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PROTOKÓŁ NR V/2015 
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

Z DNIA 26 STYCZNIA 2015 ROKU. 
Miejsce posiedzenia sala narad Urzędu Miasta. 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10.30 

Zakończenie posiedzenia godz. 11.30 

 

Ustawowy skład Rady Miejskiej w Piławie Górnej  15  radnych. Obecnych na sesji 14 

radnych, co stanowi  93,33 % ustawowego składu Rady. 

Radni nieobecni: 

1. Anetta Burek-Uchman 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„Witam serdecznie państwa radnych, p. Burmistrz Zuzannę Bielawską wraz ze 

współpracownikami.  

 

Ad. 2  

Stwierdzenie kworum. 

Na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Gminy Piława Górna Przewodniczący Rady 

stwierdził, że na sali  znajduje się 14 radnych, wobec powyższego obrady są prawomocne. 

Lista obecności stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1. 

Ad. 3  

Przedstawienie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

Zgodnie z § 18 ust. 4 – Statutu Gminy Piława Górna otrzymali Państwo zawiadomienie o 

planowanej sesji oraz porządek obrad. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad?  Nie widzę 
wobec tego uznaję porządek obrad, który Państwo otrzymaliście za obowiązujący. Punkty 

1,2,3 uważam za zrealizowane. 

 

Ad. 4  

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„ Informuję, że protokół z obrad III i IV sesji Rady Miejskiej VII kadencji był wyłożony do 

wglądu w Biurze Rady oraz bezpośrednio przed sesją. Radni, którzy podali adresy email 

otrzymali również protokół drogą elektroniczną. Do chwili obecnej nie wpłynęły żadne 

uwagi, wobec tego zgodnie z § 41 pkt. 1 Statutu Gminy w/w protokół uznaję za przyjęty.  

 

Ad. 5 

Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami. 

Burmistrz: 

1. Wydanych zostało 9 Zarządzeń Burmistrza, które umieszczone są na BIP-ie Urzędu 

Miasta. 

2. Odbyło się spotkanie u Starosty Dzierżoniowskiego z p. Kurator Oświaty Beatą 
Pawłowską i p. Grażyną Orłowską Sądej w sprawie wyjazdu młodzieży szkolnej na 

Ukrainę i udziału w akcji pn. „ Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. 

3. Uczestniczyłam w spotkaniu noworocznym przedsiębiorców Powiatu 

Dzierżoniowskiego. 

4. Odbyło się spotkanie z Dyrektorem Aresztu Śledczego w sprawie współpracy oraz 

oddelegowania 2 osadzonych do pracy w Szkole Podstawowej i KS „ Piławianka”. 
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5. Odbyło się spotkanie z Prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowej Rudzie „ 

AGROREG” w sprawie współpracy , wdrożenia i tworzenia polityki rozwoju 

gospodarczego gminy. 

6. W dniu 10 lutego br. minerałów godz. 17.00 otwarcie wystawy minerałów z kolekcji 

p. Stefana Mruczka, na którą serdecznie zapraszam Państwa. 

7. 18 lutego br. w godz. 10.00-13.00 odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców. 

8. Zakończyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas finału zebrano 

7820,00 zł. 

9. Wszystkich chętnych zapraszam na  drugie spotkanie chóru miejskiego, które 

odbędzie się w poniedziałek o godz. 17.00. 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„Zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu „ zapytania formułowane są pisemnie i składane na ręce 

Przewodniczącego Rady lub ustnie na sesji Rady. Jeżeli bezpośrednia odpowiedz na pytanie 

nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni”. 

Radna Halina Przepiórka: 

„ Czy mogłaby p. Burmistrz udzielić nam informacji na temat wizyty we Francji, która miała 

miejsce w miesiącu listopadzie?” 

Burmistrz: 

„Informacja na temat wizyty we Francji była szczegółowo opisana w gazetce. Było to 

zaproszenie z inicjatywy miasta partnerskiego Kriftel, a nie poszukiwanie miasta 

francuskiego. Miasto Kriftel ,  którym zaczęliśmy współpracować ma miasto partnerskie od 

30 lat  Eren we Francji i mieli uroczystość z okazji 70 rocznicy wybuchu wojny światowej . 

Była to kurtuazyjna 2 dniowa wizyta. Może z tego być współpraca trójstronna, ponieważ Mer 

francuski zadeklarował, że z chęcią przyjadą do Piławy , bo chcieliby nawiązać współpracę na 

niwie gospodarczej i współpracy z mieszkańcami na wymianę.” 

Ad. 6 Podjęcie uchwał: 

         a) w sprawie: apel w sprawie budowy drogi ekspresowej S8, 

Burmistrz: 

Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: apel w sprawie budowy drogi 

ekspresowej S8, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„ Proszę o opinie do projektu uchwały Przewodniczących Stałych Komisji Rady” 

W imieniu  połączonych głos zabrała Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wiącek, która 

poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

„ Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zapytania?  Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję” 

Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 15/V/2015, która stanowi   ZAŁĄCZNIK NR 3. 

 

 b) w sprawie: zmiany Uchwały Nr 206/LVII/2014 Rady Miejskiej w Piławie Górnej  

     z dnia 28 października 2014 roku w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek 

     opłaty targowej, zasad poboru i terminów płatności, określenia inkasentów oraz  

     wynagradzania za inkaso. 

Burmistrz: 

Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: zmiany Uchwały Nr 

206/LVII/2014 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 października 2014 roku w 

sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminów 

płatności, określenia inkasentów oraz wynagradzania za inkaso, która stanowi ZAŁĄCZNIK 

NR  4 . 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 
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„ Proszę o opinie do projektu uchwały Przewodniczących Stałych Komisji Rady” 

W imieniu  połączonych głos zabrała Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wiącek, która 

poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„„ Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zapytania?  „ 

W dyskusji udział wzięli radna Halina Przepiórka, która stwierdziła, że osoba pełniąca 

funkcję inkasenta jest właścicielem terenu i ponosi koszty związane z porządkowaniem placu, 

koszty napraw itp., a nie są to duże dochody. Ta Pani prowadzi działalność gospodarczą i 

może dalej wykonywać obowiązki inkasenta. Osobiście będę głosować przeciw tej uchwale. 

Następnie głos zabrał radny Tadeusz Chrzanowski, stwierdzając, że ta propozycja jest 

osobistym uderzeniem w osobę i godzi w dobre imię człowieka. Wzmożone kontrole, o 

których się mówi w 2014 roku obejmują okres tylko do końca listopada, a w miesiącu grudniu 

te wpływy mogłyby być większe z uwagi na okres przedświąteczny. Będę głosował przeciw. 

Radny Krzysztof Bielawski, tak jak radna powiedziała nie są to duże dochody. Nic nie jest 

wieczne i pewne rzeczy nie są na zawsze. Zmiana inkasenta w tym roku ma na celu 

zweryfikowanie tych dochodów i może się okazać, że w przyszłym roku wskażemy innego 

inkasenta. Nie podejrzewam tutaj nikogo i absolutnie nie będę mówił, że ktoś jest nie 

rzetelny, po podjęciu tej uchwały będziemy mieli możliwość weryfikacji tego. 

Do wypowiedzi radnych odniosła się Pani Burmistrz stwierdzając, że w poprzedniej kadencji 

przedstawiany był radnym projekt uchwały o zmianie inkasenta, ale było to na wniosek Pani 

Wiesławy, która się później z tego wycofała. Dwa lata temu inkasentem była chyba mama p. 

Wiesi. Działalność gospodarczą prowadzi mąż P. Ślepokury, a nie p. Wiesia. W tym roku 

wnioskujemy o zmianę inkasenta, ale jak się okaże, że te kwoty będą na tym samym 

poziomie, to może  w przyszłym roku nadal będzie inkasentem. Od posiedzenia komisji do 

sesji było trochę czasu i można było te informacje przygotować. 
Skarbnik Gminy dodała , że okres rozliczeniowy jest od 1 stycznia do 31 grudnia. Nie ma 

takiej możliwości żeby jakaś kwota nie była ujęta w danym roku budżetowym. Nie jest 

wykluczone, że te dochody będą mniejsze niż te, które podane są w uzasadnieniu. 

Radny Tadeusz Chrzanowski: 

„ Tutaj wyraźnie mamy okres 2014 , styczeń koniec listopada. 

Przewodniczący Rady: 

„ Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Nie padł też żaden wniosek wobec 

tego trzymamy się przedmiotowej uchwały, która była omawiana i opiniowana na komisjach. 

Zamykam dyskusję i przejdziemy do podjęcia uchwały. 

Następnie Rada w głosowaniu 11 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych 1 głosie 

wstrzymującym podjęła UCHWAŁAĘ NR 16/V/2015, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR  5 

 

 c) w sprawie: uchwalenia „ Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń  
     Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Piława Górna na lata  2015-2016. 

Burmistrz: 

Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: uchwalenia „ Wieloletniego 

Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla 

Gminy Piława Górna na lata  2015-2016, który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„ Proszę o opinie do projektu uchwały Przewodniczących Stałych Komisji Rady” 

W imieniu  połączonych głos zabrała Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wiącek, która 

poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

„ Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zapytania?  Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję” 
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Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących,  bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 17/V/2015, która stanowi   ZAŁĄCZNIK NR 7 

 

Ad. 7.  

Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Piławie Górnej na rok 2015. 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„ Myślę, że przyjmiemy taką zasadę, że po przedstawieniu planu pracy komisji przystąpimy 

do jego przyjęcia” 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej przez Przewodniczącego Rady propozycji. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Technicznej Arnold Kordasiewicz: 

Przedstawił Plan pracy Komisji Mienia i Infrastruktury Technicznej, który stanowi 

ZAŁĄCZNIK NR 8 

Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących przyjęła Plan pracy komisji. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej Małgorzata Wiącek: 

Przedstawiła plan pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej, który stanowi 

ZAŁĄCZNIK NR 9 

Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących przyjęła Plan pracy komisji. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Świetlik: 

Przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej, który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 10 

Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących przyjęła Plan pracy komisji. 

Ad.  8.  

Zatwierdzenie Harmonogramu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok. 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

Przedstawił Harmonogram pracy Rady Miejskiej w Piławie Górnej na rok 2015, który 

stanowi ZAŁĄCZNIK NR 11 

Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

Następnie Rada 14 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów przeciwnych 

przyjęła zaproponowany Harmonogram pracy Rady. 

 

Ad.9. 

Zapytania i wnioski radnych. 

W punkcie 9 głos zabrała radna Halina Przepiórka, która poprosiła  Przewodniczącego Rady 

obecnej kadencji o upublicznienie informacji Rady VI kadencji przedstawionej na sesji w 

dniu 6 listopada 2014 roku. Przewodniczący Rady stwierdził, że VI kadencja się skończyła w 

listopadzie, a grudzień ubiegłego roku i styczeń bieżącego roku był okresem wytężonej pracy 

nowo wybranej Rady i Urzędu.  

Ad.10. 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„ W ostatnim czasie do Rady wpłynęły  następujące pisma: 

1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o prawidłowości planowanej 

kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr 5/III/2014 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 

19 grudnia 2014 roku, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 12 
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2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie możliwości 

sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr 6/III/2014 Rady Miejskiej w Piławie 

Górnej z dnia 19 grudnia 2014 roku, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 13 

3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych w 2014 roku w placówkach oświatowych 

Gminy Piława Górna, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 14 

4.Zaproszenie dla wszystkich radnych na otwarcie wystawy minerałów z kolekcji p. Stefana 

Mruczka. 

5. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„ Zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu połączonych komisji po sesji udamy się z wizytą na 

Piastowską 69. Proszę radnych, którzy nie odebrali materiałów szkoleniowych o ich odbiór w 

biurze rady. Czy ktoś chce w tym punkcie zabrać głos?” 

W punkcie 10 głos zabrała radna Halina Przepiórka, która złożyła oświadczenie treści : 

”Ja Halina Przepiórka, radna Rady Miejskiej w Piławie Górnej pełniąca funkcję 
Przewodniczącej Rady VI kadencji oświadczam, że współpracując z pracownikiem 

merytorycznym obsługującym Radę Miejską, jak również współpracując z innymi 

pracownikami Urzędu Miasta nigdy, powtarzam nigdy nie zastraszałam nikogo 

prokuratorem”. 

Następnie głos zabrała Burmistrz Piławy Górnej, która odniosła się do przedłożonego radzie 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

stwierdzając, że  przez ostatnie 3 lata nie dopłacaliśmy do wynagrodzeń nauczycieli ani 

grosza, w tym roku razem ze składkami będziemy musieli dopłacić ok. 50 tys. zł. Wynika to z 

tego, że mamy coraz mniej dzieci, a zatrudnienie na tym samym poziomie w związku z tym 

dyrektorzy nie mają możliwości przyznawania nadgodzin i stąd są te różnice. Skarbnik 

Gminy dodała, że wynagrodzenia ustalone są przez Ministerstwo gdzie dany nauczyciel o 

danym stopniu awansu zawodowego ma osiągnąć w skali roku średnie wynagrodzenie. W 

związku z tym, że na przestrzeni 2014 roku wyliczając wszystkie składniki wynagrodzeń na 

szczeblu gminy nie osiągnęliśmy tej kwoty wymaganej i na tym etapie my musimy dopłacić 
ok. 50 tys. zł. 

Przewodniczący Rady :  

„Czy są jakieś pytania?” 

Radny Krzysztof Bielawski stwierdził, że należy zauważyć, że w naszych placówkach mamy 

dobrze wykwalifikowaną kadrę. Zastanawiam się, z czego wynikają te rozbieżności, że w 

jednym stopniu awansu zawodowego nauczycieli jest wystarczająco tych pieniędzy, a w 

drugim za mało. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to związane ze strukturą zatrudnienia. Na struktury 

zatrudnienia składają się różne rzeczy , ale przede wszystkim wpływ na ten minus przy 

nauczycielach mianowanych te 37 tys. wynika z tego, że nauczyciele przebywają na urlopach 

zdrowotnych. Struktura zatrudnienia nie została zmieniona od nowego roku, a zmniejszyła się 
liczba uczniów, czyli tym samym zmniejszyła się liczba godzin i tej dziury nie ma, czym 

załatać. Przy nauczycielach stażystach, o których można powiedzieć, że są to młodzi 

nauczyciele, którzy nie posiadają odpowiedniego stażu, czyli nie pobierają dodatku za 

wysługę lat i też nie mogą z różnych przyczyn mieć nadgodzin, bo są nauczycielami, którzy 

się jeszcze tego zawodu uczą, ale myślę, że nie jest to taka wielka kwota. Przyczyną tych 

rozbieżności jest struktura zatrudnienia, która pozostała z ubiegłego roku szkolnego i myślę, 
że tutaj też będzie takie działanie, że od nowego roku szkolnego będziemy się bardziej 

przyglądać tej strukturze zatrudnienia. 
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Następnie głos zabrała Radna Teresa Budzyk, która odniosła się do wypowiedzi Skarbnika 

Gminy stwierdzając, że zajęcia pozalekcyjne są, ale nie płatne. Druga sprawa, jeżeli chodzi o 

nauczycieli stażystów, to nie jest tak, że nauczyciel stażysta nie może mieć godzin 

ponadwymiarowych, bo godzin nadliczbowych nauczyciele nie mają. Może mieć godziny 

ponadwymiarowe, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby  ci nauczyciele mieli te godziny 

ponadwymiarowe, jeżeli wyrażają na to zgodę. 
Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„ Chciałbym zauważyć , że jest to jeden składnik wpływający na wydatki budżetu, bo 

wynagrodzenia nauczycieli stanowią  bardzo dużą część budżetu, które gmina musi 

pokrywać.  Jeżeli nie ma więcej zapytań i uwag to przejdziemy do następnego punktu”.   

 

Ad.11  

Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego posiedzenia. 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad o godz. 11.30 

zamknął V sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej VII kadencji. 

Ustalono termin następnej sesji na 25 lutego 2015 roku o godz. 10.30. 

Protokół sporządziła Jolanta Najwer – inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i Biura Obsługi 

Klienta. 

 

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                Dariusz Madejski 

 

 


