PROTOKÓŁ
Z XLIV SESJI RADY MIEJKSIEJ W ŚWIERZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 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. 12:00 do godz. 14:30.
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, prof.
dr hab. Przemysław Wiszewski ,sołtysi: Kazimiera Ciężka, Irena Gruszka, Paweł Lipski, 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 XLIII sesji Rady Miejskiej w Świerzawie.
3. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miejskiej w Świerzawie.
5. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2018 r.
6. Dyskusja.
7. Informacja z realizacji inwestycji za I półrocze 2018 r. oraz rozpoczętych inwestycji.
8. Dyskusja.
9. Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych w 2018 r. oraz plany w pozyskiwaniu
tychże środków na przyszłość.
10. Dyskusja.
11. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025, stan
do VIII.2018 r.
12. Dyskusja.
13. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1) uchwała nr 264 w sprawie zmian w budżecie.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wolne wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie P. Kisowski przedstawił gościa specjalnego prof. dr
hab. Przemysława Wiszewskiego współautora słynnej monografii „Życie w dolinach. Dzieje
Świerzawy i okolic”. Profesor wygłosił krótki wykład pt. „Świerzawa i okolice… w przestrzeni
mentalnej.” Przewodniczący Rady Miejskiej w Świerzawie P. Kisowski dodał również do porządku
obrad projekt uchwały nr 265 w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
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.
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Ad.2. Przyjęcie protokołu z XLIII 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.
Ad.3. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
Burmistrz Miasta i Gminy Józef Kołcz przedstawił informację z działalności bieżącej (zał. nr 1).
Do obrad dołączył radny E. Dziedzic. Od tego momentu w sesji Rady Miejskiej uczestniczy już 15
radnych.
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. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2018 r.
Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa A. Chodyra przedstawił informację z realizacji budżetu za I
półrocze 2018 roku. ( zał. nr 8). Poinformował również, że Regionalna Izba Obrachunkowa we
Wrocławiu wydała opinię pozytywną.
Ad. 6. Dyskusja.
Przewodniczący Rady Miejskiej P. Kisowski zapytał czy gmina dostanie mniejszą dotację o 300
tysięcy złotych?
Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa A. Chodyra odpowiedział, że na tą chwilę nie ma jeszcze
zwrotu tej dotacji.
Ad. 7. Informacja z realizacji inwestycji za I półrocze 2018 r. oraz rozpoczętych inwestycji.
Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa J. Kołcz przedstawił informację z realizacji za I półrocze
2018 r. oraz rozpoczętych inwestycjach ( zał. nr 9).
Ad.8. Dyskusja.
Radny B. Szyja zapytał kiedy ruszy budowa oświetlenia ulicznego w Sędziszowej? Z tego co radny
słyszał to nie ma jeszcze dokumentacji.
Burmistrz MiG w Świerzawie odpowiedział, że jeśli jest wyszczególnione w funduszu sołeckim to
będzie to realizowane. Burmistrz poinformował, że sprawdzi tok tej sprawy.
Radny M. Hajder prosi o wytypowanie miejsc parkingowych przy punkcie widokowym w Gozdnie.
Burmistrz MiG poinformował, że rozmawiał z wykonawcą o udostępnieniu swoich maszyn w tym
celu.
Ad.9. Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych w 2018 r. oraz plany w pozyskiwaniu
tychże środków na przyszłość.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń poinformował, że miniony okres to okres realizacji projektów,
które zostały złożone w poprzednich latach. Głównymi projektami zrealizowanymi są m.in. budowa
żłobka, remont sali GOKSiR, budowa kanalizacji Stara Kraśnica- Dobków. Obecnie jest
przeprowadzona procedura i etap dostarczania dokumentów dotycząca projektu- remont wieży
widokowej w Nowym Kościele. Będzie finalizowany projekt otwartej strefy aktywności, która będzie
się mieściła w parku i przy boisku Gimnazjum. Jest to projekt z budżetu państwa. Ubiegamy się o
środki z Ministerstwa Sportu na budowę nowego boiska przy Gimnazjum. Zastępca Burmistrza Z.
Mosoń poinformował o tym, że środki unijne mają się ku końcowi.
Ad.10. Dyskusja.
Radny E. Grabski zapytał o boisko przy Gimnazjum, czy to będzie realizowane z budżetu państwa?
Zastępca Burmistrza MiG odpowiedział, że nie ma środków unijnych na infrastrukturę sportową.
Skończyły się wszystkie fundusze, gdyż koszty utrzymania takich obiektów przekraczają możliwości
finansowe samorządów. Ministerstwo Sportu stara się o te środki dla siebie a potem rozdysponowuje
te pieniądze na infrastrukturę w kraju. Jest specjalny program infrastruktury szkolnej na który
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złożyliśmy wniosek i tam jest duża szansa na takie środki. W tym roku gmina zainwestowała w boisko
przy Orliku – ogrodzenie i siedzenia.
Radny E. Grabski podziękował za odpowiedź.
Radny E. Dziedzic zapytał czym jest podyktowana sytuacja, że na piłkę nożną jest przeznaczone
40 540,00 zł a na lekkoatletykę 0,00 zł.
Zastępca Burmistrza MiG. Z. Mosoń odpowiedział ,że brak jest organizacji pozarządowych
zajmujących się lekkoatletyką. Podział tego funduszu dla organizacji sportowych wynika z listy
złożonych wniosków. Jeżeli się znajdzie klub to takie środki dostanie.
Radny E. Dziedzic dodał, że w szkole powinien być sprzęt sportowy, żeby zachęcić dzieci do takiej
dyscypliny sportu.
Radny P. Kisowski dodał, że odbywa się to na zasadzie konkursu. Nie ma stowarzyszenia więc nie
ma na tą dyscyplinę pieniędzy.
Radny E. Grabski dodał, że Klub z Dobkowa ma swoje pieniądze w Świerzawie, ponieważ drużyna
została przeniesiona na stadion w Świerzawie.
Ad.11. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025,
stan do VIII.2018 r.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Z. Mosoń przedstawił informację z realizacji Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025, stan do VIII 2018 r. ( zał. nr 10).
Ad.12. Dyskusja.
Radna E. Bąk zabrała głos informując, że w przedstawionej przez Zastępcę Burmistrza Miasta i
Gminy Świerzawa przy punkcie dotyczącym budowy oświetlenia w Starej Kraśnicy jest
uwzględniona kwota 22 tys. zł, natomiast nie ujęto w tej informacji, że z tego 14 tys. zł jest
przeznaczone z funduszu sołeckiego.
Zastępca Burmistrza MiG. przyznał rację Radnej E.Bąk dodając również, że przy realizacji zadania
zagospodarowania przestrzennego należy dodać, że w roku bieżącym przystępujemy do prac
kompleksowych nad zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego.
Sesję opuścił radny E. Grabski i od tego momentu w obradach uczestniczy 14 radnych.
Ad.13. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1. Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa A. Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 264 w
sprawie zmian w budżecie na 2018 r.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 radnych, uchwała została
podjęta.
2. Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa A.Chodyra przedstawił projekt uchwały nr 265 w
sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Radna E. Bąk stwierdziła, że przy projekcie uchwały brakuje akceptacji radcy prawnego i
należy dodać ,, ze zmianami” ,, Na podstawie art.81 ust. 1 z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami ( Tekst jednolity, Dz. U.2017 poz.2187 ze zm.) , Uchwały
nr XXXI/175/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 czerwca 2017 roku ze
zmianami – uchwala się co następuje: „
Skarbnik MiG A. Chodyra przyznał rację radnej informując, że w uchwale zostanie ujęta
zmiana. Skarbnik MiG poinformował również, że radca prawny widział projekt uchwały, gdyż
dostał go w formie elektronicznej i zaakceptował.
Burmistrz MiG J. Kołcz dodał, że radca prawny przyjmuje w Urzędzie Miejskim w piątki w
godzinach od 9:00 – 14:00 i w związku z tym, że sesja przypadła w piątek Skarbnik nie zdążył
przedłożyć projektu uchwały do podpisu radcy prawnego.
W głosowaniu: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 radnych, uchwała została
podjęta.
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Ad.14. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny B. Szyja zapytał czy będzie możliwość zrobienia ,, Mikołajek” na sali w Sędziszowej? Gdyż
w chwili obecnej trwają prace remontowe na sali.
Radny E. Dziedzic poinformował, że mieszkanka wsi Podgórki upomina się o oświetlenie, które
miało być zrobione do września.
Radny E. Dziedzic poinformował, że na całej długości drogi w Podgórkach jest dużo wyrw i
nierówności.
Radny E. Kuryś złożył na piśmie interpelacje w sprawie ,, odbioru odpadów wielogabarytowych,
pozostałych po zbiórce w miesiącu kwietniu 2018 r. na osiedlu Krzeniów oraz przy budynkach
mieszkalnych na ul. Złotoryjskiej 6 i 7”.
Radny E. Kuryś złożył na piśmie interpelacje w sprawie ,, poprawy rynien dachowych i rur
spustowych, oraz naprawy dachówek skrajnych w budynku mieszkalnym na osiedlu Krzeniów nr 4”.
Radny E. Dziedzic złożył na piśmie interpelację w sprawie ,, poprawy nawierzchni asfaltowej drogi
gminnej między Radzyniem a Podgórkami, na drodze są dwie wyrwy i pęknięcia”.
Radny M. Matusiak złożył na piśmie interpelację w sprawie,, naprawienia barierek przy ścieżce od
zakładu fryzjerskiego do mostku ( ubytki). Ścieżką tą chodzą dzieci do szkoły i jest niebezpiecznieul. Jeleniogórska”.
Radny M. Matusiak złożył na piśmie interpelację w sprawie ,, uszkodzonej i pochylonej w stronę
rzeki barierki na mostku, prosi o jej zabezpieczenie tzn. umocować tak, aby była w pionie bez
ubytków- ul. Szkolna.”.
Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz odpowiedział na pytanie radnego, że nie będzie możliwości
zorganizowania ,, Mikołajek” na sali w Sedziszowej podczas remontu.
Wszystkie odpowiedzi na interpelacje zostaną przekazane na piśmie.
Ad.16. Wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie obrad.
Ad.17. Sprawy różne.
Pani sołtys I. Gruszka przypomniała, że zgłaszała na poprzedniej sesji potrzebę dowiezienia
kamienia na drogę gminną i naprawienia tablicy informacyjnej. Ponawia swoją prośbę.
Pan sołtys P. Lipski zapytał czy jest możliwość przyspieszenia procesu zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego? Sołtys poprosił również o zabezpieczenie środków w budżecie
na realizację tego planu.
Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz odpowiedział pani sołtys, że droga o której wspomniała jest drogą
szutrową i nie ma na niej ubytków, jest możliwość przejazdu. Burmistrz Miasta i Gminy
poinformował, że tablica zostanie naprawiona.
Natomiast na pytanie sołtysa wsi Rząśnik P. Lipskiego Burmistrz Miasta i Gminy J. Kołcz
odpowiedział, że nie można przyspieszyć procesu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
gdyż są procedury i wszystkie jednostki opiniujące mają swoje terminy a środki w budżecie będą
zabezpieczone na ten cel.
Pani sołtys K. Ciężka zgłosiła, że w Gozdnie koło remizy należy naprawić tablicę informacyjną.
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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