PROTOKÓŁ
Z XXIX SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 25 KWIETNIA 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. 13:45.
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, 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, Wiesław Romejko, Aleksandra
Matuszak, Tadeusz Kossowski, Krzysztof Pióro,Józef Sudoł- Radny Rady Powiatu Złotoryjskiego,
Alicja Pawlus- Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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
15 radnych, co 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 XXVIII 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 realizacji programów profilaktyki zdrowotnej na lata 2016-2018:
1)”Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji
leczniczej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Świerzawa” za 2016 rok.
2) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta
i Gminy Świerzawa” za 2016 r.
6. Dyskusja.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”
w 2016 r.
8. Dyskusja.
9. Analiza z gospodarowania odpadami w gminie Świerzawa za 2016 r.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Miasta i Gminy Świerzawa” w 2016 r.
12. Dyskusja.
13. Informacja na temat działalności Zarządu Lokali Gminnych za 2016 r.
– wykonanie zadań rzeczowych, wynik finansowy.
14. Dyskusja.
15. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Miasta i Gminy Świerzawa.
16. Dyskusja.

17. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1) nr 155 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Świerzawa
od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi
Sokołowiec, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 2/15 o pow.1,43 ha i 2/16 o pow.0,71
ha,
2) nr 156 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru działki ewidencyjnej nr 136/7 w miejscowości Dobków w Gminie Świerzawa,
3) nr 157 w sprawie przyjęcia ,, Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Miasta
i Gminy Świerzawa”,
4) nr 158 w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola oraz punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Świerzawa.
5) nr 159 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Świerzawa.
6) nr 160 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodni Rejonowej w Świerzawie.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje.
20. Wolne wnioski.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski zaproponował zmiany do porządku obrad dodając
6 punktów ( pkt.15, 16 oraz 4 uchwały).
Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu do propozycji Przewodniczącego Rady.
W głosowaniu: za – 15 radnych, zaproponowany porządek obrad został przyjęty.
Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do protokołu.
W głosowaniu: za – 15, 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 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 i nr 3).
2. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych J. Michoń
przedstawił informację o działalności Komisji w okresie międzysesyjnym (załącznik nr 4
i nr 5).
3. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
E. Grabski przedstawił informację o działalności Komisji w okresie międzysesyjnym
(załącznik nr 6 i nr 7).
Ad.5. Sprawozdanie z realizacji programów profilaktyki zdrowotnej na lata 2016-2018:
1),,Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji
leczniczej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Świerzawa” za 2016 rok.

2) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta
i Gminy Świerzawa” za 2016 r.
Sekretarz Miasta i Gminy I. Maciejczyk przedstawił informację na temat realizacji programów
profilaktyki zdrowotnej na lata 2016- 2018 ( zał. nr 8).
Ad.6. Dyskusja.
1) M. Matusiak: zapytał ile osób w sumie było zaszczepionych?
2) Sekretarz: odpowiedział,że nie jest w stanie dokładnie stwierdzić ile osób zostało
zaszczepionych. Oficjalnie jest to 36 osób.
Ad.7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”
w 2016 r.
Sekretarz Miasta i Gminy I. Maciejczyk przedstawił informację na temat realizacji ,, Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi” ( zał. nr 9).
Ad.8. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji na temat realizacji ,,Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi”.
Ad.9. Analiza z gospodarowania odpadami w gminie Świerzawa za 2016 r.
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz przedstawił informację na temat gospodarowania odpadami
w gminie Świerzawa za 2016 r. ( zał. nr 10).
Ad.10. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji na temat gospodarowania odpadami w gminie
Świerzawa za 2016 r.
Ad.11. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Miasta i Gminy Świerzawa” w 2016 r.
Sekretarz Miasta i Gminy I. Maciejczyk przedstawił informację na temat realizacji ,,Programu
Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Świerzawa w 2016 r.”( zał nr 11).
Ad.12. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji na temat realizacji ,, Programu Opieki nad Zwierzętami
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Miasta i Gminy Świerzawa”
w 2016 r.
Ad.13. Informacja na temat działalności Zarządu Lokali Gminnych za 2016 r.
– wykonanie zadań rzeczowych, wynik finansowy.
Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski poinformował, że Kierownik Zarządu Lokali Gminnych
R. Marzec przedstawiał szczegółowo informację na temat działalności Zarządu Lokali Gminnych za
2016 r. na wszystkich komisjach i poprosił o zwolnienie z sesji ze względu na duży natłok prac.
Przewodniczący również poinformował,że radni mogą zadawać pytania na temat działalności ZLG
za 2016 r. , gdyż zostaną one przekazane kierownikowi i z pewnością na nie odpowie.( zał. nr 12)
Ad.14. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji na temat działalności Zarządu Lokali Gminnych za
2016 r.

Ad.15. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Miasta i Gminy Świerzawa.
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie A. Pawlus przedstawiła
informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej ( zał. nr 13).
Ad.16. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016
dla Miasta i Gminy Świerzawa.
Ad.17.Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1. Burmistrz MiG J. Kołcz przedstawił projekt uchwały nr 155 w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przejęcie przez Gminę Świerzawa od Agencji Nieruchomości Rolnych
nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Sokołowiec, oznaczonych
ewidencyjnie jako działki nr 2/15 o pow.1,43 ha i 2/16 o pow. 0,71 ha ( zał. nr 14).
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 156 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ewidencyjnej
nr 136/7 w miejscowości Dobków w Gminie Świerzawa ( zał. nr 15).
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. Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Pawlus przedstawiła projekt
uchwały nr 157 w sprawie przyjęcia ,, Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla
Miasta i Gminy Świerzawa” (zał. nr 16).
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. Sekretarz MiG I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 158 w sprawie ustalenia
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz
punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Świerzawa ( zał. nr 17).
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. Sekretarz MiG I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 159 w sprawie ustalenia
kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Świerzawa ( zał. nr 18).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15,przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
6. Sekretarz MiG I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 160 w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej
w Świerzawie (zał. nr 19).
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.18. Interpelacje i zapytania radnych.
1. J. Michoń w imieniu mieszkańców ul. Mickiewicza poprosił o wysypanie grysu na drodze
lokalnej. Zrobiły się tam doły, które powodują, że przejeżdżające samochody zawadzają
o wystające studzienki.
2. E. Grabski poprosił o zamontowanie hopki na drodze gminnej w Dobkowie koło posesji
Pana Zięby.
3. E. Grabski w imieniu mieszkańców poprosił o zamontowanie lustra na drodze
wojewódzkiej tj. na skrzyżowaniu w Starej Kraśnicy między salą wiejską a pawilonem.
Samochody jadące od strony Jurczyc jeżdżą tam bardzo szybko i wyjeżdżając z Dobkowa
ich nie widać.
4. E. Grabski poprosił o odnowienie pasów na drodze powiatowej w Dobkowie przy trzech
przystankach autobusowych. Dzieci wsiadają tam do autobusów.
5. E. Grabski poprosił o utwardzenie drogi gminnej w Dobkowie do posesji Pana
Kaczmarskiego, Nowickiego i do Pani Wyrazik. Jest to duży odcinek, mieszkańcy deklarują,
że sami sobie wyrównają, proszą tylko o dowiezienie materiału.
6. E. Grabski zapytał czy budynek na ul. Jeleniogórskiej 43 będzie przeznaczony do wolnej
sprzedaży czy będzie on przeznaczony na mieszkania socjalne?
7. W. Wójcik ponowił interpelację dotyczącą drogi powiatowej ze Świerzawy do
Lubiechowej. W rowach leżą gałęzie , które zarastają trawą co bardzo brzydko wygląda.
8. W. Wójcik poinformował, że na drodze powiatowej Świerzawa- Lubiechowa, w lasku przed
Lubiechową , na zakręcie ( odcinek ok. 20 m) są straszne doły. Należałoby je zasypać
i wyrównać głębokie dziury. Poprosił o skuteczną interwencje, ponieważ w tym miejscu jest
bardzo niebezpiecznie.
9. B. Szyja poinformował,że dzikie wysypisko śmieci przy drodze od ul. Skowornia Góra
w kierunku Lubiechowej wygląda bardzo brzydko. Ludzie sobie upatrzyli to miejsce
i wywożą tam wszystko. Zaproponował zamontowanie kamery w tym miejscu i zrobienie
z tym porządku.
10. M. Matusiak poprosił o kontrolę na skupie złomu w Nowym Kościele. Jest tam wiele
różnego rodzaju śmieci.
11. M. Matusiak zapytał czy ruszyła sprawa o przekazanie parku w Nowym Kościele?
12. M. Matusiak poinformował, że na drodze powiatowej w kierunku Biegoszowa do torów
kolejowych są bardzo duże ubytki.
Ad. 19. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz MiG J. Kołcz poinformował, że radni otrzymają pisemne odpowiedzi na zgłoszone
interpelacje.
Ponadto, Burmistrz poinformował:
1. Budynek na ul. Jeleniogórskiej 43 należy do wspólnoty gminy i nie zostanie wyznaczony do
sprzedaży.
2. Dzikie wysypiska przy drodze Świerzawa- Lubiechowa zostaną zagrodzone.
Ad.20. Wolne wnioski.
1. Brak wolnych wniosków.
Ad. 21. Sprawy różne.
1. Przewodniczący Rady P. Kisowski przypomniał radnym o składaniu oświadczeń
majątkowych do 30 kwietnia 2017r.

2. Przewodniczący Rady P. Kisowski poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 26 maja
2017 r. ( piątek) o godzinie 12:00 w CKSiT w Świerzawie ze względu na imprezę
samorządową.
3. Przewodniczący Rady P. Kisowski poinformował o konieczności zmiany terminu sesji na
czwartek o godzinie 12.30.
Ad.22. 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
referent ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych

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

