PROTOKÓŁ
Z XVI SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 25 LUTEGO 2015 R.
Miejsce posiedzenia: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.
Przewodniczący obrad: Paweł Kisowski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
Protokolant: Władysława Tyka – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie.
Czas trwania sesji: od godz. 13,00 do godz. 15,00.
Nazwiska radnych obecnych na sesji: Jerzy Mosoń, Janusz Michoń, Małgorzata Piórczyńska, Paweł
Kisowski, Stanisław Rosiński, Mieczysław Hajder, Marian Matusiak, Robert Kuryś, Elżbieta Bąk,
Bogusław Szyja, Urszula Zajda, Eugeniusz Dziedzic, Edward Grabski, Józef Zając,Wiesław
Wójcik.
Nazwiska nieobecnych radnych: obecni wszyscy radni.
Nazwiska osób zaproszonych obecnych na sesji: Józef Kołcz – Burmistrz Miasta i Gminy
Świerzawa, Zbigniew Mosoń – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa, Ireneusz
Maciejczyk – Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa, Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy
Świerzawa, sołtysi: Irena Gruszka, Kazimiera Ciężka, Wiesław Romejko, Aleksandra Matuszak,
Krzysztof Pióro, Jadwiga Grzybczyk, Tadeusz Kossowski, Józef Sudoł – Radny Rady Powiatu
Złotoryja, Alicja Pawlus – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerzawie.
Nazwiska osób delegowanych na sesję: Magdalena Grala – Kierownik Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie.
Ad.1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa Paweł Kisowski otworzył obrady i po powitaniu
wszystkich zebranych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy
14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych na sesji.
Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XV 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 wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa za 2015 r.
6. Dyskusja.
7. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Świerzawie za 2015 r.
8. Dyskusja.
9. Informacja z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Świerzawa na
lata 2015-2017” za 2015 r.
10. Dyskusja.
11. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1) nr 80 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok,
2) nr 81 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie sesji.
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Nikt z radnych nie zgłosił uwag do porządku obrad, w związku z czym Przewodniczący Rady
stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.
Ad 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do protokołu.
W głosowaniu: za – 14, 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 (zał. nr 1).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad informacją Burmistrza.
W trakcie informacji Burmistrza na sesję przybył radny W. Wójcik. Od tego momentu w sesji
uczestniczyło 15 radnych.
Ad.4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miasta i Gminy.
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Matusiak przedstawił informację o działalności
Komisji w okresie międzysesyjnym (zał. nr 2).
2. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych J. Michoń
przedstawił informację o działalności Komisji w okresie międzysesyjnym (zał. nr 3).
3. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
E. Grabski przedstawił informację o działalności Komisji w okresie międzysesyjnym (zał.
nr 4).
Ad.5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa za
2015 r.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń przedstawił informację na temat wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa za 2015 r. (zał. nr 5).
Ad.6. Dyskusja.
1. Radny S. Rosiński zapytał o to, z jakiego tytułu jeden z nauczycieli w gminie otrzymał
odprawę. Taka informacja została przekazana radnym podczas posiedzenia Komisji.
2. Zastępca Burmistrza Z. Mosoń odpowiedział, że ta sprawa ciągnie się już od kilku lat.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, gmina była zmuszona wypłacić temu
nauczycielowi dodatkowe pieniądze. Bliższych danych, ze względu na ochronę danych
osobowych, nie można podawać.
Ad.7. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Świerzawie za 2015 r.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A.Pawlus przedstawiła sprawozdanie
z działalności MGOPS w Świerzawie za 2015 r. (zał. nr 6).
Ad.8. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.
Ad 9. Informacja z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Świerzawa
na lata 2015-2017” za 2015 r.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A.Pawlus przedstawiła informację
z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2017” za
2015 r. (zał. nr 7).
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Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad przedstawioną informacją.
Ad 11. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 80 w sprawie zmian w budżecie
miasta i gminy na 2016 rok (zał. nr 8).
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. Burmistrz MiG J. Kołcz przedstawił nowego Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Świerzawie p. Magdalenę Grala.
Burmistrz poinformował, że p. Magdalena Grała została zatrudniona w Urzędzie MiG
z dniem 1 stycznia 2016 r., po wygraniu konkursu, jaki został ogłoszony na to stanowisko.
Burmistrz wyraził przekonanie, że p. M. Grala dobrze poprowadzi całość spraw będących
w kompetencji Referatu, w tym także nasze gminne inwestycje .
Następnie Burmistrz przedstawił projekt uchwały nr 81 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (zał. 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.
Ad.12. Interpelacje i zapytania radnych.
1. E. Bąk poinformowała, że nie otrzymała pisemnej odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na
poprzedniej sesji. Interpelacja dotyczyła braku wody w Jurczycach.
Radna poprosiła o pisemną odpowiedź, wraz z podaniem terminu realizacji tego zadania.
2. E. Grabski poprosił o naprawę drogi powiatowej w Dobkowie (koniec drogi na granicy
Dobkowa do krzyżówki z Małpim Gajem) oraz o odtworzenie przydrożnych rowów.
3. E. Grabski poprosił o zaklejenie głębokiej dziury w drodze powiatowej w Dobkowie, przy
dolnym przystanku, w miejscu, gdzie dzieci wysiadają z autobusów szkolnych.
4. R. Kuryś poprosił o oczyszczenie dojścia i samego miejsca na osiedlu Krzeniów, gdzie
ustawione są kubły na śmieci. Jest tam takie błoto, że ludzie nie są w stanie dojść.
5. R. Kuryś poprosił o poprawienie schodów zewnętrznych do budynku nr 1 na osiedlu
Krzeniów. Metalowe elementy są bardzo zniszczone, odpadają od schodów.
6. E. Dziedzic poprosił o wystąpienie do operatora telekomunikacyjnego Orange o to, aby
w całej gminie Świerzawa przewiesił na słupy energetyczne (lub w inny sposób rozwiązał
ten problem) przewody telefoniczne wiszące nad ulicami i nad drogami.
7. E. Dziedzic zapytał o to, kiedy rozpocznie się remont świetlicy wiejskiej w Podgórkach.
8. E. Dziedzic zgłosił, że w drodze powiatowej przez Podgórki nadal są dziury i koleiny.
Droga została naprawiona tylko do połowy wsi.
9. M. Hajder zapytał o to, jak daleko zaawansowane są prace związane z ustaleniem spraw
własnościowych na starym cmentarzu w Nowym Kościele (koło ruin starego kościoła).
Radny zapytał także o to, jakie w tej sprawie jest stanowisko konserwatora zabytków. Wokół
tej sprawy tworzy się ruch społeczny, będzie jakiś czyn społeczny, bo ludzie chcą robić tam
porządki. Ponadto, przy wjeździe, koło wieży, trzeba przyciąć gałęzie drzew.
10. S. Rosiński – w imieniu mieszkańców ulicy Spółdzielczej w Świerzawie – poprosił o
zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie środków na zainstalowanie dwóch lamp u
wylotu ulicy w pobliżu kościoła. Tamtędy chodzą dzieci do szkoły, droga stanowi też
dojście do kościoła.
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zatrzymać dla siebie wyniki laboratoryjne wykonane na zlecenie lekarza tej Przychodni,
zmuszeni są zapłacić za odbitki ksero tych wyników. Ludzie mają pretensje, że w innych
przychodniach lekarze odnotowują wyniki w karcie pacjenta i oddają je z powrotem.
Radny poprosił o wywieszenie informacji, że pobieranie takich opłat jest zgodne z prawem.
12. S. Rosiński poinformował, że na ulicy Łącznej w Świerzawie na tzw. korytkach leżą blachy.
Są one gładkie, a w czasie deszczu są bardzo śliskie. Radny był świadkiem zdarzenia, kiedy
pewna kobieta upadła tam na plecy i cudem nie uległa poważnemu wypadkowi
13. S. Rosiński poinformował, że mieszkańcy otrzymują teraz decyzje podatkowe, w których
kwota podatku np. 60 złotych jest naliczona tylko w I racie. Miejsce II, III i IV raty jest
zerowe. W celu oszczędności, Radny zaproponował rozważenie możliwości takiego
wydruku na połowie kartki.
14. S. Rosiński poinformował, że część mieszkańców ulicy Spółdzielczej w Świerzawie, którym
dostawiono kubły na śmieci nie odebrała ich, ponieważ pracownicy, którzy je dostarczali
żądali pisemnego potwierdzenia przyjęcia odpowiedzialności materialnej. Nie każdy
mieszkaniec ma możliwość, żeby wziąć ten kubeł do domu. Stoją one na zewnątrz.
Mieszkańcy mają za nie płacić po 80 złotych. Według wiedzy Radnego takie kubły kosztują
60 złotych. Radny zapytał w związku z tym o to, gdzie ci mieszkańcy, którzy nie odebrali
kubłów, mają teraz wyrzucać swoje śmieci. Dzisiaj Radny widział, że w kontenerach na
popiół jest wszystko. Należy od tych mieszkańców egzekwować żeby prawidłowo
wyrzucali swoje śmieci.
Radny zapytał również o to, kiedy ostatnio był w Świerzawie samochód, który zbierał
plastik i szkło. Mieszkańcy mówią, że to ZLG odbiera te odpady. Worki wrzuca na
samochód odbierający odpady zmieszane.
15. J. Zając poinformował, że przy drodze powiatowej Rząśnik – Bełczyna, na długości
niecałych trzech kilometrów rowy są bardzo zarośnięte. Ponadto, nad drogą wisi bardzo
dużo suchych gałęzi, które stwarzają znaczne niebezpieczeństwo. Przy silnych wiatrach
gałęzie spadają na drogę, a to może doprowadzić do wypadku.
16. U. Zajda poprosiła o wysypanie kamieniem drogi w Sokołowcu pomiędzy budynkiem
numer 115 a budynkiem numer 121 (na długości około 200 metrów). W drodze są liczne
dziury i wybrzuszenia. W budynku nr 121 mieszka osoba, która porusza się na wózku
inwalidzkim i o balkoniku.
17. P. Kisowski poinformował, że niedawno jeden z mieszkańców ulicy Reymonta zgłosił mu,
że w budynkach na tej ulicy występują okresowe braki zasilania w wodę i małe ciśnienie
wody.
Ten mieszkaniec zwrócił również uwagę na to, że w jego budynku, z powodu braku
odpowiedniego ciśnienia wody, licznik główny poboru wody z całego budynku wskazuje
wyższe zużycie wody niż suma z pojedynczych liczników ze wszystkich mieszkań.
W konsekwencji, na rachunku wychodzi więcej o kilkanaście metrów sześciennych wody.
Przewodniczący zapytał w związku z tym, czy są jakieś propozycje rozwiązania problemu
wody na ulicy Reymonta i ulicy Mickiewicza w Świerzawie.
Ad. 13. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz J. Kołcz poinformował, że radni otrzymają pisemne odpowiedzi na zgłoszone
interpelacje.
Na niektóre interpelacje Burmistrz udzielił wstępnych odpowiedzi.
1. Powiat złotoryjski ma trudną sytuację finansową i chyba nic nie będzie robił na drogach.
2. W sprawie uregulowania spraw własnościowych na starym cmentarzu w Nowym Kościele,
zwłaszcza sprawy wieży, toczy się postępowanie Wojewody Dolnośląskiego. Wszystkie
potrzebne materiały gmina wysłała do Wojewody i teraz oczekuje na jego decyzję.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
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zabytków, który powinien wskazać, co można tam zrobić, a czego nie.
Burmistrz poinformował, że przed przystąpieniem do renowacji tego zabytku musimy mieć
projekt i opinię konserwatorską. Najpilniejszą potrzebą jest zabezpieczenie dachu wieży.
Pobieranie opłat za wydawanie kserokopii wyników laboratoryjnych w Przychodni
Rejonowej w Świerzawie regulują przepisy odpowiedniej ustawy.
Urząd MiG sprawdzi miejsce na ulicy Łącznej w Świerzawie, gdzie według informacji
radnego S. Rosińskiego, leży śliska, niebezpieczna blacha.
Decyzje stanowiące wymiar podatków drukowane są seryjnie z systemu komputerowego,
trudno byłoby „wyłapać” te decyzje, które są drukowane na połowie kartki.
Dzisiaj każdy na swojej posesji musi mieć kubeł na śmieci. Teraz panuje w tej sprawie
całkowity bałagan, ale najwyższy czas to uporządkować. Dotychczas nikt nie odpowiadał
za to, co wrzuca do kubła.
Gmina sprezentowała każdemu mieszkańcowi (lub wspólnocie mieszkańców) kubeł na
śmieci. Jednak przekazując go, należy uzyskać od przyjmującej osoby potwierdzenie, że
otrzymała ten kubeł. Zapobiegnie to temu, że kubeł zostanie zaraz sprzedany przez niektóre
osoby.
Gmina będzie niedługo przeprowadzać kontrole w celu ustalenia, gdzie swoje śmieci
wrzucają ci mieszkańcy, którzy nie przyjęli dostarczanych kubłów i odmówili potwierdzenia
ich przyjęcia. Jeżeli nie będą w stanie tego udowodnić, muszą liczyć się z karą.
Burmistrz dodał, że nie zgadza się z argumentem podnoszonym przez niektórych
mieszkańców Świerzawy, że nie mają gdzie ustawiać kubłów na śmieci i umieszczać
worków na odpady segregowane. Wszyscy mają takie miejsca (podwórka, komórki,
piwnice).
Sprawę odbioru przez ZLG worków z odpadami posegregowanymi Burmistrz wyjaśnił
następująco: jeżeli pracownik firmy odbierającej odpady segregowane stwierdza, że
w workach znajdują się odpady, które nie mogą się tam znajdować, nie odbiera takiego
worka. Worek zabiera ZLG, który zbiera odpady zmieszane.
Radny S. Rosiński odpowiedział, że jemu chodziło o to, że ZLG opróżniając duże kontenery
na plastik, makulaturę i szkło wrzuca wszystko razem do samochodu śmieciarki. Część
osób, która nie odebrała kubłów na śmieci i powiedziała, że ich nie odbierze, śmieci wrzuca
teraz do pojemników na popiół,
Burmistrz odpowiedział, że jest to niedopuszczalne. Popiół jest wywożony na nieczynne
wysypisko w Wojcieszowie i może tam trafiać wyłącznie popiół.
Radny E. Grabski poparł wypowiedź Burmistrza informując, że w workach przeznaczonych
na osady selekcjonowane są śmieci zmieszane, których nie można odebrać jako śmieci
posegregowane.
Woda w Jurczycach będzie, różdżkarz znalazł źródło, będziemy tam robić studnię która
zaopatrzy w wodę mieszkankę budynku komunalnego. Pozostali mieszkańcy Jurczyc mają
wodę.
W celu poprawy ciśnienia wody na ulicy Reymonta w Świerzawie ZLG już niedługo
wykona następujące prace: albo wymieni na nowy stary zbiornik na wodę, albo stary
zbiornik wyłoży specjalną folią przeznaczoną do kontaktu z żywnością. Koszt wyłożenia
zbiornika folią wyniesie 12 tysięcy złotych.
Burmistrz podkreślił, że wskazanie głównego licznika wody nigdy nie zgodzi się ze
wskazaniami pojedynczych liczników zainstalowanych w mieszkaniach. W związku z tym,
dostawca wody spisuje główny licznik.

Ad. 14. Wolne wnioski.
1. Radny R. Kuryś poprosił o uruchomienie młynówki w Nowym Kościele. Chodzi
o puszczenie nią chociaż części wody, gdyż rzeka zarasta i zamula się.
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zamarzła i nie spowodowała niebezpiecznych podtopień w czasie topnienia lodu. Ponadto,
zimą rzeka mogłaby stanowić zagrożenie dla dzieci. Po ustabilizowaniu się pogody,
napełnimy ten ciek wodą.
2. Radny J. Zając zapytał o to, czy jest możliwość pozyskania wody na Orzechowicach
w Rząśniku.
Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że gmina nie ma jeszcze wyników dotyczących
wydajności źródła wody.
Ad 15. Sprawy różne.
1. Sołtys Biegoszowa p. I. Gruszka zapytała o to, czy gmina przejmie od Agencji
Nieruchomości Rolnych budynek na ulicy Jeleniogórskiej 29 w Nowym Kościele. Obecnie
dużo osób ubiega się o mieszkania komunalne, a w tym budynku można byłoby
przygotować takie mieszkania.
Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że w tym budynku jest tylko jedno wolne mieszkanie,
pozostałe lokale są wykupione.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń dodał, że gmina odmówiła przejęcia tej nieruchomości,
ponieważ nie ma to dla nas sensu. Przejmując budynek uzyskalibyśmy tylko jedno
mieszkanie. Wcześniej jednak musielibyśmy wyremontować cały budynek, a później całą
nieruchomość musielibyśmy utrzymywać.
2. Sołtys Biegoszowa p. I. Gruszka poinformowała, że kilku mieszkańców Biegoszowa nie ma
wody w domach. Muszą jeździć po nią do źródełka. W związku z tym p. Sołtys zapytała
o to, czy w Biegoszowie będzie budowany wodociąg, który doprowadzi wodę do tych
posesji.
Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że teraz gmina jedynie zabezpieczy źródełko, z którego
czerpią wodę mieszkańcy Biegoszowa. W dalszej perspektywie czasu będziemy pytać
mieszkańców o to, czy chcą budowy wodociągu, mając świadomość, że po jego
wybudowaniu będą płacić za pobraną wodę. Mieszkańcy muszą wiedzieć, że mała ilość
odbiorców wody wiąże się z wysoką ceną tej wody. Podobnie sytuacja wygląda
w przypadku zrzutu ścieków do kanalizacji ogólnej.
Burmistrz dodał, że z przyczyn technicznych oraz z powodu zbyt małej ilości mieszkańców
przypadającej na 1 km sieci, generalnie w Biegoszowie planuje się budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków.
3. Radny M. Matusiak zapytał o to, co dalej z parkiem w Nowym Kościele.
Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że właściciel terenu, czyli Agencja odpowiedziała gminie,
że nie ma tytułu do przekazania parku.
M. Matusiak, w imieniu mieszkańców Nowego Kościoła, poprosił Burmistrza o to, aby
wystąpił z pismem do Agencji w tej sprawie.
Burmistrz poinformował, że wystąpi z takim pismem.
Zastępca Burmistrza Z. Mosoń odpowiedział, że możemy spróbować włączyć sprawę
rewitalizacji parku w Nowym Kościele do naszego wniosku składanego do Regionalnego
Programu Operacyjnego.

- 7 Ad.16. Zamknięcie sesji
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął obrady.
Na tym protokół został zakończony.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Paweł Kisowski

Protokołowała:
Władysława Tyka
inspektor ds. 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.

