PROTOKÓŁ
Z XXXIII SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 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. 14.00
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, Irena Gruszka, Jadwiga Grzybczyk, Paweł Lipski, Wiesław
Romejko, Tadeusz Kossowski, Krzysztof Pióro.
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 a do porządku obrad dodał 4 projekty
uchwał . Przyjęcie porządku obrad 15- głosów za.
Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII 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 realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.
6. Dyskusja.
7. Informacja z realizacji inwestycji za I półrocze 2017 r. oraz rozpoczętych inwestycji.
8. Dyskusja.
9. Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych w 2016 r. oraz plany w pozyskiwaniu
tychże środków na przyszłość.
10. Dyskusja.
11. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025 ,
stan do VIII.2017 r.
12. Dyskusja.
13. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1) uchwała nr 183 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Świerzawa oraz nadania mu statutu,
2) uchwała nr 184 w sprawie zmian w budżecie,
3) uchwała nr 185 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
4) uchwała nr 186 w sprawie przejęcia przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Świerzawie
mienia, należności i zobowiązań finansowych oraz dokumentacji dotychczasowego
Gimnazjum w Świerzawie,
5) nr 187 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno- gospodarczego
południowej części Dolnego Śląska ,, SUDETY 2030”,

6) nr 188 w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie
oraz użyczenie aktów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodni Rejonowej w Świerzawie,
7) nr 189 w sprawie głoszenia kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wolne wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie sesji.
Ad.2. Przyjęcie protokołu z XXXII 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).
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 4,5).
Ad.5.Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.
Skarbnik Miasta i Gminy A. Chodyra przedstawił informację z realizacji budżetu za I półrocze
2017 r. (zał. nr 6).
Ad.6. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Ad.7. Informacja z realizacji inwestycji za I półrocze 2017 r. oraz rozpoczętych inwestycji.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń przedstawił informację z realizacji inwestycji za I półrocze
2017 r. oraz rozpoczętych inwestycj ( zał. nr 7).
Ad.8. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Ad.9. Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych w 2016 r. oraz plany w pozyskiwaniu
tychże środków na przyszłość.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń przedstawił informację o pozyskiwaniu środków zewnętrznych
w 2016 r. oraz plany w pozyskiwaniu tychże środków na przyszłość ( zał. nr 8).
Ad.10. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Ad.11. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025
stan do VIII.2017 r.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń przedstawił informację z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i
Gminy Świerzawa na lata 2015-2025 stan do VIII.2017 r. ( zał. nr 9).
Ad.12. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.

Ad.13. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1.Sekretarz Miasta i Gminy I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 183 w sprawie
utworzenia Żłobka Gminnego w Świerzawie dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Świerzawa oraz nadania mu statutu (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.
2. Skarbnik Miasta i Gminy A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 184 w sprawie
zmian w budżecie (zał. nr 11).
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 Miasta i Gminy A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 185 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej( zał. nr 12).
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 Miasta i Gminy I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 186 w sprawie
przejęcia przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Świerzawie mienia, należności i
zobowiązań finansowych oraz dokumentacji dotychczasowego Gimnazjum w Świerzawie
( zał. nr 13).
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 Miasta i Gminy I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 187 w sprawie
przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno- gospodarczego południowej części
Dolnego Śląska ,, SUDETY 2030” (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.
6. Sekretarz Miasta i Gminy I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 188 w sprawie
określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktów
trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w
Świerzawie ( 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.
7. Skarbnik Miasta i Gminy A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 189 w sprawie
zgłoszenia kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu ( 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.
Ad.14. Interpelacje i zapytania radnych.
1. P. Kisowski prosi o naprawę barierek koło środkowego przystanku autobusowego w
Rzeszówku, konkretnie od strony posesji Pana Sołtysa.
2. P . Kisowski w imieniu mieszkańca prosi o zamontowanie korytek na krótkim odcinku
pobocza na ul. Reymonta w Świerzawie, obok posesji nr 32 – droga do zapory. W wyniku
opadów deszczu kamień regularnie z tego miejsca jest zabierany przez wodę w dół ulicy.
3. E. Grabski poinformował, że na drodze między Dobkowem a Starą Kraśnicą jest zepsuta
studzienka i płynie tamtędy woda. Dodał, że gdy przyjdzie zima i ona zamarznie , wówczas
nie będzie przejazdu.

4. U. Zajda prosi o postawienie znaku ograniczenia prędkości lub progu zwalniającego przy
posesji nr 26 w Sokołowcu. Wyjście z budynku jest usytuowane bezpośrednio na drogę, a
samochody jeżdżą tam z dużą prędkością. Zagraża to bezpieczeństwu mieszkańców tego
budynku.
5. U. Zajda prosi o przycięcie gałęzi drzewa przy Domu Nauczyciela w Sokołowcu – przy
wyjeździe na Proboszczów, gdyż lampa, która stoi obok oświetla tylko drzewo, jego liście a
nie drogę.
Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz MiG J. Kołcz poinformował, że radni otrzymają pisemne odpowiedzi na
zgłoszone interpelacje.
Ponadto Burmistrz poinformował:
1. Zepsuta studzienka na drodze między Dobkowem a Starą Kraśnicą – właściciel posesji musi
naprawić zepsutą studzienkę.
2. Postawienie znaku ograniczenia prędkości lub progu zwalniającego przy posesji nr 26 w
Sokołowcu - informację o przekraczaniu prędkości na tym odcinku drogi zostanie
przekazana do Policji.
3. Przycięcie gałęzi przy Domu Nauczyciela w Sokołowcu i oświetlenie – zostanie
uporządkowane.
Ad.16. Wolne wnioski.
1. Brak wolnych wniosków.
Ad.17. Sprawy różne.
1. Sołtys Biegoszowa Pani Irena Gruszka poinformowała, że należy odmulić rów rzeki od
posesji nr 13 w Biegoszowie.
2. Sołtys Biegoszowa Pani Irena Gruszka poinformowała, że od budynku nr 31 była
remontowana droga, lecz brakuje tam korytek – do posesji Pana Hajdra.
Burmistrz MiG. J. Kołcz poinformował, że sprawdzi jak wygląda sytuacja na tej drodze.
3. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy P. Kisowski przeczytał pismo od Komendanta
KPPSP w Złotoryi Pana Tomasza Herbuta dotyczące prośby o zabezpieczenie w budżecie
kwoty 20 tys. zł na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Złotoryi na zadania związane z zakupem nowego pojazdu ratowniczo- gaśniczego klasy
średniej.
Ad.18. 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.

