PROTOKÓŁ
Z XXXIV SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 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. 14:45
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,Krzysztof Jagiełło- pracownik Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa, sołtysi:Kazimiera
Ciężka, Irena Gruszka, Jadwiga Grzybczyk.
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 zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o sześć projektów uchwał oraz
o zmianę projektu uchwały nr XXXIV/194/2017 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerzawa na projekt uchwały nr
XXXIV/194/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Miasta i Gminy Świerzawa oraz wprowadził 6 nowych projektów uchwał.
Przyjęcie porządku obrad 15- głosów za.
Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
3. Prezentacja Stowarzyszenia ,, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pt.,,Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata
2016- 2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego”.
4. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miasta i Gminy.
6. Sprawozdanie z realizacji założeń „Programu Rozwoju Oświaty Miasta i Gminy Świerzawa
w latach 2015-2020” za rok szkolny 2016/2017, w tym informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych oraz o wynikach egzaminów.
7. Dyskusja.
8. Informacja na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych.
9. Dyskusja.
10. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1) uchwała nr 190 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu,
2) uchwała nr 191 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów,
3) uchwała nr 192 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
i gminy Świerzawa,

4) uchwała nr 193 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na rok 2018.
5) uchwała nr 194 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Miasta i Gminy Świerzawa
6) uchwała nr 195 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum
w Świerzawie,
7) uchwała nr 196 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Świerzawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Świerzawie,
8) uchwała nr 197 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu,
9) uchwała nr 198 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Nowym Kościele w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym
Kościele,
10) uchwała nr 199 w sprawie zmian w budżecie,
11) uchwałą nr 200 w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie sesji
Ad.2. Przyjęcie protokołu z XXXIII 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. Prezentacja Stowarzyszenia ,, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pt.,,Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 20162023 dla Partnerstwa Kaczawskiego”.
Pracownice Stowarzyszenia ,, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” Pani Małgorzata
Dubrowska i Marta Cieślak zaprezentowały zmiany w strategii według nowych wytycznych
Ministerstwa. Omówiły również podstawy prawne wprowadzonych zmian – ustawa o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz cele lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW
na lata 2014-2020 takie jak m.in. rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Krainy Wygasłych
Wulkanów oraz podniesienie atrakcyjności Krainy Wygasłych Wulkanów.
Ad.4. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz przedstawił informację z działalności bieżącej (zał. nr 1).
Radny E. Grabski zabrał głos w sprawie Geoparku. Poinformował, że rozumie rozwój turystyki w
regionie, ale mieszkańcy i ich komfort życia jest również ważny, gdyż chcą się budować i rozwijać.
Burmistrz J. Kołcz wytłumaczył, że do Geoparku będzie należało 21 gmin. Dodał, że mamy
atrakcyjne tereny, dzięki którym jako mieszkańcy tego regionu możemy dużo skorzystać, gdyż
turysta zostawia pieniądze w naszej gminie.
Ad.5. 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.6. Sprawozdanie z realizacji założeń „Programu Rozwoju Oświaty Miasta i Gminy
Świerzawa w latach 2015-2020” za rok szkolny 2016/2017, w tym informacja o stanie
realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń przedstawił sprawozdanie z realizacji założeń ,,Programu
Rozwoju Oświaty Miasta i Gminy Świerzawa w latach 2015-2020” za rok 2016/2017 oraz
informacje o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach egzaminów (zał. nr 5).
Ad.7. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Ad.8. Informacja na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych.
Przewodniczący Rady MiG P. Kisowski poinformował,że wszyscy radni złożyli oświadczenia
majątkowe w wymaganym terminie. Oświadczenia zostały przekazane do Urzędu Skarbowego,
który dokonał analizy. Naczelnik Urzędu Skarbowego przesłał zbiorczą informację, że na 34
oświadczenia majątkowe 22 oświadczenia są prawidłowe pod względem formalnym i
merytorycznym, a 12 oświadczeń obarczonych jest wyłącznie wadami formalnymi. Nie
stwierdzono oświadczeń majątkowych zawierających błędy merytoryczne.
P. Kisowski poinformował, że Przewodniczący Rady i Burmistrz MiG oświadczenia majątkowe
składają również Wojewodzie. Ze sprawozdania Urzędu Wojewódzkiego wynika,że nie stwierdzono
błędów w oświadczeniach majątkowych.
Ad.9. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Podczas głosowania nad projektami uchwał w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Ad.10. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1.Przewodniczący Rady Miasta i Gminy P. Kisowski przedstawił projekt uchwały
nr 190 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
(zał. nr 6).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
2. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy K. Jagiełło przedstawił projekt uchwały nr 191
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, (zał. nr 7).
Radna M. Piórczyńska zabrała głos informując, że istnieje potrzeba poinformowania
mieszkańców co należy robić z odpadami medycznymi.
Pan K. Jagiełło odpowiedział, że odpady medyczne przyjmują apteki, a także PSZOK
( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów) zlokalizowany w Sędziszowej ul .Polna 6.
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz poinformował, że zostanie wydzielone konkretne
miejsce zbiórki pojemników z odpadami medycznymi.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
3. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy K. Jagiełło przedstawił projekt uchwały
nr 192 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Świerzawa ( zał. nr 8).

Radny J. Mosoń zapytał czy są planowane spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi
odnośnie utrzymania porządku i czystości?
Pan K. Jagiełło odpowiedział, że zaplanowano akcję edukacyjną w zakresie zbiórki
odpadów komunalnych.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
4. Sekretarz Miasta i Gminy I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 193 w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
( zał. nr 9).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
5. Sekretarz Miasta i Gminy I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 194 w sprawie
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
i Gminy Świerzawa (zał. nr 10).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
6. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy P. Kisowski przedstawił projekt uchwały
nr 195 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Świerzawie ( zał.
nr 11 ).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
7. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy P. Kisowski przedstawił projekt uchwały
nr 196 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Świerzawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Świerzawie ( zał. nr 12).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
8. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy P. Kisowski przedstawił projekt uchwały
nr 197 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu,( zał. nr 13 ).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
9. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy P. Kisowski przedstawił projekt uchwały
nr 198 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Nowym Kościele w ośmioletnią Szkołę Podstawowej w Nowym Kościele,
( zał. nr 14 ).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
10. Skarbnik Miasta i Gminy A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 199 w sprawie
zmian w budżecie ( zał. nr 15 ).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.

11. Skarbnik Miasta i Gminy A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 200 w sprawie
przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( zał. nr 16 ).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została
podjęta.
Ad.11. Interpelacje i zapytania radnych.
1. J .Mosoń prosi o interwencję w sprawie oczyszczenia potoku Kamiennik pod mostem na
ul. Złotoryjskiej w Świerzawie.
2. E. Grabski poinformował, że przy drodze powiatowej w Dobkowie, przy posesjach nr 18,
30, 94, 99 stoją drzewa, które należałoby przyciąć.
3. E. Grabski prosi o usunięcie drzewa przy posesji nr 100 w Dobkowie nieopodal rzeki
Bukownicy.
4. E. Grabski poinformował, że przy posesji nr 10 w Dobkowie nie świeci lampa.
5. S. Rosiński prosi o przycięcie świerków przy Placu Zamkowym w Świerzawie, ponieważ
zasłaniają one lampę, która ma oświetlać ścieżkę mieszkańcom.
6. S. Rosiński prosi o naprawę skweru na Placu Zamkowym, gdyż zapadają się tam chodniki.
7. E. Dziedzic poinformował, że przy drodze gminnej, naprzeciwko budynku nr 105
w Podgórkach zawala się przepust. Uliczka jest bardzo wąska. Prosi o położenie korytek.
8. U. Zajda prosi o postawienie lustra na drodze powiatowej przy posesji nr 2 w Sokołowcu.
Przy wyjeździe z posesji nie ma dobrej widoczności.
9. U. Zajda prosi o interwencję w sprawie oczyszczenia rzeki Czernica w Sokołowcu.
10. P. Kisowski poinformował,że przy drodze powiatowej w Rzeszówku, na wysokości mostu
i kapliczki są dwa zgniłe drzewa. Prosi o ich usunięcie.
11. P. Kisowski poinformował, że przy drodze powiatowej w Rzeszówku, przy posesji nr 35 jest
ogrodzenie, które znajduje się w pasie drogi i utrudnia pieszym bezpieczne poruszanie się.
12. P. Kisowski poinformował, że na posesji nr 35 w Rzeszówku biega duży pies, który stwarza
niebezpieczeństwo dla mieszkańców.
Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz MiG J. Kołcz poinformował, że radni otrzymają pisemne odpowiedzi na
zgłoszone interpelacje.
Ponadto Burmistrz poinformował:
1. Sprawa oczyszczenia potoku Kamiennik zostanie zgłoszona do zarządcy.
2. Sprawa przycięcia świerków na Placu Zamkowym -będzie załatwiona.
3. Sprawa lustra na drodze powiatowej w Sokołowcu- nie ma możliwości postawienia lustra
przy wyjeździe z prywatnej posesji.
Ad.13. Wolne wnioski.
1. Brak wolnych wniosków.
Ad.14. Sprawy różne.
1. Radny J. Mosoń zaproponował uhonorowanie Pana Tadeusza Ziemnickiego, który zajmuje
się kolekcjonowaniem starych widokówek z naszego regionu.
2. Radna U. Zajda zgłosiła, że wychodząc ze swojej posesji nr 93 w Sokołowcu znajdują się
dwie studzienki kanalizacyjne, które to ostatnio zostały czyszczone w taki sposób, że
wszystko zostało zabrudzone i brzydko pachniało. Prosi, żeby taka sytuacja nie miała więcej
miejsca, gdyż zgłosi to na policję.
3. Radna U. Zajda poinformowała, że zapytano ją dlaczego nie są organizowane uroczystości
50-lecia zawarcia związków małżeńskich. Kiedyś były obchodzone a teraz nie.

4. Sołtys I. Gruszka ponowiła wniosek o wyczyszczanie rzeki w Biegoszowie.
Burmistrz MiG J. Kołcz odpowiedział, że uhonoruje Pana Ziemnickiego, a jeśli chodzi
o uroczystości 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego to są one organizowane.
Ad.15. 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.

