PROTOKÓŁ
Z XXXI SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 29 CZERWCA 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. 12.30 do godz. 15.20.
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, 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, Andrzej Chodyra
– Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa, Ireneusz Maciejczyk – Sekretarz Miasta i Gminy
Świerzawa, sołtysi: Irena Gruszka, Kazimiera Ciężka, Wiesław Romejko,Aleksandra Matuszak,
Lucyna Krzyżowska - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej 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 Rady MiG P. Kisowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektów uchwał od nr 169 do nr 177.
Nikt nie zgłosił uwag do zgłoszonych wniosków. W głosowaniu radni jednogłośnie przyjęli
zaproponowany porządek obrad.
Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXX 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 budżetu gminy za 2016 rok oraz absolutorium:
1) sprawozdanie finansowe gminy Świerzawa za 2016 rok,
2) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za 2016 rok,
3) opinia RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016,
4) opinia Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za
2016 r.
6. Dyskusja.
7. Opinia RIO we Wrocławiu do wniosku Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Świerzawa
za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.
10. Analiza działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie.
11. Dyskusja.
12. Informacja
na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
w gminie Świerzawa.
13. Dyskusja.

14. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1) nr 165 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2016 rok,
2) nr 166 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2016 rok,
3) nr 167 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Świerzawa.
4) nr 168 w sprawie przyjęcia ,, Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy
Świerzawa na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”,
5) nr 169 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Świerzawa,
6) nr 170 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,
7) nr 171 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa,
8) nr 172 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta
i Gminy Świerzawa za pomocą instrumentu płatniczego,
9) nr 173 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Świerzawa
na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi
Rzeszówek, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 238/13 o pow. 0,3238 ha.
10) nr 174 w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
11) nr 175 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
12) nr 176 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów
inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy
Świerzawa, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów
wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji,
13) nr 177 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Policji.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie sesji.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z XXX 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 Józef 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 i 3).
2. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych J. Michoń
przedstawił informację o działalności Komisji w okresie międzysesyjnym (załącznik nr 4
i 5).
3. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
E. Grabski przedstawił informację o działalności Komisji w okresie międzysesyjnym
(załącznik nr 6 i 7).

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016 r. oraz absolutorium:
a) sprawozdanie finansowe gminy Świerzawa za 2016 rok.
Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Świerzawa za
2016 rok (zał. nr 8).
b) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za 2015 rok.
Burmistrz Miasta i Gminy Józef Kołcz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Świerzawa za 2016 rok (zał. nr 9).
c) opinia RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016.
Skarbnik Miasta i Gminy A. Chodyra odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Świerzawa za 2016 rok (zał. nr 10).
d) opinia Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Miasta i Gminy Świerzawa
za 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Matusiak przedstawił opinię Komisji na temat wykonania
budżetu MiG Świerzawa za 2016 rok (zał. nr 11).
Ad.6.Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji.
Ad.7. Opinia RIO we Wrocławiu do wniosku Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy P. Kisowski odczytał uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady MiG Świerzawa w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Świerzawa absolutorium za 2016 rok (zał. nr 12).
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za 2016 rok.
Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 165 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za 2016 rok (zał. nr 13).
W głosowaniu: za – 15, przeciw - 0 , wstrzymujących się – 0 radnych ,uchwała została podjęta.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 166 w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa (zał. nr 14).
W głosowaniu: za – 15, przeciw - 0 , wstrzymujących się – 0 radnych, uchwała została podjęta.
Ad 10. Analiza działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie.
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie L. Krzyżowska przedstawiła informację na
temat działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie ( zał. nr 15, 16,17).
Ad.11. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji.
Ad.12. Informacja na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
w gminie Świerzawa.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy P. Kisowski przedstawił informację na temat przygotowania
do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Świerzawa (zał. nr 18).
Ad.13. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji.
Ad.14. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy P. Kisowski przestawił projekt uchwały nr 167
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Świerzawa (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.

2. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy P. Kisowski przestawił projekt uchwały nr 168
w sprawie przyjęcia ,, Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Świerzawa na
lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”, (zał. nr 20).
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 Miasta i Gminy P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 169
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Świerzawa (zał. nr 21).
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 Miasta i Gminy P. Kisowski przestawił projekt uchwały nr 170
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok, (zał. nr 22.).
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 Miasta i Gminy P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 171
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa,
(zał. nr 23).
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. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 172
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy
Świerzawa za pomocą instrumentu płatniczego,(zał. nr 24).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
7. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 173
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Świerzawa na rzecz
Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi
Rzeszówek, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 238/13 o pow. 0,3238 ha.
(zał. nr 25).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
8. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 174
w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (zał. nr 26).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
9. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 175
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,(zał. nr 27).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
10. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Z. Mosoń przedstawił projekt uchwały nr 176 w
sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji
zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Świerzawa, poprzez
wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do
finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji (zał. nr 28).
Radny J. Michoń zapytał czy można wymienić dotychczasowy piec węglowy na nowy piec
węglowy?
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń odpowiedział, że można wymienić taki piec, ale tylko
na piec klasy piątej, którego jedynym paliwem jest ekogroszek.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
11. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 177
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
(zał. nr 29).
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.15. Interpelacje i zapytania radnych.
1. S. Rosiński poinformował,że naprawiono pobocze przy chodniku na ul. Młyńskiej
w Świerzawie, ale teraz kierowcy korzystają z tego pobocza i jeżdżą po nim. W związku
z tym poprosił o zamontowanie spowalniacza.
2. S. Rosiński poinformował, że na terenie działek tj. ul. Ogrodowa zamontowano ławeczki
i mieszkańcy korzystający z tych ławek zostawiają po sobie śmieci. Prosi o doglądanie tego
terenu i posprzątanie go.
3. S. Rosiński poprosił o udrożnienie rzeki Kaczawy przy ul. Młyńskiej i Ogrodowej. Rzeka
jest zarośnięta krzakami i przy większych opadach atmosferycznych może wylać poza
koryto. Prosi o wycięcie tych krzaków.
4. S. Rosiński poinformował, że przy ul. Zielonej obok potoku Kamiennik zapada się mur,
płyty są osadzone na jednym kamieniu i jest tam niebezpiecznie. Ludzie chodzą tam często
z psami.
5. W. Wójcik poprosił o uprzątnięcie wyciętych krzaków z ul. Wczasowej w Lubiechowej.
6. W. Wójcik zaproponował ustanowienie regulaminu korzystania z placu na kamieniołomach
w Lubiechowej. Może taki regulamin zdyscyplinuje użytkowników tego placu.
7. U. Zajda poprosiła o wykoszenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w Sokołowcu. Zarząd
Lokali Gminnych ani razu nie wykosił tego terenu.
8. U. Zajda poprosiła o wyczyszczenie rzeki Czermnicy w Sokołowcu. Na całym odcinku są
porośnięte trawy, już prawie nie widać koryta rzeki.
9. U. Zajda poprosiła o postawienie lustra przy drodze powiatowej, między posesją nr 18 i 19
w Sokołowcu ( między Panem R. Omachilem a Panią Dzikuć.) Jest tam bardzo
niebezpieczny teren.
10. U. Zajda poprosiła o postawienie spowalniacza na drodze gminnej koło posesji Pana
A. Daszkiewicza. Droga w tym miejscu jest zrobiona, kierowcy bardzo szybko jeżdżą
i stwarzają niebezpieczeństwo.
11. J. Zając poinformował, że w parku przy ruinach pałacu w Rząśniku powyrastały gałęzie,
które zasłaniają drogę. Jadąc z Jeleniej Góry w stronę Bełczyny nic nie widać. Ta droga jest
zarośnięta aż do końca parku tzn. za sklepem zakręt również jest niewidoczny. Poprosił
o interwencję.
12. M. Matusiak poprosił o wykoszenie terenu starego cmentarza w Nowym Kościele koło Pana
Fajkisza. Tam rosną chwasty na drogach i ścieżkach ok. 3 m wysokości. Ciężko jest dojść
i brzydko to wygląda.
13. J. Mosoń poprosił o przycięcie żywopłotów na ul. Złotoryjskiej w Świerzawie, wyjeżdżając
z bloków nic nie widać.

14. J. Mosoń zapytał o koszty dezynfekcji i przygotowania lokalu mieszkalnego na
ul. Złotoryjskiej 20 po zmarłym Panu Szućko dla następnego lokatora. Jest to lokal gminny.
15. E. Grabski poprosił o wykoszenie placu na terenie przepompowni w Dobkowie.
16. E. Dziedzic poprosił o zamontowanie oświetlenia w uliczkach między Panem Dymycz
a Panią Ledwan w Podgórkach. Są tam słupy energetyczne.
17. E. Dziedzic zapytał czy można postawić wiatę na przystanku autobusowym koło Pana
Karpiaka ,,Na Widoku” w Podgórkach.
18. E. Dziedzic zapytał kiedy jest zaplanowany remont świetlicy w Podgórkach?
19. E. Bąk poinformowała, że mieszkańcy Starej Kraśnicy mają problemy z zaparkowaniem
auta w centrum Świerzawy, gdyż nie ma miejsc parkingowych. Zapytała czy będą
parkometry ?
Ad 16. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz MiG J. Kołcz poinformował, że radni otrzymają pisemne odpowiedzi na zgłoszone
interpelacje.
Ponadto Burmistrz poinformował, że:
1. Podejmie działania w sprawie spowalniacza na ul. Młyńskiej.
2. Jest spory problem z udrożnieniem rzeki Kaczawa. Powstała nowa spółka PGW Wody
Polskie, która jak tylko zacznie swoją działalność tj. od 1 lipca 2017 roku napiszemy do niej
interpelacje.
3. Krzaki na ul. Wczasowej w Lubiechowej zostaną uprzątnięte.
4. Regulamin korzystania z kamieniołomu nie ma sensu, ponieważ użytkownicy tego miejsca
zdewastują bądź spalą go tak jak ławki i inne rzeczy. Padła propozycja wydzierżawienia
tego placu, żeby on służył mieszkańcom i jednocześnie ktoś miał nadzór nad tym obiektem.
5. Przekaże interpelacje w sprawie wykoszenia terenu oczyszczalni ścieków w Sokołowcu.
6. W chwili, gdy przystąpimy do projektu dotyczącego oczyszczalni Rząśnik – Sokołowiec
poprawi się stan rzeki Czermnicy w Sokołowcu.
7. Przy posesji nr 18 i 19 należy postawić znak drogowy – pierwszeństwo dla nadjeżdżających
z przeciwka .
8. Wystąpi do właściciela parku w Rząśniku o przycięcie gałęzi i uprzątnięcie terenu.
9. Stary cmentarz w Nowym Kościele jest cmentarzem nie uczęszczanym, wygaszonym
natomiast przyjrzy się temu tematowi.
10. Żywopłot na ul. Złotoryjskiej zostanie wykoszony.
11. Dezynfekcja mieszkania na ul. Złotoryjskiej musiała być dokonana, zlecenie firmie
dezynfekującej zlecił Zarząd Lokali Gminnych. Nie wiadomo ile będzie to kosztować.
12. Teren przepompowni będzie skoszony.
13. Oświetlenie uliczne w tym miejscu nie było zaplanowane w budżecie miasta i gminy.
14. Wiata ,, Na widoku” jest zaplanowana w funduszu sołeckim.
15. Remont świetlicy w Podgórkach ruszy wtedy, gdy podpiszemy umowy z wykonawcami.
Będziemy ogłaszać przetargi.
16. Parkometrów w Świerzawie nie będzie, gdyż jest to zbyt duży koszt. Jest na tyle miejsc
parkingowych np. przy Placu Najświętszej Marii Panny.
Ad.17. Wolne wnioski.
1. Pani sołtys I. Gruszka zapytała dlaczego sołtysi nie są powiadamiani o sprzątaniu wiosek?
Ostatnio miała miejsce sytuacja, gdzie przyjechało 5 osób do sprzątania i nie wiedzieli co
robić.
Burmistrz zapewnił, że zareaguje na to i sołtysi będą informowani o takich sytuacjach.

Ad. 18. Sprawy różne.
1. Przewodniczący przedstawił dwa pisma, które wpłynęły do urzędu od Wojewody
Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka oraz Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej
w Złotoryi Pana Tomasza Herbuta w sprawie wymiany pojazdu.
2. Pan Radny E. Grabski poprosił o opinie Burmistrza J. Kołcza w sprawie pisma od
Komendanta PSP w Złotoryi. Stwierdził, że auto kupią praktycznie tylko samorządy.
3. Burmistrz J. Kołcz odpowiedział,że zapisze w projekcie budżetu ten wydatek a od radnych
będzie zależało czy zostanie uchwalony.
Ad.19. 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, pokój nr 17.

