PROTOKÓŁ
Z XLI SESJI RADY MIEJKSIEJ W ŚWIERZAWIE
Z DNIA 25 MAJA 2018 R.
Miejsce posiedzenia: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.
Przewodniczący obrad: Paweł Kisowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie.
Protokolant: Sylwia Maleńczuk – pracownik Urzędu Miejskiego w Świerzawie.
Czas trwania sesji: od godz. 12:30 do godz. 14:15.
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 Frankowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi, sołtysi: Paweł Lipski,
Wiesław Romejko.
Ad.1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie 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 XL sesji Rady Miejskiej w Świerzawie.
3. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miejskiej w Świerzawie.
5. Informacja na temat bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
6. Dyskusja.
7. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Przychodni Rejonowej w Świerzawie za 2017 r. i I
kwartał 2018 r.
8. Dyskusja.
9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1) nr 240 w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.,
2) nr 241 w sprawie przekazania środków finansowych dla policji,
3) nr 242 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji,
4) nr 243 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Świerzawa.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie dodał do porządku obrad projekty uchwał od nr 243–
246 tj.
1) nr 244 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania
podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. ,, Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków” ,
2) nr 245 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świerzawie,
3) nr 246 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.
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Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu do propozycji Przewodniczącego Rady.
W głosowaniu: 15- za, 0- przeciw, 0- wstrzymujących się radnych , zaproponowany porządek obrad
został przyjęty.
Ad.2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Świerzawie.
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).
Radny M. Matusiak zapytał ile kosztuje woda na terenach wiejskich ?
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz odpowiedział, że stawka wynosi 3,26 zł brutto.
Radna M. Piórczyńska zapytała od kiedy będą obowiązywały nowe stawki taryf za wodę?
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że nowe stawki taryf za wodę będą obowiązywały od 1
lipca.
Radna E. Bąk dodała, że w Starej Kraśnicy w miejscu bazy pod kanalizację sanitarną w czasie deszczu
powstaje straszne błoto, które potem znajduje się na jezdni i jest niebezpiecznie. Prosi o zwrócenie
uwagi na ten fakt.
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz odpowiedział, że taki fakt można zgłosić na policję.
Radny B. Szyja poinformował, że 10 maja był Dzień Pracownika Komunalnego, natomiast nikt z
władz o tym święcie nie pamięta. Prosi, aby mieć to święto również na uwadze.
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz odpowiedział, że sprawdzi czy takie życzenia były na stronie
internetowej oraz dodał, że pracownicy komunalni dostali w związku z tym dniem premie.
Radny B. Szyja dodał, że chodzi tylko o dobre słowo i pamięć.
Radny P. Kisowski zapytał zapytał do kiedy należy wykorzystać dotację z FOGR na drogę w
Rzeszówku?
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz odpowiedział, że jest jeszcze czas na ten przetarg.
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 bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
Informację na temat bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Świerzawa przedstawił Dyrektor PUP w
Złotoryi Pan K. Frankowski ( zał. nr 5).
Ad.6. Dyskusja.
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz podziękował Dyrektorowi PUP w Złotoryi za współpracę.
Radny E. Dziedzic dodał, że nie raz sygnalizował Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa o
problemie komunikacyjnym mieszkańców wsi Podgórki. Radny zaznaczył, że mieszkańcy tej wsi
mają problem z dojazdem do pracy. Jeździ mało autobusów.
Dyrektor PUP w Złotoryi K. Frankowski dodał, że pracodawcy w tej chwili skłaniają się do
zapewnienia transportu swoim pracownikom.
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz poinformował, że są uruchomione kursy autobusów do Jeleniej
Góry przez Podgórki.
Radny E. Dziedzic poprosił o wykaz tych kursów autobusowych.
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Ad. 7. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Przychodni Rejonowej w Świerzawie za 2017 r. i I
kwartał 2018 r.
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz poinformował, że Pan Kierownik SP ZOZ Przychodni Rejonowej
w Świerzawie nie mógł uczestniczyć w sesji Rady Miejskiej w Świerzawie ze względu na swoje
obowiązki, natomiast sprawozdanie zostało omówione na Komisjach Rady Miejskiej. ( zał. nr 6).
Ad. 8. Dyskusja.
Brak dyskusji.
Ad.9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1. Skarbnik Miasta i Gminy A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 240 w sprawie zmian w
budżecie na 2018 rok (zał. nr 7 ).
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została podjęta.
2. Skarbnik Miasta i Gminy A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 241 w sprawie przekazania
środków finansowych dla Policji ( zał. nr 8).
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została podjęta.
3. Skarbnik Miasta i Gminy A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 242 w sprawie zmiany
uchwały w sprawie emisji obligacji ( zał. nr 9).
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została podjęta.
4. Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz przedstawił projekt uchwały nr 243 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta
Świerzawa ( zał. nr 10).
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została podjęta.
5. Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz przedstawił projekt uchwały nr 244 w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń budynków do kanalizacji
sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków”
( zał. nr 11).
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została podjęta.
6. Sekretarz Miasta i Gminy I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 245 w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świerzawie ( zał. nr 12).
Radna E. Bąk zapytała jak będą wyglądać wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej?
Radna poinformowała, że młodzież dojeżdża do Gimnazjum i są to uczniowie w wieku do 15 lat,
natomiast starsza młodzież jest w szkołach średnich. Radna E. Bąk zapytała w jaki dzień będą
organizowane wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej i czy to będzie organizowane turami ?
Radnej zależy na tym, żeby młodzież dojeżdżająca również miała możliwość zagłosować.
Radna również zwróciła uwagę na wykaz okręgów wyborczych do Młodzieżowej Rady Miejskiej i
zaproponowała, aby zmienić miejsce głosowania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Świerzawie z
ul. Dworcowej na ul. Reymonta w Świerzawie.
Sekretarz Miasta i Gminy I. Maciejczyk udzielił odpowiedzi na pytania radnej informując, że o
terminie wyborów będzie informować obwieszczenie. Sekretarz zasugerował, żeby w wyznaczonym
terminie np.w piątek zagłosowały dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, a w sobotę może
zagłosować młodzież ze szkół średnich.
Sekretarz Miasta i Gminy I. Maciejczyk przyznał rację Radnej E. Bąk co do okręgów wyborczych i
postanowił przychylić się do jej wniosku o zmianę miejsca głosowania Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Świerzawie z ul. Dworcowej na ul. Reymonta w Świerzawie.
7. Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz przedstawił projekt uchwały nr 246 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Świerzawa ( zał. nr 13).
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych uchwała została podjęta po
zmianie.
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Ad.10. Interpelacje i zapytania radnych.
Radna E. Bąk:
Wniosek w sprawie naprawy i pomalowania barierki przed wiaduktem kolejowym w Starej Kraśnicy.
Barierka znajduje się miedzy rzeczką a drogą gminną na ul. Poprzecznej. Zostały wyłamane elementy,
a ich brak oraz zniekształcenie zagraża bezpieczeństwu.
Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje.
Odpowiedzi na interpelacje zostaną przekazane na piśmie.
Ad.12. Wolne wnioski.
Radny J. Mosoń przypomniał, że zgłaszał propozycję uhonorowania osób, które propagują nasze
tereny. Radny zaznaczył, że takie uhonorowanie miało odbyć się na Dniach Świerzawy, niestety po
zapoznaniu się programem obchodów tych dni stwierdza, że nie ma w nim uwzględnienia jego
propozycji.
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz poinformował, że takie wręczenie podziękowań i uhonorowanie
tych osób będzie miało miejsce podczas Dni Świerzawy.
Ad.13. Sprawy różne.
Radny E. Grabski poinformował, że nie ma możliwości przejazdu osobowymi autami na odcinku
drogi Stara Kraśnica – Jurczyce. Drogowcy założyli tylko znaki odgraniczenia prędkości.
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz poinformował, że dostał informację o braku firm, które chciałby
wykonać usługę. Nikt nie startuje w przetargach.
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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