PROTOKÓŁ
Z XIX SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 20 MAJA 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. 13,00 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: Ireneusz Maciejczyk – Sekretarz Miasta i Gminy
Świerzawa, Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa, sołtysi: Irena Gruszka,
Jadwiga Grzybczyk, Tadeusz Kossowski, Krzysztof Pióro, Paweł Lipski, Krzysztof Frankowski –
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi.
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.
Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie oraz uczniowie Gimnazjum
w Świerzawie złożyli życzenia wszystkim radnym, sołtysom i pracownikom administracji z okazji
Dnia Samorządowca.
Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski podziękował za życzenia.
Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVIII 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 bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
6. Dyskusja.
7. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Przychodni Rejonowej w Świerzawie za 2015 rok
i I kwartał 2016 r.
8. Dyskusja.
9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1) nr 91 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
2) nr 92 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie,
3) nr 93 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerzawie,
4) nr 94 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świerzawie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy
Świerzawa,
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10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad. W głosowaniu jednogłośnie przyjęto zaproponowany
porządek obrad.
Ad 2. Przyjęcie protokołu z XVIII 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.
Sekretarz MiG I. Maciejczyk przedstawił informację z działalności bieżącej Burmistrza Miasta
i Gminy (zał. nr 1).
Nikt 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 bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi K. Frankowski przedstawił informację na temat
bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Świerzawa (zał. nr 5).
W trakcie składania w/w informacji na sesję przybył radny B. Szyja. Od tego momentu w obradach
uczestniczyło 15 radnych.
Ad.6. Dyskusja.
1. M. Hajder zapytał Dyrektora PUP, o to, czy wie, co powstaje w Nowej Ziemi (koło „Złotego
Lasu”).
2. Dyrektor K. Frankowski odpowiedział, że Urząd Gminy Złotoryja buduje tam dom socjalny.
Po drugiej stronie drogi powstaje zakład produkcyjny. Jego właścicielem będzie prywatna
firma.
3. M. Matusiak zapytał o to, ile osób z gminy Świerzawa przyjęło pracę, jaka oferowana była
bezrobotnym na na Targach Pracy, które PUP zorganizował w kwietniu br. Zaproszenia na
Targi otrzymało około 130 osób z naszej gminy.
4. Dyrektor K. Frankowski odpowiedział, że spośród 130 zaproszonych osób na targi nie
przyjechało tylko 13 osób. PUP wyjaśni przyczyny ich nieobecności, gdyż traktuje to jako
odmowę przyjęcia pracy. Pracodawcy zaproponowali bezrobotnym około 400 miejsc pracy.
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i I kwartał 2016 r.
Pracownica Przychodni Rejonowej w Świerzawie Z. Świetlicka przedstawiła sprawozdanie
z działalności SP ZOZ Przychodni Rejonowej w Świerzawie za 2015 rok i I kwartał 2016 r. (zał.
nr 6).
Ad.8. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.
Ad 9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1. Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 91 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zał. nr
7).
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. Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 92 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie (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.
3. Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 93 w sprawie
zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie (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.
4. Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 94 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie
do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Świerzawa (zał. nr 10).
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. Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 95 w sprawie
przekazania środków finansowych dla Policji (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.
Ad.10. Interpelacje i zapytania radnych.
1. E. Bąk poinformowała, że w lipcu 2013 roku zgłaszała interpelację o udrożnienie rzeki
Kaczawa w Starej Kraśnicy, wycinkę drzew wraz z fragmentarycznym zabezpieczeniem
brzegów rzeki, narzutem kamiennym i zabudową hydrotechniczną.
Otrzymała wówczas odpowiedź, że zostało to umieszczone w zestawieniu robót
niezbędnych do wykonania na terenie Nadzoru Wodnego w Legnicy pod nazwą „Roboty
doraźne”.
W związku z tym, Radna poprosiła o wystąpienie do Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej z zapytaniem o to, co z tych robót zostało wykonane, co jest jeszcze planowane,
czy protokół z przeglądu technicznego rzeki Kaczawy w Starej Kraśnicy jest do wglądu i
czy można otrzymać jego kserokopię. Z obserwacji Radnej wynika, że tylko w dwóch
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E. Bąk poprosiła o odkrzaczenie i oczyszczenie ze śmieci koryta rzeki Bukownica (dopływ
do Kaczawy w Starej Kraśnicy od strony Dobkowa). Jest to mała rzeczka, ale w czasie
powodzi lub dużych opadów w Dobkowie, robi ogromne zniszczenia, zwłaszcza przy
budynku nr 42 w Starej Kraśnicy. Pilnie należy wyciąć drzewa rosnące tuż przy rzece,
szczególnie pień starej, ogromnej wierzby rosnącej w korycie rzeki, który tworzy zatory.
Po ostatnich dużych ulewach zniszczone zostały nasypy (brzegi) rzeki od strony budynku
nr 42. Grunt został oberwany prawie do płotu tej posesji. Przy następnych dużych opadach
deszczu, skarpa zostanie przerwana, a teren posesji zostanie zalany. W trybie pilnym należy
zabezpieczyć to miejsce.
E. Bąk poprosiła o wystąpienie do zarządcy drogi wojewódzkiej z wnioskiem o wycięcie
samosiejek na zakręcie: koniec Świerzawy – początek Starej Kraśnicy, po prawej stronie
przy moście. Samosiejki znów urosły i ograniczają widoczność kierowcom jadącym od
strony Jeleniej Góry. Sprawa jest o tyle pilna, że nadal nie wiadomo, kiedy ten most będzie
remontowany.
E. Bąk zapytała o to, czy jest możliwość zamontowania balustrady na zakręcie
z wyremontowanej niedawno drogi ze Starej Kraśnicy do Dobkowa. Jest tam duży spadek,
duża skarpa, i jak zgłaszają mieszkańcy, jest to bardzo niebezpieczne miejsce.
J. Mosoń poprosił o uporządkowanie terenu wokół budynku byłej stacji PKP
w Świerzawie, zwłaszcza od strony torowiska. Zadaszenie dawnych peronów jest bardzo
zdewastowane, stoją tam, nie wiadomo w jakim celu, dwie stare wersalki. Od strony torów
rośnie wiele krzaków, które należałoby wyciąć.
J. Mosoń poprosił o wycięcie uschniętego drzewa rosnącego przy budynku nr 14 na ulicy
Złotoryjskiej w Świerzawie.
J. Mosoń poprosił o interwencję przy posesji nr 23A przy ulicy Jeleniogórskiej
w Świerzawie. Po awarii sieci wodociągowej, ZLG rozpoczął niwelację podwórka, ale prace
nie zostały dokończone. Mieszka tam niepełnosprawna dziewczynka, poruszająca się przy
pomocy chodzika. Nierówności terenu pozostałe po awarii utrudniają jej poruszanie się.
Może warto byłoby nawieźć tam drobnego materiału i trochę utwardzić to miejsce.
E. Grabski zapytał o to, czy prawdą jest to, że zgodnie z przepisami, mosty obłożone
zwężeniami mogą w takim stanie funkcjonować tylko przez pół roku. Mosty w naszej
gminie stoją tak już prawie dwa lata. Jeżeli tak długie ograniczenie ruchu jest niezgodne
z przepisami, zwężenia należy zlikwidować.

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje.
Sekretarz MiG I. Maciejczyk poinformował, że radni otrzymają pisemne odpowiedzi na zgłoszone
interpelacje.
Ad. 12. Wolne wnioski.
Nikt nie zgłosił żadnego wniosku.
Ad 13. Sprawy różne.
1. Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady MiG wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Dolnośląskiego do uchwały nr XVIII/86/2016 i do uchwały nr XVIII/87/2016
z dnia 28 kwietnia br.
Rozstrzygnięcia nadzorcze uchylają niektóre paragrafy zawarte w w/w uchwałach.
2. Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady MiG wpłynął wniosek mieszkańców
Różanej o wyłonienie z sołectwa Nowy Kościół nowej, odrębnej jednostki organizacyjnej –
sołectwa Różana.
Przewodniczący przypomniał, że statucie naszej gminy jest zapisana procedura, jaką należy
zastosować w takiej sytuacji.
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z ustawą o samorządzie gminnym, podziału miejscowości dokonuje się na wniosek
mieszkańców tej miejscowości, z której ma być wydzielane nowe sołectwo. W tej
konkretnej sprawie należy przeprowadzić konsultacje społeczne w sołectwie Nowy Kościół.
Sekretarz dodał, że we wniosku o utworzenie nowego sołectwa nie ma żadnej argumentacji,
uzasadnienia. Ponadto, na liście osób, które podpisały się pod wnioskiem, znajdują się
podpisy tych, którzy rzeczywiście w Różanej mieszkają, jak również podpisy osób, które
oficjalnie w Różanej nie mieszkają.
Wniosek będzie teraz rozpatrywany tak, jak stanowi prawo.
Sekretarz I. Maciejczyk zauważył, że w nowo utworzonym sołectwie zamieszkiwało by
21 mieszkańców (w tym troje niepełnoletnich).
Po zakończeniu wymaganych czynności, Rada Miasta i Gminy podejmie decyzję, czy
pomysł utworzenia nowego sołectwa ma sens, czy też nie.
3. Sekretarz MiG I. Maciejczyk poinformował, że na dzień dzisiejszy w gminie Świerzawa
zostały złożone 483 wnioski o wypłatę świadczenia 500 Plus na 742 dzieci.
MGOPS wypłacił już z tego tytułu 404 tysiące złotych.
4. Przewodniczący P. Kisowski poinformował, że w związku z wnioskiem mieszkańców
Różanej, Rada Miasta i Gminy będzie oczekiwać na wynik konsultacji społecznych
(przeprowadzonych przez Burmistrza MiG).
Przewodniczący przypomniał ponadto, że zgodnie ze statutem gminy Świerzawa, sołtys ma
obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady Miasta i Gminy.
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.

