PROTOKÓŁ
Z X SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 31 SIERPNIA 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, 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, Sylwia Jaworska, Zofia Pakosz, Romana Kaszubowska – Dyrektor Gimnazjum
w Świerzawie, Czesław Leśniak – Dyrektor ZSZP w Świerzawie, Wioleta Płoszczyca – Dyrektor
SP w Sokołowcu, Dorota Smoleń – Dyrektor SP w Nowym Kościele,Roman Marzec – Kierownik
Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie.
Nazwiska osób delegowanych na sesję: Marianna Główka– pracownik Urzędu MiG w Świerzawie,
Danuta Janiak – radca prawny 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
15 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 IX 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 zadań wynikających z Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
6. Dyskusja.
7. Informacja na temat gospodarowania mieniem gminnym.
8. Dyskusja.
9. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i przygotowania placówek oświatowych do
nowego roku szkolnego 2011/2012 oraz dowożenia dzieci do szkół.
10. Dyskusja.
11. Przedstawienie projektów uchwały, dyskusja i podjęcie uchwał
1/ nr 43 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa,
2/ nr 44 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Świerzawa obejmującej obszar w obrębie wsi Stara Kraśnica gmina
Świerzawa,
3/ nr 45 w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Świerzawa /obręb Rząśnik/,
4/ nr 46 w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania
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5/ nr 47 w sprawie uchwalenia zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Świerzawa /obręb Nowy Kościół/,
6/ nr 48 w sprawie uchwalenia zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Świerzawa /obręb Rzeszówek/,
7/ nr 49 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Świerzawa /obręb Rzeszówek/,
8/ nr 50 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
9/ nr 51 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie sesji.
Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad sesji został przyjęty.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z IX 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.
Dyskusja:
1. E. Bąk zapytała o to, co było przyczyną braku energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej
w Starej Kraśnicy podczas tegorocznych dożynek powiatowo-gminnych.
Radna poprosiła także o poinformowanie, kto wygrał konkurs na realizację projektu pn.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach”.
2. Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że w sprawie podłączenia energii elektrycznej do
świetlicy wiejskiej w Starej Kraśnicy gmina zrobiła wszystko, co do niej należało. Jednak
Zakład Energetyczny nie wywiązał się na czas z obowiązku wymiany przyłącza na odcinku
od słupa do świetlicy, w związku z czym, w dniu dożynek, w budynku nie było światła.
3. Zastępca Burmistrza Z. Mosoń poinformował, że na przetarg, który miał na celu wyłonienie
wykonawcy projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach” zgłosił się tylko
jeden oferent, który zaproponował stawkę o 50% wyższą, niż przewidywała to specyfikacja
przetargu. W związku z tym ogłoszono drugi przetarg, który zostanie rozstrzygnięty
w przyszłym tygodniu. Realizacja projektu rozpocznie się w październiku br.
Zastępca Burmistrza poinformował także o tym, że nasza gmina startowała w konkursie
Piękna Wieś Dolnośląska”.
Do konkursu zgłoszono wieś Dobków, zwycięzcę tegorocznego gminnego konkursu na
„Najładniejszą wieś w gminie Świerzawa”. Za zgłoszeniem Dobkowa przemawiało również
i to, że mieszkańcy tej wsi wykazali bardzo dużo oddolnej inicjatywy w zakresie Odnowy
Wsi, co przełożyło się na konkretne zadania, wykonane przez nich.
Do konkursu, w innej kategorii, zgłoszono również wieś Lubiechowa, z przedsięwzięciem
pod nazwą „Odbudowa boiska sportowego”. W ramach tego działania mieszkańcy
wybudowali kilka mniejszych boisk.
W ubiegłym tygodniu komisja konkursowa wizytowała obie te inwestycje. Czekamy na
ocenę komisji.
4. Burmistrz J. Kołcz poinformował, że podczas ostatnich Warsztatów Artystycznych
w Dobkowie została oddana do użytku zagroda wiejska. Nieruchomość zakupiło
Stowarzyszenie Kaczawskie. Nasza Gmina w ubiegłym roku poręczała kredyt na ten cel.
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przedstawiającą życie mieszkańców Dobkowa w pierwszych latach po wojnie. Wystawę,
która cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, można było obejrzeć podczas
Warsztatów Artystycznych.
Na remont zagrody potrzeba jeszcze bardzo wielu nakładów. Burmistrz wierzy jednak , że
gronu zapaleńców i członkom Stowarzyszenia uda się to. W przyszłości zagroda będzie
stanowić piękny punkt szkoleniowy, nie tylko dla Dobkowa, ale dla całego Dolnego Śląska.
Będzie też potwierdzać dobrą współpracę wszystkich lokalnych środowisk.
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 zadań wynikających z Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
Kierownik Zarządu Lokali Gminnych R. Marzec przedstawił Sprawozdanie z realizacji zadań
wynikających z Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
Załącznik nr 5.
Ad.6. Dyskusja.
Nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad tym punktem porządku obrad.
Ad.7. Informacja na temat gospodarowania mieniem gminnym.
Burmistrz J. Kołcz przedstawił informację na temat gospodarowania mieniem gminnym. Załącznik
nr 6.
Ad 8. Dyskusja.
1. J. Hatko zapytała, kto będzie prowadził obsługę wspólnot mieszkaniowych, w których
gmina również posiada udział. Czy może te zadania wykonywać Zarząd Lokali Gminnych.
2. Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że ZLG nie może prowadzić obsługi wspólnot
mieszkaniowych tam, gdzie 100% własności mają osoby prywatne.
Obsługę może prowadzić tylko dla tych nieruchomości, gdzie gmina ma swój udział. Jednak
po zbyciu ostatniego lokalu musi przekazać obsługę wspólnocie mieszkańców.
Zgodnie z przepisami, jeżeli nieruchomość posiada do 7 lokali mieszkalnych, może nią
zarządzać osoba fizyczna. Powyżej 7 lokali w nieruchomości musi zarządzać nią
licencjowany zarządca.
3. J. Hatko podkreśliła, że na terenie naszej gminy jest tylko 2 licencjonowanych zarządców,
jeden z nich zrezygnował już ze świadczenia tych usług. Taka sytuacja jest bardzo trudna dla
właścicieli mieszkań.
4. Burmistrz odpowiedział, że na innym terenie np. w Złotoryi jest wielu zarządców. Kiedy na
rynku usług nie ma konkurencji, warunki dyktuje potentat. Wpływa to niekorzystnie na
ogólną sytuację wspólnot. Burmistrz zadeklarował, że zaprosimy do współpracy ze
wspólnotami mieszkańców zarządców spoza naszej gminy.
Burmistrz dodał, ze warto byłoby zaznajomić właścicieli mieszkań z obowiązującym
prawem. Umożliwiłoby im to lepsze egzekwowanie obowiązków, jakie ciążą na zarządcach
wspólnot. Być może znajdą się na ten cel jakieś środki z funduszy unijnych.
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nowego roku szkolnego 2011/2012 oraz dowożenia dzieci do szkół.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa i
przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2011/2012 oraz dowożenia
dzieci do szkół. Załącznik nr 7.
Ad.10. Dyskusja.
1. E. Bąk poinformowała, że widzi potrzebę zabezpieczenia rowu, od strony balustrady, przy
kładce prowadzącej do ZSZP w Świerzawie. Brak takiego zabezpieczenia zagraża uczniom.
2. E. Bąk zapytała Burmistrza o to, czy przemyślał sprawę, i czy zastępstwa nauczycieli będą
dopuszczalne, czy też znowu będzie tylko przechowalnia uczniów.
3. R. Żukrowski zapytał o to, czy jest już rozstrzygnięty przetarg na dostarczanie opału na
zimę do szkół. Czy wiadomo już, kto będzie go dostarczał.
4. Zastępca Burmistrza Z. Mosoń odpowiedział, ze zastępstwa są dopuszczalne, na takich
zasadach, jakie dopuszcza prawo oświatowe. Problemem jednak jest to, że jeden
z nauczycieli szkoły gminnej nadal jest na zwolnieniu lekarskim. Ponadto, jak zgłosił
dyrektor innej szkoły, następny nauczyciel korzysta z urlopu zdrowotnego.
Dyrektorzy będą musieli bardzo elastycznie organizować zastępstwa, w ramach posiadanych
środków.
5. Burmistrz J. Kołcz poinformował, że jeszcze dzisiaj, kładka do szkoły w Swierzawie
zostanie zabezpieczona z każdej strony. Przejście zostanie wyznaczone od parkingu, przez
teren kościoła, do szkoły. Pracownicy szkoły będą otwierać i zamykać bramę na terenie
kościoła, w godzinach nauki.
Burmistrz poinformował również o tym, że został już rozstrzygnięty przetarg na
dostarczanie paliwa do kotłowni szkolnych. Będzie to paliwo ze zrębków drewna.
Dyrektorzy szkół mogą również sami zakupywać paliwo. Mogą przy tym stosować przepis,
który dopuszcza zakup towaru z wolnej reki, o ile jego wartość nie przekracza 14 tys. euro.
O ile ktoś zaoferuje im tańsze paliwo, o takich parametrach, które nie wpłyną niekorzystnie
na urządzenia grzewcze, mają prawo dokonać takiej transakcji.
6. E. Chlebosz wyraziła zaniepokojenie tym, że Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym
Kościele w swojej informacji na temat przygotowania placówki do nowego roku szkolnego
wskazał na wiele uchybień stanu technicznego obiektu. Zdaniem Radnej, należy to dobrze
przeanalizować, gdyż usterki zagrażają bezpieczeństwu uczniów.
7. Zastępca Burmistrza Z. Mosoń odpowiedział, że do głównych usterek należą drobne
spękania w posadzce betonowej wokół szkoły. Nie zagrażają one jednak bezpieczeństwu
uczniów. Pracownicy interwencyjni wykonają naprawę posadzki.
8. Dyrektor SP w Nowym Kościele D. Smoleń wyjaśniła, że po ostatniej zimie beton przed
szkołą zaczął się wykruszać. Te usterki oczywiście nie spowodują opóźnienia rozpoczęcia
nauki szkolnej. W dniu 1 września szkoła normalnie rozpocznie pracę.
9. J. Michoń poinformował, że nie podoba mu się kładka prowadząca do ZSZP w Świerzawie,
zwłaszcza pomysł, że pracownicy szkoły będą otwierać i zamykać bramy w ogrodzeniu
kościoła. Dzieci rozpoczynają i kończą naukę w różnych godzinach. Ponadto, teren wokół
kościoła powinien być udostępniony przez cały czas.
Lepszym rozwiązaniem, zdaniem Radnego, byłoby wyznaczenie przejścia np. wzdłuż muru
i wyjścia obok straży lub położenie chodnika wzdłuż muru kościoła.
10. Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że kiedyś, wokół kościoła w ogóle nie było bram. Jeżeli
będą stanowić niepotrzebną przeszkodę, zostaną zdemontowane na okres roku szkolnego.
Otwieranie bram nie będzie żadną uciążliwością. Będą otwierać je osoby, które sprawują
opiekę nad dojeżdżającymi dziećmi. Dzieci będą bezpiecznie, pod nadzorem dorosłych,
przechodzić z parkingu prosto do szkoły. Podobnie będą mogli robić rodzice, którzy sami
przywożą dzieci do szkoły.
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zlikwidowaniu stołówki szkolnej, dostarcza firma kateringowa ze Złotoryi, a nie firma ze
Świerzawy, która przygotowuje posiłki dla pozostałych szkół w naszej gminie.
12. Zastępca Burmistrza Z. Mosoń odpowiedział, że nasz przedsiębiorca nie był zainteresowany
taka usługą. Ponadto, posiłki dostarczane przez firmę ze Złotoryi są tańsze od tych, które
przygotowuje firma ze Świerzawy.
13. Dyrektor SP w Nowym Kościele poinformowała, że nie podpisała jeszcze umowy na
dostarczanie posiłków, gdyż nie zna jeszcze liczby uczniów chętnych na dożywianie.
Dostawca deklaruje, że nawet jeżeli będzie miał zamówienie na 20 posiłków, będzie mu się
opłacało je dowozić.
Ad.11. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał.
1. Prac. Urzędu MiG M. Główka przedstawiła projekt uchwały nr 43 w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy 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.
1. Prac. Urzędu MiG M. Główka przedstawiła projekt uchwały nr 44 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa
obejmującej obszar w obrębie wsi Stara Kraśnica gmina Świerzawa. 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.
2. Prac. Urzędu MiG M. Główka przedstawiła projekt uchwały nr 45 w sprawie uchwalenia
zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa
/obręb Rząśnik/ . 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.
3. Prac. Urzędu MiG M. Główka przedstawiła projekt uchwały nr 46 w sprawie uchwalenia
zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa
/obręb Podgórki/. 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.
4. Prac. Urzędu MiG M. Główka przedstawiła projekt uchwały nr 47 w sprawie uchwalenia
zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa
/obręb Nowy Kościół/. 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.
5. Prac. Urzędu MiG M. Główka przedstawiła projekt uchwały nr 48 w sprawie uchwalenia
zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa
/obręb Rzeszówek/. Załącznik nr 13.
Nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
6. Prac. Urzędu MiG M. Główka przedstawiła projekt uchwały nr 49 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa /obręb
Rzeszówek/. Załącznik nr 14.
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W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
7. Skarbnik A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 50 w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej. 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.
8. Skarbnik A.Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 51 w sprawie zmian w budżecie na
2011 rok. Załącznik nr 16.
R. Żukrowski przypomniał, że w budżecie na 2011 rok był zaplanowany remont drogi
w Sokołowcu. W projekcie uchwały proponuje się przenieść te środki na budowę drogi
w Rząśniku. Co więc teraz Radny ma mówić ludziom.
B. Szyja przypomniał, że że w budżecie na 2011 rok był zaplanowany remont ulicy
Młyńskiej w Sędziszowej. Teraz proponuje się przenieść te środki na remont drogi
powiatowej do Dobkowa. Radny oświadczył, że tak jak już wcześniej mówił, nadal jest
przeciwny dokładaniu naszych pieniędzy do remontu drogi powiatowej. Gminna powinna
remontować swoje drogi. Remonty dróg powiatowych powinien finansować powiat.
Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że do remontu drogi powiatowej do Dobkowa gmina
Świerzawa dołoży tylko 20% całej wartości robót. Tak samo będzie wyglądał remont drogi
wojewódzkiej przez Świerzawę, gdzie gmina będzie musiała dołożyć około 50 %. Stanie się
to poprzez odprowadzenie wód deszczowych z dachów i oczyszczenie rowów, które gmina
będzie musiała wykonać na własny koszt.
Z drogi do Dobkowa korzystają nie tylko mieszkańcy Dobkowa. Stanowi ona również
obwodnicę drogi krajowej przebiegającej przez Bolków, w razie blokady innych dróg.
Burmistrz dodał, że w materiałach planistycznych na 2011 rok omyłkowo zapisano remont
drogi w Sokołowcu, zamiast drogi w Rząśniku. Wnioski były składane na Rząśnik. Na
remont tej drogi mamy już gotową dokumentację.
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 1, wstrzymujących się – 1 radny uchwała została
podjęta.
Ad 12. Interpelacje i zapytania radnych.
1. J. Michoń: czy nie można byłoby doprowadzić do tego, aby wygląd muru na posesji obok
baru „Bajka” w Świerzawie został poprawiony. Tynk, który odpadał z budynku i zagrażał
przechodniom został co prawda usunięty, jednak elewacja jest w okropnym stanie.
Wystarczyłoby ponownie otynkować ten budynek.
2. J. Michoń: zapytał, czy Burmistrz pamięta że 5 lat temu, przed wyborami, kandydat
Platformy Obywatelskiej na posła dał słowo na sesji naszej Rady, że droga wojewódzka
Złotoryja – Jelenia Góra zostanie wyremontowana. Administrator drogi kilkakrotnie
obiecywał, ze remont nastąpi, ale do dnia dzisiejszego nie został on wykonany. Droga przez
Świerzawę jest fatalna. Łata się tylko dziury, a po kilku tygodniach są nowe. Zarządca
wciąż zmienia koncepcje remontu, ale nic konkretnego się nie robi.
Czy odcinek drogi Dynowice – Sędziszowa, który miał być remontowany w tym roku,
będzie wykonany. Są tam takie wyboje, że kierowcy muszą zjeżdżać na przeciwny pas
ruchu.
3. J. Michoń: czy nie można byłoby zlikwidować podwójnych pasów ciągłych na jezdni,
obok sklepu spożywczego p. Tepera w Świerzawie. Kierowcy samochodów dostawczych
skarżą się, że dostarczając towar, z konieczności parkują przy sklepie, narażając się na
ukaranie mandatem karnym.
4. J. Michoń: w ubiegłym roku Burmistrz obiecywał, że zainstaluje 2 lampy oświetleniowe na
ulicy Mickiewicza, w prawo, na wzniesieniu. Dobrze byłoby to wykonać.
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nowych budynków na ulicy Mickiewicza w Świerzawie. Droga została zmyta przez ulewne
deszcze. Koszt naprawy nie będzie wielki.
6. J. Michoń: prośba o zainstalowanie lampy przy budynku wielorodzinnym, przy wjeździe do
Rzeszówka. W tej chwili jest tam bardzo ciemno.
7. J. Michoń: prośba o wylanie kolejnych 3 spowalniaczy na ulicy prowadzącej do stadionu,
basenu i kompleksu boisk w Świerzawie. Jest tam dobra nawierzchnia, w związku z czym
kierowcy samochodów i motocykli rozwijają dużą prędkość. Niedawno miała tam miejsce
kolizja samochodu i motocykla. Droga jest bardzo uczęszczana.
Na drodze prowadzącej do cmentarza także zainstalowano spowalniacze. Był to dobry
pomysł, nie ma tam szybkich jazd samochodów, jest bezpiecznie.
8. J. Michoń: kiedy zostanie zainstalowany monitoring w rynku. W ostatnim czasie zniknęło
kilka ławek ze skwerku w centrum miasta. Jak tak dalej będzie, do zimy nie będzie w rynku
żadnej ławki.
9. J. Michoń: w imieniu działkowców z ogrodów działkowych nr 2 /obok cmentarza/,
zwłaszcza osób starszych, prosi o wykoszenie tzw. pustostanów tj. działek, które nie są
uprawiane i zarastają chwastami. W latach poprzednich Burmistrz pomagał działkowcom.
Pracownik Urzędu kosił trawy kosiarką mechaniczną.
10. P. Kisowski: prośba o nawiezienie 2 wywrotek tłucznia na nawierzchnię tzw. alei lipowej
w Rzeszówku /w dole Rzeszówka, obok posesji p. J. Gnasia, przy wyjeździe na drogę
powiatową/. Aleja stanowi skrót drogi dla mieszkańców z górnej części wsi, jeżdżą nią także
rolnicy do swoich pól.
11. E. Chlebosz: w imieniu mieszkańców Domu Starców w Starej Kraśnicy prosi o przycięcie
bardzo dużego jesiona rosnącego na podwórzu tej posesji.
Radny B. Szyja dodał, że jesion rośnie przy drodze wojewódzkiej i zarządca drogi otrzymał
już pozwolenie na wycięcie drzewa. Problemem może być techniczna strona wycinki, gdyż
nie ma miejsca, gdzie można byłoby „spuścić” wycinane drzewo.
Lipa, która także rośnie przy tej nieruchomości zasłania całe światło w budynku.
Dodatkowo, liście zatykają rynny spustowe, a gałęzie niszczą dach. Drzewo miało być
wycięte, jednak nie wiadomo dlaczego, nie zrobiono tego.
12. E. Bąk: prośba o wysyłanie do odpowiednich organów pism domagających się budowy
obwodnicy dla miasta Świerzawa. Mieszkańcy są już zmęczeni dużym ruchem pojazdów
przez miasto, a być może niedługo powstaną u nas nowe zakłady, które zwiększą ten ruch.
13. E. Bąk: czy to prawda, że kotłownią na biomasę w Świerzawie będzie zarządzał ktoś inny,
niż Zarząd Lokali Gminnych. Jeżeli jest to prawda, kto będzie tym zarządcą i na jakiej
podstawie.
14. E. Bąk: prośba o częstsze wykaszanie traw na placu w Świerzawie, który został wyznaczony
jako miejsce wyprowadzania psów. Trawa była już w tym roku koszona ale znów jest
bardzo wysoka. Wykoszenia wymagają również pobocza drogi w kierunku Lubiechowej,
zwłaszcza prawa strona drogi. Pokrzywy są tam tak wysokie, że kładą się na jezdnię
i utrudniają przejście.
Z drogi, oprócz właścicieli psów, korzystają także spacerowicze, rowerzyści i biegacze.
15. E. Bąk: czy jest prawo zezwalające na wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do właścicieli
pasów, które biegają po ulicach bez opieki, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na
chodnikach i stanowią zagrożenie bezpieczeństwa przechodniów.
16. E. Bąk: prośba o ponowne zainstalowanie znaku ograniczenia prędkości pojazdów do
60 km/godz. przy wyjeździe ze Świerzawy – w kierunku Starej Kraśnicy. Znak został
wyrwany z ziemi i leży w rowie.
17. B. Szyja: w imieniu mieszkańców Sędziszowej prosi o pomoc w naprawie drogi
prowadzącej do posesji p. Bijak i p. Cebula.
Ulewa, która w ubiegłym roku przeszła nad Sokołowcem, Lubiechową i Sędziszową

- 8 rozmyła tą drogę. Mieszkańcy naprawili ją na swój koszt. Jednak oberwanie chmury, które
miało miejsce w sierpniu br. znów zniszczyło drogę. Mieszkańcy jakoś ją połatali, ale teraz
proszą, aby wykazać tą drogę jako zniszczoną w wyniku klęski żywiołowej i naprawić ją.
18. B. Szyja: prośba o pogłębienie poszerzenie strumyka przepływającego obok posesji
p. Bijaka, Fursa i Sobańskiego.
Podczas tegorocznej ulewy strumyk nie zdołał odebrać całej wody deszczowej, co
w konsekwencji spowodowało zalanie tych posesji.
19. B. Szyja: w imieniu mieszkańców sołectwa Sędziszowa prosi o budowę chodnika przy
drodze wojewódzkiej przez wieś. Na drodze panuje bardzo duży ruch samochodów
ciężarowych, zwłaszcza tirów. Samochody nie mają gdzie się wymijać. Drogą chodzą dzieci
do szkoły. Nie ma nawet miejsc, gdzie pieszy mógłby „uciec” w razie niebezpieczeństwa.
Dwa lata temu Radny napisał w tej sprawie pismo do zarządcy drogi. W odpowiedzi
poinformowano go, że z wnioskiem o budowę chodnika oraz o uwzględnienie takiego
zadania w planie inwestycyjnym i w budżecie województwa powinien wystąpić Urząd MiG.
20. B. Szyja: prośba o wycinkę drzew na ulicy Polnej w Sędziszowej, gdzie w niedługim czasie
będą instalowane przewody do oświetlenia ulicznego.
Mieszkańcy tej ulicy deklarują, że sami wytną drzewa, jednak proszą o pomoc
w udostępnieniu sprzętu OSP, gdyż drzewa są pochylone i jest obawa, że podczas wycinki
drzewa zerwą linię, która teraz tam jest.
21. M. Matusiak: prośba o ponowne wystąpienie do
Starostwa Powiatu Złotoryja
o zabezpieczenie zabytkowej, XIII-wiecznej wieży na cmentarzu w Nowym Kościele.
Na wniosek Radnego o zabezpieczenie obiektu, przesłany dwa lata temu, Starostwo
odpowiedziało, że ujmie to zadanie w budżecie na 2011 r. Okazuje się, że zadania nie ujęto,
w związku z czym należy ponownie przesłać pismo do Starostwa z zapytaniem, kiedy obiekt
zostanie zabezpieczony. Jest to ważna sprawa, gdyż może dojść tam do katastrofy
z udziałem dzieci.
Ad 11. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz poinformował, że na wszystkie interpelacje radni otrzymają pisemne odpowiedzi.
Burmistrz poinformował również:
1. przez ostatnie 5 lat wyremontowane zostało 50% drogi wojewódzkiej na odcinku od
Nowego Kościoła do Kapeli. Trzeba mieć nadzieję, że zarządcy drogi uda się
wyremontować całą drogę.
2. gmina wykona dodatkowe spowalniacze na ulicy prowadzącej do stadionu w Świerzawie.
3. wcześniej, nim gmina wykona monitoring, w rynku będą ustawione nowe ławki.
4. gmina sprawdzi, jakie są prawne możliwości przymusu właściciela budynku,
w Świerzawie, aby naprawił jego elewację.
5. Gmina nawiezie 2 wywrotki odpadu kamienia na drogę w Rzeszówku.
6. Burmistrz rozezna sprawę możliwości wycięcia lipy obok komunalnego, remontowanego
obecnie domu w Starej Kraśnicy.
7. budowa obwodnicy Świerzawy jest w planach województwa, gmina zabezpieczyła na ten
cel grunty w swoim planie zagospodarowania przestrzennego.
8. gmina nie zmienia zarządcy kotłowni na biomasę. Przez najbliższe lata nadal będzie
zarządzał nią Zarząd Lokali Gminnych w Świerzawie.
9. gmina wykosiła w tym roku plac przeznaczony do wyprowadzania psów. Osoby
korzystające z placu mogłyby również wykazać inicjatywę i jeden raz w roku wykosić
trawę.
10. nie można nazywać klęską żywiołową każdego deszczu, który w wyniku np. zapchanego
i nie wyczyszczonego rowu zaleje komuś posesję. Klęska żywiołowa występuje wtedy,
kiedy straty mieszkańców wynoszą 5 % wielkości budżetu gminy.
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zostanie przesłana do Starostwa Powiatowego w Złotoryi.
12. do kosztów opracowania dokumentacji na remont drogi wojewódzkiej przebiegającą przez
Sędziszową, polegającego na budowie chodnika, nasza gmina musiałaby dołożyć 50% z
własnego budżetu.
B. Szyja poinformował, że w piśmie, jakie otrzymał od zarządcy drogi wojewódzkiej otrzymał
informację, że koszt remontu 3,6 km odcinka drogi biegnącej przez Sędziszową wyniósłby 6 mln
złotych. Radny został też poinformowany, że o ile zarządca wygospodaruje takie środki, remont
zostanie wykonany.
E. Grabski poprosił o naprawę drogi przy posesji p. Bijak w Sędziszowej. Teraz samochódśmieciarka nie może tam wjechać, musi cofać tyłem. Droga została uszkodzona podczas ostatnich
obfitych opadów deszczu.
Ad.12. Wolne wnioski.
R. Żukrowski zgłosił wniosek, aby w budżecie gminy podawać numery dróg, które zostały
zaplanowane do remontu.
Ad 13. Sprawy różne.
1. M. Piórczyńska, występując w imieniu i na prośbę Kierownika SP ZOZ Przychodnia
Rejonowa w Świerzawie, zaapelowała do wszystkich mieszkańców gminy Świerzawa
o składanie nowych deklaracji wyboru lekarza. Okazuje się, że Przychodnia posiada jeszcze
około 800 nieaktualnych deklaracji. W związku z tym istnieje niebezpieczeństwo, że NFZ
zaprzestanie przekazywania środków na takie osoby, co bezpośrednio przełoży się na
sytuację finansową Przychodni. Skutki tego odczują wszyscy pacjenci, gdyż Przychodnia
będzie miała mniej środków na swoją działaność.
2. J. Hatko poinformowała, że w tym roku, 2 osoby mieszkające w naszej gminie ukończą
100 lat życia. Poprosiła w związku z tym o pamięć o tych osobach i odpowiednie ich
uhonorowanie.
3. Burmistrz odpowiedział, że pamięta o tych jubilatkach. W październiku br. odbędzie się
w Urzędzie Miasta i Gminy uroczystość z tej okazji dla jednej z jubilatek. Drugiej z Pań,
która jest chora, Burmistrz osobiście złoży życzenia w jej domu.
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.

