PROTOKÓŁ
Z XXXIX SESJI RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z DNIA 29 MARCA 2018 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. 15:30
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, 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,
Rafał Lichoś – Prezes Zarządu Miejsko- Gminnego ZOSP RP, Tomasz Herbut- Komendant
Powiatowy PSP w Złotoryi, Mateusz Wodzyński – Starszy Technik Wydziału Operacyjnego KP PSP
w Złotoryi, Tomasz Brejdak- Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie ,sołtysi: Kazimiera
Ciężka, Irena Gruszka, Jadwiga Grzybczyk, Paweł Lipski, Wiesław Romejko, Aleksandra Matuszak,
Tadeusz Kossowski.
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 przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII 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 2017 r.
8. Dyskusja.
9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1) nr 225 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Świerzawa na 2018 rok,
2) nr 226 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Świerzawa oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
3) nr 227 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa,
4) nr 228 w sprawie zmian w budżecie,
5) nr 229 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
6) nr 230 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
7) nr 231 w sprawie emisji obligacji.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski.
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13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący dodał do porządku obrad projekt uchwały nr 232 w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy
Świerzawa.
Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu do propozycji Przewodniczącego Rady.
W głosowaniu: 15- za, zaproponowany porządek obrad został przyjęty.
Ad.2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII 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 (zał. nr 2).
2. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych J. Michoń
przedstawił informację o działalności Komisji w okresie międzysesyjnym (zał. nr 3).
3. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
E. Grabski przedstawił informację o działalności Komisji w okresie międzysesyjnym
(zał.nr 4).
Ad.5. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
1. Tomasz Brejdak Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie przedstawił informację na
temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Świerzawa ( zał.nr 5).
2. Tomasz Herbut Komendant Powiatowy PSP w Złotoryi przedstawił informację na temat
zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Miasta i Gminy Świerzawa ( zał.nr 6).
3. Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa I. Maciejczyk przedstawił informację na temat
zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Świerzawa ( zał.nr 7).
Ad.6. Dyskusja.
1. Radny E. Grabski zabrał głos w sprawie kradzieży na terenie wsi Dobków. Radny zwrócił się
w imieniu mieszkańców wsi do Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie Pana
Tomasza Brejdaka o zainicjowanie dyżurów policji w godzinach nocnych tj.1-3. Radny
poinformował, że w tych godzinach na terenie całej wsi są wyłączane lampy. Taka prośba
została skierowana również do dzielnicowego obecnego na zebraniu wiejskim w dniu 16
marca br.
2. Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie Pan Tomasz Brejdak odpowiedział, że ta
prośba zostanie uwzględniona. Kierownik Rewiru poinformował, że realizują swoje
obowiązki i w chwili obecnej są zwiększone ilości patrolu ruchu drogowego, natomiast
niedługo będą przywrócone patrole piesze. Kierownik Rewiru poinformował również, że w
dniu 5 kwietnia br. będzie uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Świerzawie, gdzie
stacjonować będzie 4 dzielnicowych, 2 prewencjuszy i kierownik, w sumie 7 osób. Kierownik
Rewiru Dzielnicowych potwierdził informację dotyczącą kradzieży w Dobkowie i weźmie
pod uwagę prośbę radnego.
3. Radna M. Piórczyńska zwróciła się z prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa Józefa
Kołcza o doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych. Radna poinformowała, że
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Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie zasygnalizował ten problem na posiedzeniu
Komisji Budżetowo- Finansowej,Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 27 marca br.
4. Kierownik Rewiru Dzielnicowych Tomasz Brejdak odniósł się do tematów podejmowanych
na posiedzeniach Komisji Rady dotyczących zakazów przy przejściach dla pieszych. Były
podejmowane 3 tematy dotyczące bezpieczeństwa i te problemy zostały wyeliminowane.
5. Burmistrz Miasta i Gminy Józef Kołcz podziękował policji za ich działania, pracę
dzielnicowych i za prace dążące do uruchomienia posterunku w Świerzawie.
6. Kierownik Rewiru Dzielnicowych Tomasz Brejdak podziękował Burmistrzowi Miasta i
Gminy oraz Radnym za uznanie dla pracy policji i pomoc w negocjacjach w sprawie
uruchomienia Posterunku Policji w Świerzawie.
7. Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa Józef Kołcz dodał, że Komendant Policji w Złotoryi
zadeklarował dodać jeszcze 2 etaty dla policjantów z drogówki.
8. Radny E. Grabski zapytał Komendanta Powiatowego PSP w Złotoryi Pana Tomasza Herbuta
o przepisy przeciwpożarowe dla budynków, gdyż uważa, że stare budynki należałoby całkiem
przekształcić, żeby odpowiadały tym przepisom. Dodał również, że jednostki OSP nie są
dobrze wyposażone, miejscowe jednostki ma stare wozy strażackie, które należałoby
wymienić. Gmina nie ma takich środków, żeby zakupić jednostkom OSP nowe wozy
strażackie.
9. Komendant Powiatowy PSP w Złotoryi Tomasz Herbut przedstawił informację dotyczącą
wpływających środków centralnych dla jednostek OSP na terenie Gminy Świerzawa.
Porównując wysokość środków wpływających dla poszczególnych gmin przez ostatnie 3 lata
Komendant Powiatowy PSP wymienił:
Gmina Pielgrzymka -548 tys.zł. ,
Gmina Świerzawa – 300 tys.zł,
Gmina Zagrodno- 283 tys. zł,
Gmina Złotoryja 106 tys. zł.
Miasto Złotoryja – 50 tys.zł,
Miasto Wojcieszów – 70 tys. zł.
Komendant Powiatowy PSP w Złotoryi Tomasz Herbut dodał, że przepisy się zmieniają, ale
nawet najstarsze budynki muszą być dostosowane do nowych przepisów. Komendant podał
przykład Zamku Grodziec, gdzie również są egzekwowane nowe przepisy przeciwpożarowe
i należy się do nich stosować.
10. Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa J. Kołcz pogratulował Komendantowi Powiatowemu
PSP w Złotoryi wspaniałej kadry i podziękował za współpracę. Burmistrz MiG dodał, że w
ramach współpracy został postawiony maszt, który ma na celu poprawienie łączności między
jednostkami.
11. Rafał Lichoś – Prezes Zarządu Miejsko- Gminnego ZOSP RP podziękował za podniesienie
ekwiwalentu dla strażaków, poinformował, że należy sukcesywnie wymieniać stare auta na
nowe. Prezes Zarządu Miejsko- Gminnego ZOSP RP w imieniu jednostek OSP z terenu
Gminy Świerzawa wręczył statuetki w ramach podziękowań dla Burmistrza Miasta i Gminy
Świerzawa Józefa Kołcza i Komendanta Powiatowego PSP w Złotoryi Tomasza Herbuta.
12. Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz podziękował również wszystkim strażakom OSP za
współpracę a w szczególności podziękowania złożył Panu Rafałowi Lichosiowi za służbę i
zaangażowanie w swoją pracę.
Ad.7. Wykorzystanie środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r.
Pracownica Urzędu Miejskiego w Świerzawie Sylwia Maleńczuk przedstawiła informację na temat
wykorzystanych środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r. ( zał. nr 8).
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Ad. 8. Dyskusja.
Brak dyskusji.
Ad.9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1.Przewodniczący Rady Miejskiej P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 225 w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie
Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2018 (zał. nr 9).
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. Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz przedstawił projekt uchwały nr 226 w sprawie oceny
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Świerzawa oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ( zał. nr 10).
Dyskusja:
Głos zabrał sołtys sołectwa Rząśnik P. Paweł Lipski, który zasygnalizował radnym problem z planem
zagospodarowania przestrzennego. Poinformował, że rolnikom są odbierane dotacje, gdyż problem
stanowi plan zagospodarowania przestrzennego. Sołtys poinformował o czynnikach wpływających
na odbieranie rolnikom dotacji i zapytał dlaczego miasto Świerzawa jest uwzględnione jako pierwsze
w zmianie planu zagospodarowania przestrzennego.
Radny E. Grabski dodał, że dotyczy to rolników w całej gminie Świerzawa.
Radny S. Rosiński zapytał czy można zmienić przepis dotyczący budowy budynków gospodarczych
i wymaganego w nim kąta dachu, który stanowi problem dla rolników?
Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa J. Kołcz odpowiedział, że nie można zmienić jednego przepisu
w planie. Poinformował, że zaczęto od miasta Świerzawa, gdyż jest tu najwięcej inwestycji a budżet
jest napięty.
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 radnych uchwała została podjęta.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa J. Kołcz przedstawił projekt uchwały nr 227 w sprawie
przyjęcia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Świerzawa. ( 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.
4. Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 228 w sprawie
zmian w budżecie na 2018 rok. ( 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.
Sesję Rady Miejskiej w Świerzawie opuścił Radny J. Mosoń. Od tego momentu w obradach
uczestniczy 14 radnych.
5. Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 229 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa.
( 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.
6. Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 230 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( zał.
nr 14).
Nikt z radnych nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
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W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została podjęta.
7. Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 231 w sprawie
emisji obligacji (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.
8. Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 231 w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu
Miasta i Gminy Świerzawa ( 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.10. Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radna U. Zajda poprosiła o uzupełnienie ubytków na drogach gminnych w Sokołowcu tj. droga
koło posesji nr 151- obok Pani Przemieśnik i droga do Państwa Słominiec.
Radna zaproponowała, żeby koszty naprawy drogi koło posesji nr 151 podzielić między Gminą
Świerzawa a Nadleśnictwem Złotoryja, gdyż z tej drogi głównie korzystają kierowcy, którzy wywożą
drzewo z lasu.
2. Radna U. Zajda poprosiła o usunięcie pochylonej wierzby przy drodze powiatowej, obok posesji
nr 112- pomiędzy Panem Szlęzakiem a Panem Muszalskim. Radna poinformowała, że wierzba
stwarza niebezpieczeństwo.
3. Radna U. Zajda poprosiła o wykonanie odpowiedniego odpływu wody na drodze powiatowej obok
posesji nr 33- Pani Boryckiej a posesją Pana Omachil. Radna poinformowała, że brakuje w tym
miejscu rowu i przy większych opadach deszczu droga ta jest zalewana.
4. Radny B. Szyja poprosił o uzupełnienie braków w drodze koło Pana Bijaka i Pana Konefała w
Sędziszowej.
5. Radny S. Rosiński poinformował, że na ul. Jeleniogórskiej ( droga na działki, przy mostku i przy
ławeczkach od strony działek) w Świerzawie znajduje się bardzo dużo butelek, które należy uprzątnąć.
6. Radny S. Rosiński poinformował, że na drodze koło działek na ul. Jeleniogórskiej w Świerzawie
coraz częściej jeżdżą motocykle i quady, które stwarzają niebezpieczeństwo dla spacerujących tam
ludzi. Prosi o dołożenie dużego kamienia, który uniemożliwi im wjazd na tę drogę. Radny
poinformował, że zgłosił również tą sprawę do Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie.
7. Radna E. Bąk poprosiła o poprawienie drogi przy posesjach od nr 17-20 w Starej Kraśnicy.
Mieszkańcy uważają, że ta droga nie została naprawiona w odpowiedni sposób, gdyż jest tam błoto.
8. Radna E. Bąk poinformowała, że przy bloku nr 64 w Starej Kraśnicy ( Dom Starców) znajdują się
źle zabezpieczone szamba, które nie są czyszczone i wybijają. Radna dodała, że szamba te znajdują
się przy placu zabaw.
Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz MiG J. Kołcz poinformował, że radni otrzymają pisemne odpowiedzi na zgłoszone
interpelacje. Ponadto poinformował:
1. Odnośnie dróg powiatowych wystąpi do Zarządu Powiatu.
2. Odnośnie szamba przy budynku nr 64 w Starej Kraśnicy poinformował, że zostanie tam
połączona kanalizacja i szambo zostanie zlikwidowane.
Ad.12. Wolne wnioski.
Radny E. Grabski przyłączył się do wniosku Radnej E. Bąk w sprawie planu zagospodarowania
przestrzennego oraz poinformował, że w dniu 23 kwietnia br. Komisja Rolnictwa, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska wyjedzie w teren, aby skontrolować drogi gminne.
Radny wystąpił z prośbą do sołtysów, aby wskazali jedną drogę, którą chcieliby, aby komisja
skontrolowała.
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Ad.13. Sprawy różne.
1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie poinformował , że w dniu 29.03.2018 r.
wpłynęło pismo od Wojewody Dolnośląskiego dotyczące uchwały nr XXXVIII/217/2018
Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy
Świerzawa. Z pisma wynika, że uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa,
nie skutkującym stwierdzeniem jego nieważności.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie poinformował, że w dniu 16.03.2018 r.
wpłynęła skarga na Kierownika Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie. Przewodniczący
Rady Miejskiej dodał, że Komisja Rewizyjna zapoznała się z tą skargą i będzie ona
rozpatrywana na sesji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu br., gdyż w chwili obecnej
Kierownik ZLG w Świerzawie przebywa na urlopie wypoczynkowym.
3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie poinformował, że w dniu 28.03.2018 r.
wpłynęły dwa pisma od Pani P. Kołcz skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa
J. Kołcza dotyczące wezwania do udzielenia informacji oraz do Kierownika Referatu
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej M. Grali dotyczące ostatecznego przedsądowego
wezwania do zaniechania naruszeń dóbr osobistych.
4. Sołtys wsi Biegoszów Pani Irena Gruszka powiadomiła, że jest problem dotyczący Szpitala
w Złotoryi. Pani sołtys informuje, że pielęgniarki są zastraszane, w salach w których leżą
pacjenci jest bardzo zimno, nie ma recepcji jak również mało jest pielęgniarek i lekarzy na
dyżurach. Sołtys I. Gruszka prosi o zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Świerzawie
odpowiednich władz celem złożenia wyjaśnień.
5. Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz poinformował, że na każdą sesję Rady Miejskiej w
Świerzawie zostają zaproszeni Radny Rady Powiatu, ale ich nieobecność wynika również z
tego, że w tym samym czasie mają posiedzenia Rady Powiatu w Złotoryi. Burmistrz
poinformował ,że zaprosi Starostę Złotoryjskiego, aby wyjaśnił kwestie dotyczącą szpitala w
Złotoryi.
Ad.14. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął obrady.
Na tym protokół został zakończony.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Świerzawie
Paweł Kisowski

Protokołowała:
Sylwia Maleńczuk
Dokumenty stanowiące załączniki do protokołu znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w
Świerzawie– Urząd Miejski w Świerzawie.
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