PROTOKÓŁ
Z XLIII SESJI RADY MIEJKSIEJ W ŚWIERZAWIE
Z DNIA 30 SIERPNIA 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. 15:05.
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, Paweł Lipski, Aleksandra Matuszak, Tadeusz Kossowski, Krzysztof Pióro.
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 XLII 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 zadań wynikających z Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz informacja na temat kolejki osób oczekujących na
mieszkania socjalne.
6. Dyskusja.
7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i przygotowania placówek oświatowych do
nowego roku szkolnego 2018/2019 oraz dowożenia dzieci do szkół.
8. Dyskusja.
9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1) uchwała nr 257 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerzawa na rzecz Powiatu
Złotoryjskiego,
2) uchwała nr 258 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie miasta i gminy Świerzawa,
3) uchwała nr 259 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami,
4) uchwała nr 260 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat z tytułu korzystania ze
Żłobka Gminnego w Świerzawie,
5) uchwała nr 261 w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.,
6) uchwała nr 262 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie P. Kisowski usunął z porządku obrad projekt uchwały
nr 262 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i
robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zastępując go projektem
uchwały nr 262 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/175/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z
dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie P. Kisowski dodał również do porządku obrad projekt
uchwały nr 263 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa.
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.
Do obrad dołączył radny E. Dziedzic. Od tego momentu w sesji Rady Miejskiej uczestniczy już 15
radnych.
Ad.2. Przyjęcie protokołu z XLII 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 B. Szyja zapytał czy w związku ze swoją wizytą w Zarządzie Wód Polskich Burmistrz Miasta
i Gminy J. Kołcz rozmawiał na temat modernizacji rzeki Kaczawa?
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz odpowiedział, że rozmawiał i na tę chwilę Wody Polskie nie mają
pieniędzy.
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 2,3).
2. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych J. Michoń
przedstawił informację o działalności Komisji w okresie międzysesyjnym (zał. nr 4,5).
3. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
E. Grabski przedstawił informację o działalności Komisji w okresie międzysesyjnym
(zał.nr 6,7).
Ad.5. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz informacja na temat kolejki osób
oczekujących na mieszkania socjalne.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie P. Kisowski poinformował, że sprawozdanie z
realizacji zadań wynikających z Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Gminny oraz
informacja na temat kolejki osób oczekujących na mieszkanie socjalne została szczegółowo
przedstawiona na Komisjach Rady Miejskiej przez Kierownika Zarządu Lokali Gminnych w
Świerzawie R. Marca oraz pracownicę Urzędu Miejskiego w Świerzawie I. Majdak ( zał. nr 8-9).
Ad. 6. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Ad. 7 Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i przygotowania placówek oświatowych do
nowego roku szkolnego 2018/2019 oraz dowożenia dzieci do szkół.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie P. Kisowski poinformował, że informacja na temat
stanu bezpieczeństwa i przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2018/2019 oraz dowożenia dzieci do szkół została szczegółowo przedstawiona przez Zastępcę
Burmistrza Miasta i Gminy Z. Mosonia na Komisjach Rady Miejskiej ( zał. nr 10).
Ad.8. Dyskusja.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
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Ad.9. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 257 w
sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Świerzawa na rzecz Powiatu Złotoryjskiego.
Uczestniczący z obradach Starosta Powiatu Złotoryjskiego Ryszard Raszkiewicz oraz Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi Wojciech Szanduła przedstawili informację
dotyczącą dofinansowania na dalszą modernizację i rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w
Świerzawie. Nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Świerzawa na rzecz Powiatu Złotoryjskiego ma służyć utworzeniu hipoterapii oraz
ogólnodostępnego ogrodu sensorycznego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie.
Sołtys wsi Rząśnik P. Lipski zabrał głos informując, że Zakłada Aktywności Zawodowej w
Świerzawie jest tylko dla ludzi niepełnosprawnych, nie mogą z usług korzystać mieszkańcy gminy
Świerzawa. Sołtys oznajmił, że gmina oddaje dużo wartą działkę, zapytał również czy Powiat
Złotoryjski ma jakiś wkład własny w tą inwestycję ?
Starosta Powiatu Złotoryjskiego R. Raszkiewicz odpowiedział, że ta inwestycja jest już zamknięta a
wkład własny jest zabezpieczony. Starosta dodał, że na tę chwilę w ZAZ-ie jest zatrudnionych 35
osób plus osoby niepełnosprawne.
Radny W. Wójcik zapytał czy jest możliwość, aby emeryci, renciści i mieszkańcy gminy mieli dostęp
do usług jakie oferuje ZAZ? Dodał, że zakład jest świetnie wyposażony, ale mieszkańcy również
powinni mieć możliwość z tego korzystać.
Starosta Powiatu Złotoryjskiego R. Raszkiewicz odpowiedział, że chciałby, aby sprzęt służący do
rehabilitacji był dostępny dla wszystkich. Na chwilę obecną zakazuje tego ustawa. Pracuje nad tym,
żeby to zmienić.
Radny P. Kisowski zapytał czy umowa już jest podpisana na ten projekt?
Starosta R. Raszkiewicz przekierował to pytanie do Kierownika PCPR w Złotoryi.
Radna E. Bak poinformowała, że od 5 lat mieszkańcy nie mogą korzystać z usług jakie oferuje nam
Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie. Radna zasugerowała, żeby decyzje o podjęciu tej
uchwały pozostawić nowej radzie po wyborach samorządowych.
Radny J. Michoń zabrał głos informując, że budynek w którym obecnie mieści się Zakład Aktywności
Zawodowej w Świerzawie był kiedyś zupełną ruiną i na remont tego obiektu były fundusze unijne.
Sołtys P. Lipski zasygnalizował, że te pieniądze z funduszy unijnych można było przeznaczyć na coś
innego.
Radny E. Grabski zabrał głos uświadamiając, że wszystkie tego typu zakłady czekają na zmiany
przepisów, aby mieszkańcy mogli korzystać z tych obiektów.
Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa J. Kołcz informując radnych, że działki, które
zostały wyznaczone pod tę inwestycję to teren dawnego wysypiska śmieci.
Obrady opuścił Starosta Powiatu Złotoryjskiego R. Raszkiewicz informując, że na dalsze pytania
odpowiedzi udzieli Kierownik PCPR w Złotoryi W. Szanduła.
Radny J. Zając poprosił o szczegóły projektu nad którym toczy się dyskusja.
Kierownik PCPR w Złotoryi W. Szanduła odpowiedział, że projekt złożony jest z trzech zadań.
Pierwsze zadanie polega na przeszkoleniu osób niepełnosprawnych, osoby te mają korzyści
finansowe, gdyż zarabiają pieniążki. Drugie zadanie polega na doposażeniu pomieszczeń a trzecie na
zwiększeniu ilości pracowników niepełnosprawnych o 30 osób.
Radny J. Zając zapytał jaka ma powstać infrastruktura ?
Kierownik W. Szanduła odpowiedział, że na pewno ogród sensoryczny i jak będzie taka możliwość
to stajnia i zaplecze dla niepełnosprawnych.
Radny P. Kisowski powtórzył pytanie czy ten program jest realizowany i umowy są podpisane ?
Kierownik odpowiedział, że tak program jest już realizowany.
Radny P. Kisowski zapytał co się stanie jeśli te działki nie zostaną przekazane Powiatowi ?
Kierownik W. Szanduła odpowiedział, że w takiej sytuacji będzie zmieniony projekt i np. praktyki
będą odbywały się w Domu Dziecka Sobieradzik w Wojcieszowie.
Radny P. Kisowski zapytał do kiedy ta inwestycja ma być zrealizowana ?
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Kierownik PCPR z Złotoryi odpowiedział, że do czerwca 2020 r. Infrastruktura będzie wykonywana
przez osoby niepełnosprawne. Kierownik poinformował, że dzięki tej inwestycji gmina będzie miała
profity w postaci zagospodarowanego terenu i podatków, które wpłyną z tego tytułu.
Radny M. Matusiak zgłosił formalny wniosek o zamknięcie dyskusji.
Przewodniczący dopuścił do głosu radnego B. Szyję, który poinformował, że na tym terenie jest droga,
która jest wprawdzie zarośnięta, ale należy do gminy i żeby nie okazało się, że będzie ona na obcym
terenie.
Burmistrz MiG J. Kołcz zabrał głos w dyskusji informując radę, że do budżetu gminy rocznie
wpływa75 tys. zł podatku od nieruchomości z Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie.
Sołtys P. Lispki poinformował, że działki mają większą wartość.
Radna M. Piórczyńska zabrała głos w dyskusji, informując, że należy mieć na uwadze osoby
niepełnosprawne, które pracują w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie. Tam pracują
osoby, które nabyły niepełnosprawność oraz takie, które się z nią urodziły i trzeba mieć na uwadze
ich dobro.
Przewodniczący P. Kisowski zaproponował uwzględnienie w uchwale zapisu terminu zwrotu w
przypadku niewykorzystania nieruchomości tj. do czerwca 2020 r.
W głosowaniu za zmianą: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 radnych.
W głosowaniu za przyjęciem uchwały ze zmianą : za – 12, przeciw – 3, wstrzymujących się -0
radnych, uchwała została podjęta.
Od tego momentu w obradach uczestniczy 14 radnych.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 258 w
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Świerzawa.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych, uchwała została podjęta.
3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 259 w
sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych, uchwała została podjęta.
4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 260
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka Gminnego w
Świerzawie.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych, uchwała została podjęta.
Od tego momentu w obradach uczestniczy 15 radnych.
5. Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa A.Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 261 w sprawie
zmian w budżecie na 2018 r.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych, uchwała została podjęta.
6. Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie P. Kisowski przedstawił projekt uchwały nr 262 w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/175/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 czerwca
2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 2, wstrzymujących się – 0 radnych, uchwała została podjęta.
7. Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa A.Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 263 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych, uchwała została podjęta.
Ad.10. Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radny W. Wójcik : ,, W pasie drogi przy ul. Wczasowej w Lubiechowej ( droga gminna) obok
parku, na zakręcie jest bardzo pochylone drzewo, które stanowi duże zagrożenie
bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi, jak również dla linii energetycznej, która
przebiega pod tym drzewem. Uprzejmie proszę o usunięcie tego drzewa”.
2. Radny S. Rosiński: ,, Agencja Mienia Wojskowego – zarośnięty teren koło budynku na ul.
Złotoryjskiej w Świerzawie”.
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3. Radny S. Rosiński: ,, Plac Zamkowy w Świerzawie- zabranie śmieci, które leżą koło bloku,
segregacja przy rzece Kaczawa- ktoś podrzuca śmieci a nie ma nikogo kto by je zebrał.
Powinna to zrobić firma w piątek lub sobotę”.
4. Radny S. Rosiński: ,, ul. Młyńska w Świerzawie- uzupełnić betonem wyrwy w poboczu koło
spowalniacza”.
5. Radny M. Matusiak: ,, Zapytuję czy Agencja Nieruchomości Rolnej podjęła decyzję w
sprawie parku w Nowym Kościele?”
6. Radna U. Zajda: ,,Interpelacja składana po raz drugi na XXXIX sesji z dnia 29.03.2018 r. dotyczy wykonania odpowiedniego odpływu wody na drodze powiatowej w Sokołowcu, obok
posesji nr 33 ( dolny Sokołowiec) , brakuje w tym miejscu rowu i przy większych opadach
deszczu droga ta jest zalewana. Radna dostała wówczas odpowiedź, że dokonano oględzin
wskazanego odcinka drogi i o dalszym sposobie załatwienia sprawy miała być
poinformowana. Upłynęło 5 miesięcy i sprawa nie ruszyła z miejsca.”
7. Radna U. Zajda: ,, Mieszkańcy Sokołowca zwracają się z pytaniem do Pana Burmistrza czy
będzie wybudowana świetlica wiejska wraz z salą ( jedyna wieś w gminie, która nie posiada
Sali)- proszę o podanie przybliżonego terminu wykonania.”
8. Radna U. Zajda: ,, Na wniosek rolników proszę o postawienie lustra przy posesji nr 117zgodnie z przepisami utrzymanie zjazdów należy do właścicieli lub użytkowników gruntów
przyległych do drogi, ustawienie lustra rozpatruje się jako element utrzymania zjazdu dlatego
też Gmina Świerzawa jako właściciel drogi gminnej powinna złożyć wniosek do PZD w
Złotoryi z prośbą o ustawienie lustra drogowego na zjeździe z drogi przy posesji nr 117.”
9. Radna U. Zajda: ,, Interpelacja składana po raz drugi na XXXIX sesji z dnia 29.03.2018 r.dotyczy usunięcia pochylonej wierzby przy drodze powiatowej 2508D w Sokołowcu ( koło
posesji nr 112). Wierzba stwarza zagrożenie. W odpowiedzi radna została poinformowana, że
o sposobie załatwienia sprawy zostanie poinformowana na piśmie. Do dnia dzisiejszego nie
ma odpowiedzi.”
Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje.
Odpowiedzi na interpelacje zostaną przekazane na piśmie.
Ad.12. Wolne wnioski.
Radny J. Mosoń zasugerował zwiększenie ilości ogłoszeń wydawanych przez ZLG w Świerzawie w
związku z awariami i brakiem wody. Radny proponuje zamieszczenie takich ogłoszeń również na
słupach ogłoszeniowych a nie tylko w Internecie, gdyż nie wszyscy mieszkańcy mają do niego dostęp.
Ad.13. Sprawy różne.
Pani sołtys Gruszka zgłosiła potrzebę usypania kamieniem drogi gminnej obok jej posesji oraz
naprawienia tablicy ogłoszeniowej koło placu zabaw w Biegoszowie.
Radna U. Zajda zaprosiła wszystkich na dożynki gminne, które odbędą się 9 września br. na boisku
w Sokołowcu.

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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