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

Z DNIA 27 MAJA 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 12 

radnych, co stanowi  80 % ustawowego składu Rady. 

 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

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

współpracownikami. Witam p. Renatę Pauczuk Dyrektora Szkoły Podstawowej. Witam p. 

Edytę Lisowską Dyrektora Gimnazjum. Witam p. Annę Zatykę Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Witam p. Urszulę Zalewską przedstawiciela Przedszkola Publicznego. Witam p. 

T. Jamrus Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Witam p. Zygmunta Wołka 

Prezesa Zarządu Budynków Mieszkalnych. 

 

Ad. 2  Stwierdzenie kworum. 

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

stwierdził, że na sali  znajduje się 12 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 29 kwietnia i 12 maja 2015 roku. 

Informuję, że protokół z obrad VIII i IX 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 Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami. 

Burmistrz: 

Przedstawiła informację o podjętych działaniach między sesjami, która stanowi załącznik nr 

2. 

Ad. 6 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2014 rok: 

    1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za rok 2014, 

Burmistrz: 

Przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za rok 2014, które 

stanowi załącznik nr 3. 

    2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym 

  sprawozdaniu. 



Wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Barwacz: 

Odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym 

sprawozdaniu, która stanowi załącznik nr 4. 

Ad. 7  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok: 

    1) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 rok, 

Skarbnik Gminy Małgorzata Surdyk: 

Przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2014 rok, które stanowi załącznik nr 5. 

    2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

        oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za rok 2014. 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

Proszę o przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady i Klubu Radnych. 

W imieniu  połączonych komisji głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof 

Bielawski, który poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

W imieniu Klubu Radnych „ Nasza Piława głos zabrał Tadeusz Chrzanowski Przewodniczący 

Klubu, który poinformował, że klub nie zajmował stanowiska w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady: 

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

Następnie Rada w głosowaniu 12 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR  34 /X/2015, która stanowi  załącznik nr 6. 

Ad. 8 Ocena wykonania budżetu Gminy Piława Górna za rok 2014: 

     1) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Piława Górna za rok 2014 

         oraz   wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Piławy Górnej za rok 2014. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Świetlik: 

Odczytała opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Piława Górna za rok 2014 

oraz   wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Piławy Górnej za rok 2014, która 

stanowi załącznik nr 7. 

     2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu do wniosku Komisji  

         Rewizyjnej. 

Wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Barwacz: 

Odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu do wniosku Komisji  

Rewizyjnej, która stanowi załącznik nr 8. 

    3) opinia Komisji stałych Rady. 

W imieniu  połączonych komisji głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof 

Bielawski, który poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

  4) stanowiska Klubów Radnych ( po wyrażeniu woli zabrania głosu). 

W imieniu Klubu Radnych „ Nasza Piława głos zabrał Tadeusz Chrzanowski Przewodniczący 

Klubu, który stwierdził „ w świetle dokonanej analizy przedłożonych dokumentów z 

uwzględnieniem uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej, a także Uchwały 

Nr IV/87/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 

17 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Piławy Górnej 

sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Piława Górna Radni Klubu pozytywnie 

opiniują realizację zadań za rok 2014 tak pod względem przyjętych i wykonywanych uchwał, 

ich celowości, jak i gospodarności.” 

 5) merytoryczne wystąpienia radnych, po zapisaniu się na listę mówców. 

Przewodniczący Rady: 

„ Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zapytania?  

W dyskusji głos zabrała radna Teresa Budzyk, radny Krzysztof Bielawski, radna Halina 

Przepiórka którzy zgodnie stwierdzili, że  po przedstawionej analizie p. Burmistrz i opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej należy stwierdzić, że budżet jest realizowany zgodnie z 



przepisami , gdyż wszystkie zmiany wprowadzone były za zgoda Rady.  Może same kwoty 

nie mówią dużo , ale procenty świadczą o tym jaka jest dbałość o każdą złotówkę.  
Przewodniczący Rady: 

Czy są jeszcze jakieś zapytania, czy uwagi? Nie widzę wobec tego przejdziemy do 

następnego punktu. 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Piławy Górnej z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2014 rok. 

Rada Miejska w Piławie Górnej w głosowaniu 12 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, 

bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR  35 /X/2015, która stanowi  załącznik nr 9. 

Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska: 

Dziękuję za udzielenie mi absolutorium, ale nie była to tylko moja zasługa, że ten budżet 

został w taki sposób zrealizowany. Była to zasługa p. Skarbnik, Zastępcy Skarbnika, 

pracowników Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych. 

10. Podjęcie uchwał: 

    a) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury  

          w Piławie Górnej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 

Burmistrz: 

„ 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” 

W imieniu  połączonych głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Bielawski, który 

poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Następnie Rada w głosowaniu 11 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 36/X/2015, która stanowi załącznik nr 10. 

W trakcie głosowania obecnych 11 radnych. 

 

      b) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej  

          w Piławie Górnej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, 

Burmistrz: 

„ 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” 

W imieniu  połączonych komisji głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof 

Bielawski, który poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Następnie Rada w głosowaniu 11 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 37/X/2015, która stanowi załącznik nr 11. 

 

      c) w sprawie: nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Piława Górna, 

Burmistrz: 

„ 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” 

W imieniu  połączonych komisji głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof 

Bielawski, który poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 



Następnie Rada w głosowaniu 11 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 38/X/2015, która stanowi załącznik nr 12. 

 

      d) w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2015, 

Burmistrz: 

„ 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” 

W imieniu  połączonych komisji głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof 

Bielawski, który poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Następnie Rada w głosowaniu 11 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 39/X/2015, która stanowi załącznik nr 13. 

 

      e) w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą  
          „ Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”, 

Burmistrz: 

„ 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” 

W imieniu  połączonych głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Bielawski, który 

poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Następnie Rada w głosowaniu 11 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 40/X/2015, która stanowi załącznik nr 14. 

 

      f) w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Piława Górna do Stowarzyszenia 

          „ Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”. 

Burmistrz: 

„ 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” 

W imieniu  połączonych komisji  głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof 

Bielawski, który poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Następnie Rada w głosowaniu 11 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 41/X/2015, która stanowi załącznik nr 15. 

 

Ad. 11. Informacja o organizacji „ Dni Piławy”. 

Burmistrz: 

Przedstawiła informację na temat organizacji „ Dni Piławy”, która stanowi załącznik nr 16. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

 

Ad.12. Zapytania i wnioski radnych. 

W punkcie 12 głos zabrał radny Krzysztof, Bielawski, który złożył wniosek o wystosowanie 

pisma do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie dot. problemów 

poruszonych na sesji, w której uczestniczył Dyrektor ZDP. 



Wniosek radnego został przyjęty 11 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących i bez głosów 

przeciwnych. 

Następny wniosek dotyczący wystosowania pisma do ZKM w sprawie rozkładów jazdy 

autobusów złożył radny Arnold Kordasiewicz. 

Innych wniosków , ani zapytań radni nie zgłosili. 

Ad. 13 Ogłoszenia i informacje. 

Przewodniczący Rady: 

Do biura rady wpłynęły w ostatnim okresie następujące pisma: 

1. Gratulacje z okazji święta samorządu terytorialnego od parlamentarzystów. 

2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego do skargi kasacyjnej. 

3. Obwieszczenie  

W punkcie 13 głos zabrał radny Krzysztof Bielawski, który poinformował, że na ul. 

Sienkiewicza na wysokości oczyszczalni należałoby przyciąć drzewa. 

Ad. 14 Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego posiedzenia. 

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

zwołana zostanie na dzień 24 czerwca 2015 roku o godz. 10.30. 

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

 

 

 


