PROTOKÓŁ
Z XII SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 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. 14.20.
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: Zbigniew Mosoń – Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Świerzawa, Danuta Pirus – Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa, Andrzej Chodyra –
Skarbnik Miasta i Gminy sołtysi: Henryk Kuchnicki, Tadeusz Kasprzak, Jadwiga Grzybczyk,
Wiesław Romejko, Aleksandra Matuszak, Sylwia Jaworska, Zofia Pakosz, Zbigniew Zięba,
Romana Kaszubowska – Dyrektor Gimnazjum w Świerzawie, Dorota Smoleń – Dyrektor SP
w Nowym Kościele, Czesław Leśniak – Dyrektor ZSZP w Świerzawie, Maria Krupienia – Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Świerzawie, Halina Zychowicz-Michoń – Dyrektor CKSiT w Świerzawie.
Nazwiska osób delegowanych na sesję: 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 XI sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
3. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miasta i Gminy.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
6. Dyskusja.
7. Informacja na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych.
8. Informacja z działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Biblioteki Publicznej
w Świerzawie za 2011 rok.
9. Dyskusja.
10. Przedstawienie projektów uchwały, dyskusja i podjęcie uchwał:
1/ nr 58 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi na kadencję
2012 - 2015,
2/ nr 59 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
3/ nr 60 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
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13. Wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do porządku obrad.
Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad sesji został przyjęty.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z XI 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.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń przedstawił informację z działalności bieżącej Burmistrza
MiG. Załącznik nr 1.
Zastępca Burmistrza uzupełnił informację o czynności, jakie wykonywał w czasie pełnienia
zastępstwa urlopowego Burmistrza J. Kołcza. Załącznik nr 2.
Dyskusja:
1. E. Chlebosz zauważyła, że w informacji Burmistrza zabrakło informacji o nowym
kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego. W związku z tym Radna poprosiła o krótką
informację na ten temat.
2. Zastępca Burmistrza Z. Mosoń poinformował, że nowym Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego w Świerzawie jest p. Urszula Łabędzka, która wygrała konkurs na to stanowisko,
spełniając wszystkie wymogi prawne.
P. Łabędzka zatrudniona jest na okres próbny. Współpraca z nią układa się dobrze.
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 3.
2. Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych E. Bąk
przedstawiła informację o działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. Załącznik nr 4.
3. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
E. Grabski przedstawił informację o działalności Komisji w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5.
Ad.5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych
za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. Załącznik nr 6.
Ad.6. Dyskusja.
1. p. Kisowski zapytał o to, czy jest jakiś problem z dowozem dzieci do szkól w naszej gminie.
W ostatnich dniach autobus szkolny dwukrotnie nie dowiózł dzieci szkolnych z Rzeszówka.
Mówi się, że najprawdopodobniej w autobusie zabrakło paliwa. Ponadto, kierowca autobusu
nie zabrał dzieci szkolnych z jednego przystanku w Rzeszówku.
2. Z. Mosoń odpowiedział, że generalnie nie ma problemu z dowozem dzieci do szkół.
Sytuacja, o której mówił p. Radny wynikła z zaniedbania kierowcy autobusu. Umowa
z przewoźnikiem gwarantuje gminie, że jeżeli nastąpi np. awaria pojazdu i dzieci nie
zostaną dowiezione do szkół, Urząd Miasta i Gminy nie płaci za ten kurs. Inną formą
rekompensaty jest przekazanie do dyspozycji dyrektora szkoły bezpłatnych godzin
autobusowych, który może zagospodarować je na potrzeby szkoły. O tym, że dzieci nie
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Zastępca Burmistrza dodał, że po ogłoszeniu przetargu na dowożenie dzieci Gmina nie
miała żadnego wyboru firmy przewozowej, bowiem ofertę na świadczenie takich usług
zgłosił tylko PKS Złotoryja. Trzeba mieć nadzieję, że współpraca z PKS będzie układać się
coraz lepiej.
E. Bąk zauważyła, że w informacji o realizacji zadań nie poinformowano o tym, czego
w oświacie nie udało się zrobić.
Wyniki nauczania nie zawsze uzależnione są od pracy szkoły. To przede wszystkim
uczniowie i ich rodzice muszą starać się o to, aby program nauczania został opanowany jak
najlepiej. Szkoła musi mieć w tym zakresie pomoc i wsparcie rodziców. Jest to tym bardziej
istotne, że szkoły zmuszone są oszczędzać np. na zajęciach pozaszkolnych i na kołach
zainteresowań.
Radna zapytała o to, dlaczego tylko jedna klasa Gimnazjum otrzymała wyprawkę szkolną.
E. Grabski zauważył, że w Szkole Podstawowej w Nowym Kościele widać już poprawę
wyników nauczania. Martwi go jednak to, że ubywa uczniów z Nowego Kościoła, którzy
zamiast w Gimnazjum w Świerzawie, wybierają naukę w Gimnazjum w Złotoryi.
Radny zaproponował Dyrektor Gimnazjum w Świerzawie aby podejmowała działania
zachęcające uczniów i rodziców, aby dalszą naukę kontynuowali w jej Gimnazjum.
Każde odejście ucznia do innej szkoły sprawia, że gminie „uciekają” pieniądze.
E. Chlebosz poinformowała, że Komisja Rewizyjna także zaniepokoiła się „ucieczką”
uczniów do Gimnazjum w Złotoryi. Trudno jest proponować p. Dyrektor jakieś rozwiązania
ale może warto byłoby rozmawiać z uczniami klas VI i ich rodzicami i zachęcać, aby
wybierali naukę w Gimnazjum w Świerzawie.
Radna poprosiła Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie o informację na
temat realizacji programu „Równanie szans”.
J. Mroczkowski, w imieniu dzieci szkolnych, poprosił o to, aby lampy uliczne
w Lubiechowej rano zaświecały się nieco później niż o godzinie 4,00 i żeby gasły trochę
później tj. o godz. 7,15 /obecnie gasną o 6,30/. Jest to godzina odjazdu autobusu szkolnego.
Z domów dzieci wychodzą już wcześniej, wtedy, kiedy lampy już nie świecą. W tej sytuacji
muszą iść w ciemnościach na przystanek autobusowy i w ciemnościach oczekiwać na
autobus.
E. Grabski zaproponował, aby po zmianie czasu na zimowy tak dostosować czas oświetlenia
ulicznego, aby dzieci nie chodziły po ciemku.
Dyrektor Gimnazjum R. Kaszubowska poinformowała, że dofinansowanie wyprawki
szkolnej dla uczniów gimnazjum było realizowane w ramach programu rządowego. Taką
wyprawkę otrzymało 14 uczniów klas III spełniających kryteria dochodowe. Wyprawkę
otrzymali także uczniowie niepełnosprawni. Kwota pomocy wniosła 351 złotych dla
jednego ucznia.
Ustosunkowując się do sprawy dotyczącej „przechodzenia” niektórych uczniów klas VI do
Gimnazjum w Złotoryi p. Dyrektor poinformowała, że rodzice uczniów z Nowego Kościoła
argumentują w następujący sposób wybór Gimnazjum w Złotoryi: z Krzeniowa do Złotoryi
jest o wiele bliżej, niż do Świerzawy, w Gimnazjum w Świerzawie uczniowie są już
o godzinie 7,30, a dojeżdżający do szkoły w Złotoryi o tej godzinie dopiero wychodzą
z domów. Kończąc zajęcia mogą opuścić szkołę, u nas muszą na świetlicy szkolnej
oczekiwać na autobus.
Trudno jest przekonać tych rodziców, którzy pracują w Złotoryi i sami dowożą tam swoje
dzieci do tego, aby ich dzieci kontynuowały naukę w Gimnazjum w Świerzawie.
P. Dyrektor poinformowała, że w jej Gimnazjum nauczane są dwa języki obce – język
angielski i język niemiecki. Za zajęcie punktowanego miejsca w konkursie ogłoszonym na
20-lecie HP, Szkoła otrzymała niedawno nową pracownię komputerową. W powiecie
złotoryjskim taką nagrodę otrzymało jeszcze tylko Gimnazjum w Złotoryi.
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kontaktowała się z rodzicami uczniów, którzy przeszli do Gimnazjum w Złotoryi. Są to
dzieci z rodzin dobrze sytuowanych oraz z rodzin, których członkowie pracują w Złotoryi.
Mają więc odpowiednie warunki, aby samodzielnie dowozić swoje dzieci do szkoły.
P. Dyrektor wyraziła przypuszczenie, że z obecnego rocznika uczniów klas VI do Złotoryi
przejdą najwyżej 2 osoby.
10. Przewodniczący Rady M. Matusiak zapytał o to, dlaczego zajęcia kółka języka
niemieckiego w Szkole Podstawowej w Nowym Kościele zaczynają się już o godz. 7,25
rano. Z powodu tak wczesnej godziny, z tych zajęć korzysta bardzo mało dzieci.
11. D. Smoleń odpowiedziała, że nauczyciel prowadzący koło kontaktował się w tej sprawie
z dziećmi. Nauczyciel języka polskiego, który prowadzi kółko języka niemieckiego nie miał
możliwości wygospodarowania w swoim grafiku zajęć innej godziny, zwłaszcza, że
prowadzi również zajęcia wyrównawcze.
12. Dyrektor ZSZP w Świerzawie Cz. Leśniak poinformował, że według informacji, jaką
uzyskał od kierownika PKS Złotoryja, przyczyną nie dowiezienia na zajęcia szkolne w dniu
wczorajszym dzieci z Rzeszówka była awaria 3 autobusów.
Kierownik PKS wyjaśnił również, że powodem nie zatrzymania się autobusu na jednym
z przystanków w Rzeszówku było to, że nie jest on ujęty w grafiku przystanków. W związku
z tym autobus nie będzie się tam zatrzymywał. PKS będzie przestrzegał ustalonych zasad,
tak, aby nie powtórzyła się tragedia, jaka miała niedawno miejsce w Gierałtowcu, gdzie pod
kołami autobusu szkolnego zginęło dziecko.
Dyrektor Cz. Leśniak poinformował, że do programu „Równanie szans” zakwalifikowano
56 dzieci – uczniów klas I – III. Program będzie realizowany w III semestrach.
Program wymaga przeprowadzenia bardzo wielu obowiązkowych zajęć. Uczniowie
korzystają
również z bardzo wielu innych zajęć pozaszkolnych np. z zajęć
wyrównawczych, bardzo wielu kół zainteresowań, gimnastyki korekcyjnej itp.
13. J. Hatko wyraziła opinię, że w nauce języków obcych, ważniejszą rzeczą niż gramatyka, jest
nauka konwersacji. Jeżeli uczeń nie poradzi sobie z porozumiewaniem się, gramatyka nie na
wiele mu się zda.
14. E. Bąk zauważyła, że poprzez zorganizowanie dodatkowych, nie obowiązkowych zajęć
z języka obcego można pomóc dzieciom w opanowaniu podstawowej wiedzy z danego
języka. Takie zajęcia były prowadzone w ubiegłym roku w ZSZP i dały dobre wyniki.
15. Zastępca Burmistrza Z. Mosoń poparł ideę dodatkowych zajęć dla uczniów, zwłaszcza nauki
języków obcych. Podkreślił przy tym, że każdy dodatkowo wprowadzony przedmiot
skutkuje tym, że gmina musi przeznaczyć pieniądze na wynagrodzenie nauczyciela. Gmina
nie otrzyma na ten cel dodatkowej subwencji.
Zastępca Burmistrza poinformował, że w 2011 r. nie udało się w oświacie zrealizować
następujących zadań: wprowadzenie opieki pielęgniarskiej w szkołach, całkowitej
modernizacji stolarki okiennej w dwóch szkołach oraz wyremontowanie boisk szkolnych.
Zdaniem Zastępcy Burmistrza, Dyrektorzy SP w Nowym Kościele i Dyrektor Gimnazjum
powinni bardziej współpracować, starając się na zebraniach klasowych przekonywać
rodziców, aby posyłali swoje dzieci do Gimnazjum w Świerzawie. Warto byłoby np.
przywieźć rodziców z Nowego Kościoła do Gimnazjum w Świerzawie i zaprezentować to
wszystko, z czego będą mogły korzystać ich dzieci.
Z. Mosoń podkreślił, że władze gminy będą oczekiwały, iż wyniki nauczania w naszych
szkołach będą coraz lepsze. W województwie dolnośląskim zajmujemy co prawda nie
najgorsze miejsce, ale należy pamiętać, że nasze województwo zajmuje ostatnie miejsce
w kraju.
W sprawie dowozu dzieci i miejsc zatrzymywania się autobusów szkolnych trzeba będzie
przeprowadzić dyskusję z udziałem przewoźnika, dyrektorów szkół i sołtysów.
Najważniejsze jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w drodze do szkoły i z powrotem.
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Przewodniczący Rady MiG M. Matusiak poinformował, że wszyscy radni w terminie złożyli
oświadczenia majątkowe za rok 2010. W oświadczeniach nie stwierdzono większych niedociągnięć.
Wszystkie oświadczenia zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Złotoryi. Do dnia
26.10.2011 r. Urząd Skarbowy nie przesłał żadnego protokołu odnośnie niedociągnięć, w związku
z czym Przewodniczący uznaje, że oświadczenia majątkowe zostały złożone prawidłowo.
Ad 8. Informacja z działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Biblioteki
Publicznej w Świerzawie za 2011 rok.
Ad.9. Dyskusja.
Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie H. Zychowicz -Michoń przedstawiła
informację z działalności placówki. Załącznik nr 7.
1. M.Hajder poinformował, że ze świetlicy wiejskiej w Biegoszowie zabrano nowy sprzęt
nagłośnieniowy zakupiony w ramach wniosku Mała Odnowa Wsi. Sprzęt aktualnie użytkuje
CKSiT. Miał być wypożyczony tylko na 2 tygodnie. Jest obawa, że sprzęt może wrócić
w stanie nie nadającym się do użytku.
Radny ocenił, że we wsi niby jest świetlica, ale tak jakby jej nie było. Mieszkańcy chcieli
urządzić sobie zabawę andrzejkową, jednak świetlica jest na ten dzień wynajęta.
Odnosząc się do organizacji imprez plenerowych w naszej gminie, Radny poinformował, że
KGW Biegoszów ma poczucie dyskryminacji. W czasie konkursów, na których np. oceniana
jest jakość przygotowanych potraw, KGW Biegoszów otrzymuje zawsze ostatni stolik.
Skutkuje to tym, że komisja konkursowa, podchodząc do oceny potraw jest już tak
przejedzona, że nawet nie kwapi się próbować ich produktów.
Na dożynkach gminnych w Starej Kraśnicy, mimo że było wiele namiotów, KGW
Biegoszów miało stolik pod gołym niebem. Temperatura w tym dniu chwilami dochodziła
do 30 st.C.
2. Dyrektor CKSiT odpowiedziała, że sprzęt jest w Centrum. Świetlicą wiejską w Biegoszowie
zarządza CKSiT. Dyrektor nie może oddawać sprzętu w ręce osób nie uprawnionych i osób,
które nie znają się na jego obsłudze. Sprzęt wróci nie zniszczony.
Wynajem świetlicy wiejskiej, nawet na zebranie wiejskie, musi być konsultowany
z Centrum Kultury. Takie jest zarządzenie Burmistrza i uchwała Rady Miasta. Centrum musi
zarabiać na wynajmie sali. Gdyby KGW lub rada sołecka wcześniej zgłosiła Dyrektorowi
prośbę o rezerwację sali, nie byłoby żadnego problemu. W tej konkretnej sytuacji Centrum
wynajęło salę już kilka miesięcy temu. Teraz nie ma już możliwości wycofania się z tej
umowy.
P. Dyrektor stanowczo podkreśliła, że nikogo nie dyskryminuje i nie preferuje podczas
organizacji imprez. Sytuacja z przydziałem stolika dla KGW Biegoszów wyglądała tak, że
Przewodnicząca Koła nie wyraziła chęci udziału w imprezie. Jednak, ku zadowoleniu
Dyrektora Centrum, KGW przyjechało na imprezę. Trzeba było naprędce zorganizować
stoisko dla Biegoszowa. Stolik został ustawiony tam, gdzie jeszcze było miejsce.
Dyrektor Centrum oświadczyła, że ze wszystkimi KGW współpracuje się jej dobrze
i bardzo zależy jej na takiej właśnie współpracy.
3. M. Hajder poinformował, że odbiór sprzętu dla świetlicy wiejskiej w Biegoszowie kwitował
sołtys i to on za niego odpowiada.
4. Dyrektor Centrum odpowiedziała, że sołtys kwitował odbiór sprzętu w momencie jego
dostarczenia. Teraz jednak cały sprzęt został przekazany do Centrum Kultury.
5. E. Grabski poinformował, że Komisja Rolnictwa zaproponowała Burmistrzowi, aby co roku
organizować dwie sztandarowe imprezy: dożynki gminne i Dni Świerzawy, a pozostałe
imprezy, organizowane dotychczas co roku, organizować raz na dwa lata. Należy również
przemyśleć organizację imprez gminnych, tak, aby nie zdarzały się sytuacje, że jedna duża
impreza jest w sobotę, a druga w niedzielę. Jest to bardzo obciążające dla CKSiT.
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zakupionego w ramach programu Odnowa Wsi.
W ocenie Radnego, skoro Biegoszów składał wniosek do tego programu i otrzymał sprzęt,
powinien on być do dyspozycji sołectwa. Należy tylko wyznaczyć osobę odpowiedzialną.
Niedługo w Sędziszowej może zaistnieć podobna sytuacja. Wieś zawiązała stowarzyszenie,
które również zamierza złożyć wniosek o przyznanie środków m.in. na zakup stołów
i krzeseł do świetlicy wiejskiej.
7. M. Hajder zapytał o to, skąd mieszkańcy wsi wezmą sprzęt nagłaśniający, jeżeli zechcą
zorganizować sylwestra na świetlicy wiejskiej w Biegoszowie.
8. Dyrektor Centrum Kultury odpowiedziała, że wystarczy, jeżeli napiszą pismo informujące
o zamiarach organizacji takiej imprezy, a wszystko zostanie przygotowane.
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Świerzawie M. Krupienia przedstawiła informację na temat
działalności Biblioteki za 2011 rok. Załącznik nr 8.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad w/w informacją.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń, podsumowując dyskusję, uznał, że sprawy poruszane
w dzisiejszej dyskusji oraz sprawy poruszane podczas dzisiejszego spotkania z sołtysami wskazują
na potrzebę zorganizowania spotkania Dyrektora CKSiT, sołtysów i przewodniczących KGW.
Pojawiają się sprawy związane z finansowaniem imprez, własnością i odpowiedzialnością za sprzęt.
Należy jasno wytłumaczyć te zależności. Zastępca Burmistrza zauważył, coś zgrzyta w tej
współpracy. Władze gminy chciałyby, żeby zostało to wyprostowane, a współpraca pomiędzy
Centrum, a wsiami układała się jak najlepiej. Z.Mosoń dodał, ze nie wyobraża sobie tego, że sołtys
czy radny nie wie, co dzieje się w jego wsi, ale też nie wyobraża sobie, aby o swoich zamierzeniach
i planach nie informowali partnera, którym jest dla nich Centrum Kultury.
Zastępca Burmistrza poinformował, że zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o kulturze, od
przyszłego roku dyrektor placówki kultury powoływany będzie na kadencję. W naszej gminie
będzie to dotyczyć dyrektorów dwóch placówek.
Obecni Dyrektorzy pełnią funkcję do końca 2012 roku. Pod koniec przyszłego roku zostanie
ogłoszony konkurs. Nowi dyrektorzy zostaną powołani na czas określony.
Z. Mosoń poinformował również o tym, że jeżeli stowarzyszenie działające w danej wsi, pozyska
z własnego projektu np. jakiś sprzęt, jest on już jego własnością.
Jeżeli jednak właścicielem sprzętu jest gmina, może go przekazać w zarząd Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki.
Zastępca Burmistrza dodał, że nie wyobraża sobie, aby organizatorom imprez narzucano
częstotliwość imprez np. raz na dwa lata. Decyzja w tej sprawie należy do organizatorów. Należy
tylko tak ustalać kalendarz imprez, aby nie nachodziły one jedna na drugą, pozwalając na
efektywne wykorzystanie sprzętu.
Ad. 10. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał.
1. Przewodniczący Rady MiG M. Matusiak odczytał opinię Zespołu powołanego do
zaopiniowania kandydatów na ławników. Załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady poinformował, że wybór ławników następuje w głosowaniu tajnym.
W związku z tym Przewodniczący zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej
w następującym składzie: Grażyna Zając, Bogusław Szyja, Elżbieta Chlebosz. Wymienieni
radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany skład
Komisji.
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała je radnym. Radni, po
dokonaniu skreśleń, wrzucali karty do urny.
Po zakończeniu głosowania Komisja ustaliła wynik głosowania i sporządziła protokół
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(załącznik nr 10), informując, że na funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Złotoryi
jednogłośnie wybrano Panią Helenę Szczęch i Panią Barbarę Ambroży.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę stwierdzającą wybór Pani Heleny Szczęch i Pani
Barbary Ambroży na funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Złotoryi. Załącznik nr 11.
2. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 59 w sprawie zmian w budżecie
na 2011 rok. Załącznik nr 12.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
3. Sekretarz MiG D. Pirus przedstawiła projekt uchwały nr
60 w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji. Załącznik nr 13.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
Ad 12. Interpelacje i zapytania radnych.
1. J. Zając poinformował, że już od maja br. tj. od kiedy PKS Jelenia Góra zlikwidowało kurs
autobusowy, mieszkańcy Rząśnika nie mają połączenia ze Świerzawą.
Po wielu staraniach udało się przekonać prywatnego przewoźnika, aby uruchomił takie
połączenie. Przez 1,5 miesiąca prywatny przewoźnik utrzymywał kurs. Jednak, po
rozpoczęciu roku szkolnego, mieszkańcy zaczęli korzystać także z autobusu szkolnego
dowożącego dzieci do Sokołowca i do Świerzawy. W tej sytuacji prywatny przewoźnik
zlikwidował swój kurs, jako nieopłacalny.
Radny prosił wcześniej, aby kierowca autobusu szkolnego miał zabronione zabieranie, także
innych pasażerów.
Burmistrz obiecał, że od 1 października PKS Złotoryja uruchomi kurs relacji Rząśnik –
Świerzawa. Taka linia do dnia dzisiejszego nie została jednak uruchomiona.
W tej sytuacji, mieszkańcy nie mogą dojechać do gminy, do ośrodka zdrowia oraz dalej do
szkoły.
Zdaniem Radnego, należałoby w pierwszej kolejności zakazać kierowcy autobusu szkolnego
zabierania osób zamieszkałych w Rząśniku i w Górnym Sokołowcu oraz powrócić do
rozmów z prywatnym przewoźnikiem. Gdyby jednak okazało się, że nie uzyskuje on
należytych dochodów, może należy rozważyć dopłatę dla tego przewoźnika.
2. J. Zając poinformował, że w ubiegłym roku w Rząśniku postawiono cztery słupy
oświetleniowe. Na jednym słupie zamontowany został licznik i jedna lampa. Teraz
wystarczyłoby tylko „pociągnąć” kabel od tego licznika i zamontować pozostałe trzy lampy.
Radny zapytał, kiedy zostanie to wykonane.
3. E. Bąk zapytała Burmistrza MiG, który jest jednocześnie Przewodniczącym Rady
Społecznej SP ZOZ Przychodni Rejonowej w Świerzawie, dlaczego lekarze Przychodni nie
chodzą na wizyty domowe do starszych osób. Często jest tak, że te osoby mają bliskich,
którzy posiadają samochody i mogliby zawieźć ich do Przychodni ale stan zdrowia osób
starszych uniemożliwia to. Po prostu, często stan ich zdrowia jest taki, że nie są w stanie
nawet wsiąść i wysiąść z samochodu. Lekarze różnie komentują taki stan rzeczy.
4. E. Bąk zapytała o to, czy jest możliwość zainstalowania lustra przy wyjeździe z
„Biedronki”. Kierowcy, którzy wyjeżdżają z tego sklepu lub stacji paliw nie mają
widoczności z lewej strony. Pojazdy nadjeżdżające od centrum Świerzawy widoczne są zbyt
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M. Hajder poprosił o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych (lub do Nadleśnictwa)
o uprzątnięcie gałęzi z rowów wzdłuż drogi powiatowej Biegoszów – Nowy Kościół.
Nadleśnictwo pozyskiwało drewno z lasu rosnącego wzdłuż tej drogi i pozostawiło po tych
pracach wielki nieporządek.
E. Grabski poprosił o wycięcie na wpół uschniętego klonu, rosnącego przy drodze gminnej,
prowadzącej do posesji sołtysa. Należałoby także ocenić, czy nie warto przyciąć gałęzi
jesionów rosnących przy tej samej drodze. Samochód-śmieciarka ma trudności z przejazdem
tą drogą.
J. Hatko zapytała o to, czy gmina podpisała już umowę na rewitalizację miasta Świerzawa.
J. Hatko poprosiła o ustawienie obok Gimnazjum w Świerzawie nowego kosza na odpady
plastikowe. Kosz, który tam obecnie stoi jest w połowie spalony. Odpady leżą dookoła
kosza, zaśmiecając przyległy teren.

Ad 11. Odpowiedzi na interpelacje.
Zastępca Burmistrza poinformował, że na wszystkie interpelacje radni otrzymają pisemne
odpowiedzi.
Zastępca Burmistrza poinformował również:
1. sądził, że połączenie autobusowe Rząśnika ze Świerzawą już funkcjonuje. Zastępca
Burmistrza prowadził w tej sprawie rozmowy z kierownikiem PKS, który zobowiązał się
uruchomić taki kurs. Zastępca Burmistrza ma świadomość, że jest to bardzo ważna sprawa
dla mieszkańców Rząśnika i Górnego Sokołowca, gdyż poruszali ten temat na zebraniach
wiejskich.
2. W celu zainstalowania lamp w Rząśniku wymagane są uzgodnienia z energetyką.
Oczekujemy na stanowisko tej firmy.
3. W sprawie wizyt domowych lekarzy zatrudnionych w Przychodni Rejonowej w Świerzawie
Urząd Miasta i Gminy wystąpi z zapytaniem do Kierownika tej placówki.
4. W sprawie zainstalowania lustra obok „Biedronki” w Świerzawie Urząd MiG wysłał kolejne
pismo. Nadal w tym tym miejscu zdarzają się wypadki, więc sprawa jest ważna.
5. Urząd Miasta i Gminy wystąpi do zarządcy drogi powiatowej przebiegającej przez
Biegoszów o uprzątnięcie gałęzi z rowów.
6. Sprawa dotycząca wycinki drzew w Dobkowie zostanie przekazana pracownikowi Urzędu
MiG do finalnego załatwienia.
7. Do wniosku o przyznanie funduszy na rewitalizację miasta złożono wszystkie wymagane
dokumenty, oczekujemy na podpisanie umowy. Realizacja inwestycji jest pewna.
8. Niedługo całkowicie znikną kosze na śmieci przy budynkach. Zgodnie z ustawą, która
wejdzie w życie od 1 stycznia 2012 roku każdy właściciel nieruchomości będzie
zobowiązany do selektywnej zbiórki odpadów. Gmina rozważa, jak technicznie realizować
selektywną zbiórkę /kosze, worki foliowe, czy inne rozwiązania/.
Ad.12. Wolne wnioski.
Sołtys wsi Rząśnik S. Jaworska zapytała o to, kto jest odpowiedzialny za zatrudnianie opiekuna
dzieci w autobusie szkolnym.
W ostatnich dniach w autobusie szkolnym odwożącym uczniów z Sokołowca do Rząśnika dzieci
pobiły się. Jest to niedopuszczalne.
Zastępca Burmistrza Z. Mosoń odpowiedział, że za zatrudnienie opiekuna dzieci odpowiada
przewoźnik. Zgodnie z warunkami przetargu na dowożenie dzieci, był on zobowiązany do
zatrudnienia opiekunów dzieci do każdego z autobusów.
Burmistrz nie wie, czy to zdarzenie zostało zgłoszone w Urzędzie. Jeżeli tak, będziemy
podejmować odpowiednie działania, aż do ewentualnej wymiany opiekuna.
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1. B. Szyja zapytał o to, kto powinien usunąć z tablic ogłoszenia wyborcze. Od wyborów do
Sejmu upłynęło już sporo czasu, a na tablicach nadal jest dużo starych ogłoszeń.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że komitety wyborcze mają obowiązek usunąć
wszystkie swoje ogłoszenia w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów.
2. E. Grabski podziękował wszystkim osobom, które pomogły zorganizować uroczystość
z okazji wręczenia wsi dla Dobków tytułu „Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska”.
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.

