej
z Pruszcza Gdańskiego. Umowa dzierżawy została zawarta w dniu 4 maja br. na okres
trzech lat. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 3.827 złotych.
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 realizacji budżetu za 2010 rok.
Ad.6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Świerzawa za 2010 r.
Burmistrz J. Kołcz przedstawił sprawozdanie finansowe Gminy Świerzawa za 2010 rok .
Załącznik nr 5.
Ad.7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerzawa za 2010 rok.
Skarbnik A. Chodyra przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerzawa za 2010
rok. Załącznik nr 6.
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Skarbnik A. Chodyra przedstawił informację o stanie mienia Gminy Świerzawa za 2010 rok.
Załącznik nr 7.
Ad.9. Opinia RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Świerzawa sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta
i Gminy Świerzawa informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2010 rok. Załącznik nr 8.
Ad.10. Stanowisko Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Miasta i Gminy
Świerzawa za 2010 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej E. Chlebosz przedstawiła stanowisko Komisji na temat
wykonania budżetu MiG Świerzawa za 2010 rok. Załącznik nr 9.
Ad.11. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji.
Ad.12. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej E. Chlebosz przedstawiła wniosek Komisji o udzielenie
absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa za 2010 rok. Załącznik nr 10.
Ad.13. Opinia RIO we Wrocławiu do wniosku Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady MiG
Świerzawa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa za 2010
rok. Załącznik nr 11.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Świerzawa za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Skarbnik A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 30 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Świerzawa za 2010 rok. Załącznik nr 12.
W głosowaniu: za – 15, przeciw - 0 , wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została podjęta.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej E. Chlebosz przedstawiła projekt uchwały nr 31
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa. Załącznik
nr 13.
W głosowaniu: za – 15, przeciw - 0 , wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została podjęta.
Burmistrz J. Kołcz podziękował za przyjęcie sprawozdania i za udzielenie absolutorium
za 2010 rok.
Ad.16. Informacja na temat bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi J. Adamiec przedstawiła informację na
temat bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Świerzawa. Załącznik nr 14.
Ad 17. Dyskusja.
1. M. Matusiak zapytał o to, jak trudna jest sytuacja finansowa Powiatowego Urzędu Pracy.
Zdarzają się przypadki, że osoba bezrobotna znajduje pracę, jednak wymaga przeszkolenia.
Czy PUP ma pieniądze na taki cel.

2.

3.

4.

5.
6.
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moment pieniędzy nie ma wcale.
Po otrzymaniu środków europejskich możliwe będzie podpisywanie umów na dotację na
rozpoczęcie przez bezrobotnego działalności gospodarczej i na ewentualne szkolenia,
zwłaszcza dla osób, którym pracodawca gwarantuje zatrudnienie. W skali powiatu
przeszkolonych może być około 30 osób.
J. Hatko zauważyła, że w 2011 roku nikt z naszej gminy nie otrzymał dofinansowania do
rozpoczynanej działalności gospodarczej oraz zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne
zatrudnionych pracowników.
Radna zapytała, czy PUP zna obecne i przyszłe zapotrzebowanie rynku pracy na konkretne
zawody.
Poprosiła także o informację na temat okresu wypłacania zasiłków dla bezrobotnych.
Z przedstawionej informacji wynika, że naszym regionie jest 30% bezrobocie.
J. Adamiec odpowiedziała, że w informacji podawane są te osoby, które zgłosiły się do PUP
i po spełnieniu wymaganych warunków, zarejestrowały się jako bezrobotne.
Za osobę bezrobotną opłacane są składki na świadczenia zdrowotne. Część
zarejestrowanych osób została jednak skreślona z ewidencji Urzędu Pracy.
W 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi przeszedł dwumiesięczną kontrolę NIK
pod kątem wydatkowania środków na ubezpieczenia społeczne osób pozostających bez
pracy. Kontrolujący zarzucili PUP zbyt liberalny sposób podchodzenia do osób, które
powinny być już skreślone z ewidencji, gdyż np. nie zgłaszały się w wyznaczonym
terminie.
W roku 2010 Urząd Pracy zaktywizował ponad 600 osób, na co wydatkowano około 4 mln
złotych. Środki na ten cel pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez 12 miesięcy. Osoby legitymujące się ponad
20-letnim stażem pracy otrzymują nieco wyższy zasiłek.
M. Piórczyńska zauważyła, że z informacji PUP wynika, iż z usług sieci EURES skorzystało
990 osób. Ile z tych osób otrzymało pracę w krajach Unii Europejskiej.
J. Adamiec odpowiedziała, że sprawy dotyczące pracy za granicą prowadzi Wojewódzki
Urząd Pracy. PUP jest tylko pośrednikiem i nie posiada informacji, o które pyta p. Radna.
P. Kisowski zapytał o to, jaki procent w całym budżecie przyznanym na wydatki związane
z likwidacją bezrobocia, stanowi koszt funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.
J. Adamiec odpowiedziała, że nie jest w stanie podać w tej chwili takiej informacji.
Burmistrz J. Kołcz podziękował Zastępcy Dyrektora PUP za dobrą dotychczasową
współpracę, wyrażając nadzieję, że nadal będzie się ona układać tak dobrze.

Ad. 18 . Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał.
1. Przewodniczący Rady MiG M. Matusiak przedstawił projekt uchwały nr 32 w sprawie
organizacji konkursu na „Najładniejszą zagrodę i posesję, sołectwo oraz najbardziej zadbany
budynek miejski w gminie Świerzawa”. Załącznik nr 15.
Nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0 uchwała została podjęta.
2. Przewodniczący Rady MiG przedstawił projekt nr uchwały 33 w sprawie powołania
Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Wojewódzkiego w Legnicy
i Sądu Rejonowego w Złotoryi /załącznik nr 16/ oraz poprosił o zgłaszanie kandydatów do
Zespołu.
Radni zgłosili do Zespołu następujące osoby: M. Matusiak, W. Tyka, J. Michoń, M. Hajder,
B. Szyja.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0 radnych uchwała została
podjęta.
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1. E. Grabski poinformował, że autobus szkolny, który odjeżdża o godz. 14,30 jedzie najpierw
do Jurczyc, a dopiero później na Dobków. Z Jurczyc dojeżdża 1 dziecko, z Dobkowa - 35
dzieci. Przy tak ustalonej trasie autobusu, 35 dzieci niepotrzebnie odbywa wycieczkę na
Jurczyce, tracąc czas i siły. Radny zgłaszał to już w Urzędzie MiG, ale sytuacja dotąd nie
zmieniła się.
2. E. Chlebosz poprosiła Burmistrza o informację o tym, jaka jest kondycja szpitala w Złotoryi.
3. E. Chlebosz zapytała, czy rolnicy składali do Burmistrza MiG podania lub zapytania
w sprawie utworzenia komisji do szacowania szkód po przymrozkach.
4. J. Zając poinformował, że autobus dowożący pasażerów z Rząśnika do Świerzawy, z dniem
1 maja br. został wycofany. Osoby, które nie mają własnego środka transportu są teraz
pozbawione możliwości dojazdu do Świerzawy.
Radny rozmawiał już na ten temat z Burmistrzem i otrzymał zapewnienie, że problem
zostanie rozwiązany. Do dnia dzisiejszego nie został rozwiązany, W związku z tym Radny
zapytał, jak na dzień dzisiejszy przedstawia się ta sprawa.
5. M Hajder poinformował, że już czwartą dobę wieś Biegoszów i Gozdno jest bez połączenia
telekomunikacyjnego. Należy coś z tym zrobić. Nie można zwalać winy tylko na złodziei
kabla telefonicznego. Całymi miesiącami kabel wisiał tak nisko, że mógł zostać
uszkodzony przez wandali.
6. P. Kisowski zapytał o to, czy jest możliwość usunięcia młodych krzaków, które po
majowych opadach śniegu mocno nachyliły się nad jezdnią i utrudniają przejazd drogami
gminnymi. Od opadu śniegu minęło już dwa tygodnie i raczej nie należy już liczyć na to, że
krzaki podniosą się.
7. M. Piórczyńska zapytała o to, na jakim etapie są prace związane z budową wiatraków
w Dobkowie.
8. J. Mroczkowski poinformował, ze w Lubiechowej, obok sklepu w górze wsi, przewraca się
gminna lampa.
9. J. Mroczkowski zapytał Burmistrza o wykorzystanie funduszu sołeckiego w dwóch
sprawach: 1/ przepustu na drodze gminnej od drogi łączącej Lubiechową ze Świerzawą, na
który były przeznaczone pieniądze, kiedy zostanie wykonany, rolnicy będą wykorzystywać
tą drogę do przejazdu kombajnem,
2/ kiedy zostanie zakupiona kosiarka do koszenia trawy. Dzień Dziecka będzie już niedługo,
a ogródek jest zarośnięty. Na taki wydatek z funduszu sołeckiego także były zabezpieczone
pieniądze.
Przepust na ulicy Polnej w Lubiechowej, pomiędzy posesją nr 10 a nr 16 w części zapadł
się. Ktoś prowizorycznie, kawałkiem tkaniny, oznaczył to miejsce, ale jest ono bardzo
niebezpieczne, gdyż w asfalcie jest duża dziura.
10. B. Szyja poprosił o naprawę murku na mostku na ulicy Środkowej, jadąc od strony ulicy
Złotoryjskiej. W murek uderzył kiedyś samochód i uszkodził go. Teraz grozi zawaleniem.
Na murku często przysiada młodzież i może dojść tam do nieszczęścia.
11. R. Żukrowski, nawiązując do interpelacji Radnego J. Zająca, poparł jego prośbę
o uruchomienie kursu autobusowego z Rząśnika do Świerzawy. Ze zlikwidowanego kursu
korzystali również mieszkańcy Sokołowca, którzy przyjeżdżają do ośrodka zdrowia
w Świerzawie. Proszą teraz Burmistrza o pomoc w tej sprawie.
Ad 20. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz MiG J. Kołcz udzielił następujących odpowiedzi:
1. Należy pamiętać, że pierwsza rata podatku rolnego przypada na 15 marca. Wtedy dopiero
wpływają pierwsze środki, które stanowią podstawę odpisu na fundusz sołecki. Tymczasem,
rady sołeckie chcą wykorzystać cały zaplanowany fundusz już na początku roku
budżetowego.
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miejscowości. Zadania zaplanowane do realizacji z funduszu sołeckiego będą wykonywane
przez cały rok, w miarę płatności podatków.
2. Burmistrz wyda polecenie, aby kierowca autobusu szkolnego relacji Rząśnik-SokołowiecŚwierzawa nie zabierał żadnych pasażerów, poza uczniami.
Prywatny przewoźnik uruchomi wówczas kurs na tej trasie, gdyż będzie on dla niego
opłacalny.
Burmistrz zaapelował do mieszkańców Rząśnika o to, aby w dobrze pojętym interesie
własnym, nie korzystali z autobusu szkolnego.
Radny J. Zając stwierdził, że należy w związku z tym zabronić kierowcy autobusu
szkolnego zabierania pasażerów, innych, niż dzieci szkolne.
3. Sprawa wiatraków w Dobkowie: w tej chwili, na 30 dni, wyłożony jest do wglądu plan
zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy do 27 mają czas na wnoszenie swoich uwag
i zastrzeżeń do planu. Po wyłożeniu planu odbędzie się nad nim jeszcze publiczna debata.
Po wyczerpaniu tej procedury plan zostanie przedłożony do zatwierdzenia przez Radę
Miasta i Gminy.
Pracownik Urzędu MiG K. Jagiełło poinformował, że do Urzędu wpłynęły 4 wnioski
o oszacowanie szkód po przymrozkach. Pracownik Urzędu sprawdził w terenie wielkość
szkód. W województwie nie została powołana jeszcze żadna komisja do tych spraw.
Opady śniegu nie są zakwalifikowane jako klęska żywiołowa. Są nią jednak przymrozki.
Ubezpieczyciele przystąpili już do szacowania szkód wyrządzonych przez przymrozki
w uprawach rolnych.
Radny E. Grabski poinformował, że w dniu 27 maja br. o godz. 12,00 w WDK Dobków
odbędzie się spotkanie z mieszkańcami na temat planu zagospodarowania przestrzennego
wsi.
Burmistrz poinformował, że na wszystkie interpelacje radni otrzymają pisemne odpowiedzi.
Ad.21. Wolne wnioski.
Nikt nie zgłosił żadnego wniosku.
Ad 22. Sprawy różne.
1. Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń zaapelował o wpisywanie się na listę osób chętnych na
wyjazd do Krzyżowej na Kongres Odnowy Wsi. Zastępca Burmistrza podkreślił, że
szczególnie liczy na liderów wsi, nowych sołtysów, nowych radnych.. Do dyspozycji
zainteresowanych będą 2 busy.
2. Radny B. Szyja zapytał o to, kto otrzyma przydział na 5 mieszkań socjalnych, jakie gmina
przygotowuje w Starej Kraśnicy.
3. Radny B. Szyja, występując w imieniu załogi ZLG, przypomniał, że w dniu 10 maja
przypadał Dzień Komunalnika. Nikt z władz gminy tego nie podkreślił. Pracownikom było
przykro z tego powodu.
Zbliża się Dzień Służby Zdrowia. Oby tylko o tym dniu nikt nie zapomniał.
4. M. Matusiak zaapelował do sołtysów o propagowanie konkursu „Na najładniejszą zagrodę”
oraz o udział sołectw w tym konkursie.
5. Burmistrz J. Kołcz przyznał, że w nawale obowiązków umknął mu fakt, iż pracownicy
ZLG świętowali Dzień Komunalnika. Jednakże, inicjatorem obchodów tego Dnia powinien
być Kierownik ZLG. Gdyby Burmistrz otrzymał zaproszenie, na pewno uczestniczył by
w Święcie i złożył życzenia wszystkim pracownikom Zarządu Lokali Gminnych.
O Dniu Pracownika Służby Zdrowia i o Dniu Nauczyciela, Burmistrz pamięta.
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i w każdym zawsze uczestniczy.
Gdyby pracownicy ZLG zaprosili Burmistrza, najprawdopodobniej skorzystałby z tego
zaproszenia.
7. B. Szyja odpowiedział, że sprawa ma jeszcze inny aspekt – pracownicy zaprosili by
Burmistrza, gdyby mieli do czego. Do pustego stołu nie zaprasza się gości.
8. E. Grabski zaapelował o udział sołectw w konkursie na „Najpiękniejszą zagrodę
i sołectwo”.
Zaproponował przy tym, aby w ramach nagrody za zajęcie przez sołectwo punktowanego
miejsca, wykonano jakieś dodatkowe prace na rzecz tego sołectwa.
Ad 23. 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.

