PROTOKÓŁ
Z XVII SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 31 MARCA 2016 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. 12,00 do godz. 14,10.
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, sołtysi:
Kazimiera Ciężka, Wiesław Romejko, Krzysztof Pióro, Tadeusz Kossowski, Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Złotoryi – Jacek Bandyk, Zastępca Komendanta Państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej w Złotoryi – Andrzej Śliwowski, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Świerzawie – Rafał Lichoś.
Nazwiska osób delegowanych na sesję: Krzysztof Jagiełło – pracownik 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 XVI sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
3. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miasta i Gminy.
5. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
6. Dyskusja.
7. Wykorzystanie środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 r.
8. Dyskusja.
9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1) nr 82 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świerzawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,
2) nr 83 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Świerzawa na 2016 rok,
3) nr 84 w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerzawie,
4) nr 85 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni
Rejonowej w Świerzawie .
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11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady MiG zgłosił wniosek o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały nr 85
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do wniosku, w głosowaniu jednogłośnie przyjęto pod obrady projekt
uchwały. Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad 2. Przyjęcie protokołu z XVI 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).
W trakcie przedstawiania przez Burmistrza MiG informacji na sesję przybyła radna
M. Piórczyńska. Od tego momentu w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad informacją Burmistrza.
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. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
Ad.6. Dyskusja.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Złotoryi – Jacek Bandyk przedstawił informację na
temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Świerzawa (zał. nr 5).
Dyskusja:
1. Komendant J. Bandyk poinformował zebranych, że jest plan utworzenia Posterunku Policji
w Świerzawie z 7-osobową załogą. Do ustalenia pozostaje miejsce, w którym ten
posterunek mógłby się znajdować. W Wojcieszowie będzie Rewir Dzielnicowych.
Co do przekazania gminie budynku po byłym Komisariacie Policji w Świerzawie, Komenda
Powiatowa Policji w Złotoryi wyraziła w tej sprawie pozytywną opinię.
2. W. Wójcik zapytał o to, czy budynek dawnego komisariatu policji w Świerzawie nie mógłby
nadal pozostać w zasobach policji? Być może sytuacja zmieni się na tyle, że będą środki
i możliwości utworzenia u nas takiej jednostki.
3. Komendant J. Bandyk odpowiedział, że obecna sytuacja finansowa policji nie pozwala na
utrzymywanie tego obiektu.
4. E. Grabski zapytał o to, od kiedy w Świerzawie będzie funkcjonował Posterunek Policji.
Radny dodał, że mieszkańcy już od dawna o to zabiegają.
5. Komendant J. Bandyk odpowiedział, że może to nastąpić po otrzymaniu odpowiedniego
lokalu.
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przydzielone na gminę Świerzawa i miasto Wojcieszów, czy tylko na Świerzawę.
7. Komendant J. Bandyk odpowiedział, że chciałby, aby na Świerzawę było 7 etatów
i dodatkowo 2 etaty na Wojcieszów. Będzie to jednak zależeć od tego, ile etatów policja
otrzyma.
8. W. Wójcik poprosił Komendanta o częstsze prewencyjne kontrole policji w zagrożonych
miejscach Lubiechowej. Chodzi zwłaszcza nieczynne kamieniołomy i nieczynny basen
kąpielowy. W piątki i soboty, w godzinach popołudniowych i wieczornych, dzieją się różne
rzeczy o charakterze kryminalnym.
Radny podkreślił, że takie akcje można byłoby przeprowadzać w ramach realizacji
programu „Młodość bez odlotu”.
Radny poprosił również o to, aby w Lubiechowej policja dokonywała częstszych kontroli
prędkości pojazdów samochodowych. Wielu kierowców porusza się z dużą prędkością,
stwarzając zagrożenie dla mieszkańców i innych uzytkowników drogi.
Radny zapytał o to, jaki jest wskaźnik wykrywalności przestępstw w naszym powiecie – w
odniesieniu do wskaźników wojewódzkich.
9. Komendant J. Bandyk odpowiedział, że policja będzie częściej kontrolować te miejsca
w Lubiechowej, które wskazał p. Radny.
Odnosząc się do zapytania w sprawie wykrywalności przestępstw, Komendant
poinformował, że w siedmiu podstawowych kategoriach średnia powiatowa wynosi około
50%, natomiast średnia wojewódzka wynosi około 45%
10. M. Hajder zapytał o to, jakie siły policji z naszego powiatu zostaną oddelegowane do
zabezpieczenia obchodów Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO i czy nasz powiat
nie pozostanie bez opieki.
11. Komendant J. Bandyk odpowiedział, że z naszej policji jakieś siły na pewno zostaną tam
skierowane. Jednak do zabezpieczenia tych wydarzeń zostaną skierowane przede wszystkim
siły prewencyjne z Legnicy i z Wrocławia.
12. Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń zaapelował do Komendanta o monitoring miejsc,
w których zrzucane są części samochodów rozbieranych na prywatnych posesjach.
13. Burmistrz MiG J. Kołcz podziękował Komendantowi za dotychczasową współpracę oraz za
przywrócenie funkcjonowania Posterunku Policji w Świerzawie.
Burmistrz podkreślił, że w pracy policji najważniejszą sprawą są dzielnicowi, którzy na co
dzień mają kontakt z mieszkańcami. Znając potrzeby mieszkańców i zagrożenia
występujące w środowisku, policja ma szanse na działania prewencyjne i na możliwość
szybkiego wykrycia sprawców przestępstw lub wykroczeń.
Zastępca Komendanta PPSP w Złotoryi – A. Śliwowski przedstawił informację na temat
zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Miasta i Gminy Świerzawa (zał. nr 6).
Dyskusja:
1. M. Matusiak zauważył, że z informacji Komendanta PSP wynika, ze Komenda ponosi duże
wydatki na przegląd sprzętu gaśniczego swojej jednostki. Radny zapytał w związku z tym,
czy nie można byłoby utworzyć jednego punktu, który dokonywałby przeglądu dla 2-3
powiatów. Takie rozwiązanie znacznie obniżyło by koszty przeglądów.
2. Komendant A. Śliwowski odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, ponieważ to
producent sprzętu określa, kto może dokonywać jego przeglądu i z jaką częstotliwością
należy to robić.
3. Burmistrz J. Kołcz podziękował Komendantowi PPSP w Złotoryi za bardzo dobrą
współpracę w 2015 roku.
Burmistrz odniósł się do zaleceń PSP dotyczących wymogów w zakresie dostarczania wody
do celów gaśniczych w budynku przedszkola w Świerzawie. Burmistrz wyraził nadzieję, że
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4. Komendant
A. Śliwowski odpowiedział Burmistrzowi, że PSP tylko egzekwuje
obowiązujące przepisy. Te przepisy dopuszczają jednocześnie rozwiązania zastępcze, które
można stosować. Często okazują się one tańsze od tych, które wynikają bezpośrednio z
przepisów. Można np. sporządzić ekspertyzę budynku, a następnie wykonać rozwiązanie
zastępcze, tańsze.
Komendant A. Śliwowski zasugerował Burmistrzowi podjęcie takich kroków.
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Świerzawie
Rafał Lichoś przedstawił informację na temat działalności jednostek OSP w gminie Świerzawa.
Burmistrz J. Kołcz podziękował Prezesowi R. Lichosiowi i wszystkim strażakom ochotnikom
w gminie Świerzawa za ofiarną służbę na rzecz mieszkańców. Burmistrz dodał, że wspólnie
z Zarządem MG OSP nadal będzie dążył do tego, aby nasze jednostki dosprzętowiły się i nadal
pomagały naszym mieszkańcom.
Pracownik Urzędu MiG K. Jagiełło przedstawił informację na temat
zabezpieczenia
przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Świerzawa (zał. nr 7).
Dyskusja:
1. B. Szyja przypomniał, że zgłaszał już kiedyś problem niszczenia przez bobry brzegów
Kaczawy na odcinku w Sędziszowej. Jesienią ubiegłego roku zarządca rzeki wyłożył jej
brzegi faszyną. Bobry zaczęły teraz to rozbierać. Należałoby coś z tym zrobić.
2. K. Jagiełło odpowiedział, że trzeba będzie ponowić wniosek do zarządcy rzeki
o przeniesienie żerowisk bobrów.
Ad.7. Wykorzystanie środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 r.
Pracownica Urzędu MiG W. Tyka przedstawiła informację na temat wykorzystania środków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii za 2015 r. (zał. nr 8).
Ad.8. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad przedstawioną informacją.
Ad 9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1. Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 82 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących
zryczałtowanego dodatku energetycznego (zał. nr 9).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta (w momencie głosowania, jeden radny nieobecny na sali obrad).
2. Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 83 w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Świerzawa na 2016 rok (zał. nr 10).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta (w momencie głosowania, jeden radny nieobecny na sali obrad).
3. Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 84 w sprawie
zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie (zał. 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.
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powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej
w Świerzawie (zał. 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.
Ad.10. Interpelacje i zapytania radnych.
1. M. Piórczyńska podziękowała Burmistrzowi za zamontowanie
ulicznej lampy
oświetleniowej koło Przychodni Rejonowej w Świerzawie i zapytała o to, jak będzie
rozliczane zużycie energii elektrycznej zużywanej przez to urządzenie. Teraz lampa
podłączona jest do licznika Przychodni.
2. M. Piórczyńska poinformowała, że na ulicy Spółdzielczej w Świerzawie, podczas deszczu,
tworzy się duża kałuża wody i jest problem z przejściem na drugą stronę ulicy.
3. W. Wójcik poinformował, że w Lubiechowej istnieje duża potrzeba umieszczenia tablic
informujących o nazwie ulic. Taka potrzeba występuje szczególnie na skrzyżowaniu ulicy
Długiej, Polnej, Wczasowej i Kościelnej. Przez Lubiechową przejeżdża wiele samochodów,
także z innych województw. Kierowcy często zatrzymują się przy sklepie i pytają o kierunek
dalszej jazdy.
4. E. Dziedzic poinformował, że otrzymał od Burmistrza odpowiedź na interpelację dotyczącą
przewieszenia przewodów telefonicznych na słupy energetyczne w całej naszej gminie.
Tymczasem, w swojej interpelacji, Radny mówił tylko o Podgórkach. Potraktowanie
sprawy w takim zakresie daje podstawy sądzić, że problem w ogóle nie zostanie rozwiązany.
W Podgórkach przewody wiszą bardzo nisko nad ziemią. Niektórzy mieszkańcy sami
podpierają je długimi kijami.
Radny poprosił o udzielenie mu odpowiedzi dotyczącej tylko Podgórek.
5. S. Rosiński poprosił o uprzątnięcie terenu na zapleczu działek rekreacyjnych na ulicy
Jeleniogórskiej w Świerzawie. Zalegają tam butelki, plastiki, papier i inne odpady. Dróżka
stanowi skrót do boiska sportowego oraz miejsce spacerów matek z dziećmi.
Radny poprosił również o wysypanie drogi na zapleczu ulicy Jeleniogórskiej, koło rzeki
Kaczawy.
6. S. Rosiński poprosił o naprawę uszkodzonych, połamanych ławek stojących na skwerku
Plac Wolności w centrum Świerzawy. Ławki, których nie da się już naprawić należałoby
zabrać z tego miejsca.
7. S. Rosiński poinformował, że elewacje budynków na ulicy Jeleniogórskiej w Świerzawie
(także budynki prywatne) podczas deszczu są regularnie ochlapywane przez przejeżdżające
samochody. Na odcinku od sklepu Pani T. aż do sklepu zoologicznego, w czasie opadów
jezdnią płynie woda Prywatni właściciele domów mówią, że nie będą malować elewacji,
ponieważ nie ma to sensu.
8. U. Zajda poinformowała, że nie otrzymała żadnej odpowiedzi na interpelację dotyczącą
remontu transformatora energetycznego w Sokołowcu nr SN 33125. Radna poprosiła
w związku z tym o ponowne wystąpienie w tej sprawie.
9. U. Zajda ponownie poprosiła o usunięcie pięciu pni po wyciętych drzewach przy drodze
powiatowej w Sokołowcu – obok szkoły podstawowej. Pnie szpecą i utrudniają koszenie
traw. W czerwcu br. w Sokołowcu będzie miała miejsce pewna uroczystość, na którą
przyjedzie wielu gości z zagranicy . Mieszkańcy chcieliby pokazać swoją wieś jako wieś
ładną i zadbaną.
Radna podziękowała Burmistrzowi za wycięcie topoli na boisku sportowym w Sokołowcu.
10. E. Dziedzic poinformował, że przy krzyżu w Podgórkach, przy drodze powiatowej, wycięto
drzewa. Pozostały po nich potężne pnie. Radny poprosił o usunięcie tych pni.
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powietrzu.
12. J. Mosoń poinformował, że na ulicy Zielonej w Świerzawie właściciele samochodów
osobowych, zamieszkali na tej ulicy, parkują pojazdy na chodnikach, utrudniając przejście
pieszym. Jest to dotkliwe szczególnie w godzinach 7-8 rano, kiedy piesi, w tym także
rodzice odprowadzający dzieci do przedszkola, muszą przeciskać się pomiędzy pojazdami,
a nawet schodzić na jezdnię. Ulicą odbywa się normalny ruch pojazdów i łatwo może wtedy
dojść do wypadku.
Radny E. Grabski poparł interpelację radnego J. Mosonia, informując, że samochód
śmieciarka także ma duże trudności z wjazdem z ulicy Zielonej na ulicę Spółdzielczą.
W razie pożaru samochód gaśniczy też tam nie dojedzie.
13. J. Mosoń poprosił o dowiezienie tłucznia na teren blokowiska na ulicy Złotoryjskiej 21
w Świerzawie. Dróżnik gminny próbował wyrównać to miejsce, co pomogło na dwa dni.
Bez dowiezienia kamienia, nic innego nie uda się tam zrobić.
14. J. Mosoń poprosił o wystąpienie do zarządcy drogi wojewódzkiej przebiegającej przez
Świerzawę o ustawienie tablicy kierunkowej „Legnica” na skrzyżowaniu przy remizie na
ulicy Złotoryjskiej w Świerzawie. Taka tablica tam była, jednak podczas remontu drogi
została zdemontowana.
Brak tablicy powoduje, że kierowcy nie znający naszego terenu, jadący od Jeleniej Góry,
zamiast na Legnicę, jadą w kierunku Biegoszowa. Po kilkuset metrach zawracają i usiłują
wjechać na prawidłową drogę.
Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń poinformował, że radni otrzymają pisemne odpowiedzi na
zgłoszone interpelacje.
Na niektóre interpelacje Zastępca Burmistrza udzielił wstępnych odpowiedzi:
1. bardzo trudno jest ustalić, do kogo należy kierować zgłoszenia dotyczące uszkodzeń linii
telefonicznych. Ponadto, Gmina nie jest klientem operatora Orange i nie ma możliwości
dokonania zgłoszenia awarii sieci;
2. tabliczki z nazwami ulic będą sukcesywnie umieszczane we wszystkich miejscowościach
w gminie;
3. Urząd skieruje pracowników, którzy uporządkują teren na zapleczu działek w Świerzawie
i usuną wyrwy na ulicy Spółdzielczej w Świerzawie;
4. prawdopodobnie Urząd MiG zwiększy nieznacznie budżet Przychodni Rejonowej
w Świerzawie w celu pokrycia opłat za energię elektryczną zużytą przez lampę
zainstalowaną przy ulicy Lipowej, obok Przychodni;
5. Urząd MiG będzie interweniował o wyrównanie asfaltu na ulicy Jeleniogórskiej
w Świerzawie gdzie po opadach deszczu powstają kałuże wody;
6. Urząd MiG spróbuje porozmawiać z kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie
usunięcia pni pozostałych po wyciętych drzewach przy drodze powiatowej w Sokołowcu;
7. urządzenia do siłowni parkowych będą sukcesywnie zakupywane. Pierwsze urządzenia
trafią do Biegoszowa. Mieszkańcy tej wsi przeznaczyli na ten cel kilka tysięcy z funduszu
sołeckiego, gmina dołoży około jednego tysiąca złotych;
8. trzeba będzie w jakiś sposób rozwiązać problem parkowania samochodów na chodnikach
przy ulicy Zielonej w Świerzawie.
Ad. 12. Wolne wnioski.
Nikt nie zgłosił żadnego wniosku.

- 7 Ad 13. Sprawy różne.
1. M. Matusiak poinformował, że na złomowisku w Nowym Kościele składowane są hałdy
plastiku (części samochodów, pralek, lodówek itp.) Prawdopodobnie, właściciel tego terenu
nie płaci gminie żadnych podatków. Prawdopodobnie, komornik, który otrzymał
zobowiązanie
do ściągnięcia zadłużenia poinformował, że nie ma możliwości
wyegzekwowania żadnych należności. Tymczasem Radny widzi, że co tydzień wyjeżdżają
stamtąd 4 duże samochody ze złomem, czyli, działalność jest prowadzona.
Zdaniem M. Matusiaka, może być tak, jak było w poprzednim miejscu, gdzie ten
przedsiębiorca prowadził działalność, że w pewnym momencie wszystko to zostawi, a
gmina będzie musiała to wszystko uprzątnąć i za wszystko zapłacić.
Radny wyraził zdanie, że gmina powinna podjąć skuteczne działania w kierunku ściągnięcia
zadłużenia i uporządkowania terenu.
2. K. Jagiełło poinformował, że ten przedsiębiorca ma zezwolenie na gospodarowanie
odpadami i ich magazynowanie. Dodał, że sprawdzi w decyzji, czy nie przekracza on
dozwolonej ilości gromadzonych odpadów.
3. B. Szyja zapytał o to, jak daleko zaawansowane są prace związane z podłączeniem
Sędziszowej do szybkiego internetu. Wzdłuż torów od Marciszowa do Legnicy kabel został
już położony.
4. Zastępca Burmistrza Z. Mosoń odpowiedział, że inwestycja została zakończona. Teraz
gmina mogłaby rozbudowywać sieć po swoim terenie. Jest to jednak bardzo kosztowna
inwestycja.
5. Przewodniczący Rady MiG odczytał pismo Pana J.B. dotyczące przydziału komórki oraz
odpowiedź, jaką udzielił na to pismo.
Zapoznał również z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego do uchwały
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
6. Przewodniczący Rady MiG przypomniał radnym o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia
br. oświadczeń o stanie majątkowym.
Ad.14. 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.

