PROTOKÓŁ
Z XIII SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 23 LISTOPADA 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. 13,45.
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 sołtysi:
Henryk Kuchnicki, Tadeusz Kasprzak, Jadwiga Grzybczyk, Wiesław Romejko, Aleksandra
Matuszak, Sylwia Jaworska, Zbigniew Zięba, Jacek Kramarz – Nadleśniczy Nadleśnictwa
Złotoryja.
Nazwiska osób delegowanych na sesję: Renata Stanok, Krzysztof Jagiełło – pracownicy Urzędu
Miasta i Gminy 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 XII sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
3. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miasta i Gminy.
5. Informacja z realizacji zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie
Świerzawa za 2011 rok.
6. Dyskusja.
7. Przedstawienie projektów uchwały, dyskusja i podjęcie uchwał:
1) nr 61 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
2) nr 62 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku
rolnego,
3) nr 63 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
4) nr 64 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek
od nieruchomości,
5) nr 65 w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu za ochronne lasów Skarbu Państwa,
6) nr 66 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
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Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad sesji został przyjęty.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z XII 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 poinformował, że w dniu dzisiejszym gościł Posłankę na Sejm RP p. Małgorzatę SekułaSzmajdzińską, która zadeklarowała chęć ścisłej współpracy w wyborcami i władzami
samorządowymi gminy Świerzawa.
Następnie Burmistrz MiG J.Kołcz przedstawił informację z działalności bieżącej. Załącznik nr 1.
Dyskusja:
1. J. Hatko zapytała o to, jakie będą dalsze czynności po podpisaniu przez Gminę umowy
z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na rewitalizację miasta Świerzawa.
2. Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń odpowiedział, że po otrzymaniu umowy i po
ewentualnym podpisaniu aneksu uaktualniającego wartość inwestycji, w ciągu 1 miesiąca
gmina złoży wniosek o płatność. Z uwagi na zaawansowanie prac, pierwsze zwroty
środków finansowych otrzyma wspólnota mieszkańców z ulicy Jeleniogórskiej i z ulicy
Reymonta. Nastąpi to najprawdopodobniej około miesiąca kwietnia 2012 roku.
3. B. Szyja zapytał o to, jakie nieruchomości, o których mówił Burmistrz, będą sprzedawane
w drodze przetargu.
4. Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że sprzedawane będą między innymi działki
w Sokołowcu.
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. Informacja z realizacji zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie
Świerzawa za 2011 rok.
Pracownik Urzędu MiG K. Jagiełło przedstawił informację z realizacji zadań w zakresie
utrzymania porządku i czystości w gminie Świerzawa za 2011 rok. Załącznik nr 5.
Ad.6. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji.
Ad 7. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał.
1. Pracownica Urzędu MiG R. Stanok przedstawiła projekt uchwały nr 61 w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości. Załącznik nr 6.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
2. Pracownica Urzędu MiG R. Stanok przedstawiła projekt uchwały nr 62 w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego. Załącznik nr 7.
E.Chlebosz wyraziła opinię, że radni w większości na pewno buntują się przeciwko 60%
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o cenę żyta, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Cena żyta w 2011
roku, w stosunku do ubiegłego roku, znacząco wzrosła, co musi przełożyć się na stawkę
podatku rolnego w 2012 roku.
M. Hajder zauważył, że w gminie Zagrodno i gminie Złotoryja uchwalono mniejszy podatek
rolny, mimo iż przeważają tam grunty II i III klasy. W naszej gminie mamy grunty
przeważnie IV i V klasy.
R. Stanok odpowiedziała, że w 2003 roku nasza Rada podjęła uchwałę o zmianie okręgu
podatkowego z II na III okręg. Gmina Zagrodno i gmina Złotoryja nie zrobiły tego,
pozostały w II okręgu podatkowym.
Decyzja Rady spowodowała zmniejszenie wysokości hektarów przeliczeniowych o 10%.
W konsekwencji, jeżeli nawet mamy taką samą stawkę podatkową, co gmina Zagrodno
i gmina Złotoryja, podatek rolny i tak mamy niższy o 10%.
Cena żyta, według Prezesa GUS, wzrosła o 97% - z kwoty 37,64 zł za 1q do kwoty 74,18 zł
za 1q. Mimo tego, Burmistrz proponuje niższy wzrost podatku rolnego tj. o 60%.
P. Kisowski zauważył, że według ostatniego spisu rolnego, przeprowadzonego przez GUS,
z ogólnej ilości zasiewów żyto stanowiło jedynie 15%. Podatek wzrośnie jednak o 60%.
Skutek podwyżki podatku dotknie przede wszystkim tych rolników, którzy prowadzą
hodowlę zwierząt. Drogie pasze spowodują mniejszą opłacalność produkcji zwierzęcej.
Dodatkowo, pognębi ich jeszcze podwyższony podatek rolny. Cena żyta, zdaniem radnego.
jest nieadekwatna do dochodów rolników.
Radny zaznaczył, że on sam jest rolnikiem, który uprawia zboża, nie prowadzi hodowli
zwierząt.
P. Kisowski zapytał, czy mógłby otrzymać ogólne dane przedstawiające wysokość podatku
rolnego, naliczanego dla poszczególnych wsi.
R. Stanok odpowiedziała, że radny może otrzymać takie dane, jednak w tym momencie nie
jest to możliwe.
J. Zając zauważył, że w sytuacji, kiedy cena żyta w ostatnim roku wzrosła o 97%, do
ustalenia stawki podatku rolnego powinno brać się średnią np. z trzech ostatnich lat. Byłoby
to adekwatne do rzeczywistej ceny żyta. Zobowiązywanie Rady do ustalania podatku
rolnego na tak wysokim poziomie jest stawianiem radnych pod ścianą, zwłaszcza, że
znaczne obniżenie podatku będzie skutkować mniejszą subwencją wyrównawczą z budżetu
państwa. Na to naszej gminy nie stać.
R. Stanok poinformowała, że 4 lata temu podatek rolny w naszej gminie wynosił 120
złotych, w następnym roku, w wyniku małej ceny żyta, zmalał do 74 złotych.
Burmistrz J. Kołcz uznał, że porównywanie dochodów rolników, w kontekście planowanego
wprowadzenia podatku dochodowego mija się z celem, gdyż Burmistrz nie zna rolnika,
który będzie miał dochód. Dotyczyć to będzie np. rolników prowadzących chów zwierząt.
W sytuacji wciąż rosnących cen pasz, paliw, energii elektrycznej dochodów z takiej
produkcji nie będzie. Wprowadzenie opodatkowania rolników podatkiem dochodowym,
przy likwidacji podatku rolnego, spowoduje, że gminom ubędzie bardzo dużo dochodów.
Burmistrz ocenił, że dla gmin bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie
ryczałtu za każdy hektar gruntu, będącego własnością danego rolnika. Podatek rolny byłby
naliczany w takiej wysokości, jaka wynikałaby z przemnożenia ilości hektarów przez ryczałt
za 1 hektar.
Burmistrz zgodził się, że obecna cena 1q żyta rzeczywiście jest wysoka. Gmina nie ma
jednak żadnego wpływu na tą cenę.
W głosowaniu: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3 radnych uchwała została
podjęta.
3. Pracownica Urzędu MiG R. Stanok przedstawiła projekt uchwały nr 63 w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych. Załącznik nr 8.
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W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
4. Pracownica Urzędu MiG R. Stanok przedstawiła projekt uchwały nr 64 w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
Załącznik nr 9.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
5. Pracownik Urzędu MiG K. Jagiełło przedstawił projekt uchwały nr 65 w sprawie wyrażenia
opinii o uznaniu za ochronne lasów Skarbu Państwa. Załącznik nr 10.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Złotoryja J. Kramarz poinformował radnych, że raz na 10 lat
należy wykonać inwentaryzację zasobów lasów państwowych pod kątem realizacji „Planu
urządzenia lasów”.
Z tegorocznego przeglądu wynika, że z powodu zmiany przeznaczenia gruntów leśnych i po
przeprowadzonych zalesieniach należy dokonać zmian w mapach geodezyjnych.
Nadleśniczy poinformował, że lasy dzielą się na lasy gospodarcze /produkcyjne/ i lasy
ochronne, położone w okolicach aglomeracji i w pobliżu zbiorników wodnych.
Nadanie lasom statusu ochronnych skutkuje tym, że nadleśnictwa mają mniejsze możliwości
pozyskiwania z nich drewna.
W gminie Świerzawa jest 177 ha nowych lasów wymagających dokładnego
zakwalifikowania do lasów ochronnych.
Z tych lasów, których dotyczy wniosek, 162 ha jest zwolnione z opłaty podatku leśnego,
gdyż są to młode lasy i jako takie nie podlegają opodatkowaniu.
Jeżeli Rada Miasta i Gminy przychyli się do wniosku o objęcie statusem lasów ochronnych,
dla budżetu gminy będzie to ubytek około 300 złotych rocznie.
E. Grabski stwierdził, że jeżeli pozytywna opinia Rady będzie miała tylko tak mały skutek
finansowy, nie ma o czym dyskutować i należy wyrazić pozytywną opinię do wniosku.
P. Kisowski zapytał o to, na czym polega ograniczenie gospodarowania w lasach
ochronnych.
J. Kramarz odpowiedział, że w lasach ochronnych można dokonywać jedynie cięć
przerębowych. Stary drzewostan pozostaje nie naruszony.
M. Matusiak poinformował, że jego zdaniem Rada powinna przychylić się do wniosku,
zwłaszcza, że są to bardzo małe obszary – 10-15 arów. Często też rosną tam tylko krzaki.
J. Kramarz odpowiedział, że jeżeli na mapach geodezyjnych taki obszar zaznaczony jest
jako las, tak jest kwalifikowany.
E. Chlebosz zapytała, czy podjęta dziś uchwała Rady będzie obowiązywała przez 10 lat.
J. Kramarz odpowiedział, że o ile nic się nie zmieni w prawie, lasy będą objęte ochroną
przez 40 lat.
B. Szyja, zwracając się do Nadleśniczego J. Kramarza, poprosił aby któryś z pracowników
Nadleśnictwa przeszedł się ścieżką ekologiczno-edukacyjną pod Wielisławką i ustalił, które
z urządzeń /np. tablice informacyjne/ należy naprawić. Później należałoby też wykonać
takie prace. Nadleśniczy zobowiązał się dokonać przeglądu tej ścieżki.
Burmistrz J. Kołcz zapytał Nadleśniczego, czy nie można byłoby przekazać gminie
Świerzawa całego terenu Wielisławki, łącznie z górą.
Nadleśniczy J. Kramarz odpowiedział, że ustawa o lasach dopuszcza taki manewr. Gmina
mogłaby wymienić ten teren na inne grunty będące jej własnością, ale musiałby to być
zamiana ekwiwalentna. Zamiana na grunty inne niż leśne, wymaga zgody ministra oraz
zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy o zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 radnych uchwała została
podjęta.
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„Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
Załącznik nr 11.
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 8. Interpelacje i zapytania radnych.
1. J. Michoń ponownie poprosił o zamontowanie spowalniacza na ulicy Kusocińskiego
w Świerzawie – za mostem, w kierunku stadionu, obok posesji Państwa G.
Ulica staje się bardzo niebezpieczna, gdyż często ścigają się na niej pojazdy samochodowe.
Taka sytuacja zagraża bezpieczeństwu pieszych. Niedawno pewna kobieta, obawiając się
potrącenia samochodem, musiała ratować się ucieczką na rów i na ogrodzenie prywatnej
posesji.
2. J. Michoń zgłosił wniosek o zainstalowanie lampy /działającej na zasadzie: włącz i wyłącz/
przy wjeździe na boisko Orlik w Świerzawie. Osoby, które korzystają z funkcjonującej tam
siłowni muszą poruszać się po ciemku.
3. Krzysztof Pakosz zapytał o to, co dzieje się ze środkami z funduszu sołeckiego, które nie
zostaną wykorzystane w roku budżetowym.
4. Krzysztof Pakosz zapytał o to, jakie są postępy w zakresie remontu uliczek w Podgórkach.
5. J. Hatko poprosiła o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie miasta i gminy środków
finansowych na zainstalowanie lampy oświetleniowej na ulicy Mickiewicza w Świerzawie,
w okolicy nowych budynków mieszkalnych. W ostatnim czasie coraz częściej zdarzają się
tam kradzieże.
6. J. Hatko poprosiła o dopilnowanie, aby wykonawca prac na tamie w Świerzawie na
zakończenie robót wykonał naprawę nawierzchni i chodnika na ulicy Reymonta
w Świerzawie, zniszczonych przez samochody dowożących materiał na budowę.
7. E. Grabski poinformował, że na drodze powiatowej w Dobkowie są trzy miejsca,
w których należałoby usunąć gałęzie. Takie same prace należałoby wykonać w okolicy
cmentarza.
8. G. Zając zapytała o to, kiedy będzie wykonywany remont ulicy Kolejowej w Świerzawie.
9. M. Hajder poprosił o przycięcie dwóch-trzech drzew obok posesji nr 20 w Biegoszowie.
Wcześniej należy ustalić, do kogo drzewa należą.
Ad 9. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz J. Kołcz poinformował, że na wszystkie interpelacje radni otrzymają pisemne
odpowiedzi.
Burmistrz poinformował również:
1. gmina zainstalowała już 2 dodatkowe spowalniacze na drodze prowadzącej do boiska
sportowego w Świerzawie,
2. nie wykorzystane środki funduszu sołeckiego nie przechodzą na następny rok. Należy
jednak pamiętać, że dochody z tytułu naliczonego podatku rolnego również nie są w pełni
realizowane,
3. Okazane zostały już granice nieruchomości położonych wzdłuż uliczki w Podgórkach. Teraz
niektórzy mieszkańcy muszą przesunąć swoje płoty, dopiero wtedy prace będą realizowane,
4. jest gotowy projekt na oświetlenie nowego osiedla na ulicy Mickiewicza w Świerzawie,
teraz potrzeba tylko pieniędzy na ten cel,
5. przy posesjach nie można wycinać drzew, które nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi,
6. remont ulicy Kolejowej w Nowym Kościele jest już wykonywany.
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1. Radny J. Mroczkowski przypomniał, że na ostatniej sesji prosił o dostosowanie oświetlenia
ulicznego w Lubiechowej do czasu zimowego. Wniosek nie został wykonany.
Ponadto, Pani Sołtys Lubiechowej już dwa miesiące temu zgłaszała, że w jednym z miejsc
nie świeci się lampa. Do tej pory nic nie zrobiono w tej sprawie.
2. P. Kisowski poprosił o zrobienie porządku ze słomą leżącą przy boisku w Rzeszówku.
Przechylające się baloty ze słomą zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
3. J. Zając podziękował Burmistrzowi za wykonanie remontu drogi w Rząśniku.
4. E. Grabski podziękował Burmistrzowi i Radzie Miasta i Gminy za to, że przekazała
dofinansowanie do kosztów remontu drogi powiatowej przez wieś Dobków.
5. K. Pakosz poinformował, że rozmawiał z pracownikiem Urzędu MiG i zaproponował, aby
Urząd wystąpił do zakładu energetycznego z wnioskiem o oznakowanie lamp oświetlenia
ulicznego. Wykonanie takiego oznakowania, w przypadku awarii oświetlenia, znacznie
ułatwiłoby umiejscowienie lampy, która nie działa.
6. B. Szyja zgłosił, że już z miesiąc czasu nie świecą się 3 lampy na ulicy Złotoryjskiej
w Sędziszowej.
Ad 11. Sprawy różne.
Nikt nie poruszał żadnych spraw w tym punkcie obrad.
Ad 12. 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.

