PROTOKÓŁ
Z XXVII SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 23 LUTEGO 2017 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. 14,15.
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: Irena Gruszka, Jadwiga Grzybczyk, Zbigniew Zięba, Tadeusz Kossowski,
Wiesław Romejko, Krzysztof Pióro, Alicja Pawlus – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świerzawie, Józef Sudoł – radny Rady Powiatu Złotoryja.
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 XXVI 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 2016 r.
6. Dyskusja.
7. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Świerzawie za 2016 r.
8. Dyskusja.
9. Informacja z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Świerzawa na
lata 2015-2017” za 2016 r.
10. Dyskusja.
11. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1)nr 146 w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Świerzawie,
2) nr 147 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego,
3) nr 148 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie sesji.
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W głosowaniu: za – 14 radnych, zaproponowany porządek obrad został przyjęty.
Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXVI 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).
W trakcie informacji Burmistrza na sesję przybył radny R. Kuryś. 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 (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. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa za
2016 r.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń przedstawił Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
Miasto i Gminę Świerzawa za 2016 r. (zał. nr 5).
Ad.6. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad Sprawozdaniem z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa za 2016 r.
Ad.7. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Świerzawie za 2016 r.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie A. Pawlus przedstawiła
Sprawozdanie z działalności MGOPS w Świerzawie za 2016 r. (zał. nr 6).
Ad.8. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad Sprawozdaniem z działalności MGOPS
w Świerzawie za 2016 r.
Ad.9. Informacja z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Świerzawa
na lata 2015-2017” za 2016 r.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie A. Pawlus przedstawiła
Informację z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata
2015-2017” za 2016 r. (zał. nr 7).
Ad 10. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad Informacją z realizacji „Programu Wspierania
Rodziny dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2017” za 2016 r.
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1. Sekretarz MiG I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 146 w sprawie nadania statutu
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 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.
2. Sekretarz MiG I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 147 w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
(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.
3. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 148 w sprawie zmian w budżecie
na 2017 rok. (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.

Ad 12. Interpelacje i zapytania radnych.
1. J. Michoń zapytał o to, czy dotychczasowi użytkownicy działek na ulicy jeleniogórskiej
w Świerzawie (za rejonem dróg publicznych) będą mogli nadal je użytkować. Mieszkańcy
dowiedzieli się, że działki będą im odbierane i będą przeznaczane pod budowę domów
jednorodzinnych. Czy użytkownicy działek będą mieli prawo pierwokupu?
2. J. Michoń poinformował, że przy dużym budynku na ulicy Mickiewicz w Świerzawie
(naprzeciwko byłej piekarni) leci woda. Mieszkańcy mają pełno wody w piwnicy. Radny
poprosił o sprawdzenie tej informacji.
3. J. Mosoń poprosił o uzupełnienie podłoża terenu przy budynkach mieszkalnych na ulicy
Złotoryjskiej 21 w Świerzawie. Jest tam dużo dziur, trudno jest przejść i przejechać
pojazdami.
4. S. Rosiński poprosił o wystąpienie w sprawie posprzątania bałaganu wokół „Biedronki”
w Świerzawie. W pobliżu sklepu walają się butelki, puste opakowania i papiery, które
rozwiewane są przez wiatr.
5. S. Rosiński poprosił o wycięcie 4 drzew na Planu Zamkowym w Świerzawie. Korzenie
drzew rozsadzają mur oporowy. Jest on w takim stanie, że niedługo może runąć na chodnik.
Radny dodał, że należałoby również przyciąć gałęzie 3 świerków, które zasłaniają lampę
stojącą przy tym chodniku. Obecnie lampa oświetla jedynie podwórko innego budynku, a na
chodniku jest ciemno.
6. M. Matusiak poprosił o naprawę transformatora na Dynowicach w Nowym Kościele. Jedna
strona dachu wymaga naprawy. W czasie deszczu przez metalowe drzwi do wnętrza
urządzenia dostaje się woda. Może dojść do zwarcia i do zagrożenia życia ludzi (niedaleko
jest droga), albo do przerwy w dopływie prądu.
7. B. Szyja poprosił o odmulenie, poszerzenie i pogłębienie potoku Lisinka w Sędziszowej
(naprzeciw stacji paliw). Niedługo woda będzie w tym miejscu wylewać się na ulicę.
8. E. Dziedzic poprosił o usunięcie lipy rosnącej przy drodze powiatowej obok budynku nr 75
w Podgórkach. Drzewo jest rozłamane na pół. Może zagrażać życiu ludzi, gdyż jedna jego
część pochylona jest nad drogą.
9. E. Dziedzic zapytał o to, kiedy rozpocznie się dalszy ciąg remontu drogi powiatowej przez
całe Podgórki. W kilku miejscach asfalt zapada się, można urwać tam zderzak.
Radny dodał, że w dalszym ciągu, z roku na rok, postępuje degradacja drogi PodgórkiRadzyń.
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z Radzynia do Podgórek. Woda, zwłaszcza zimą, leje się po asfalcie, zamarza i uszkadza
nawierzchnię. Rów miał być pogłębiony już jakiś czas temu.
11. M. Hajder poprosił o skorzystanie z możliwości wycinki drzew i zrobienie porządku
z niepotrzebnymi drzewami na terenie starego cmentarza w Nowym Kościele (szczególnie
przy bramie wejściowej).Gmina jest już właścicielem tej działki.
12. U. Zajda zapytała o to, jak daleko posunięte są prace związane z przepisaniem drogi koło
Pana A.W. W Sokołowcu.
13. P. Kisowski poprosił o wyegzekwowanie od osoby, która zniszczyła (zanieczyściła błotem)
ścieżki na cmentarzu komunalnym w Świerzawie, aby zostały one doprowadzone do
pierwotnego stanu.
Ad 13. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz MiG J. Kołcz poinformował, że radni otrzymają pisemne odpowiedzi na zgłoszone
interpelacje.
Ponadto, Burmistrz poinformował:
1. zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, działki na ulicy Jeleniogórskiej
w Świerzawie są przewidziane pod zabudowę mieszkalną. Będą sprzedawane.
2. Woda na ulicy Mickiewicza nie pochodzi z wodociągu. Jest to woda gruntowa, pojawia się
przy roztopach.
3. Po obeschnięciu gruntu, pracownik wyrówna teren przy budynkach nr 21 na ulicy
Złotoryjskiej w Świerzawie. Gmina, za przysłowiową złotówkę, sprzedałaby ten grunt
wspólnocie mieszkaniowej, która jest jedynym jego użytkownikiem.
Radny J. Mosoń poinformował, że jest to także teren wspólny dla różnych służb, między
innymi dla firmy odbierającej odpady. Ponadto, gdyby sprzedaż nastąpiła w częściach nie
wydzielonych, trudno byłoby ustalić spośród trzech wspólnot właściciela konkretnego
terenu.
4. Urząd Miasta i Gminy prześle interpelacje dotyczące stanu dróg powiatowych, śmieci wokół
„Biedronki”, zniszczonego transformatora w Nowym Kościele i potoku Lisinka.
5. Być może uda się wyciąć lub przyciąć drzewa na Placu Zamkowym w Świerzawie.
6. Urząd Miasta i Gminy zlecił już geodecie wyznaczenie gruntu w ramach zamiany z Panem
A.W. W Sokołowcu.
7. Firma wykonująca usługi pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Świerzawie zostanie
zobowiązana do naprawy poczynionych szkód (zanieczyszczenie ścieżek ziemią
z wykopów).
Ad.14. Wolne wnioski.
1. Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski zauważył, że nowa ustawa o wycince drzew daje
olbrzymią władzę samorządom. Rada Gminy może obostrzać te przepisy. Jeżeli komuś
lokalnie przeszkadza, że wycina się zbyt dużo drzew, może wystąpić z wnioskiem do Rady
Gminy o zmniejszenie obwodów drzew dozwolonych do wycinki.
2. E. Grabski zgłosił wniosek o przesunięcie sesji Rady z czwartku na jakikolwiek inny dzień
tygodnia lub pozostawienie czwartku, ale na godzinę 10.00. Sesje Rady Miasta i Gminy
Świerzawa odbywają się w tym samym dniu i o tej samej godzinie, co sesje Rady Powiatu.
Uniemożliwia to radnym powiatowym uczestnictwo w naszej sesji.
Radny M. Matusiak zaproponował, aby sesje odbywały się w ostatni wtorek miesiąca.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek M. Matusiaka. Za wnioskiem
głosowało 8 radnych.
Przewodniczący p. Kisowski poinformował, że w marcu br. sesja Rady MiG odbędzie się
jeszcze tak, jak dotychczas tj. w czwartek o godz. 13,00.
W kwietniu sesja odbędzie się w ostatni wtorek miesiąca, o godz. 12,00.
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1. Radny Rady Powiatu Złotoryja J. Sudoł poinformował, że Powiat opracował i przyjął
program naprawczy powiatu.
Uchwalenie programu, jeżeli zostanie on przyjęty przez Regionalną izbę Obrachunkową,
otwiera Powiatowi drogę do złożenia wniosku o kredyt długoterminowy w Banku
Gospodarstwa Krajowego. Daje również możliwość ubiegania się o pomoc z Ministerstwa
Finansów dla szczególnie zagrożonych jednostek samorządu terytorialnego. Taki kredyt,
z oprocentowaniem na poziomie 2-3 %, dałoby się wytrzymać. Pozwoliłoby to „postawić
powiat na nogi”.
Radny J. Sudoł poinformował, że w szpitalu w Złotoryi pojawiły się nowe zagrożenia.
Szpital jest szpitalem niepublicznym i w związku z nową ustawą o sieci szpitali, nie
znajdzie się w wykazie placówek finansowanych z budżetu. Szpital nie będzie
zlikwidowany, może startować w konkursie i stamtąd może otrzymać środki na swoje
utrzymanie.
M. Hajder ocenił, że Rada Powiatu zbyt pochopnie wydzierżawiła szpital spółce, a ta
przekazała go w ręce prywatne. Krążą różne kontrowersyjne informacje na temat
działalności władz szpitala, nawet takie, że nie są podpisywane dokumenty pracowników
idących na emeryturę.
J. Sudoł odpowiedział, że nikogo nie podejrzewa o korupcyjne układy. Wydaje się jednak,
że komisja, która wybierała dzierżawcę szpitala wykazała się niekompetencją. Nie
przewidziano tego, że szpital wydzierżawi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z kapitałem pięciu tysięcy złotych, który jest łatwo zbywalny i można te kapitały sprzedać
innemu podmiotowi. Mamy teraz nowego właściciela, który działa na rynku finansowym
i medycznym i stara się wyciągnąć z tego jak najwięcej pieniędzy.
Sporów pracowniczych nie rozstrzyga polubownie, wszystko kieruje do sądu.
2. M. Matusiak zapytał J. Sudoła o to, kiedy zakończy się remont drogi wojewódzkiej.
J. Sudoł odpowiedział, że zgodnie z umową, remont powinien zakończyć się do końca maja
br.
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.

