PROTOKÓŁ
Z XLII SESJI RADY MIEJKSIEJ W ŚWIERZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA2018 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. 14:45.
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,Kamil
Krupiński – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie, sołtysi: Kazimiera Ciężka, Irena
Gruszka, Wiesław Romejko, Aleksandra Matuszak, Tadeusz Kossowski.
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
14 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Świerzawie.
3. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miejskiej w Świerzawie.
5. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2017 rok oraz absolutorium:
1) sprawozdanie finansowe gminy Świerzawa za 2017 rok,
2) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Świerzawa,
3) opinia RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa
sprawozdania z wykonania budżetu na 2017 rok,
4) opinia Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Miasta i Gmina Świerzawa.
6. Dyskusja.
7. Opinia RIO we Wrocławiu do wniosku Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Świerzawa za
2017 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 249 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa,
2) nr 250 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Świerzawa,
3) nr 251 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasoby Gminy Świerzawa,
4) nr 252 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
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15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie dodał do porządku obrad projekty uchwał od nr 253256 tj.
1) nr 253 w sprawie ustanowienia tytułów ,, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Świerzawa”
oraz ,, Zasłużony dla Miasta i Gminy Świerzawa” i uchwalenia regulaminu ich nadawania,
2) nr 254 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych,
3) nr 255 w sprawie ustalenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka Gminnego w Świerzawie,
4) nr 256 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.
Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu do propozycji Przewodniczącego Rady Miejskiej.
W głosowaniu: 13- za, 0- przeciw, 1- wstrzymujących się radnych , zaproponowany porządek obrad
został przyjęty.
Ad.2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Świerzawie.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do protokołu.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych protokół został przyjęty.
Do obrad dołączył radny E. Dziedzic. Od tego momentu w sesji Rady Miejskiej uczestniczy już 15
radnych.
Ad.3. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
Burmistrz Miasta i Gminy Józef 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. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2017 rok oraz absolutorium:
1) Sprawozdanie finansowe gminy Świerzawa za 2017 rok.
Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa A. Chodyra przedstawił sprawozdanie finansowe
za 2017 r. ( zał. nr 5)
2) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za 2017 rok.
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za
2017 rok ( zał. nr 6)
3) Opinia RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Świerzawa sprawozdania z wykonania budżetu na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie P. Kisowski odczytał uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa
sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za 2017 rok (zał.7).
4) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Miasta i Gminy
Świerzawa za 2017 rok.
Przewodniczący Komisji M. Matusiak przedstawił opinię Komisji na temat wykonania
budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za 2017 rok i przedstawił wniosek o udzielenie
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absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.( zał.nr 8-9).
Ad. 6. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Ad. 7. Opinia RIO we Wrocławiu do wniosku Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Matusiak odczytał uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Świerzawa w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa za 2017 rok ( zał.nr 10).
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 247 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za 2017 rok ( zał. nr 11).
W głosowaniu: za- 14, przeciw-0, wstrzymujących się – 1 radny, uchwała została podjęta.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Matusiak przedstawił projekt uchwały nr 248 w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa ( zał. nr 12).
W głosowani: za- 13, przeciw- 0, wstrzymujących się- 2 radnych , uchwała została podjęta.
Ad.10. Analiza działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie- dostępność usług,
finansowanie działalności.
Kierownik WTZ w Świerzawie K. Krupiński przedstawił informację na temat działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie w zakresie dostępności usług i finansowania
działalności ( zał. nr 13).
Ad.11. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Ad.12.Informacja na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w
gminie Świerzawa.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa Z. Mosoń przedstawił informację na temat
przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Świerzawa (zał. nr 14).
Ad.13. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Ad.14. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1) Sekretarz Miasta i Gminy I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 249 w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1 radnych, uchwała została
podjęta.
2) Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa J. Kołcz przedstawił projekt uchwały nr 250 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Świerzawa.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych, uchwała została
podjęta.
3) Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa J. Kołcz przedstawił projekt uchwały nr 251 w
sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Świerzawa.
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 252 w
sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych, uchwała została
podjęta.
5) Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 253
w sprawie stanowienia tytułów ,, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Świerzawa”
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oraz ,, Zasłużony dla Miasta i Gminy Świerzawa” i uchwalenia regulaminu ich
nadawania.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych, uchwała została
podjęta.
6) Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 254
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych, uchwała została
podjęta.
7) Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 255
w sprawie ustalenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka Gminnego w Świerzawie.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych, uchwała została
podjęta.
8) Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa I. Maciejczyk przedstawił projekt uchwały nr 256
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych, uchwała została
podjęta.
Ad.15. Interpelacje i zapytania radnych.
1) S. Rosiński: ,, Gałęzie lipy i bzu utrudniają korzystanie z chodnika na ul. Zielonej w
Świerzawie, złe oznakowanie i widoczność znaku STOP – przejście dla pieszych”
2) S. Rosiński: ,, Zbudowana tama z kamieniami spiętrza poziom wody co może
spowodować wylanie rzeki przy większych opadach na ulicę- Plac Zamkowy w
Świerzawie”,
3) S. Rosiński: ,, Zapadł się chodnik przy otworze zsypowym do piwnicy na ul.
Jeleniogórskiej w Świerzawie, można doznać urazu nóg.”
4) J. Mosoń: ,, Wyciąć lipę w ciągu chodnika przy ul. Złotoryjskiej w Świerzawie, przy
drodze E-328. Rosnące drzewo stwarza realne zagrożenie dla kierowców, ograniczając
widoczność dla wyjeżdżających z terenu blokowiska przy w stronę Jeleniej Góry”,
5) M. Piórczyńska: ,, Pomalować przejścia dla pieszych na terenie miasta Świerzawa.
Obecnie pasy są mało widoczne, zagrożone jest bezpieczeństwo pieszych”,
6) B. Szyja: ,, Zamieścić znak drogowy ,, Uwaga zwierzęta” w miejscowościach Różana i
Sędziszowa”,
7) B. Szyja: ,, Wyciąć trawę na ul. Polnej koła Pana Smosznego”,
8) 8.B. Szyja: ,, Wyregulować rzekę Kaczawa i wyciąć drzewa, ponieważ jest bardzo mały
przepływ wody”,
9) B. Szyja: ,, Wymienić tablicę informacyjne na nowe, gdyż obecne są już nieczytelne i
zniszczone np. tablica Gór i Pogórza Kaczawskiego”,
10) B. Szyja: ,, Wykosić plac zabaw i teren przy boisku w Sędziszowej”,
11) B. Szyja: ,, Pogłębić potok Lisinki przy stacji paliw w Sędziszowej”.
Ad.16. Odpowiedzi na interpelacje.
Odpowiedzi na interpelacje zostaną przekazane na piśmie.
Ad.17. Wolne wnioski.
Radny M. Matusiak zgłosił brak zainteresowania ze strony Wód Polskich w sprawie wycinki i
odkrzaczenia rzeki. Radny poinformował, że znalazł chętnego mieszkańca do wykonania tych prac,
jednakże Zarząd Wód Polskich nie wydał decyzji ani zgody na te działanie. Radny będzie jeszcze
interweniował w tej sprawie, gdyż mieszkaniec może za darmo wyczyścić rzekę.
Radny B. Szyja poinformował, że również występował z wnioskiem do RZGW o pozwolenie
wycięcia wierzby. Mieszkańcy zadeklarowali, że sami wytną drzewo, natomiast po otrzymaniu pisma
z RZGW wstrzymali wycinkę, gdyż poinformowano ich, że będą musieli za to zapłacić.
Burmistrz MiG.J. Kołcz poinformował, że będzie uczestniczył w spotkaniu z Zarządem Wód
Polskich i zapyta jakie kroki będą poczynione odnośnie wyczyszczenia naszych rzek.
Radny J. Mosoń zaproponował przedłożenie sprawy do prokuratora o zaniechanie czynności ze
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strony Wód Polskich. Radny niejednokrotnie składał interpelacje w sprawie oczyszczenia rzeki pod
mostem na ul. Złotoryjskiej i za każdym razem dostawał pisma odmowne.
Radny J. Mosoń podziękował Burmistrzowi za ustosunkowanie się do jego prośby o zmianę godzin
otwarcia szaletu miejskiego.
Ad.18. Sprawy różne.
Radny M. Hajder przypomniał, że obchodziliśmy 790-lecie Nowego Kościoła i można było odnieść
się do tego święta.
Radny Powiatowy J. Sudoł poprosił o przedstawianie na sesji uchwał, gdyż nie każdy wie o jaką
sprawę chodzi.
Pani Sołtys Gruszka poruszyła sprawę Szpitala Powiatowego w Złotoryi. Zapytała o sytuację
finansową tej spółki.
Radny Powiatowy J. Sudoł odpowiedział ,że jako Powiat nie mają wglądu w finanse szpitala, spółka
zobowiązała się do pewnych działań inwestycyjnych, które niestety nie są realizowane.
Pani Sołtys Gruszka zapytała o lekarza i mieszkanie w Nowym Kościele ? Proponuje tam kogoś
zatrudnić.
Burmistrz J. Kołcz odpowiedział, że nie ma chętnych lekarzy, którzy chcą tam mieszkać.
Ad.19. 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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