PROTOKÓŁ
Z XXVIII SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 30 MARCA 2017 R.
Miejsce posiedzenia: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.
Przewodniczący obrad: Paweł Kisowski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
Protokolant: Sylwia Maleńczuk – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie.
Czas trwania sesji: od godz. 12,00 do godz. 14,30.
Nazwiska radnych obecnych na sesji: Jerzy Mosoń, Janusz Michoń, Małgorzata Piórczyńska, Paweł
Kisowski, Stanisław Rosiński, Bogusław Szyja, Marian Matusiak, Robert Kuryś, Elżbieta Bąk,
Urszula Zajda, Eugeniusz Dziedzic, Wiesław Wójcik, Edward Grabski, Józef Zając.
Nazwiska nieobecnych radnych: Mieczysław Hajder.
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, Jadwiga Grzybczyk, Paweł Lipski, Wiesław Romejko,
Aleksandra Matuszak, Tadeusz Kossowski, Krzysztof Pióro,Andrzej Śliwowski – Zastępca
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, Rafał Lichoś – Prezes Zarządu
Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Świerzawie, Roman Marzec- Kierownik Zarządu Lokali
Gminnych, Tomasz Brejdak –Kierownik Rewiru II Dzielnicowych Komenda Powiatowa Policji
w Złotoryi, Maciej Słonina – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
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
13 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 XXVII 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 2016 r.
8. Dyskusja.
9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1)nr 149 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Świerzawa na 2017 rok,
2) nr 150 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Świerzawa,
3) nr 151 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków,
4) nr 152 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego,
5) nr 153 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,
6) nr 154 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski zaproponował następującą zmianę w porządku obrad:
w miejsce punktu 3 wprowadzić punkt 5, punkt 3 zrealizować po punkcie 5.
Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu do propozycji Przewodniczącego Rady.
W głosowaniu: za – 13 radnych, zaproponowany porządek obrad został przyjęty.
Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do protokołu.
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych protokół został przyjęty.
W tym momencie na sesję przybył radny E. Grabski. Od tego momentu w sesji uczestniczyło 14
radnych.
Ad 3. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
1.Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi M. Słonina przedstawił
informację na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Świerzawa (zał. nr 1).
Ad 4. Dyskusja:
1) W. Wójcik zapytał, jakie są przyczyny wypadków drogowych i kolizji na terenie gminy
Świerzawa?
2) M. Słonina: odpowiedział,że najczęstszą przyczyną wypadków jest niedostosowanie prędkości.
Do groźnych zdarzeń dochodzi na terenie poza zabudowanym.
3) W. Wójcik zapytał, gdzie będzie wykorzystywany wideorejestrator?
4) M Słonina: odpowiedział, że wideorejestrator będzie wykorzystywany przed wszystkim tam,
gdzie dochodzi do największego zagrożenia wypadkami. Nie tylko na terenie gminy Świerzawa, ale
na terenie całego powiatu. Będzie on zamontowany na samochodzie cywilnym, mamy go do
dyspozycji na cały powiat.
5) M. Matusiak: zapytał, czy spadek kradzieży z włamaniem wiąże się z tym,że podniesiono pułap
wartości skradzionej rzeczy?
6) M. Słonina: odpowiedział, że wartość nie ma znaczenia i jest to przestępstwo.
7) M. Matusiak: poinformował, że mieszkańcy nie zgłaszają kradzieży z włamaniem o małej
wartości.
8) T. Brejdak: poinformował, że jeśli chodzi o przestępstwo kradzieży z włamaniem nie ma
znaczenia wartość, może to być nawet złotówka. Policjanci używają terminu tzw. czarna liczba,
czyli niezgłoszone zdarzenie, dotyczy to zarówno przestępstw przemocy domowej, która istnieje
a oni o niej nie wiedzą. Podobnie jest jeśli chodzi o tego typu przestępstwa kradzieży i włamania
istotna jest kwota przy kradzieży. Od ponad roku obowiązuje kwota 500 zł.
9) M. Słonina: poinformował, że dojdzie do oficjalnego przekazania miejsca pod posterunek
policji .Wstępnie będzie urzędowało tam około 7 policjantów. Planowane otwarcie tego posterunku
jest na III kwartał.
10) Burmistrz Miasta i Gminy: potwierdził informację o przekazaniu nowego posterunku
poinformował również o przetargach Agencji Mienia Wojskowego na nieruchomość po byłym
Komisariacie Policji. Burmistrz ma nadzieję,że uda się przejąć tę nieruchomość i przeniesie tam

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Burmistrz podziękował policjantom za
współpracę.
2. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi A. Śliwowski przedstawił informację na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Miasta i Gminy
Świerzawa (zał. nr 2).
Dyskusja:
1) W. Wójcik: zapytał, jakie nieprawidłowości ppoż występują przy kościele w Lubiechowej?
2) A. Śliwowski: odpowiedział, że jest to szczególny obiekt i bardzo cenny zabytek, powinien być
wyposażony w monitoring pożarowy tj. system czujek przeciwpożarowych, które podczas centralkę
w przypadku wykrycia pożaru alarmują straż. Niestety ze względu na braki finansowe ten kościół
nie jest wyposażony w ten monitoring i w przypadku pożaru może wydłużyć się czas przybycia
strażaków na miejsce. Wpisanie tego obiektu na listę cennych zabytków spowodowało , że musi
być wyposażony w taki monitoring.
3) M. Matusiak: poinformował, że mieszkańcy pytają gdzie należy spalić gałęzie z przycinanych
drzewek przydomowych. Czy można to zrobić na wybetonowanym i bezpiecznym miejscu? Jak to
należy zrobić ?
4) A. Śliwowski: odpowiedział,że musimy przestrzegać przepisów, które zabraniają spalać
pozostałości roślinnych, odpadów i innych rzeczy. Wypalenie jest procesem szkodliwym dla
środowiska i niebezpiecznym pożarowo. Największym problemem jest to,że ludzie gromadzą dużą
ilość odpadów i po podpaleniu cała okolica jest zadymiona, wtedy najczęściej mieszkańcy,sąsiedzi
zgłaszają wypalanie. Przepisy zabraniają też wypalenia takich pozostałości ze względu na
zadymianie drogi, może to stworzyć zagrożenie dla ruchu drogowego. Ustawa o odpadach mówi,że
spalanie odpadów jest dozwolone tylko w odpowiednich spalarniach. Jeśli ktoś spala czyste gałęzie
to można to traktować jako zwykłe ognisko odpowiednio zabezpieczone.
6) E. Grabski: poinformował, że schronisko w Dobkowie ma 200 lat i jest pod wrażeniem kosztów
jakie muszą pokryć , aby spełnić zalecenia ppoż.
7) A. Śliwowski: odpowiedział, że schronisko w Dobkowie nie jest jedynym starym obiektem,
który trzeba dostosować do odpowiednich warunków. Jest na to specjalne rozwiązanie i wielu
właścicieli poszło w tym kierunku, otóż sporządza się tzw. ekspertyzę i stosuje się inne
rozwiązania, które poprawiają bezpieczeństwo w obiekcie. To często jest dużo tańsze od
dostosowywania do warunków technicznych np. monitoring, większa ilość gaśnic itd.
8) W. Wójcik: zapytał, jakie są koszty zainstalowania tego monitoringu w kościele
w Lubiechowej ?
9) A. Śliwowski: odpowiedział, że dostarczyli proboszczowi namiary na dwie firmy, które się
zajmują takim monitoringiem i prawdopodobnie była już kalkulacja cenowa. Problem jest tego
typu,że wyposaża się obiekt a potem co miesiąc trzeba płacić abonament za przesyłanie przez
operatora danych. Można pokusić się o pozyskiwanie dotacji lub dofinansowań z różnych źródeł na
zabezpieczenie obiektu, natomiast potem już właściciel poprzez stałe użytkowanie musi ten
abonament płacić.
10) P. Kisowski: zapytał, czy są już znane zasady podziału środków od firm ubezpieczeniowych na
ten rok?
11) A. Śliwowski: odpowiedział, że jeśli chodzi o dotacje finansowe dla jednostek OSP zmiany na
szczeblu ministerialnym spowodowały,że całe te środki zostały przesunięte do dzielenia przez
Państwową Straż Pożarną. One nadal trafiają do Ochotniczych Straży Pożarnych, więc nie ma
zagrożenia, że tych pieniędzy nie będzie, natomiast dysponentem, czyli osobą dzielącą będzie
Państwowa Straż Pożarna a nie Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Prace już trwają ,
czekamy na przepisy wykonawcze. Poinformujemy jednostki o zasadach naboru i składania
wniosków. Są tą pieniądze z Budżetu Państwa w formie dotacji, a każda taka dotacja wymaga
wkładu własnego.
12) Burmistrz Miasta i Gminy: poinformował, że uchwała Rady Miasta i Gminy Świerzawa
w zakresie czystości i porządku dopuszcza wypalanie suchych resztek roślinnych i obowiązuje na

terenie Miasta i Gminy Świerzawa. Gmina wydaje 131.000 zł rocznie, aby zabezpieczyć ten region
powiatu i naszej gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jeśli chodzi o sprawy związane
z obiektami to niedługo przeniesiemy Przedszkole do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i nie
będziemy wydawać pieniędzy na zabezpieczanie linii wodociągowej, zmieniamy całe
funkcjonowanie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym a jeśli chodzi o schronisko w Dobkowie to
zaczynamy działać, aby móc z niego korzystać. Podnośnik strażacki jest 500 metrów od remizy
i jest dobrze zabezpieczony w garażu, koszt utrzymania tego podnośnika to co miesiąc 181,00 zł.
Skłania się do tego,żeby go całkowicie wycofać, gdyż nie ma aż tylu zdarzeń z jego udziałem oraz
samochód jest już stary i wymaga remontów. Burmistrz podziękował za współpracę.
13) R. Lichoś: poinformował, że w roku poprzednim odbyły się nowe wybory do Zarządu MiejskoGminnego i wymienił skład zarządów w poszczególnych miejscowościach. Poinformował,że jest
spokojny o finansowanie z gminy, gdyż ilekroć się zwraca o pomoc to w miarę możliwości ona
jest. Poinformował również, że nadszedł czas , żeby wymieniać wysłużone żuki, może nie na
nowe, ale troszkę nowsze. Zdaję sobie sprawę z kosztów. Podziękował za współpracę.
14) Burmistrz Miasta i Gminy: poinformował, że będzie się starał dalej wspierać finansowo straż
oraz podnieść ekwiwalent strażakom. Podziękował za ich pracę licząc na dalszą współpracę.
3.Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa Ireneusz Maciejczyk przedstawił informację na temat
zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Świerzawa (zał. nr 3).
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego na
terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
Ad.5.Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz przedstawił informację z działalności bieżącej (zał. nr 4).
Nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad informacją Burmistrza.
Obrady opuścili radni : E. Dziedzic oraz E. Grabski. Od tego momentu w sesji uczestniczyło 12
radnych.
Ad.6. 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 5).
2. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych J. Michoń
przedstawił informację o działalności Komisji w okresie międzysesyjnym (załącznik nr 6).
3. Przedstawiciel Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
J. Zając przedstawił informację o działalności Komisji w okresie międzysesyjnym
(załącznik nr 7).
Ad.7. Wykorzystanie środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 r.
Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie W. Tyka przedstawiła informację na temat
wykorzystania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 r. (zał. nr 8).
Ad.8. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad informacją na temat wykorzystania środków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii za 2016 r.

Ad.9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1. Przewodniczący Rady MiG przedstawił projekt uchwały nr 149 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta i gminy Świerzawa na 2017 rok (zał. nr 9).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
2. Przewodniczący Rady MiG przedstawił projekt uchwały nr 150 w sprawie uchwalenia
studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa (zał.
nr 10).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
3. Kierownik Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie R. Marzec przedstawił projekt uchwały
nr 151 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków (zał. nr 11).
Radny M. Matusiak zapytał o stawki za wodę i ile osób nie płaci za wodę?
Kierownik R. Marzec podał stawki, które będą obowiązywały od 1 maja 2017 r.
Poinformował również,że w 2016 roku ZLG wystawiło kilkanaście wniosków o wyłączeniu
wody dla tych odbiorców, którzy zalegają z płatnościami. Dłużnicy wpłacili zaległości lub
poprosili o rozłożenie zadłużenia na raty.
W głosowaniu: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
4. Sekretarz MiG I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 152 w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (zał. nr 12).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
5. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 153 w sprawie przekazania
środków finansowych dla Policji(zał. nr 13).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
6. Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 154 w sprawie zmian
w budżecie na 2017 rok. (zał. nr 14).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została podjęta.

Ad 10. Interpelacje i zapytania radnych.
1. E. Bąk poprosiła o dokonanie przeglądu technicznego drogi w Starej Kraśnicy, za skrętem
do Dobkowa w kierunku Wojcieszowa, przy posesji nr 27 i nr 80. Zrobiły się tam koleiny,
które powodują, że jadące samochody zagrażają pieszym. Ponadto, przejeżdżające
samochody wydają bardzo głośne dźwięki, co jest szczególnie uciążliwe dla mieszkańców,
zwłaszcza w nocy.
2. E. Bąk poinformowała, że w nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku od Świerzawy do
Starej Kraśnicy w tzw. lipach są bardzo duże ubytki. Podobnie jest w centrum Świerzawy.
Samochód, który wjedzie w taką dziurę może zostać poważnie uszkodzony, a nawet może
spowodować wypadek z udziałem innego pojazdu. W związku z tym Radna zapytała o to,
kiedy nawierzchnia drogi zostanie naprawiona.

3. E. Bąk zapytała o to, kiedy będą wycięte pozostałe lipy rosnące przy drodze wojewódzkiej
na odcinku od Świerzawy do Starej Kraśnicy i kiedy zostaną usunięte drzewa, które już
zostały wycięte.
4. E. Bąk poprosiła o wystąpienie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
o uporządkowanie sytuacji związanej z rzeką Kaczawa w Starej Kraśnicy, a szczególnie
z graniczącą z rzeką działką nr 216.
Już od 2013 roku Radna zgłasza potrzebę i konieczność przeprowadzenia prac mających na
celu przywrócenie przekroju normalnego koryta rzeki Kaczawa, z lokalnym ubezpieczeniem
brzegów oraz fragmentarycznym usunięciem namulisk i usunięciem wyrw brzegowych. Na
wysyłane pisma Administrator przysyła tylko odpowiedzi, w których informuje, że widzi
takie potrzeby, ale nie ma na to środków.
Jest już prawie 5 lat od ostatniej powodzi. Mieszkający tam ludzie żyją w ciągłym strachu.
Obawiają się, że każdy większy deszcz może spowodować powódź.
5. J. Mosoń poprosił o to, aby w piśmie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
wystąpić o udrożnienie przepływu na rzece Kamiennik w Świerzawie, na odcinku od
kamiennego mostu na ulicy Kościuszki do mostu na ulicy Złotoryjskiej oraz
o wygarnięcie z koryta rzeki osadów, szczególnie pod mostem na ulicy Złotoryjskiej.
Większa ulewa spowoduje wylanie wody z koryta rzeki i zalanie drogi wojewódzkiej oraz
tej części miasta.
6. R. Kuryś poinformował, że most na wodospadzie w Krzeniowie został częściowo
rozebrany i pocięty, niektóre deski powyłamywały się. Most stwarza zagrożenie dla ludzi,
którzy tamtędy przechodzą.
7. S. Rosiński poprosił o wycięcie drzew (wierzb) przy Kaczawie na ulicy Ogrodowej
w Świerzawie oraz o odbudowę schodków do Kaczawy na ulicy Młyńskiej (na wysokości
kotłowni spółdzielni mieszkaniowej w Świerzawie). Zdarzają się takie sytuacje, że
następuje awaria wodociągu miejskiego i wtedy ludzie chcieliby wziąć wodę z rzeki.
8. M. Matusiak poinformował, że wywrócone drzewa, rosnące 300 metrów przed przejazdem
kolejowym przed Dynowicami w Nowym Kościele, stwarzają zagrożenie na drodze.
Drzewa są już tak pochylone, że jak będzie jechał duży samochód, to będzie o nie zaczepiał.
Drzewo może spaść na samochód albo na pieszych, którzy korzystają z tej drogi. Radny
zgłaszał ten problem do Rejonu Dróg Publicznych i uzyskał odpowiedź, że jak już drzewa
przewrócą się na drogę, pracownicy tej firmy przyjadą i załatwią problem. Teren należy do
administratora Kaczawy. Zostało tam wysłane pismo, na które na razie nie ma jeszcze
odpowiedzi. Sprawa powinna być załatwiona w trybie natychmiastowym.
9. U. Zajda poinformowała, że mieszkaniec Sokołowca Pan A.Z. (zamieszkały pod nr 146)
zgłosił na zebraniu wiejskim, iż droga pomiędzy polami jest zaorywana przez rolników.
Na zebraniu Burmistrz obiecał, że przyśle pracowników, którzy dokonają oględzin tej drogi.
Do chwili obecnej nikt nie przyjechał. Pan A.Z. denerwuje się tą sytuacją, niedawno znów
rozmawiał z Radną na ten temat.
10. U. Zajda poprosiła o uzupełnienie ubytków w drodze gminnej przy budynku nr 151 na
górnym Sokołowcu. Drogę użytkuje również Nadleśnictwo. Może przy współpracy z nimi
udałoby się ją połatać.
Ad 11. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz MiG J. Kołcz poinformował, że radni otrzymają pisemne odpowiedzi na zgłoszone
interpelacje.
Ponadto, Burmistrz poinformował:
1. Należy wystąpić wystąpić na drogę sądową w przypadku niezałatwienia sprawy. Oferuję
pomoc radcy prawnego. Zarządca musi to uregulować.
2. Rozpoczęto wycinkę drzew w ,,Lipach”, prace zostały wstrzymane, ale będziemy
interweniować w tym zakresie.

3. Kamiennik był już raz udrażniany, ale na pewno wystąpimy z pismem do zarządcy.
4. Odnośnie mostu na wodospadzie w Krzeniowie wystąpimy z pismem do zarządcy.
5. Wierzba koło P. K. należy również do zarządcy rzeki Kaczawa. Schodki na ul. Młyńskiej są
w jednym miejscu, natomiast zastanawia się czy w tym drugim miejscu są potrzebne, tam
mogą chodzić tylko wędkarze. Przyjrzy się sprawie.
6. Należy zadzwonić na 112 i poinformować straż, że jest zagrożenie na drodze przed
przejazdem kolejowym przed Dynowicami i strażacy wytną wiszące drzewa.
7. Poinformował,że sprawdzi zaoraną drogę w Sokołowcu.
Ad.12. Wolne wnioski.
1. Brak wolnych wniosków.
Ad. 13. Sprawy różne.
1. Radni podziękowali Pani Władysławie Tyka za wieloletnią współpracę.
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:
Sylwia Maleńczuk

Dokumenty stanowiące załączniki do protokołu znajdują się do wglądu w biurze Rady Miasta
i Gminy Świerzawa – Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie.

