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

Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU. 
 

Miejsce posiedzenia sala narad Urzędu Miasta. 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10.30 

Zakończenie posiedzenia godz. 13.00 

 

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

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

 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

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

współpracownikami. Witam Pana Jana Dzięcielskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica. 

Witam p. Annę Zatykę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej. 

 

Ad. 2  Stwierdzenie kworum. 

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

stwierdził, że na sali  znajduje się 13 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. Punkt 

1,2,3 uważam za zrealizowane. 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 marca 2015 roku. 

„ Informuję, że protokół z obrad VII 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 dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne 

uwagi, a te, które wpłynęły wcześniej zostały omówione i wprowadzone. Czy może ktoś 
chciałby zgłosić jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Wobec tego zgodnie z § 41 pkt. 1 w/w 

protokół uznaję za przyjęte. 

Ad. 5 Informacja na temat zasobów leśnych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna. 

Pan Jan Dzięcielski Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica przedstawił prezentację 
multimedialną na temat gospodarki leśnej, w której zaprezentował tereny zagospodarowane 

przez nadleśnictwo , przyszłe plany oraz problemy, z jakimi się boryka nadleśnictwo. 

Wspomniał również o sytuacji, jaka ma miejsce w związku z dzierżawieniem terenów leśnych 

przez kopalnię DSS. 

Przewodniczący Rady: 

Czy Państwo macie jakieś pytania do przedstawionej  informacji? Jeżeli tak to bardzo proszę. 
W dyskusji, w której udział wzięli: Burmistrz Zuzanna Bielawska, radna Bogusława Barwacz, 

radna Barbara Świetlik,  radny Krzysztof Bielawski, Sekretarz Gminy, radny Arnold 

Kordasiewicz, Przewodniczący Rady poruszone zostały  sprawy: wycinki drzew w lasach, 

sytuacji kopalni DSS, problemów ze szkodami rolniczymi wyrządzonym przez zwierzynę 
leśną. Nadleśniczy Jan Dzięcielski wyjaśnił, że są to lasy gospodarcze i rozpoczęte zostały 

ręby drzew, proces ten trwa 30 lat i wynika z planów zagospodarowania. Jeżeli chodzi o 

szkody wyrządzone przez zwierzynę i odszkodowania za nie to musi się zmienić prawo 
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łowieckie. Koła łowieckie są nie wypłacalne i często z rolnikami idziemy do sądu. Radny 

Krzysztof Bielawski zapytał, na jakich zasadach działają kamerki mobilne, które 

nadleśnictwo montuje w lasach i jaki jest ich koszt. Pan Jan Dzięcielski poinformował, że 

koszt takiej kamerki to ok. 3000 zł i w zależności od pory roku np. w lecie działa tydzień, 
zimą 2-3 dni. Odczyt z kamerki jest zdalny. Zdjęcia otrzymujemy natychmiast. 

Przewodniczący Rady: 

Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję Panu za przyjęcie zaproszenia na 

naszą sesję i zaprezentowanie sytuacji w nadleśnictwie. Ogłaszam 5 minut przerwy. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

Ad. 6 Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami. 

Burmistrz: 

1. Trwają przygotowania do wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 

2015 roku. 

2. Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka są w trakcie przygotowań Dnia 

Dziecka i Dni Piławy. 

3. Odbyło się spotkanie robocze w sprawie epuap i profili zaufanych w Starostwie 

Powiatowym w Dzierżoniowie – odbywają się szkolenia pracowników i  

informatyków. 

4. Trwają rozmowy dotyczące przystąpienia Gminy Piława Górna do Stowarzyszenia 

Ślężanie – Lokalna Grupa Działania. 

5. Odbyło się spotkanie Partnerstwa jst Ziemi Dzierżoniowskiej dot. Programów 

sektorowych oraz Strategii Ziemi Dzierżoniowskiej. 

6. Gościliśmy delegację z Czech. Spotkanie dotyczyło dalszej współpracy w roku 2015 i 

dalszej perspektywie unijnej. 

7. Podpisana została umowa na wykonanie kanalizacji w rejonie osiedla Młyńskiego. 

8. Ogłoszony został przetarg na wykonanie remontu ul. Liliowej. 

9. Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie opracowania arkuszy 

organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016. 

10. Uczestniczyłam w posiedzeniu Rady zatrudnienia Powiatu Dzierżoniowskiego. 

11. Brałam udział w uroczystościach Powiatowych z okazji Dnia Kombatanta. 

Chciałabym Państwa zaprosić na uroczystości w dniu 3 maja ( msza i przemarsz pod pomnik), 

na Wystawę minerałów w dniu 13 maja oraz w dniu 30 maja na piknik z okazji Dnia Dziecka. 

Ad. 7  Ocena zasobów Pomocy Społecznej na rok 2014  dla Gminy Piława Górna. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Zatyka: 

Przedstawiła informacje na temat zasobów Pomocy Społecznej na rok 2014  dla Gminy 

Piława Górna, która stanowi załącznik nr 2. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jakieś zapytania do przedstawionej informacji? 

Radni nie zgłosili żadnych uwag 

Ad. 8 Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 

Burmistrz: 

 Przedstawiła sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi, które stanowi załącznik nr 3. 

Następnie głos zabrała Magdalena Brożyna inspektor ds. funduszy strukturalnych, która 

przedstawiła informację na temat finansowania poszczególnych zadań realizowanych w 

ramach Gminnego programu. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jakieś zapytania do przedstawionych informacji? 

Radni nie zgłosili żadnych uwag. 
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Ad. 9 Sprawozdanie z przekazanych środków finansowych zgodnie z ustawą pożytku 

publicznego i o wolontariacie, wolontariacie ramach dotacji dla organizacji pozarządowych w 

2014 roku. 

Sekretarz Gminy: 

Przedstawił Sprawozdanie z przekazanych środków finansowych zgodnie z ustawą pożytku 

publicznego i o wolontariacie, wolontariacie ramach dotacji dla organizacji pozarządowych w 

2014 roku, które stanowi załącznik nr 4. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jakieś zapytania do przedłożonej informacji? 

W punkcie 9 głos zabrał radny Krzysztof Bielawski, który był zainteresowany problemem 

związanym z dożywianiem i czy na ten cel są wystarczające środki. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że na dożywianie są wystarczające środki i 

nie zdarzyło się żeby była odmowna decyzja. Burmistrz Zuzanna Bielawska dodała, że kwota 

9000 zł są to środki na podwieczorki dla dzieci przebywające w świetlicy środowiskowej. 

Jeżeli kryterium dochodowe w rodzinie przekroczy określoną kwotę to i tak może osoba 

potrzebująca pójść do jadłodajni.  

Następnie głos zabrała Radna Bożena Dziendziel , która zapytała, czy na jadłodajni jest tylko 

zupa? Burmistrz wyjaśniła, że jest to zupa z „wkładką” plus pieczywo, przekazywane 

dodatkowo przez naszych piławskich piekarzy. 

Innych zapytań radni nie zgłosili. 

Ad. 10 Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie: ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych stanowiących 

własność Gminy Piława Górna. 

Burmistrz: 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: ustalenia zasad i trybu 

korzystania z dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Piława Górna, który stanowi 

załącznik nr 5. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowisko połączonych komisji. 

W imieniu  połączonych głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Bielawski, który 

poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

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  30 /VIII/2015, która stanowi  załącznik nr 6 . 

Ad. 8 „b” Uchwała w sprawie powołania Komisji doraźnej. 

Przewodniczący Rady: 

Jest to uchwała organizacyjna i nie była przedmiotem dyskusji na połączonych komisjach. 

Pozwolicie  państwo, że odczytam projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę wobec tego przejdziemy do 

przegłosowania  uchwały. 

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

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 31/VIII/2015, która stanowi  załącznik nr 7. 

Przewodniczący Rady: 

Proponuję, aby posiedzenie komisji doraźnej odbyło się 7 maja br. o godz. 10.00. 

Ad. 8 „c” Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Piławie Górnej. 

Przewodniczący Rady: 

Skargą zajmowała się Komisja Rewizyjna. Oddaję głos Przewodniczącej Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Świetlik: 
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Przedstawiła informację z badania skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Piławie Górnej, która stanowi załącznik nr 8. 

Przewodniczący Rady: 

Rozumiem, że wynikiem tego uzasadnienia jest uznanie skargi za bezzasadną? 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: 

Odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej, który stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady: 

Czy macie państwo jakieś uwagi. Nie widzę wobec powyższego przechodzimy do 

głosowania. 

Następnie Rada w głosowaniu 11 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 32 /VIII/2015, która stanowi  załącznik nr 9. 

Ad. 11 Zapytania i wnioski radnych. 

W punkcie 11 nie zgłoszono żadnych zapytań i wniosków. 

Ad. 12 Sprawy Różne. 

Przewodniczący Rady: 

- Zgodnie z wnioskiem radnego Krzysztof Bielawskiego wpłynęło do rady sprawozdanie 

finansowe Ochotniczej Straży Pożarnej za 2014, które Państwo otrzymaliście.  

- Wpłynął wniosek Burmistrza Piławy Górnej w sprawie nadania tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Piława Górna ( spotkanie powołanej w dniu dzisiejszym komisji doraźnej 

w tej sprawie 7.05.br. godz.. 10.00) 

- Wpłynęła informacja Burmistrza w sprawie przeprowadzonej w okresie od 6 marca 2015 r. 

do 17 kwietnia 2015 r. weryfikacji wniosku taryfowego złożonego przez WiK sp. z o. o.        

w Dzierżoniowie. 

- Wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o możliwości wykupu 

przez Gminę Piława górna obligacji. 

- Wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty przez Gminę Piława 

Górna pożyczki ze środków WFOŚiGW. 

Przewodniczący Rady: 

Wszystkie informacje i opinie stanowią załączniki do protokołu. 

W punkcie 12 głos zabrał głos radny Krzysztof Bielawski, który podziękował za 

sprawozdanie finansowe , które na jego wniosek przygotowała Ochotnicza Straż Pożarna. 

Stwierdził również, że OSP miała możliwość uregulowania w pierwszej kolejności opłaty 

związanej z ubezpieczeniem samochodu z przyznanej dotacji. Zaproponował, aby w 

przyszłości informacje składane przez OSP były  rzeczowo-finansowe. Następnie głos zabrała 

Burmistrz Piławy Górnej, która stwierdziła, że Urząd wystosuje pismo do Prezesa OSP w 

sprawie ubezpieczenia samochodu. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jeszcze jakieś zapytania, czy informacje? Nie widzę. Przypominam, że posiedzenie 

Komisji doraźnej 7.05.2015 r o godz. 10.00. 

Ad.13 Zakończenie sesji. 

Dziękuję Państwu i zamykam VIII sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej. Następna sesja  

zwołana zostanie na dzień 27 maja 2015 roku o godz. 10.30. 

Protokół sporządziła J. Najwer- inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i Biura Obsługi Klienta. 

 

 

 

 


