PROTOKÓŁ
Z XIV SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 29 GRUDNIA 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. 14,15.
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, Zofia Pakosz, Roman Marzec – Kierownik Zarządu
Lokali Gminnych w Świerzawie, Maria Krupienia – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Świerzawie,
Agnieszka Chlebosz – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Alicja Pawlus – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Świerzawie, Dorota Smoleń – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Kościele, Czesław
Leśniak – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie, Patrycja Ozga – Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie, Sabina Kobylińska – Kierownik SP ZOZ Przychodnia
Rejonowa w Świerzawie, Henryk Kikuła.
Nazwiska osób delegowanych na sesję: Danuta Janiak – radca prawny 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 XIII sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
3. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miasta i Gminy.
5. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1) nr 67 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy
Świerzawa na lata 2012 – 2022,
2) nr 68 w sprawie budżetu miasta i gminy Świerzawa na 2012 rok;
2.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2.2. odczytanie opinii Składu Orzekającego RIO o projekcie uchwały budżetowej,
2.3. odczytanie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub osób
przez nich wyznaczonych,
2.4. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych
komisji,
2.5. zgłaszanie i dyskusja nad nowymi wnioskami radnych,
2.6. opinia Burmistrza dotycząca nowych wniosków,
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2.8. głosowanie całej uchwały budżetowej,
3) nr 69 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy i Komisji Rady,
4) nr 70 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy
Świerzawa na rok 2012”,
5) nr 71 w sprawie uznania za bezzasadną skargi na Burmistrza Miasta i Gminy
Świerzawa,
6) nr 72 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie
inwestycji realizowanych ze środków UE,
7) nr 73 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. 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 XIII 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.
Informację Burmistrza uzupełnił Zastępca Burmistrza Z. Mosoń.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad przedstawionymi informacjami.
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. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał.
1. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 67 w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2012 – 2022. Załącznik
nr 5.
P. Kisowski zapytał, czy budowa kanalizacji Dobkowa, Starej Kraśnicy i Lubiechowej
będzie kosztować 9 mln zł.
Skarbnik A. Chodyra odpowiedział, że kwota 9 mln zł została zaplanowana na kanalizację
całej gminy.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
2. Podjęcie uchwały nr 68 w sprawie budżetu miasta i gminy Świerzawa na 2012 rok;
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 68 w sprawie budżetu miasta

- 3 i gminy Świerzawa na 2012 rok /załącznik nr 6/ wraz z autopoprawką Burmistrza MiG
/załącznik nr 7/ .
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego RIO o projekcie uchwały budżetowej;
Przewodniczący Rady MiG M. Matusiak odczytał uchwałę nr I/343/2011 Składu
Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa projekcie uchwały
w sprawie budżetu miasta i gminy Świerzawa na 2012 rok. Załącznik nr 8.
3)odczytanie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub osób przez nich
wyznaczonych;
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej E. Chlebosz, Przewodnicząca Komisji BudżetowoFinansowej, Oświaty i Spraw Społecznych E. Bąk i Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej E. Grabski odczytali opinie i wnioski do
projektu budżetu miasta i gminy. Załącznik nr 9,10,11.
4) odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji.
Burmistrz J. Kołcz odczytał swoje stanowisko do wniosków Komisji do projektu budżetu
miasta i gminy. Załącznik nr 12,13,14. Wnioski Komisji dotyczące rezygnacji z budowy
kaplicy na cmentarzu w Świerzawie zostały przez Burmistrza odrzucone.
Burmistrz podkreślił, że obowiązkiem żyjących jest zadbać o to, aby godnie pochować
swoich bliskich zmarłych. Każdy cmentarz komunalny, na którym bywał Burmistrz, ma
porządną kaplicę. Naszą gminę stać na to, aby po 60 latach naszej bytności na tych ziemiach
wybudować kaplicę z prawdziwego zdarzenia. Cmentarz został powiększony o nowy teren,
będzie więc służył mieszkańcom jeszcze przez wiele lat. Obiekt, który obecnie jest
wykorzystywany na kaplicę jest dawnym grobowcem, do którego prawa roszczą
potomkowie byłych właścicieli. Burmistrz co roku otrzymuje pisma, w których proszą oni
o możliwość wejścia do podziemi grobowca, gdzie być może stoją jeszcze trumny ich
przodków.
Burmistrz dodał, że gmina zapłaci tylko za opracowanie projektu technicznego tej
inwestycji. Środki potrzebne na budowę kaplicy będą pochodzić z opłat pobieranych za
pochówek na tym cmentarzu. Decyzję o ich wprowadzeniu podjęła Rada Miasta i Gminy
kilka lat temu. Opłaty pobiera Zarząd Lokali Gminnych. Przez kilka lat uzbierała się już
z tych opłat pokaźna kwota, która będzie przeznaczona na budowę kaplicy. Inwestycja
będzie rozłożona na lata, a jej realizacja zostanie zlecona Zarządowi Lokali Gminnych –
jako zarządcy cmentarza. Gmina będzie wspomagać budowę kaplicy tzw. robocizną, o ile
otrzyma skierowania do pracy dla osób bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych.
Na zakończenie Burmistrz podkreślił, że cmentarz w Świerzawie jest cmentarzem
komunalnym i prawo do organizowania na nim pochówków mają wszystkie wyznania, nie
tylko katolickie.
Ustosunkowując się do wniosku w sprawie remontu basenu w Świerzawie Burmistrz
odpowiedział, że remont zostanie ujęty w budżecie na 2012 rok, gdy zaistnieje możliwość
otrzymania dofinansowania ze źródła zewnętrznego.
Rok 2012 będzie trudny dla gmin. Nowy przepis, wprowadzający podwyższenie o 2%
składki zdrowotnej, będzie skutkował tym, że gmina będzie musiała wyasygnować na ten
cel dodatkowo 180 tysięcy złotych. Takiego wydatku nikt nie przewidział w momencie
opracowywania projektu budżetu gminy, teraz jednak pieniądze na to będą musiały się
znaleźć.
Tak więc, pozyskanie każdej dodatkowej kwoty spoza budżetu gminy, będzie miało duże
znaczenie.
5) zgłaszanie i dyskusja nad nowymi wnioskami radnych;
E. Chlebosz podkreśliła, że zdaniem jej i całej Komisji Rewizyjnej, nowa kaplica na
cmentarzu komunalnym w Świerzawie jest potrzebna. Chyba jednak lepiej będzie przełożyć
tą inwestycję na 2013 rok. Rok 2012 będzie finansowo trudny dla naszej gminy, gdyż
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nas inne, nie zaplanowane wydatki. Warto więc zakończyć rozpoczęte inwestycje, „wyjść na
prostą” z naszym budżetem i dopiero wtedy rozpoczynać nową inwestycję – budowę kaplicy
na cmentarzu. Będzie to duża i kosztowna inwestycja. Systemem gospodarczym można
wykonać niektóre prace, jednak nie da się zrobić wszystkiego.
J. Michoń zauważył, że przez ostatnich kilkadziesiąt lat basen w Świerzawie nie był
remontowany. Wykonywano tam tylko drobne naprawy. Jest to jedyny tego rodzaju obiekt
rekreacyjny w naszej gminie. Należy liczyć się z tym, że w obecnym stanie technicznym
basen nie uzyska pozytywnej opinii SANEPID-u i nie zostanie dopuszczony do
użytkowania.
Jeżeli basen zostanie zamknięty, ludzie nam tego nie wybaczą.
Zdaniem radnego, gruntowny remont basenu jest ważniejszy niż budowa nowej kaplicy. Na
ten moment jakąś kaplicę mamy. Burmistrz informował, że upominają się o nią jacyś ludzie.
Jednak, czy w minionych latach interesowali się oni tym, czy kaplica była remontowana,
czy nie, czy dawali jakieś datki. Chyba nie.
E. Grabski wyraził zdanie, że kaplica jest potrzebna, będzie służyć także mieszkańcom
innych miejscowości w naszej gminie. Lepiej jednak byłoby poczekać z realizacją tego
zadania, bo być może w tym roku znajdą się jeszcze na to jakieś środki z funduszy
europejskich. Może uda się też znaleźć środki na remont basenu.
M. Hajder wyraził pogląd, że kaplica cmentarna, która jest ostatnim etapem życia
człowieka, jest potrzebna. W naszych czasach jest to już standard. Z kaplicy, oprócz
mieszkańców Świerzawy będę korzystać także 4 inne miejscowości.
Kwota 16 tysięcy złotych, jaką zaplanowano w budżecie na 2012 rok na opracowanie
dokumentacji, nie będzie dużym wydatkiem dla gminy. Mając taki dokument, gmina będzie
mogła szybko złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji, jak tylko pojawią się takie
możliwości.
Stara kaplica jest dawnym grobowcem. Warunki, w jakich teraz odbywają się pochówki, nie
licują z powagą takiej chwili. Rodzina zmarłego i inni uczestnicy pogrzebu stoją na dworze,
między innymi grobami, w deszczu, śniegu lub upale.
Mieszkańcy Nowego Kościoła kilkanaście lat temu postąpili bardzo odpowiedzialnie
i podjęli decyzję o budowie kaplicy na swoim cmentarzu. Teraz pochówki w Nowym
Kościele odbywają się w sposób godny.
M Hajder oświadczył, że popiera stanowisko Burmistrza MiG o budowie nowej kaplicy
w Świerzawie.
B. Szyja przypomniał, że kilka lat temu radni podjęli uchwałę, zgodnie z którą podwyższone
zostały opłaty za pochówek na cmentarzu komunalnym. Dochody z tych opłat miały być
przeznaczane na budowę nowej kaplicy na świerzawskim cmentarzu. Radny oświadczył, że
popiera zamiar budowy kaplicy. Warunki, w jakich teraz odbywają się pochówki są
nieodpowiednie, ludzie tłoczą się przed kaplicą, depczą inne groby, utrudniają korzystanie
z cmentarza innym osobom odwiedzającym groby bliskich.
Obiekt, który teraz wykorzystywany jest na kaplicę, w rzeczywistości jest dawnym
grobowcem.
Budowa nowej kaplicy będzie rozłożona na lata, więc gmina udźwignie taki wydatek.
E. Bąk podkreśliła, że wniosek radnych o odstąpieniu od budowy kaplicy nie oznacza, że są
oni przeciwni takiej inwestycji. Uważają jednak, że nowa kaplica nie jest niezbędna, gdyż
obecna kaplica spełnia swoją rolę. Większość mszy pogrzebowych odbywa się w kościele
parafialnym.
Na sesji obecny jest kierownik ZLG, może więc poinformuje radnych o tym, ile środków
zostało już zgromadzonych na koncie ZLG z opłat wprowadzonych uchwałą Rady.
Będziemy wiedzieć, czy są już pieniądze na rozpoczęcie tej inwestycji.
Basen kąpielowy, zdaniem radnej, jako jedyna rozrywka dla dzieci w sezonie letnim, jest

- 5 bardziej potrzebny.
Radna zauważyła ponadto, że z projektu budżetu wynika, że w oświacie gminnej będą duże
cięcia wydatków. Przy wciąż rosnących kosztach utrzymania szkół np. cen energii
elektrycznej i opłat wprowadzone oszczędności szkoły odczują bardzo dotkliwie.
Po ostatniej kontroli wizytatorów Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie wypadł
bardzo dobrze. Aby jednak utrzymać takie wyniki, oprócz zajęć podstawowych należy
prowadzić także kółka zainteresowań dla uczniów i zespoły wyrównawcze. Do obowiązków
szkoły należy także pomoc uczniom z rodzin niewydolnych wychowawczo. Aby można
było wypełnić ten obowiązek, potrzebne są pieniądze.
Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że w roku 2012 opracowana będzie tylko dokumentacja na
budowę kaplicy. Na ten cel potrzeba będzie 16 tysięcy złotych.
Jeżeli tylko znajdą się pieniądze na remont basenu np. z Odnowy Wsi, prace będą
wykonywane. Dotychczas basen co roku był remontowany, co roku z budżetu idzie na to
około 40 tysięcy złotych.
Koszt utrzymania basenu jest duży, a np. w tym roku basen czynny był tylko przez 4 dni.
Dochody z tej działalności, w porównaniu w wydatkami, są nieduże.
Burmistrz zaapelował do radnych o to, aby wzięli pod uwagę jego argumenty i pozostawili
w projekcie budżetu zadanie pod nazwą „Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym
w Świerzawie – I etap opracowanie projektu”.
E. Grabski ponownie podkreślił, że jego zdaniem, kaplica na cmentarzu w Świerzawie jest
potrzebna.
Basen także wymaga remontu. Zamiast co roku wydawać na jego remont 20 lub 40 tysięcy
złotych, może lepiej byłoby zakupić i zamontować gotową nieckę. Koszt jej zakupu
wyniósłby 60-70 tysięcy złotych. Taką propozycję zgłaszała Komisja Rolnictwa.
Burmistrz odpowiedział, że koszt zakupu niecki wynosi 1,2 mln zł.
E. Grabski odpowiedział Burmistrzowi, że według jego informacji taka niecka kosztuje 60
tysięcy.
Burmistrz odpowiedział, że przy możliwościach naszego budżetu sami nie wykonamy
konkretnego remontu basenu. Będziemy tylko kleić ubytki. W przypadku pozyskania
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, będzie można przeprowadzić gruntowny remont
obiektu.
P. Kisowski zapytał, czy Burmistrz zagwarantuje, że zadanie pod nazwą „Stworzenie
nowych miejsc parkingowych na Placu Wolności w Świerzawie”, które było zaplanowane
w 2011 roku, w roku 2012 „nie wypadnie” z realizacji. Obecnie w Świerzawie jest bardzo
trudno zaparkować samochód.
Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że polecił pracownikowi, aby rozeznał, gdzie można
zakupić najlepszy, najtańszy parkomat. Trzeba bowiem pomyśleć, aby obciążać np.
złotówką lub dwiema tych właścicieli pojazdów, którzy parkują 3, 4 lub 5 swoich
samochodów, uważając, że wszystko jest w porządku.
W tym roku chcemy zwiększyć ilość miejsc parkingowych, kosztem klombu
w rynku tj. pomniejszyć go o 2 metry z dwóch stron. Takie propozycje padały na
spotkaniach i na posiedzeniach Komisji Rady Miasta i Gminy. Prace będą wykonywane
w ramach prac bieżących.
Nikt z radnych nie zgłosił nowego wniosku do projektu budżetu miasta i gminy na 2012 rok.
6) opinia Burmistrza dotycząca nowych wniosków;
Wobec braku nowych wniosków, Burmistrz nie wyrażał żadnej opinii.
7) głosowanie każdego wniosku osobno;
Wobec braku nowych wniosków, głosowania nie przeprowadzano.
8) głosowanie całej uchwały budżetowej;
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1 radny uchwała została
podjęta.
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tym, że pracuje się coraz trudniej. Gmina nie jest zadłużona powyżej swoich możliwości ale
nie jest też „zieloną wyspą”. Każdy grosz wydawany jest bardzo ostrożnie i w sposób
bardzo przemyślany. Gmina pozyskuje sporo pieniędzy ze źródeł europejskich. Musimy
mieć jednak świadomość, że na świecie panuje kryzys. Musimy wiec tak gospodarować
swoimi dochodami, żeby nic złego nie stało się z naszymi finansami.
3. Przewodniczący Rady MiG M. Matusiak przedstawił projekt uchwały nr 69 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy i Komisji Rady. Załącznik nr 15.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
4. Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych A. Chlebosz
przedstawiła projekt uchwały nr nr 70 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2012”. Załącznik nr 16.
M. Piórczyńska zapytała o to, jak układa się współpraca Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej z Klubem Abstynenta „Odnowa”. Na ostatnim balu, jego organizatorzy
pytali radną, dlaczego nie ma żadnego przedstawiciela z opieki społecznej.
A. Chlebosz odpowiedziała, że współpraca układa się bardzo dobrze.
M. Piórczyńska dodała, że w latach poprzednich były przyznawane nagrody i być może tego
brakowało członkom Klubu.
Kierownik MGOPS A. Pawlus odpowiedziała, że zadania i środki finansowe na realizację
Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy.
MGOPS nie dysponuje już tymi środkami. W latach poprzednich, kiedy zadania
wykonywał MGOPS były przygotowywane nagrody i dyplomy.
A. Pawlus podkreśliła, że problem alkoholizmu i narkomanii nadal pozostaje w zadaniach
opieki społecznej, ale nieco w innym wymiarze, niż realizuje to Komisja Przeciwdziałania
Alkoholizmowi.
Burmistrz J. Kołcz poinformował, że z ramienia Urzędu, na balu był Zastępca Burmistrza.
Burmistrz dodał, że Klub powinien z większym zaangażowaniem podchodzić do swojej
pracy społecznej, a nie czekać tylko na pieniądze z funduszu przeciwalkoholowego. W tej
chwili zmieniamy nastawienie członków Klubu. Teraz jest ono zbyt roszczeniowe.
Środki z funduszu przeciwalkoholowego powinny być
przeznaczane głównie na
profilaktykę. Gmina będzie wspierać dążenia członków Klubu do trwania w abstynencji, ale
nie metodą nagród lub dyplomów, tylko w formie konkretnej pomocy np. terapeutycznej.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
5. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady MiG E. Chlebosz przedstawiła projekt uchwały
nr 71 w sprawie uznania za bezzasadną skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.
Załącznik nr 17.
M. Hajder wyraził opinię, że skarga nie jest całkowicie bezzasadna. Teren, na którym toczy
się spór, mimo że są różni jego właściciele, leży się na terenie gminy. W miejscu, które
opisane jest w skardze była kiedyś młynówka. Przy ujściu tej młynówki wystąpiła
samowola budowlana, gdyż mieszkańcy, niwelując swój teren, zasypali rów. W latach
siedemdziesiątych meliorowany był cały przyległy teren. Wykonano wówczas rów, który
zbierał wody z funkcjonującego w pobliżu zakładu produkcyjnego i z całego zbocza. Już
w tym czasie był pomysł wykonania przepustu pod drogą powiatową, który odprowadził by
te wody. Wobec istniejących wówczas możliwości technicznych było to skomplikowane.
Młynówka była wówczas jeszcze na tyle drożna, że odbierała wodę. Teraz kanał został
chyba zasypany. Zdaniem Radnego, w kompetencji Urzędu Miasta i Gminy jest dążenie do
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przyjęcie roli organu pilotującego załatwienie tej sprawy. Likwidacja wypływu ścieków
z przydomowych szamb nie rozwiąże sprawy. Woda i tak będzie stała w tym miejscu, co
będzie powodowało podciekanie pod fundamenty okolicznych domów mieszkalnych.
E. Chlebosz stwierdziła, że ten problem trwa od wielu lat. Niepotrzebne są jednak skargi na
Burmistrza, gdyż jego wina, w tej konkretnej sytuacji, jest niewielka. Chyba jednak
nadszedł już czas, aby definitywnie zakończyć tą sprawę, jeszcze w tej kadencji Rady.
Radna zaproponowała Burmistrzowi, aby zorganizował spotkanie mieszkańców, którzy
mieszkają w okolicy rowu i służb drogowych i wspólnie znaleźć rozwiązanie tego
problemu.
Mieszkaniec Starej Kraśnicy H.K., który był autorem pisma do Wojewody Dolnośląskiego,
zadekretowanego później przez Wojewodę jako skarga na Burmistrza Miasta i Gminy
Świerzawa wyjaśnił, że nie było jego intencją składanie jakiejkolwiek skargi na Burmistrza.
Sprawa zaczęła się od tego, że napisał pismo do Zarządu Dróg. Z Zarządu przyjechał
specjalista, pooglądał rów i sprawdził w terenie opinię autora pisma. H.K. proponował, aby
w celu odprowadzenia gromadzącej się wody przewiercić pod drogą otwór, włożyć w niego
rurę 40-tkę i w najniższym punkcie drogi, za mostem odprowadzić tą wodę. Takie
rozwiązanie uzyskało akceptację Zarządu Dróg i pismem poinformowano H.K., że sprawa
zostanie wykonana zaraz, jak tylko w rowie nie będzie gnojówki i brudów. W związku z tym
H.K., wraz z sąsiadem wyczyścili rów. Woda zaczęła odpływać i nie stała już w rowie,
gnijąc. Pisemnie poinformował więc Zarząd Dróg, że ten warunek został już spełniony,
można więc wykonać przewiercenie pod szosą. Całość prac wyniosłaby 4 tysiące złotych.
H.K. zadeklarował, że pokryje połowę tych kosztów. Zarząd Dróg nie odpowiedział na to
pismo i nie wykonał zadeklarowanych prac.
H.K. sądząc, że Zarząd Dróg szybciej zadziała w tej sprawie, jeżeli pismo będzie napisane
w formie skargi, napisał do Wojewody, informując o tym, że Zarząd Dróg obiecał
wykonanie konkretnych prac i nie wykonał ich.
Pracownica Wojewody poinformowała H.K., że jest to skarga na Burmistrza.
H.K. Stanowczo i zdecydowanie podkreślił, że pismo nie było skargą na Burmistrza.
W żadnym miejscu tego pisma nie ma takiego sformułowania. Skarga była na Zarząd Dróg.
W piśmie H.K. napisał, że szkoda, iż gmina „nie popędza” Zarządu Dróg, bo może wspólne
działania gminy i zainteresowanego mieszkańca wymogło by na tej instytucji wykonanie
tych prac.
H.K. dodał, że posiada zgodę Starostwa na odprowadzanie wody z własnego stawu rybnego
i wód opadowych z podwórka do rowu melioracyjnego. Przy tartaku jest rowek, którym
płynie nadmiar wody ze studni artezyjskich, posadowionych na tym terenie. Tymi wodami
H.K. napełnia swój staw rybny. Na takie rozwiązanie posiada wymagane uzgodnienia
i pozwolenia. H.K. podkreślił, że miejsce, którego dotyczy spór nie jest rowem
przydrożnym, tylko zasypaną młynówką. Nabywając w minionych latach grunty H.K.
kupił też rów melioracyjny, który w ½ należy do niego,a w ½ do zarządcy tego urządzenia
wodnego. Nie jest nim Zarząd Dróg. Zarząd Dróg nie ma więc uprawnień do tego, żeby
zabraniał wykonywania tam jakichkolwiek prac.
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 radnych uchwała została
podjęta.
6. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 72 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych ze środków UE.
Załącznik nr 18.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.

- 8 7. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 73 w sprawie zmian w budżecie
na 2011 rok. Załącznik nr 19.
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 6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny B. Szyja poprosił o sprawdzenie na mapach geodezyjnych, czy na zapleczu ulicy
Jeleniogórskiej w Świerzawie, od strony ulicy Ogrodowej i ogródków działkowych, wzdłuż
kolektora, jest wytyczona droga publiczna.
Radny poinformował, że w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia wystąpiła na tym odcinku
awaria kolektora ściekowego. Wcześniej już kilka razy występowały tam podobne awarie.
W celu usunięcia awarii należało dowieźć potrzebny sprzęt. Powstał jednak problem
z dojazdem samochodu, a nawet z przejściem pracowników, ponieważ w tym miejscu stoją liczne
ogrodzenia, utrudniające lub uniemożliwiające dojazd.
Aby w przyszłości sytuacja nie powtórzyła się, należałoby stworzyć możliwość dojazdu wzdłuż
studzienek kanalizacyjnych.
W trakcie opracowywania dokumentacji na budowę kanalizacji mówiono o konieczności
wytyczenia tam drogi.
Ad 7. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że interpelacja zgłoszona przez Pana Radnego zostanie
wyjaśniona na bieżąco, w terenie.
Burmistrz dodał, że dostęp do sieci ustanowiony jest prawem i nikt nie ma prawa zabraniać lub
utrudniać tam dojazdu.
Ad.8. Wolne wnioski.
Nikt nie zgłosił żadnego wniosku.
Ad 9. Sprawy różne.
Burmistrz J. Kołcz poinformował, że zgodnie z obowiązującym prawem, wody deszczowe nie
mogą być odprowadzane do rowu lub do rzeki. Obowiązek przestrzegania tego wymogu należy do
właściciela nieruchomości.
Burmistrz zadeklarował, że zorganizuje spotkanie z zarządcą drogi. Właściciele posesji muszą
jednak liczyć się z tym, że ustalone prace będą musiały być wykonane na ich koszt.
Ad 10. 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.

