PROTOKÓŁ
Z XXIV SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 24 LISTOPADA 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. 15,40.
Nazwiska radnych obecnych na sesji: Jerzy Mosoń, Janusz Michoń, Małgorzata Piórczyńska, Paweł
Kisowski, Stanisław Rosiński, Bogusław Szyja, Mieczysław Hajder, Marian Matusiak, Robert
Kuryś, Elżbieta Bąk, Urszula Zajda, Eugeniusz Dziedzic, Wiesław Wójcik, Edward Grabski, Józef
Zając.
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: Kazimiera Ciężka, Irena Gruszka, Jadwiga Grzybczyk, Tadeusz Kossowski,
Paweł Lipski, Halina Zychowicz-Michoń – Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w
Świerzawie, Maria Krupienia – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Świerzawa,
Romana Kaszubowska – Dyrektor Gimnazjum 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 XXIII 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 działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki za okres
IX.2015 - X.2016 r.
6. Dyskusja.
7. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Świerzawie
za okres
IX.2015 - X.2016 r.
8. Dyskusja.
9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1) nr 124 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie,
2) nr 125 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta
i gminy Świerzawa,
3) nr 126 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie
miasta i gminy Świerzawa,
4) nr 127 w sprawie opłaty prolongacyjnej,
5) nr 128 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Świerzawa na lata 2015-2025,
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z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2017,
7) nr 130 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
8) nr 131 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt
uchwały nr 132 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w Świerzawie.
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do wniosku Przewodniczącego Rady.
W głosowaniu: za – 14 radnych, zaproponowany porządek obrad został przyjęty.
Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXIII 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 Miasta i Gminy J. Kołcz przedstawił informację z działalności bieżącej (zał. nr 1).
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 (załącznik nr 2).
2. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych J. Michoń
przedstawił 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 działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki za okres
IX.2015 - X.2016 r.
Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki H. Zychowicz-Michoń przedstawiła informację
z działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki za okres IX.2015 - X.2016 r. (zał. nr 5).
Ad.6.Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad informacją Dyrektora CKSiT.
W tym momencie obrady sesji opuścił radny M. Matusiak. Od tej chwili w sesji uczestniczyło
13 radnych.
Ad.7.
Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Świerzawie
za okres
IX.2015 - X.2016 r.
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Świerzawa M. Krupienia przedstawiła informację
z działalności Biblioteki Publicznej w Świerzawie za okres IX.2015 - X.2016 r. (zał. nr 6).
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Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad informacją Dyrektora Biblioteki Publicznej.
Ad.9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1. Sekretarz MiG I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 124 w sprawie wprowadzenia
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni
Rejonowej w Świerzawie (zał. nr 7).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
2. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 125 w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Świerzawa (zał. nr 8).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
3. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 126 w sprawie określenia stawek
podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Świerzawa (zał. nr 9).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
4. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 127 w sprawie opłaty
prolongacyjnej (zał. nr 10).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
5. Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń przedstawił projekt uchwały nr 128 w sprawie
przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Świerzawa na lata 2015-2025 (zał. nr 11).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
6. Sekretarz MiG I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 129 w sprawie uchwalenia
programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (zał. nr 12).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
7. Sekretarz MiG I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 130 w sprawie przedłużenia
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków (zał. nr 13).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
8. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 131 w sprawie zmian w budżecie
na 2016 rok (zał. nr 14).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
9. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady MiG W. Wójcik przedstawił projekt
uchwały nr 132 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Gimnazjum w Świerzawie (zał. nr 15).
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W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
W tym momencie na sesję przybył radny M. Matusiak i radny M.Hajder. Od tej chwili w sesji
uczestniczyło 15 radnych.
Ad.10. Interpelacje i zapytania radnych.
1. E. Grabski, nawiązując do interpelacji zgłoszonej na sesji wrześniowej, dotyczącej
podłączenia do kanalizacji miejskiej budynków na ulicy Jeleniogórskiej w Świerzawie,
poinformował, że otrzymał pismo, w którym zawiadamia się go, że ze względu na
niesprzyjające warunki, podłączenie budynku nr 60 zostanie wykonane w 2017 roku.
Radny przypomniał, że pytał wówczas o przyłączenie także innych budynków na tej ulicy
tj. nr 43, 45 i 64. Radny poprosił o uwzględnienie w planach również tych budynków.
2. E. Bąk poinformowała, że pomiędzy szambami przy budynku nr 64 i 65 w Starej Kraśnicy
znajduje się przelew (rura). Najprawdopodobniej ta rura jest załamana albo zatkana,
ponieważ nie ma przepływu ścieków. ZLG wypompował ścieki z mniejszego szamba, ale
nie wystarczy to na długo. Radna poprosiła w związku z tym aby Zarząd Lokali Gminnych
w Świerzawie jak najszybciej usunął tą awarię, gdyż mieszka tam sporo mieszkańców i jest
to bardzo uciążliwe.
3. E. Bąk poinformowała, że mieszkańcy proszą o zamontowanie dwóch spowalniaczy na
nowej drodze Stara Kraśnica – Dobków (na początku drogi - od strony Starej Kraśnicy).
Mieszkańcy skarżą się, że na tej drodze krosowcy urządzają swoje wyścigi. Droga, jako
boczna i bardziej bezpieczna, niż droga wojewódzka, stanowi miejsce spacerów rodziców
z dziećmi. Niedawno jeden z ojców spacerujących z dzieckiem doświadczył bardzo
nieprzyjemnej sytuacji, kiedy nagle nadjechali krosowcy.
4. E. Dziedzic poinformował, że barierka na nowo wyremontowanej drodze w Podgórkach
(przy budynku nr 25) rusza się. Należałoby ją dokręcić
5. E. Dziedzic poinformował, że zapycha się rura w rowie przy budynku nr 105 w Podgórkach
(pierwsza uliczka od dolnego przystanku w lewo). Z lip rosnących w pobliżu opada dużo
liści, które zapychają tą rurę. Mieszkanka tego budynku uskarża się na związane z tym
uciążliwości (możliwość powstania jakiejś choroby). W związku z tym Radny
zaproponował, aby w miejsce rury zamontować betonowe korytka, co poprawi sytuację.
6. J. Mosoń poinformował, że z budynku nr 22 na ulicy Złotoryjskiej w Świerzawie, którym
zarządza ZLG odpada tynk. Kilka dni temu była taka sytuacja, że odłupał się kawałek tynku
i zranił przechodzącą kobietę. Mieszkańcy proszą o interwencję.
7. J. Mosoń poinformował, że potok Kamieńczyk podmywa ogródki działkowe przy budynku
nr 14 na ulicy Złotoryjskiej w Świerzawie. Nie ma tam muru oporowego.
8. J. Mosoń – w imieniu mieszkańców - poprosił o zamontowanie dodatkowych trzech lamp na
ulicy Lipowej w Świerzawie - na odcinku od Przychodni Rejonowej do cmentarza.
9. P. Kisowski poinformował, że w Rzeszówku, naprzeciwko nowego mieszkania przejętego
od ANR jest szambo, do którego podpięty jest ten budynek. Na szambie brakuje pokrywy.
Jest ono odkryte.
10. R. Kuryś poprosił o wysypanie żwirem drogi prowadzącej do śmietników przy budynku na
osiedlu Krzeniów. Ułatwi do dojście i dojazd do tych pojemników.
11. R. Kuryś poprosił o wyrównanie zjazdu z drogi do posesji nr 6 i 7 na ulicy Złotoryjskiej
w Nowym Kościele.
12. U. Zajda poinformowała, że firma, która remontuje wodospad na rzece w Sokołowcu,
jeżdżąc ciężkim sprzętem, uszkodziła drogę gminną. Mieszkańcy budynku nr 58 (Dom
Nauczyciela) pytają, czy wykonawca tej inwestycji będzie naprawiał tą drogę.

- 5 13. U. Zajda poinformowała, że do tej pory nie został naprawiony zniszczony słup
oświetleniowy naprzeciw firmy MAT-IMPEX. Radna zgłaszała tą sprawę w sierpniu br.
14. B. Szyja poinformował, że przejścia dla pieszych w Świerzawie wieczorami są słabo
oświetlone. Pieszy, który stoi przy przejściu jest mało widoczny dla kierowcy samochodu,
zwłaszcza wtedy, kiedy z naprzeciwka jedzie inny pojazd.
W związku z tym Radny poprosił o zamontowanie silniejszych żarówek w lampach
stojących przy przejściach dla pieszych. Takie propozycje zgłaszają mieszkańcy i kierowcy.
15. S. Rosiński poinformował, że na ulicy Spółdzielczej w Świerzawie było wykonywane
przyłącze do budynku nr 7 na ulicy Złotoryjskiej. Teraz wszystko zapadło się. Radny
poprosił o dosypanie grysu lub żwiru i wyrównanie nawierzchni. Jest to miejsce, którym
chodzą mieszkańcy, a jest ono nieoświetlone.
16. S. Rosiński poprosił o wyrównanie przejścia koło kościoła św. Józefa w Świerzawie. Było
ono wysypane żwirem, ale opady deszczu wymyły żwir i powstały zagłębienia, w których
stoi woda.
17. S. Rosiński poinformował, że na moście na ulicy Złotoryjskiej w Świerzawie jest ubytek
w nawierzchni, w którym gromadzi się woda.
18. S. Rosiński poinformował, że w nawierzchni ulicy Młyńskiej w Świerzawie są ubytki
w asfalcie. Asfalt zapada się w miejscu, gdzie było wykonywane przyłącze kanalizacyjne.
19. S. Rosiński poinformował, że jeden z rolników w Rząśniku, wyjeżdżając z pól na drogę
publiczną, systematycznie nawozi błoto na tą drogę. Taka sytuacja ma miejsce przy tablicy
z nazwą miejscowości (po prawej stronie jadąc od strony Sokołowca). Należałoby
przypomnieć temu rolnikowi, że nie powinien tak robić.
Ad 11. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz MiG J. Kołcz poinformował, że radni otrzymają pisemne odpowiedzi na zgłoszone
interpelacje.
Ponadto Burmistrz poinformował:
1. wiemy, że jest potrzeba podłączenia do kanalizacji miejskiej budynków na ulicy
Jeleniogórskiej w Świerzawie; mamy projekt na wykonanie takich prac, jednak obecnie nie
ma na to pieniędzy,
2. ZLG wywiezie ścieki z szamba przy budynku nr 64 i 65 w Starej Kraśnicy,
3. w sprawie interpelacji dotyczącej zamontowania spowalniaczy na drodze gminnej w Starej
Kraśnicy: Urząd Miasta i Gminy będzie przygotowywał nową organizację ruchu na drogach
gminnych, gdzie zostaną uregulowane wszystkie sprawy związane z przepisami
drogowymi,w tym także instalowaniem spowalniaczy,
4. Urząd Miasta i Gminy sprawdzi barierki i rurę, o których mówił radny E. Dziedzic,
5. sprawę spadających tynków z budynku na ulicy Złotoryjskiej w Świerzawie należy zgłaszać
do ZLG,
6. Urząd Miasta i Gminy nie będzie betonował brzegów rzeki wzdłuż działek przy budynku
nr 14 na ulicy Złotoryjskiej w Świerzawie, ponieważ ciek jest administrowany prze ODGW,
7. Urząd Miasta i Gminy rozważy możliwość zainstalowania dodatkowych lamp na ulicy
Lipowej w Świerzawie,
8. sprawdzimy, czy w na studzience kanalizacyjnej w Rzeszówku rzeczywiście nie ma
przykrywy,
9. pracownik Urzędu Miasta i Gminy otrzymał już polecenie naprawienia zjazdu do budynków
na ulicy Złotoryjskiej w Nowym Kościele oraz na Krzeniowie,
10. wykonawca robót w Sokołowcu naprawi drogę, którą zniszczył w trakcie tych prac,
11. naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego w Sokołowcu – trwa postępowanie
odszkodowawcze,
12. Urząd Miasta i gminy zleci wymianę żarówek (na silniejsze) w lampach ulicznych
w Świerzawie – w pobliżu przejść dla pieszych,
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gdzie wykonywano przyłącze,
14. pracownik Urzędu Miasta i Gminy wyrówna przejście dla pieszych przy kościele św. Józefa
oraz uzupełni ubytki w asfalcie na ulicy Złotoryjskiej,
15. rolnikowi, który zanieczyszcza błotem drogę w Rząśniku zostanie zwrócona uwaga.
Ad.12. Wolne wnioski.
1. Radny W. Wójcik poprosił o wystąpienie Zarządu Dróg Wojewódzkich o zniwelowanie
wszystkich nierówności w nawierzchni ulicy Złotoryjskiej w Świerzawie – na odcinku od
budynku nr 11 do budynku Poczty Polskiej.
Dodatkowo, w miejscu, gdzie znajduje się studzienka kanalizacyjna, jest wgłębienie
w jezdni. Powstał tam uskok, głęboki co najmniej na 10 cm.
Wszystkie ciężkie samochody, przejeżdżając w tym miejscu, wywołują ogromny hałas. Jest
to szczególnie uciążliwe nad ranem. Mieszkańcy skarżą się, że są gwałtownie wyrywani ze
snu.
2. Radny E. Grabski poprosił o przycięcie gałęzi jesionu rosnącego przy drodze Stara
Kraśnica-Dobków. Przy wyjeździe z Dobkowa od strony Wojcieszowa nic nie widać. Jest to
niebezpieczne miejsce.
Radny zapytał o to, kto ma dokończyć przycinanie konarów dwóch drzew
w Dobkowie – Gmina, czy Zarząd Dróg Powiatowych? w ubiegłym roku częściowe prace
zostały wykonane przez strażaków z OSP.
Ad. 13. Sprawy różne.
1. E. Bąk poinformowała, że w ramach akcji pomocy dla pogorzelców z Nowej Ziemi zebrała
1.525 złotych. Kwota została przelana do banku jako „Darowizna na likwidację skutków
pożaru w Nowej Ziemi od samorządowców z gminy Świerzawa oraz sołectwa Gozdno”.
Dokumenty potwierdzające ilość zebranych pieniędzy i potwierdzających dokonanie
przelewu są do wglądu.
2. Sołtys Sędziszowej E. Grzybczyk poinformowała, że jeden z mieszkańców zgłosił jej, że
Pan K. zamieszkały na ul. Górnej w Sędziszowej jest właścicielem 20 psów, które nie są
zabezpieczone. Wnuczka tego mieszkańca boi się chodzić tamtędy do szkoły.
3. Sołtys Biegoszowa I. Gruszka poprosiła Burmistrza o poinformowanie, kiedy będzie
ustawiona lampa w Biegoszowie. O tej sprawie mówiono m.in. na ostatnim zebraniu
mieszkańców.
4. Pani Helena Szczęch – działaczka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło
w Świerzawie, występując w imieniu władz tego Stowarzyszenia, wręczyła Zastępcy
Burmistrza MiG Zbigniewowi Mosoniowi i radnemu Wiesławowi Wójcikowi honorową
odznakę „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”.
Annie Sobesto i Halinie Zychowicz-Michoń Pani H. Szczęch wręczyła dyplomy uznania za
szczególne zasługi w rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz niesienie
szczytnej pomocy ludziom chorym na cukrzycę w Polsce.
5. Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski poinformował, że do biura Rady wpłynęło
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego do uchwały nr 123 (dotyczącej statutu
WTZ).
6. Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski poinformował, że do Urzędu MiG wpłynęło pismo
Pana J. Sz. o udostępnienie mu informacji publicznej tj. udostępnienie nagrania
z październikowej sesji Rady Miasta i Gminy, dotyczącego jego wystąpienia oraz
odpowiedzi Burmistrza i Zastępcy Burmistrza na to wystąpienie.
Pismo zostało przekazane do biura Rady. Odpowiedź na pismo przygotował Sekretarz MiG.
Radczyni prawna Urzędu MiG sprawdziła je, a Przewodniczący podpisał pismo i wysłał
odpowiedź do pana Sz.
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sesji, przyjęty przez radnych w dniu dzisiejszym. Informację publiczną Pan Sz. uzyskał
będąc obecnym na tej sesji, nie ma więc potrzeby udzielania mu ponownej informacji.
Nagranie z sesji, zgodnie z wyrokami sądów administracyjnych, jest tylko materiałem
pomocniczym. Dokumentem jest protokół.
Po otrzymaniu tego pisma Pan Sz. przysłał następne pismo, w którym złożył wniosek
o zabezpieczenie oryginalnego nagrania dźwiękowego z XXIII sesji w części dotyczącej
jego wystąpienia na sesji w dniu 20 października 2016 r. Jako uzasadnienie wniosku Pan Sz.
poinformował, że sprawa zawarta w jego wystąpieniu, nagranie, będzie dowodem dla
wszczęcia postępowania w sprawie. Zamierza zgłosić do organów w trybie nadzoru dla
sprawdzenia postępowania wymienionych jednostek podległych Burmistrzowi Miasta
i Gminy Świerzawa.
7. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Świerzawie Julita Kowalska odniosła się do
zarzutów kierowanych względem jej osoby, dotyczących jej zachowania i rzekomego
zagubienia dokumentów, które uważa, że są bezzasadne.
P. J. Kowalska przypomniała, że na poprzedniej sesji p. J. Sz. poruszył temat wyrobienia
dowodu osobistego przez jego córkę.
Kierownik USC podkreśliła, że w Urzędzie Miasta i Gminy pracuje trzynasty rok, funkcję
Kierownika pełni od 2012 roku. Uważa, że swoje obowiązki wykonuje rzetelnie, uczciwie
i kompetentnie. Do każdego zadania podchodzi z profesjonalizmem oraz z szacunkiem,
który niestety Pan Sz. zarzucił, że jest jego brak, że jest bezczelna, arogancka w stosunku do
niego i do jego córki. Dodatkowo, cytuje jego wypowiedź „usłyszał ode mnie stek
wyzwisk”, z czym w ogóle się nie zgadza. Uważa, że jest to wierutne kłamstwo, gdyż taka
sytuacja nie miała miejsca, aczkolwiek to p. Kowalska może zarzucić Panu Sz., że oczernił
ją, gdyż groził nam, że kupić tylko karabin i was wystrzelać. Potwierdzają to koleżanki
z referatu.
29 września Pan Sz. nie usłyszał od niej żadnego słowa kierowanego w stosunku do jego
osoby, gdyż stroną w postępowaniu dotyczącym wydania tego feralnego wniosku o dowód
była jego córka. Jego córka jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych, a do tego, była nad wymiar uprzejma i sympatyczna, czego nie można
powiedzieć o Panu J. Sz.
J. Kowalska poinformowała, że w maju tego roku Pani Sz. przybyła do Urzędu Miasta
i Gminy w Świerzawie celem wyrobienia dowodu osobistego, gdyż, jak poinformowała, jest
już po rozwodzie i chciałaby powrócić do swojego nazwiska przed zawarciem związku
małżeńskiego.
Następuje to w ten sposób: żeby wyrobić dowód osobisty, najpierw trzeba wpisać tzw.
wzmiankę dodatkową do aktu stanu cywilnego, czyli do aktu małżeństwa. Rozwód odbył się
w Szkocji, więc to jest dokument zagraniczny, podlega uznaniu przez kierownika urzędu
stanu cywilnego, poprzez oczywiście złożenie stosownego wniosku, który złożyła dopiero
30 września, na co p. Kierownik ma jej dokumenty. Ma je przy sobie, jeżeli ktoś z Państwa
będzie chciał je zweryfikować, aczkolwiek uchroniła dane osobowe, żeby nie było, że nie
chroni danych osobowych.
Pani Sz. została poinformowana o tym, żeby wpisać wzmiankę do aktu stanu cywilnego
musi dostarczyć Kierownikowi wyrok rozwodowy z sądu zagranicznego, wraz z jego
wiernym tłumaczeniem, które to jak Pan Sz. określił „doczepia się” do tego aktu, ale
również takie zaświadczenie zwane „świadectwem”. To jest dyrektywa Wspólnoty
Europejskiej z dnia 27 listopada 2003 roku. I również z tłumaczeniem, dotycząca tego
rozwodu. P. J. Kowalska wszystko to tej Pani wytłumaczyła. Ta Pani miała tylko wyrok sądu
w języku angielskim, nie miała jeszcze tłumaczeń. Następnego dnia dostarczyła
tłumaczenia, ale tylko tego wyroku, twierdząc, że pierwszy raz słyszy o takiej dyrektywie,
która potwierdza wyrok sądu zagranicznego.
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się dowie oczywiście u siebie w sądzie, bo pracuje w sądzie, więc się dowie, czy taka jest
możliwość, że takie dokumenty sąd wydaje. Kierownik USC poprosiła ją również, że jeżeli
będzie miała jakieś pytania, bądź jakieś sugestie w stosunku do jej pracy, żeby zadzwoniła
do niej, bądź napisała maila.
Ponieważ sprawa wniosku dowodowego nie kończy się tylko na wpisaniu wzmianki
rozwodu orzeczonego przez organ innego państwa, wymaga również zmiany nazwiska.
Ponieważ Pani Sz. nie dotrzymała terminu trzech miesięcy od dnia rozwodu
uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, który miała możliwość złożenia do protokołu,
nie uczyniła tego, więc zmianę nazwiska należy uczynić poprzez postępowanie
administracyjne. Postępowania administracyjnego Kierownik USC nie mogła wszcząć
z uwagi na to, że nie posiadała odpowiednich dokumentów, które potwierdzają zmianę
nazwiska Pani Sz.
Pani Sz. skontaktowała się z p. J. Kowalską dnia 22 sierpnia. Napisała do niej maila
o następującej treści: „Witam. Piszę do Pani w sprawie orzeczenia rozwodu i wyrobienia
nowego dowodu osobistego. Mój tata się z Panią skontaktował i powiedziano, abym
napisała maila do Pani. Proszę mi podać, co jeszcze potrzeba donieść, aby został
zatwierdzony rozwód i abym mogła odebrać nowy dowód osobisty”.
Następnego dnia Kierownik USC odpisała Pani Sz: „W celu uzyskania wyroku
rozwodowego dotyczącego rozwiązania Pani małżeństwa niezbędne jest dostarczenie
świadectwa określonego w art. 39 dotyczącego orzeczeń w sprawach małżeńskich
wydawanych na podstawie rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej cytowanego
z dnia 27 listopada 2003 roku. Tam znajdzie pani tą dyrektywę i załącznik nr 1 będzie
dotyczył Pani. Świadectwo to będzie w języku angielskim, dlatego też należy je
przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego na liście
Ministra Sprawiedliwości. Resztę formalności dopełnimy w Polsce. Proszę tylko napisać, na
jak długo Pani przyjeżdża do Polski, to ułatwi mi i Pani rozplanowanie dalszych czynności.
Serdecznie pozdrawiam. Julita Kowalska Kierownik referatu i Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego”.
Pani Sz. nie odezwała się już po tym mailu. Następnie przyjechała we wrześniu przywożąc
żądane dokumenty. Przywiozła zaświadczenie z tą dyrektywą unijną, aczkolwiek nie
przetłumaczoną. Więc Kierownik USC poinformowała ją, że niezbędne jest tłumaczenie.
Pani Sz. wyjechała tłumaczyć. To było bodajże we wtorek. W piątek przybyła do Urzędu, to
było 30 września. Przybyła do Urzędu w celu dopełnienia dalszych formalności. Więc
złożyła Kierownikowi USC wniosek o wpisanie wzmianki do aktu stanu cywilnego, jej aktu
małżeństwa. Kierownik USC oczywiście przyjęła jej wniosek, jej wyrok rozwodowy, jej
tłumaczenie, które było przetłumaczone dnia 23 maja 2016 roku oraz tłumaczenie tej
dyrektywy i tego świadectwa, a świadectwo było wydane 2 sierpnia, czyli przed mailem
Kierownika USC, przed jej zapytaniem. Czyli, wiedziała już o tym, że ta dyrektywa jest,
czyli to, co poinformowała ją Kierownik USC w czasie majowej rozmowy, przygotowała się
już do tego, tak że miała ten załącznik niezbędny do wniosku. I przyniosła Kierownikowi
USC tłumaczenie. Tłumaczenie jest z 29 września.
Pani J. Kowalska podkreśliła, że nie mogła nic zrobić, żeby wydać wcześniej ten wniosek
dowodowy, gdzie była zmiana nazwiska.
Pani Sz. swój dowód osobisty miała ważny do 2019 roku, więc nie było podstaw do tego,
żeby wyrobić jej nowy dowód.
Kierownik USC J. Kowalska przeczytała następujące informacje odnośnie zarzutów Pana
Sz. że wniosek dowodowy, który złożyła w maju przetrzymaliśmy aż do października tak
naprawdę: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach
wydawania dowodów osobistych, utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu, paragraf 10
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w rejestrze dowodów osobistych lub w rejestrze PESEL tzw. dawnym ewidencji ludności,
organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności żądać od wnioskodawcy skróconego
odpisu polskiego aktu urodzenia, i w tym przypadku skróconego odpisu polskiego aktu
małżeństwa lub orzeczenia sądu, ale – tu nadmieniam – polskiego. W przypadku
niezgodności danych osobowych oraz dokumentów poświadczających obywatelstwo polskie
w przypadku niezgodności dotyczących obywatelstwa.
Pani G. B. zażądała takiego aktu, odpisu takiego aktu małżeństwa. Ale Pani Sz. nie mogła
dostarczyć takiego aktu ze zmianą nazwiska, czyli powrotu do swojego rodowego nazwiska,
bo nie miała od Kierownika USC decyzji o zmianie tegoż nazwiska. Więc jeśli przybyła do
Kierownika USC 30 września, złożyła taki wniosek. 30 września zostało wszczęte
postępowanie, które Kierownik USC odebrane ma również przez Panią Sz. 30 września.
Następnie, 30 września została wydana decyzja. Więc o jakim nie dochowaniu terminów
mówi Pan Sz.
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego sprawę, którą wszczyna się na
podstawie postępowania załatwia się niezwłocznie, ewentualnie w terminie 7 dni,
ewentualnie, jeśli jest zróżnicowana, bądź są jakieś nieścisłości, 30 dni. Kierownik USC
podkreśliła, że zrobiła to tak naprawdę w jeden dzień.
Pan Sz. próbuje zarzucić jej niekompetencję i brak szacunku.
Ma na dowód tego również potwierdzenie z systemu zmiany w rejestrze PESEL, którą
dokonała osobiście, dokonana została 30 września. Następnie, wniosek do systemu został
wprowadzony 3 października, czyli był w piątek, wprowadziliśmy w poniedziałek. Dowód
spersonalizowany poszedł 4 października, a dowód przyjęty przez Urząd, własnoręcznie
przywieziony przez Kierownika USC z Komendy Policji od 12 października czeka
w Urzędzie do odbioru. I dalej czeka i on będzie czekał. A tak Pani Sz. zależało.
J. Kowalska nadmieniła, że to Pani M. Sz. jest stroną w postępowaniu, nie Pan J. Sz. Pan J.
Sz. nie ma żadnych jej pełnomocnictw notarialnych, imiennych. Dodała, że dziwi się, bo jak
się mówi, nieznajomość prawa szkodzi. Dziwi się Panu Sz. który był Burmistrzem przez
4 lata i wie jakie są procedury, że my nie możemy niczego zrobić na tzw. gębę. Staramy się
naprawdę iść ludziom na rękę. Wielu z radnych miało do czynienia z J. Kowalską i jej
koleżankami z referatu. Myśli, że są pozytywne opinie, bo pracownicy starają się załatwić
interesantów jak najlepiej, z jak największą sympatią. Dopowiadają różne rzeczy, które
można zrobić. Kierownik USC przychodzi do pracy również w sobotę, żeby ktoś odebrał
dowód, którego nie może odebrać go od poniedziałku do piątku. A Pan Sz. zarzuca jej, że
jeszcze stek wyzwisk. Ma na to świadków. Może zdenerwowało go to, że nie rozmawiała
z nim bezpośrednio, tylko kierowała słowa do pani M. Sz., która była stroną zainteresowaną.
Jest jej przykro z tego powodu, napisała sobie tutaj wiele rzeczy, ale nie chce zabierać czasu.
Pani J. Kowalska dodała, że Pan Sz. powinien zastanowić się nad swoją osobą, ze względu
chociażby na sytuację mającą rok temu odnośnie nieszczęsnych wyborów. Tam 10 osób
nie spało przez niego w nocy, chociażby Pani E.T., której zmarła mama, która przyszła do
Kierownika USC sporządzić zgon mamy i w tym dniu jechała do prokuratora spowiadać się
z tego, że Pan wyniósł kartki. Panu Sz. chyba sprawia przyjemność nękanie innych. Tamta
grupa. Dopadł teraz Kierownika USC i myśli, że ją też wykończy.
J. Kowalska poinformowała, że gdyby radni mieli jakieś pytania, udzieli każdej odpowiedzi.
Dodała, że przy wydaniu dowodu osobistego zdarza się tak, że nie zgadzają się jakieś dane i
wtedy trzeba je prostować. Jako Przykład takiego postępowania Kierownik USC przywołała
sprawę radnego M., który przed złożeniem wniosku musiał sprostować nazwisko matki.
Dowód osobisty od momentu złożenia wpisania wzmianki do aktu małżeństwa o zmianie
nazwiska został wydany w ciągu 9 dni. Ustawowo jest do 30 dni, ale mamy możliwość
przeciągnięcia, jak jest sprawa niewyjaśniona. Nie rozumie więc zarzutów, rozumie, to
pewnie jest jego prywatne zdanie w stosunku do niej, bo dowody osobiste to koleżanka G.B.

- 10 więc do niej nie ma żadnych pretensji, ma tylko do Kierownika o przyjęcie tego feralnego
wniosku.
8. Radny Powiatu Złotoryjskiego J. Sudoł poinformował o tym, że spółka, która dzierżawiła
szpital w Złotoryi zmieniła właściciela. Obecnie właścicielem jest osoba fizyczna p. J.N.
Na razie trudni jest przesądzać, co się teraz stanie.
W najbliższy poniedziałek odbędzie się spotkanie wszystkich radnych powiatu z nowym
właścicielem szpitala. Radni spodziewają się usłyszeć o jego planach dotyczących dalszych
losów szpitala.
9. Radny J. Sudoł poinformował, że według przekazu jednej z najstarszej, nieżyjącej już
mieszkanki Świerzawy p. Żelichowskiej, dąb, który rośnie koło fontanny naprzeciwko
kościoła św. Józefa w Świerzawie został posadzony jesienią 1945 roku przez grupę
pierwszych osadników i nazwany Dębem Wolności. Miał symbolizować odzyskanie przez
Świerzawę wolności i powrotu do ziem zachodnich.
Radny J. Sudoł zaproponował Burmistrzowi J. Kołczowi ufundowanie z budżetu gminy
tablicy pamiątkowej, która informowałaby, że jest to takie drzewo. Jest to kawałek
najnowszej historii Świerzawy i warto byłoby podjąć taką inicjatywę. Niedługo umrą
wszyscy, którzy pamiętają o tym zdarzeniu i drzewo to pozostanie bezimienne.
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.

