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

Z DNIA 25 LUTEGO 2015 ROKU. 
Miejsce posiedzenia sala narad Urzędu Miasta. 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10.30 

Zakończenie posiedzenia godz. 12.30 

 

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. Sekretarza Jacka Mikusa. Witam p. 

Krzysztofa Florczaka – Kierownika Referatu Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w 

Bielawie. Witam serdecznie p. Annę Rudnicką – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i 

Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej. 

 

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  

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. Z 

uwagi na to, że do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi, których z przyczyn 

technicznych nie mogliśmy zredagować, wnoszę o wykreślenie z porządku obrad punktu 4 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Następnie Rada w głosowaniu 12 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym, bez głosów 

przeciwnych przyjęła porządek obrad sesji ze zmianą zaproponowaną przez 

Przewodniczącego Rady. 

W trakcie głosowania na sali obecnych 13 radnych. 

Przewodniczący Rady: 

Punkty 1,2,3 uważam za zrealizowane. 

Ad. 4  Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami. 

Sekretarz Gminy Jacek Mikus: 

Chciałbym przeprosić za nieobecność Pani Burmistrz i Pani Zastępcy Burmistrza  na sesji z 

powodu bardzo ważnego szkolenia. Może p. Burmistrz jeszcze dojedzie, ale sądzę, że nie 

będzie żadnego problemu, aby przedstawić  informację między sesjami w imieniu p. 

Burmistrz. Jeżeli chodzi o okres między sesyjny Burmistrz wydała 10 zarządzeń , które są 
dostępne na stronie BIP. Z ważnych rzeczy 11 lutego 2015 roku z rąk Wojewody 

Dolnośląskiego i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracja Burmistrz odebrała 

promesę w wysokości 300 tys. zł na remont chodnika przy ul. Młynarskiej i przebudowę 
nawierzchni przy ul. Lipowej . Odbyły się również liczne spotkania i rozmowy m.in.: 

1. Spotkanie z Prezesem Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie w kwestii współpracy w 

latach 2015-2020. 

2. Spotkanie z Dyrektorami szkół dot. uroczystości miejsko-szkolnych do czerwca 2015 roku. 
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3. Spotkanie z Konserwatorem zabytków Agnieszką Krucholak w sprawie remontu budynku 

znajdującego się przy pl. Piastów Śl. 4. 

4. Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy. 

5. Spotkanie z p. Krystyną Leksyk w sprawie szkoleń dla rolników i współpracy z 

Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nadleśnictw we Wrocławiu. 

6. Dwukrotne spotkanie Burmistrzów w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie 

Burmistrzów kwestii dróg i energii odnawialnej. 

7. Spotkanie Burmistrzów w kwestii Komunikacji Miejskiej w Bielawie. 

Chciałbym również w imieniu Burmistrz zaprosić Państwa w dniu 1 marca o godz. 16.00 do 

Miejskiego Ośrodka Kultury na uroczystość uczczenia pamięci Żołnierzy wyklętych oraz w 

dniu 8 marca o godz. 17.00 na Dzień kobiet. 

Przewodniczący Rady: 

„ Czy są jakieś pytania do przedłożonej przez Sekretarza informacji? 

Radna Barbara Świetlik: 

„ Czy coś wynikło ze spotkania z konserwatorem zabytków?” 

Sekretarz Gminy: 

„ Były to rozmowy o sposobach finansowania, ale spotkanie zakończyło się bez żadnych 

uzgodnień.” 

Przewodniczący Rady: 

„ Na jakim etapie jest procedura przetargowa na zadania ujęte w budżecie gminy na rok 

2015?” 

Sekretarz Gminy: 

‘Przetargi są ogłoszone”. 

Ad. 5 Informacja  dotycząca komunikacji miejskiej. 

W punkcie 5 Przewodniczący Rady udzielił głosu Kierownikowi Referatu Komunikacji 

Miejskiej Urzędu Miasta w Bielawie p. Krzysztofowi  Florczakowi. 

Pan Krzysztof Florczak: 

Przedstawił prezentację multimedialną na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej w 

powiecie dzierżoniowskim. Następnie przekazał informację na temat  realizowanego 

programu unijnego, dotyczącego publicznego transportu zbiorowego, ZKM Bielawa 

uruchomił nową stronę internetową, na której pasażer może zobaczyć, w jakim czasie, na 

określony przystanek będą podjeżdżały autobusy danych linii. Na nowej stronie - 

www.zkm.bielawa.pl - znajdują się informacje o: aktualnych rozkładach jazdy, trasach 

autobusów, aktualnym położeniu autobusów kursujących na liniach ZKM, ich punktualności, 

cennikach biletów, regulaminie przewozów ZKM oraz wiele innych, przydatnych pasażerom 

ZKM. W ramach tego projektu przystanek przy posesji Piastowska 82 będzie wyposażony w 

tablicę interaktywną, biletomat oraz monitoringu przystanku.  

Przewodniczący Rady: 

„ Czy Państwo macie jakieś zapytania do  przedstawionej informacji? 

Radny Arnold Kordasiewicz: 

 „Czy nie byłoby możliwe, aby rozkłady jazdy na przystankach były większych rozmiarów? 

Pan Krzysztof  Florczak: 

„ Ogranicza wielkość infrastruktury przystankowej, bo możemy powiększać do różnych 

rozmiarów. Sprawdzimy jak ten problem będzie można rozwiązać. 
Radna Teresa Budzyk: 

„ Wspominał Pan, że przedsiębiorstwo robi się bardziej socjalne niż komercyjne, czy w 

związku z tym były robione symulacje, jaka jest różnica w kosztach pomiędzy wpływami z 

biletów, a windykacji i wszystkich innych kosztów związanych z obsługą?” 

Pan Krzysztof Florczak: 
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„ My płacimy marżę w granicach od  5-8% przy normalnej dystrybucji papierowej na kiosku. 

Jeżeli chodzi o sprzedaż biletów w biletomatach będziemy uzyskiwali 100 % za bilety, nie , 

że bilet kosztuje 2,20, bo płaci się marżę osobie, która nam sprzedaje te bilety tylko 

dostaniemy wszystko, w tym będą też koszty, bo będzie zatrudniona osoba do tych 

biletomatów . Liczymy, że ok. 4 % , ok. 240 tys. zł będzie szło na obsługę tego. 

Zastępca Burmistrza: 

„ Czy ma Pan wiedzę na temat wydawanych zezwoleń ze Starostwa Powiatowego na 

zatrzymywanie obcych przewoźników na przystankach autobusowych”? 

Pan Krzysztof Florczak: 

„ Nie jest to temat, który nie był przerabiany. Wszystkie małe firmy w komunikacji miejskiej 

nie mają szans bytu , bo ich koszty są ogromne. Jeżeli chodzi o ten konkretny przypadek tych 

ludzi , którzy próbują wejść to ludzie, którzy stracili rynek w Wałbrzychu z taborem bardzo 

starym i nie dostosowanym do komunikacji miejskiej. Jeżeli wejdzie na wasz teren, to tylko 

inny przedsiębiorca.” 

Radna Teresa Budzyk: 

„„ Czy jest szansa, aby było przywrócone połączenie bezpośrednie Piława Górna – Wrocław. 

Żeby był, chociaż jeden autobus, bo o to proszą mieszkańcy. Rano było  jedyne połączenie 

bezpośrednie, z którego korzystali mieszkańcy Piławy, w tym młodzież dojeżdżająca na 

uczelnie i osoby starsze korzystające ze specjalistycznej opieki medycznej we Wrocławiu. Ja 

rozumiem, że to nie jest waszym zadaniem, ale wspominał Pan, że można zlecić.” 

Pan Krzysztof Florczak: 

„ Powiem jak to będzie prawdopodobnie rozwiązane, ponieważ nasz powiat idzie bardziej w 

centrum przesiadkowe. Jest to rozwiązanie mniej newralgiczne, jednak ja uważam , że będzie 

bardziej wygodne i będzie ono budowane w Dzierżoniowie. Dzierżoniów mocno na ten 

projekt napiera , będzie to centrum gdzie będzie kolej i  autobusy. Myślę, że to przejazdy 

dalsze rozwiąże. Czy z Piławy bezpośrednio trudno powiedzieć , ani to nie leży w naszej 

gestii , bo to są przewozy, gdzie zapewnia przewoźnika Urząd Marszałkowski . Powiat, ani 

gmina nic do tego nie ma. 

Zastępca Burmistrza: 

„ Kilka lat temu zwróciliśmy się do PKS z prośbą o uruchomienie kursu z Piławy do 

Wrocławia w odpowiedzi otrzymaliśmy informację , że jest niska rentowność tego zadania 

przewozowego. Koszty uzyskiwane z jego realizacji nie pokrywają kosztów, jakie ponosi 

firma, a przyczyną tego jest systematycznie spadająca ilość podróżnych na tej trasie.  

Radny Krzysztof Bielawski: 

Wspominał Pan, że realizacja tego projektu jest już prawie na ukończeniu w związku z tym 

proszę powiedzieć, do kiedy jest podpisana umowa  tzn., do kiedy wykonawca musi się z tym 

uporać i drugie moje pytanie czy w ramach tego projektu będzie zainstalowany wyświetlacz 

w autobusach odnośnie nazwy przystanków dla osób, które są z innych miejscowości , dla 

turystów, bo to jest dosyć ważne. 

Pan Krzysztof Florczak: 

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to przedłużono okres realizacji projektu do końca marca. 

Jeżeli chodzi o drugie pytanie są dwie szkoły , czy obwiesić autobus dużymi gadżetami, co 

wiąże się z tym, że w okresie zimowym autobus nie może ruszyć, ponieważ urządzenia w 

środku rozładowywały akumulator , a drugie waga takich urządzeń też się wiąże z tym, że się 
paliwa więcej traci. Są dwie szkoły. Myśmy poszli w drugą szkołę, że autobus ma 

wyświetlacz tylko z przodu i z tyłu. Oczywiście ukłon w kierunku ludzi starszych można 

zrobić  wstawiając urządzenia głośno mówiące. Informacja będzie dla pasażerów na 

przystanku na tablicach informacyjnych. Ja bym w tym kierunku szedł. 

Radna Teresa Budzyk: 
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„Radny Bielawski słusznie zwrócił na to uwagę, bo też chodzi o to żeby było udogodnienie 

dla osób niepełnosprawnych, czyli osób niedosłyszących i niewidomych, a nie dlatego żeby 

było ładniej czy ciekawiej.” 

Pan Krzysztof Florczak: 

Wszystkie te rzeczy obciążają sprzęt i też to kosztuje. 

Zastępca Burmistrza: 

Proszę powiedzieć, jaka jest droga do zmian nazw przystanków? 

Pan Krzysztof Florczak: 

Jeżeli Państwo zgłosicie zmianę nazwy przystanku , my to wprowadzimy. 

Przewodniczący Rady: 

Chciałbym się odnieść do kosztów, bo jak Pamiętam z prezentacji to łączna dopłata 

wszystkich gmin tj. . ok. 5,6 miliona złotych , widzę, że Starostwo dołożyło w ubiegłym roku 

100 tys. zł  i to się rzuca w oczy. Wydaje mi się, że w związku z charakterem tej komunikacji 

gdzie gminy poszczególne są zobowiązane do organizowania komunikacji miejskiej , a 

większość przewozów wiąże się z dowozem młodzieży do szkół , które są starostwa i w 

interesie wszystkich nas byłoby to żeby jednak starostwo dopłacało większą kwotę niż 100 

tys. zł . 

Pan Krzysztof Florczak: 

W Polsce do komunikacji dopłaca się w granicach do 16 % budżetu. U nas największy udział 

ma Dzierżoniów i Bielawa do 8 % . Natomiast, jeżeli chodzi o starostwo , jest to temat 

coroczny. 

Zastępca Burmistrz: 

Od czterech lat naciskamy na to żeby starostwo weszło w cały układ , łącznie z 

porozumieniem . Do tamtego roku właściwie nie było zgody. Od czasu do czasu starostwo 

wyrażało zgodę na dopłatę jednorazową . W tym roku jesteśmy po pierwszym spotkaniu i być 
może się uda , że Starostwo w  układzie będzie  uczestniczyć i dojdzie do porozumienia. 

Przewodniczący Rady: 

Ja celowo to mówiłem, bo Pan wspominał, że ta komunikacja idzie w socjalnym kierunku i 

trzeba zauważyć, że te koszty jednak będą rosły , bo z tego, co wiem to nasz system zawiera 

chyba maksymalne ulgi. Osoby po 70 roku życia jeżdżą bezpłatnie , bilety dla młodzieży są 
ulgowe itp. Zapewniamy mieszkańcom jakby maksymalny pakiet tych ulg, coraz więcej 

mieszkańców korzysta z tych ulg i koszty będą rosły . Mnie chodzi o to, że dobrze byłoby 

żeby toczyć takie rozmowy i żeby była przychylna wola starostwa, bo jak będzie dobra wola 

wszystkich to będzie nam łatwiej te koszty pokryć. 
Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos? 

Radna Małgorzata Wiącek: 

Chciałabym wiedzieć czy kiedykolwiek były robione badania rynku w sensie , skoro nie 

mamy możliwości dojazdu do Wrocławia bezpośrednio z Piławy Górnej, w jakiś sposób 

godzin dojazdu porannych i wczesnoporannych , ewentualnie popołudniowych studenckich 

zintegrowania autobusów jeżdżących . Podam przykład autobus do Wrocławia z 

Dzierżoniowa w niedzielę jest 18.40 , a autobus sieci miejskiej jedzie w kierunku 

Dzierżoniowa ok. 10 minut po odjeździe poprzednika. W godzinach rannych ten problem też 
się pojawia, czy takie badanie można zrobić, aby dostosować, chociaż dwa , trzy autobusy. 

Radny Marcin Chrobak: 

To samo dotyczy pociągów, one też nie są synchronizowane z autobusami. 

Pan Krzysztof Florczak: 

Przyjrzymy się temu, ale nie będzie to takie proste. 

Przewodniczący Rady: 
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Czy są jeszcze jakieś pytania , wnioski? Nie widzę wobec tego zamykam ten punkt. Dziękuję 
Panu Krzysztofowi za przyjęcie zaproszenia , za przedstawioną prezentację i ogłaszam 10 

minut przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady. 

Ad.6 Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie: przystąpienia Gminy Piława Górna do Stowarzyszenia pod nazwą „Geopark 

    Wzgórza Niemczańsko – Strzelińskie”. 

Zastępca Burmistrza: 

„ Proszę o pdjęcie uchwały, której projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 

połączonych komisji”. 

Przewodniczący Rady: 

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

 

Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 18/VI/2015, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2. 

W trakcie głosowania obecnych 13 radnych. 

Ad.   b) w sprawie: połączenia samorządowych instytucji kultury- Miejskiego Ośrodka 

Kultury  i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej w jedną instytucję kultury. 

Zastępca Burmistrza: 

„ Proszę o pdjęcie uchwały, której projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 

połączonych komisji”. 

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?   

Radna Halina Przepiórka: 

„ Siedzibą MOKiB jest ul. Piastowska 40, a jeżeli chodzi o bibliotekę? 

Zastępca Burmistrza: 

„Po połączeniu biblioteki i MOK siedziba  będzie  ul. Piastowska 40.” 

Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym, bez głosów 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 19/VI/2015, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3. 

W trakcie głosowania obecnych 14 radnych. 

 

Ad  c) w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  do 

      przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym  jest Gmina Piława Górna. 

Zastępca Burmistrza: 

„ Proszę o pdjęcie uchwały, której projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 

połączonych komisji”. 

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 przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 20/VI/2015, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 4. 
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W trakcie głosowania obecnych 14 radnych. 

 

Ad   d) w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piławy Górnej  w 2015 roku. 

Zastępca Burmistrza: 

„ Proszę o pdjęcie uchwały, której projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 

połączonych komisji”. 

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 przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 21/VI/2015, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5. 

W trakcie głosowania obecnych 14 radnych. 

 

Ad  e) w sprawie: zmiany Uchwały Nr 22/VII/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 

29 marca 2011 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska   i gospodarki wodnej. 

Zastępca Burmistrza: 

„ Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniu połączonych komisji 

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 przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 22/VI/2015, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6. 

W trakcie głosowania obecnych 14 radnych. 

Ad. 7  Zapytania i wnioski radnych. 

Radny Tadeusz Chrzanowski: 

„ Miałbym prośbę do strony służbowej Urzędu o przygotowanie na następną sesję informacji 

na temat złożonych wniosków mieszkańców dotyczących zmian w planach zagospodarowania 

przestrzennego miasta”. 

Zastępca Burmistrza: 

„ W budżecie gminy na rok 2015 mamy zarezerwowane 20 tys. zł na zmianę planów 

zagospodarowania.  

Przewodniczący Rady: 

„Nie chciałbym tutaj w słowa  radnego wchodzić, ale myślę, że tutaj chodziło o to żeby rada 

miała wizję i pogląd tego jak to wygląda , jakie są potrzeby mieszkańców , w jakim kierunku 

mieszkańcy idą .Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych w punkcie zapytania i wnioski chce 

zabrać głos. Nie widzę . Przechodzimy wobec tego do punktu 8.” 

   Ad. 8 Sprawy różne. 

   Przewodniczący Rady: 
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Myślę, że zaczniemy od trzech pism, które wpłynęły od Państwa Wiesławy i Mariana 

Ślepokury. Pozwolę sobie odczytać te pisma. Pisma stanowią ZAŁĄCZNIK NR 7 

Według mojej oceny i podjętej uchwały Rada Miejska nie zmieniła zasad ani stawek poboru 

opłaty tylko i wyłącznie inkasenta. Przygotowałem na to pismo odpowiedz, którą odczytam, 

treść  odpowiedz stanowi Załącznik nr 8 

Na koniec spraw różnych udzielę głosu p. Ślepokurze. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w 

tej sprawie zabrać głos? 

Radny Tadeusz Chrzanowski: 

Chciałbym wypowiedzieć się w kwestii tej odpowiedzi, skoro w nie spełna w trzy miesiące 

później podejmuje się uchwałę , która dotyczy osoby inkasenta to moim zdaniem powinniśmy 

tą uchwałę o zmianie inkasenta uchylić. 
Przewodniczący rady: 

Czy są jeszcze jakieś uwagi? 

Radna Halina Przepiórka: 

Sytuacja związana ze zmianą inkasenta spowodowała, że gmina naraża się na to, że będzie 

musiała ponosić dodatkowe koszty związane z przygotowaniem nowego placu targowego , 

jakieś inwestycje zgodnie ze wszystkimi wymogami sanepidu, toaletami itd. Mówimy tutaj o 

żłobku, który 20 lat nie istnieje, a nazwa pozostała. Ten plac targowy 20 lat istniał , a przed nim 

jeszcze inny targ był i mieszkańcy przywiązani są do tego miejsca . Jedna taka zmiana 

spowodowała lawinę różnych sytuacji , w których radni dostali porządnego bata , że zamknęli 
targowisko , co jest nie prawdą, bo tylko przyjęli tylko większością głosów zmianę inkasenta. Z 

drugiej strony osobę, która prowadzi działalność gospodarczą , jest przedsiębiorcą , 

udostępniała miejsce pracy iluś tam osobom także wystarczyłoby to wszystko zreasumować 
jednym wnioskiem , aby przywrócić osobę inkasenta. Zgadzam się z propozycją radnego 

Chrzanowskiego żeby po prostu uchylić uchwałę. 
Przewodniczący rady: 

Grupa radnych ma prawo wnioskować i jeżeli Państwo taką wolę mają mogą złożyć propozycję 
uchwały na sesję. Mnie chodzi o tę odpowiedz, czyli stanowisko rady, czy ktoś z Państwa chce 

zabrać głos? 

Radny Krzysztof Bielawski: 

„ Zapytanie było, jest odpowiedz i wydaje mi się odpowiedz logiczna. Chciałbym jeszcze 

zwrócić uwagę na to, że kompetencje Rady Miejskiej polegają na tym, że my decydujemy o 

wysokości opłat targowych oraz o wskazaniu inkasenta. Tak jak rozmawialiśmy przy 

uchwalaniu tej uchwały odnośnie zmiany inkasenta naszym argumentem była krótkotrwała 

weryfikacja tych dochodów, które są osiągane na targowisku i to proszę Państwa zgodnie z 

prawem i zgodnie z logicznym rozeznaniem taką uchwałę  podjęliśmy w dobrej woli, bo 

wiadomo, że kontrola jest jednym z czynników radnych Rady Miejskiej w Piławie Górnej, a to, 

że później jakieś konsekwencje z tego tytułu wyszły ja odczytuję w ten sposób, że jakby jest 

blokada żeby nie weryfikować tego. Uważam, że skoro tak sprawa została postawiona, że 

właściciel uważa, że tego targu nie opłaca mu się udostępniać to wydaje mi się, że dla nas  nie 

pozostaje nic innego w dalszych konsekwencjach jak wskazanie innego miejsca, bo nie jest nic 

wieczne. Miejsca w Piławie są. Patrząc do tyłu jak sobie przypominam była koncepcja, aby plac 

targowy znajdował się na skwerku koło ul. Polnej i Wąskiej. Wydaje mi się, że powinniśmy 

jednak być konsekwentni i tak jak naszym celem było krótkotrwałe zweryfikowanie, a później 

nic nie stoi na przeszkodzie, aby powrotem wrócić do tego inkasenta. 

Radna Teresa Budzyk: 

„Chciałam odnieść się do pisma, które zostało złożone i  odpowiedzi,  którą przygotował Pan 

Przewodniczący. Jest jak  najbardziej słuszna, bo pismo dotyczyło zasad  i taka jest odpowiedz i 

tutaj nie ma żadnych wątpliwości, co do tego. Ale idąc dalej chciałabym się odnieść do tego, co 

mówił radny Bielawski. Podejmując uchwałę w styczniu przyznam się szczerze, że  nie miałam 
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takiej wiedzy, że właścicielem tej posesji są Państwo Ślepokura, po prostu podniosłam rękę, 
zagłosowała ‘za” tym, bo były przedstawione tak naprawdę koszty, które się zwiększyły w 

wyniku kontroli. Ale nie oszukujmy się, to są bardzo niskie wpływy w skali roku, są to tak 

naprawdę żadne pieniądze, a biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie pociągnęła za sobą ta 

uchwała to myślę, że należałoby wrócić do stanu pierwotnego biorąc pod uwagę względy 

społeczne. Jeżeli ktoś jest właścicielem to niech już pełni tam rolę inkasenta, a biorąc pod 

uwagę jeszcze szersze względy społeczne mieszkańców Piławy Górnej, to tak jak mówiliśmy o 

tych przystankach „żłobek” i „bobo” tak samo w ludziach przez lata zakorzeniło się to, że 

miejsce targowe jest w tym miejscu w Piławie Górnej i jest to takie miejsce centralne. Wydaje 

mi się, że na tym cierpią mieszkańcy jak również osoby sprzedające, bo wiemy już, że wiele 

osób nie chodzi  na ten targ na stadionie. Biorąc względy społeczne uważam, że powinniśmy 

wrócić do tej uchwały pierwotnej.” 

Zastępca Burmistrza: 

„ Odpowiedz na pewno jest taka jak wniosek, który był złożony. Opłaty targowe nie zostały 

zmienione. Odniosę się do wypowiedzi radnej. Gdyby właściciel był konsekwentny, czyli w 

pierwszym piśmie z dnia 20 stycznia tak jak napisał, że nie będzie świadczył i wpuszczał osób, 

które handlują na targowisko nie byłoby problemu i te osoby znalazłyby się w miejscu 

wskazanym przez nas, ale jest to bawienie się z nami i upychanie tych handlujących pod wiatą. 
Przewodniczący Rady: 

Chciałbym usystematyzować przebieg  tego punktu i jeżeli chodzi o stanowisko i tą odpowiedz 

chciałbym, aby rada wypowiedziała się czy jest za tym stanowiskiem  czy taką odpowiedz 

mamy wystosować do wnioskodawcy. Proponuję to przegłosować. 
Następnie Rada w głosowaniu 10 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym, przy 3 głosach 

wstrzymujących przyjęła odczytaną treść odpowiedzi do mieszkańca. 

Przewodniczący Rady: 

Teraz, jeśli chodzi o dwa następne pisma z dnia 18.02 i 20.02, również pozwoliłam sobie 

przygotować odpowiedz, którą Państwu przeczytam i otworzę dyskusję na ten temat. Treść 
pisma stanowi załącznik nr 9 

Radny Krzysztof Bielawski: 

To jest logiczne, bo to nie są nasze kompetencje decydować o dzierżawie, czy kupnie. 

Radna Teresa Budzyk: 

Nie odniosę się do tego pisma.  Nie dopowiedziałam w swojej poprzedniej wypowiedzi tego, 

aby nie odłączać jednej sprawy od drugiej, potraktować to łącznie, bo jest to konsekwencja 

tego, że właściciel nie jest inkasentem. Uważam, że powinniśmy to traktować łącznie i 

powinniśmy zastanowić się nad tym i podjąć uchwałę. 
Przewodniczący Rady: 

Ja muszę czuwać nad tym, aby ze strony organizacyjnej wszystko odbywało się jak należy , 

wpływają pisma muszą być do tego odpowiedzi, dlatego też proszę o przegłosowanie tego 

stanowiska i tej informacji , która zostanie przesłana do mieszkańców 

Następnie Rada w głosowaniu 9 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym, 4 głosach  

wstrzymujących przyjęła treść odpowiedzi na pisma p. Ślepokura. 

Przewodniczący Rady: 

W tej chwili wrócę do pism, które wpłynęły do Rady, a później udzielę głosu p. Marianowi. 

Do biura Rady wpłynęły: 

1. Zawiadomienie o stawiennictwie na rozprawę Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Rozprawa dotyczy uchwały Nr 95/XXV/2012 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pismo stanowi 

załącznik nr 10. 

2. Informacja Wojewody Dolnośląskiego dot. podejmowania uchwał w sprawie wybory 

przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących. Pismo stanowi załącznik nr 11 
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3.Zaproszenie na turniej halowej piłki nożnej. 

4. Gratulacje i życzenia od Mera Airaines. 

5. Zaproszenie na akademię z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

6. Prośba o wsparcie turnieju koszykarzy. 

7. Prośba o wsparcie konkursu Pokaż talent. Pisma stanowią załącznik 12,13,14,15,16. 

Przewodniczący Rady: 

Otrzymałem zaproszenie od Dyrektora Dolnośląskich Dróg i Kolei na konferencję z okazji 

promocji drogi wojewódzkiej Dzierżoniów- Łagiewniki. Na posiedzeniu komisji otrzymaliście 

Państwo Raport z realizacji prac związanych z projektem pn. „ Partnerstwo JST Ziemi 

Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”, czy p. Burmistrz mogłaby 

coś o tym projekcie powiedzieć? 

Zastępca Burmistrza: 

Projekt ma na celu przygotowanie i opracowanie dokumentów strategicznych takich jak : 

Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej, Programu Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej, 

Programu Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej, Programu aktywności 

społeczno – zawodowej, Programu Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej. W grudniu 

2014 roku odbyły się konsultacje społeczne, których celem było poznanie opinii mieszkańców, 

przedsiębiorców, przedstawicieli jst, organizacji pozarządowych , młodzieży na temat diagnozy 

społeczno- gospodarczej ziemi dzierżoniowskiej. 

Przewodniczący Rady: 

Konsultacje, które odbyły się na początku lutego dotyczyły tego projektu. W sprawach różnych, 

jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne to wszystko. Zgodnie z §  29 pkt 9 statutu o głos poprosił 

mieszkaniec p. Marian Ślepokura i w tym momencie udzielę mu głosu. Proszę bardzo. 

Pan Marian Ślepokura: 

Dostałem zgodę od urzędu miasta na prowadzenie placu targowego w Piławie Górnej . Wiązało 

się to z problemami, bo musiałem odwodnienie zrobić, toaletę, utwardzić plac , elektryczność , 
gdyż innej możliwości nie miałem żeby ten plac targowy otworzyć. Zrobiłem te wszystkie 

roboty mam wszystkie odbiory i nie ma tam żadnych uchybień pod względem prawnym. 

Poniosłem ogromne koszty. Stworzyłem miejsca pracy. 20 lat Urząd Miasta ani jednej złotówki 

nie wydał na prowadzenie placu targowego , oprócz tego z tego placu targowego dostał w 

podatkach i opłacie targowej ok. 140 tys. zł w tym okresie 20 lat. Ja myślałem , że skoro 

odciążyłem miasto od obowiązku prowadzenia placu targowego , że dostanę jakieś pismo w 

podziękowaniu , że  robimy coś dla tego miasta , a dostaliśmy coś odwrotnego. Pan Krzysiu 

mówi , że można przenieść , że to, że tamto. Jasne, że tak to jest normalne , przecież gmina ma 

takie prawo , ale ja też musiałem działać zgodnie z prawem, z przepisami. Ten plac przenosi się 
w inne miejsce, czy przeznaczenie pod ten targ jest, przecież to jest plac sportowy . Muszą być 
jakieś papiery , uzgodnienia . Pani Wiesława jest parę metrów stąd. Dlaczego do tej pory nie 

było ani jednej rozmowy z tą Panią , że macie jakieś inne zamiary w stosunku do niej. Pan 

zarzuca, że kontrola , jasne, że tak przecież Urząd Miasta przez 8 lat w stosunku do mojej żony 

nie przeprowadził ani jednej kontroli . Tych kontroli mam, co najmniej 20 i mam dowody na to. 

Panie radny, dlaczego przez 8 lat nie było ani jednej kontroli , nie ma żadnego pisma, że żona 

zrobiła coś złego , że naciągnęła na straty Urząd , czy ma Pan takie dowody. Protokół spisany, 

że jest coś nie zgodne z prawem . 

Przewodniczący rady: 

Prosiłbym, aby Pan, jeżeli ma jakiś wniosek to proszę go złożyć, jeżeli Pan nie ma to proszę 
uściślić swoją wypowiedz maksymalnie, tak jak zgodnie ze statutem każdy radny jest 

ograniczony czasem , a nie chciałbym ograniczać Pana w czasie. 

Pan Marian Ślepokura: 

Takie są fakty. W Polsce w małych miasteczkach Urząd dopłaca do prowadzenia targu , czy ja 

zrobiłem coś złego? 
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Przewodniczący Rady: 

Oczekujemy stanowiska w tej sprawie. Kompetencje do załatwienia sprawy należą do 

Burmistrza i dalsza procedura będzie się odbywała. My pracujemy na dokumentach. 

Pan Marian Ślepokura: 

Więc tą sprawę zamykam. Czuję się poszkodowany z tego względu, że wymieniacie moją żonę 
na osobę obcą , która dostaje te same pieniądze, co moja żona, która musi płacić podatek, 

odśnieżyć, posprzątać . Czuję się nie swojo w swoim mieście, dlatego, że mieszkam tutaj 30 lat 

i w jakimś momencie stałem się niepotrzebny. Są tam miejsca pracy dla ludzi. W wieku 50 lat 

wyjechałem szukać pracy. Nigdy nie wystąpiłem do Urzędu o jakąś zniżkę na podatek. Przez 20 

lat płaciłem zawsze, co do grosza. Byłem radnym i nie zgadzałem się na podwyżkę dla 

burmistrza, ponieważ uważałem, że jeszcze nic nie zrobiliśmy. To samo zrobiłem przy dietach 

radnych, bo dlaczego my mamy dostawać więcej pieniędzy jak ludzie są biedni.  

Przewodniczący Rady 

Proszę pana o zwięzłość wypowiedzi. 

Pan Marian Ślepokura: 

Jako mieszkaniec tego miasta chyba mam prawo o tym mówić. Dlaczego my zatrudniamy tylu 

ludzi, jak mamy coraz mniej mieszkańców , mniej podmiotów gospodarczych , gospodarczych 

zarobki np. burmistrza rosną. My popadamy w coraz większe długi publiczne. 

Zastępca Burmistrza: 

Czy ja mogę prosić o zdyscyplinowanie Pana, ponieważ powinien on merytorycznie odnieść się 
i powiedzieć, co potrzebuje od rady” 

Przewodniczący Rady: 

Jeżeli ma Pan jakiś wniosek to proszę go przedstawić . 
Pan Marian Ślepokura: 

Mam wniosek taki żeby ograniczyć wydatki naszego miasta, bo jest naprawdę biedne. 

Przewodniczący Rady : 

 Dziękuję bardzo na tym zakończymy tą wypowiedz.  Dziękuję. 
Radna Barbara Świetlik: 

Uważam, że powinniśmy rozmawiać o targu a nie o innych sprawach. Chciałam się zapytać, 
czy funkcjonuje stary targ, czy jest już nowy targ? 

Pan Marian Ślepokura: 

Funkcjonuje tylko w części. Dostałem pismo z Urzędu, że mam kierować sprzedających na 

nowy targ. 

Zastępca Burmistrza: 

Odnosząc się do Pańskich wypowiedzi. Chciałby Pan zamknąć targ, a zarazem chciałby Pan 

dalej prowadzić targ, tylko żeby osoba, która jest inkasentem nie pobierała opłaty targowej. 

Zamykając targ ja sobie wyobrażam, że już tam na mój teren żadnych handlujących nie 

wpuszczę. Tak się nie odbywa, bo Pan to robi dalej. Jeżeli Pan zamknął targ to powinien 

kierować Pan ludzi na Piastowską 15 na teren ZBM i oto porosiłam. 

Przewodniczący Rady: 

Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chce zabrać głos? 

Sekretarz Gminy: 

 Sprawa jest wielowątkowa ponieważ wpłynęły pisma p. Ślepokura dotyczące ( sprzedaży i 

dzierżawy ), sądzę, że czas i wiedza i ta dyskusja raczej nie ułatwia, a wręcz przeciwnie 

gmatwa sprawę. Sądzę, że Państwo słusznie podjęli decyzję o skierowaniu tych pism do organu 

wykonawczego , który jest kompetentny i dopiero po przygotowaniu pełnej dokumentacji tą 
wiedzę większą będziemy mieli wszyscy. Wielowątkowość nie pozwala tutaj na postawienie 

pełnej diagnozy tego wszystkiego. 

Radny Tadeusz Chrzanowski: 

Proszę wytłumaczyć kwestię, czym jest wiata, a czym jest plac targowy? 
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Przewodniczący Rady: 

Jeszcze raz panu udzielam głosu, ale proszę o wypowiedz krótką i na temat. 

Pan Marian Ślepokura: 

Ja mam prawo tam wynająć, bo wiata jest po to przeznaczona , a pani Burmistrz mi mówi , że ja 

ich upycham. Nie oni tam mają swoje miejsce, ja nikogo nie upycham. Dziękuję. 
Przewodniczący Rady:  

Mamy ten punkt rozpatrzony. Dziękuję Panu Panie Marianie. Chciałbym jeszcze w sprawach 

różnych poinformować Państwa , że do końca kwietnia należy złożyć oświadczenie majątkowe 

wraz z zeznaniem podatkowym w dwóch egzemplarzach.   

Ad   9. Zakończenie sesji. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 12.30 

zamknął VI sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej. Ustalono termin następnej sesji na 25 

marca 2015 roku o godz. 10.30. 

Protokół sporządziła J. Najwer inspektor ds. obsługi RM i BOK. 

 

 

                                                                                                        

 

 


