PROTOKÓŁ
Z IX SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 29 CZERWCA 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. 14.05
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, Roman Żukrowski, 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, Z. Pakosz, Sabina Kobylińska – Kierownik SP ZOZ
Przychodnia Rejonowa w Świerzawie, Jolanta Mądry – główna księgowa SP ZOZ Przychodnia
Rejonowa w Świerzawie, Dorota Smoleń – Dyrektor SP w Nowym Kościele, Romana
Kaszubowska – Dyrektor Gimnazjum w Świerzawie, Czesław Leśniak – Dyrektor ZSZP
w Świerzawie, Wioleta Płoszczyca – Dyrektor SP w Sokołowcu, Halina Zychowicz-Michoń –
Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie, Alicja Pawlus – Kierownik MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie, Roman Marzec – Kierownik Zarządu
Lokali Gminnych w Świerzawie, Patrycja Ozga – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Świerzawie.
Nazwiska osób delegowanych na sesję: Marianna Główka– 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 VIII sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
3. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miasta i Gminy.
5. Analiza działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie – dostępność usług,
finansowanie działalności.
6. Dyskusja.
7. Informacja na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
w gminie Świerzawa.
8. Dyskusja.
9. Przedstawienie projektów uchwały, dyskusja i podjęcie uchwał
1/nr 34 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie,
2/ nr 35 w sprawie opłaty za świadczenia Miejsko-Gminnego Przedszkola Publicznego
prowadzonego przez miasto i gminę Świerzawa,
3/ nr 36 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 20112013,
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interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
5/ nr 38 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
6/ nr 39 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
7/ nr 40 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa,
8/ nr 41 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów w rejonie wsi Dobków,
9/ nr 42 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Konsultacji Społecznych Programów
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi”,
10/ nr 43 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
Na sesję przybyła radna M. Piórczyńska. Od tego momentu w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Burmistrz J.Kołcz zaproponował zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 39 w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej.
Nikt nie zgłosił uwag do wniosku Burmistrza. Porządek sesji przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do protokołu.
W głosowaniu: za – 15, 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.
Radna E. Chlebosz podziękowała Zastępcy Burmistrza MiG Z. Mosoń za zorganizowanie wyjazdu
radnych, sołtysów i mieszkańców na II Kongres Odnowy Wsi w Krzyżowej.
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. Analiza działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie – dostępność usług,
finansowanie działalności.
Kierownik WTZ P. Ozga przedstawiła informację z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Świerzawie – dostępność usług, finansowanie działalności. Załącznik nr 5.
Ad.6. Dyskusja.
Nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad tym punktem porządku obrad.
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w gminie Świerzawa.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń przedstawił informację na temat przygotowania do letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Świerzawa. Załącznik nr 6.
Ad.8. Dyskusja.
Nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad tym punktem porządku obrad.
Ad.9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał.
1. Burmistrz J. Kołcz przedstawił projekt uchwały nr 34 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodni Rejonowej w Świerzawie. Załącznik nr 7.
Nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0 uchwała została podjęta.
2. Zastępca Burmistrza Z. Mosoń przedstawił projekt nr nr 35 w sprawie opłaty za
świadczenia Miejsko-Gminnego Przedszkola Publicznego prowadzonego przez miasto
i gminę Świerzawa. Załącznik nr 8.
Nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0 radnych uchwała została
podjęta.
3. Kierownik MGOPS A. Pawlus przedstawiła projekt uchwały nr 36 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2011-2013. Załącznik nr 9.
Nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0 radnych uchwała została
podjęta.
4. Kierownik MGOPS A. Pawlus przedstawiła projekt uchwały nr 37 w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania . Załącznik nr 10.
Nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0 radnych uchwała została
podjęta.
5. Skarbnik A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 38 w sprawie zmian w budżecie na
2011 rok. Załącznik nr 11.
Nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0 radnych uchwała została
podjęta.
6. Kierownik ZLG R. Marzec przedstawił projekt uchwały nr 39 w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta
i Gminy Świerzawa. Załącznik nr 12.
Nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0 radnych uchwała została
podjęta.
7. Prac. Urzędu MiG M. Główka przedstawiła projekt uchwały nr 40 w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Świerzawa /załącznik nr 13/, w tym załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa dla obszarów w obrębie wsi
Dobków i Stara Kraśnica. Wniosek został zgłoszony przez Stowarzyszenie Dobków,
dotyczył poszerzenia zapisów dotyczących głównych form rozwojowych turystyki
i agroturystyki.
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objętego studium. Wnioski zgłoszone przez Stowarzyszenie Dobków będą rozpatrzone
podczas ewentualnej zmiany studium, uchwalonym dla całej gminy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie załącznik nr 3 do projektu uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych załącznik nr 3 –
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa dla
obszarów w obrębie wsi Dobków i Stara Kraśnica został przyjęty.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0 radnych uchwała nr 40 została
podjęta.
8. Prac. Urzędu MiG M. Główka przedstawiła projekt uchwały nr 41 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w rejonie wsi
Dobków /załącznik nr 14/, w tym załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w rejonie wsi Dobków gm. Świerzawa.
M. Główka poinformowała, że ogółem zgłoszono 20 uwag, w tym 18 uwag o takiej samej
treści. Dotyczyły one zastrzeżeń do informacji o wyłożeniu projektu zmiany planu do
publicznego wglądu i nie precyzowały celu zmiany planu oraz jej wpływu na miasto
Świerzawa oraz obaw, co do sposobu wywozu kamienia wydobytego w kopalni oraz dróg,
po których miałby się odbywać transport tego surowca.
W załączniku nr 3 proponuje się nieuwzględnienie uwag.
P. Kisowski zapytał o jakiej stawce opłaty procentowej mówi się w § 13 projektu uchwały.
M. Główka odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym gmina
ma obowiązek uchwalić 30% opłatę. Będzie ona pobierana przez gminę podczas transakcji
sprzedaży działki, jako opłata planistyczna.
Burmistrz J. Kołcz podkreślił, że po zatwierdzeniu planu dla tej działki, wartość gruntu
wzrośnie o 30%. Gmina będzie miała podstawę do tego, aby wystąpić do właściciela działki
o zapłatę takiej kwoty.
Burmistrz dodał, że obowiązujące prawo stanowi, że jeżeli w ciągu 2 lat od zatwierdzenia
dokumentacji geologicznej gmina nie wprowadzi udokumentowanego złoża do swojego
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wówczas Wojewoda
wyda zarządzenie zastępcze.
Mieszkaniec Starej Kraśnicy Robert Maciąg, któremu Przewodniczący Rady MiG udzielił
głosu w dyskusji nad projektem uchwały, podkreślił, że rozumie motywacje tych osób, które
popierają pomysł uruchomienia kamieniołomu w Dobkowie, gdyż to przedsięwzięcie
przyniesie gminie korzyści finansowe.
R. Maciąg poinformował radnych, że w ostatnim numerze „Nowin Jeleniogórskich”
inwestor, Pan D. wypowiedział się, że żadnego kamieniołomu budował nie będzie. Jak
podkreślił R. Maciąg, inwestor prawo zmienić zdanie. Należy jednak mieć świadomość, że
Pan D. może zmienić także zdanie w kwestii rozwiązań transportowych, o których mówił
wcześniej.
J. Michoń stwierdził, że radni powinni przegłosować zmianę w studium i udokumentować
złoże kamienia w Dobkowie.
Kopalnia, ze złożem 28 mln ton bazaltu, da pracę dla około 30 osób. „Natura 2000” nie daje
przeciwwskazań do uruchomienia takiej inwestycji.
Wśród mieszkańców Świerzawy rozpowszechnia się informację, że Świerzawa zawali się
od ciężarowych samochodów. Zdaniem Radnego, jest to bzdura. Z jego rozeznania wynika,
że w pierwszym etapie przez Świerzawę będzie przejeżdżać 3 samochody ciężarowe na
godzinę. Radny poinformował, że już kilkakrotnie usiadł w rynku i policzył, że obecnie
w ciągu 1 godziny przez Świerzawę przejeżdża około 40 samochodów ciężarowych i nikt
nie robi z tego powodu paniki.
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samochodami do Nowego Kościoła. Później, jeżeli dojdzie do większego rozruchu, ma być
taśmociąg napowietrzny do Starej Kraśnicy, a później pociągami do Wojcieszowa.
Na eksploatacji nie ucierpi środowisko naturalne, gdyż kopalnia znajdować się będzie
daleko od domostw Dobkowa. Trasa przewozu kamienia nie będzie wiodła przez Dobków.
Budowa kopalni spowoduje, ze ludzie, którzy będą ją budować będą musieli gdzieś spać
i robić zakupy. Świerzawa będzie więc na tym zarabiać. Dla gminy będą szły pieniądze.
Zdaniem Radnego, droga przez Świerzawę jest drogą wojewódzką i do władz województwa
należy obowiązek wybudowania drogi, zwłaszcza, że już dawno gruntownie jej nie
remontowano.
M. Hajder poinformował, że od prawie 60 lat mieszka w sąsiedztwie kopalni bazaltu i nie
doświadczył żadnych uciążliwości związanych z funkcjonowaniem kamieniołomu. Kopalnia
daje pracę wielu ludziom, teraz pracuje tam około 25 osób, mieszkańców gminy. Zwierzęta
leśne nie czują się źle w tej okolicy. Radny nie widzi żadnej kolizji pomiędzy kopalnią,
a środowiskiem.
E. Grabski podkreślił, że w naszej gminie powinien następować rozwój turystyki
i agroturystyki. Musimy jednak pamiętać także o tym, że gmina ma obowiązek realizacji
wielu zadań. Bez rozwoju przemysłu, w tym bez wydobycia kopalin, nie będzie na to
pieniędzy.
P. Kisowski zapytał o to, czy gmina ma prawo do podwyższenia opłaty planistycznej
powyżej 30%.
Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że nie można podwyższać tej opłaty.
Burmistrz poinformował, że wydobycie 28 mln ton kamienia, przy stawce za bazalt 1,4 zł
daje kwotę 29 mln 120 tysięcy złotych. Z tego, zgodnie z ustawą, do kasy gminnej
wpłynęłoby 60% tj. 17 mln 472 tysiące złotych. Gmina otrzymywałaby również podatek od
nieruchomości tj. 0.79 zł/m2. Przy 16 hektarach powierzchni kopalni, dałoby to gminie
dochód w wysokości 126 tysięcy 400 złotych.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0 radnych uchwała nr 40 została
podjęta.
9. Zastępca Burmistrza Z. Mosoń przedstawił projekt uchwały nr 42 w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu Konsultacji Społecznych Programów Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi”. Załącznik nr 15.
Nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0 radnych uchwała została
podjęta.
Ad 10. Interpelacje i zapytania radnych.
1. E. Bąk zapytała, dlaczego schody na parkingu obok kościoła św. Jana i Katarzyny
w Świerzawie nie zostały dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych /brak
podjazdu/.
Dlaczego w weekendy bramy na teren kościoła bardzo często są pozamykane. Turyści
zainteresowani zwiedzeniem tego zabytku muszą przeskakiwać przez mur otaczający
kościół.
2. E. Bąk zapytała o to, czy z tyłu ulicy Jeleniogórskiej w Świerzawie powstaje jakaś droga
i czy będą budowane tam jakieś garaże. Mieszkańcy, którzy mają działki za rzeką obawiają
się tego.
3. E. Bąk poinformowała, że miejsce w Świerzawie, które zostało wyznaczone jako teren do
wyprowadzania psów, dopiero kilka dni temu został wykoszony. Radna poprosiła, aby
w przyszłości wykaszać go wcześniej, już w maju.
W ubiegłym roku gmina z podatku z podatku od posiadania psów zebrała 5 tysięcy złotych.
Jest to więc kwota, która powinna wystarczyć na takie wydatki.

4.

5.
6.
7.
8.
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bez przeszkód korzystać z wody z wodociągu Dobków-Stara Kraśnica. Wystarczy mała
przerwa w dostawie energii elektrycznej i woda nie jest podawana do sieci. Jeżeli jest to
bardzo krótka przerwa, po włączeniu zasilania woda szybko jest znów pompowana. Jeżeli
jednak przerwa w dostawie energii elektrycznej trwa dłużej, spada ciśnienie i wody nie ma
przez kilka godzin.
W celu wyeliminowania takich sytuacji, wskazane byłoby zainstalowanie na oczyszczalni
ścieków sygnalizacji, która informowała by dyżurujących tam pracowników o braku wody.
Ponadto, na fakturach za wodę warto byłoby podawać informację, że w sprawach awarii
i przerw w dostawach wody mieszkańcy mogą kontaktować się z pracownikiem
oczyszczalni ścieków. Należałoby także podawać numer telefonu, pod który należy
dzwonić. Teraz mieszkańcy wydzwaniają w tej sprawie do sołtysa, który przecież nie
odpowiada za dostarczanie wody.
E. Grabski zaproponował zainstalowanie parkomatów w rynku w Świerzawie. Ludzie,
którzy przyjeżdżają teraz załatwić swoje sprawy w Świerzawie nie mają gdzie zaparkować
samochodu. Obrzeża miasta powinny pozostać bez parkomatów.
M. Hajder poprosił o rozgarnięcie na pobliskie drogi kamienia leżącego w środku wsi
Biegoszów.
M. Hajder poinformował, że przy posesji nr 8 w Biegoszowie, na Potoku Biegoszowskim
jest sztuczne spiętrzenie wody. Prawdopodobnie powoduje on, że w sąsiednim
gospodarstwie w piwnicy jest woda.
M. Hajder poinformował, że na drodze powiatowej z Biegoszowa do Nowego Kościoła, na
ostrym zakręcie, tuż przed przejazdem kolejowym, pozostało nie wykoszone kilka metrów
kwadratowych krzaków, które zasłaniają widoczność. Należałoby je usunąć.

Ad 11. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz poinformował, że na wszystkie interpelacje radni otrzymają pisemne odpowiedzi.
Jednocześnie Burmistrz zauważył: jeżeli występuje awaria na sieci wodociągowej, ważne jest, żeby
Zarząd Lokali Gminnych szybko otrzymał zawiadomienie o tym fakcie. Kierownik ZLG powinien
tego dopilnować.
Zastępca Burmistrza poinformował, że w sezonie letnim kościół św. Jana i Katarzyny udostępniany
jest do zwiedzania przez pracowników CKSiT od poniedziałku do piątku w godz. 10,00 – 18,00.
W soboty i niedziele dyżury pełnią wolontariusze.
Ad.12. Wolne wnioski.
Nikt nie zgłosił żadnego wniosku.
Ad 13. Sprawy różne.
1. P. Kisowski, występując w imieniu członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi
Rzeszówek, pogratulował Burmistrzowi uzyskania przez Urząd MiG certyfikatu ISO
i podziękował za bardzo szybkie wydanie zaświadczenia, które Stowarzyszeniu było
niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie.
2. B. Szyja podziękował Burmistrzowi i podległym mu pracownikom za pomoc
w przygotowaniu terenu pod Wielisławką, na którym odbyła się impreza plenerowa pn.
„Wianki pod Wielisławką'.
3. R. Żukrowski, występując w imieniu rady sołeckiej, KGW Sokołowiec i CKSiT, zaprosił
wszystkich chętnych na Festyn Sportowy, który odbędzie się w dniu 2 lipca br. na boisku
LZS w Sokołowcu.
4. J. Zając podziękował Burmistrzowi za pomoc w uruchomieniu kursu autobusowego na
trasie Rząśnik – Świerzawa.
5. M. Hajder poprosił Burmistrza o pomoc w przywróceniu prawidłowej łączności

- 7 telefonicznej z Biegoszowem. W ciągu dwóch miesięcy, trzykrotnie, po 7 dni mieszkańcy
mieli nieczynne telefony. Telekomunikacja, po pewnym czasie usuwa awarię ale sytuacja
powtarza się.
6. E. Grabski zapytał, czy w naszej gminie nadal zatrudniony jest tylko jeden policjant? Na
wakacje przyjechało do nas sporo młodzieży, przydałoby się więc, aby dzielnicowi częściej
patrolowali gminę i uniemożliwiali niszczenie mienia. Także nasi młodzi mieszkańcy
potrafią to robić.
7. J. Mroczkowski zaprosił wszystkich chętnych na imprezę plenerową pn. „Czary Mary
Niedowiary”, która odbędzie się w dniu 23 lipca br. w kamieniołomach w Lubiechowej.
8. Burmistrz J. Kołcz podziękował za wyrażone wyrazy uznania, podkreślił przy tym, że
certyfikat ISO zobowiązuje.
Burmistrz podziękował również za dotychczasową współpracę przy organizacji imprez
gminnych, w tym organizacjom, stowarzyszeniom, Kołom Gospodyń Wiejskich.
Burmistrz poinformował,że dożynki gminne odbędą się w dniu 28 sierpnia br. w Starej
Kraśnicy.
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.

