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

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

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10.30 

Zakończenie posiedzenia godz. 13.30 

 

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

radnych, co stanowi  100 % ustawowego składu Rady. 

 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

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

współpracownikami. Witam Pana Zbigniewa Basisty Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. 

Witam Pana Zygmunta Wołka Prezesa Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej. 

Witam uczniów Gimnazjum wraz z wychowawcą Panem T. Maj. 

 

Ad. 2  Stwierdzenie kworum. 

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

stwierdził, że na sali  znajduje się 15 radnych, wobec powyższego obrady są prawomocne. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

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?   

           Radna Bożena Dziendziel: 

„ Ponieważ byłam nieobecna na posiedzeniu komisji, w pkt. 4 był omawiany projekt uchwały 

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

płatności , określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. Natomiast ja go nie widzę w 

porządku dzisiejszej sesji. 

          Przewodniczący Rady: 

„ Zgodnie z wolą członków komisji ten punkt nie znalazł się w porządku obrad gdyż projekt 

wrócił do wnioskodawcy”. 

          Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej Małgorzata Wiącek: 

„ Projekt uchwały został przygotowany na posiedzenie komisji, ale było to w trakcie rozmów 

z Panią, która wcześniej pobierała inkaso i na wniosek został odesłany do wnioskodawcy”. 

          Przewodniczący Rady: 

„ Czy są jeszcze jakieś uwagi? 

          Radny Tadeusz Chrzanowski: 

„ Bardzo bym prosił o wprowadzenie do porządku obrad informacji o zawiązaniu się Klubu 

Radnych, bo jest to istotne dla całej rady. 

          Przewodniczący Rady: 

„ Otrzymałem informację. Czy w sprawie porządku obrad Państwo macie jeszcze jakieś 
uwagi? Nie widzę w takim razie będziemy pracować na porządku obrad, który Państwo 

otrzymaliście i ten porządek obrad uznaję za obowiązujący. Punkty 1,2,3 uważam za 

zrealizowane. 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26.01.2015 r. i 25.02.2015 r. 

        Przewodniczący Rady: 
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„ Informuję, że protokoły z obrad V i VI sesji Rady Miejskiej VII kadencji były wyłożone do 

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

otrzymali również protokoły 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 

protokoły uznaję za przyjęte. 

Ad. 5 Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami 

      Burmistrz: 

1. Ogłoszony został konkurs na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w 

Piławie Górnej. Do 24 marca zostało złożonych 11 ofert. 

2. Ustalony jest termin 20 „ Dni Piławy” na 13-14 czerwca 2015 roku. 

3. Został ogłoszony przetarg na remont ul. Ligockiej, Bohaterów Getta oraz na remont 

chodnika przy ul. Młynarskiej. 

4. W dniu dzisiejszym nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji na 

Osiedlu Młyńskim, ul. Dalszej. Wpłynęło 6 ofert. 

5. Unieważniliśmy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony. 

6. Piława Górna złożyła sprzeciw do Wojewody Dolnośląskiego na budowę obiektu 

radiokomunikacyjnego sieci bezprzewodowej GSM, który miałby być zlokalizowany 

w Kośminie. 

7. Odbyło się spotkanie z syndykiem Kopalni DSS w sprawach bieżących i 

dowiedzieliśmy się, że kopalnia zostanie w maju lub czerwcu wystawiona do 

sprzedaży. 

8. Do Urzędu Miasta wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 

Budowa 2 wytwórni mas biutomicznych przy kopalni DSS. 

9. # marca 2015 roku odbyła się rozprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, 

która dotyczyła zaskarżonej Uchwały Rady Miejskiej w sprawie odmowy 

zatwierdzenia taryf. Skarga WiK została odrzucona, sąd opowiedział się po naszej 

stronie. 

10. 6 marca 2015 roku wpłynął wniosek taryfowy z WiK. Stawki, które proponuje WiK 

będą obowiązywać lub nie od 16 maja 2015 roku do 15 maja 2016 roku. Do 15 

kwietnia po ostatecznej weryfikacji wniosku będziemy wnosić do Przewodniczącego 

Rady o zwołanie sesji nadzwyczajnej. 

11. Odbyło się spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich p. Elżbietą 
Pawłowską w sprawie przystąpienia Gminy Piława Górna do stowarzyszenia. 

12. Gmina Piława Górna zajęła II miejsce w konkursie Kompasy 2015 w kategorii 

edukacja. 

       Radna Halina Przepiórka: 

"Prosiłabym o rozszerzenie informacji na temat złożonego sprzeciwu, jeżeli chodzi o budowę 
obiektu radiokomunikacyjnego sieci bezprzewodowej GSM. 

       Burmistrz: 

Nie mam dokumentów, ale w przerwie możemy Państwu przekazać do wglądu. 

Radna Halina Przepiórka:,  

Dlaczego został złożony ten sprzeciw  

       Burmistrz: 

Ponieważ nie zgadzamy się z lokalizacją sprzeczną z planem zagospodarowania 

przestrzennego , są tam też działki budowlane. Zostało wydane obwieszczenie Wojewody, a 

tak naprawdę nie było informacji gdzie dokładnie będzie budowana wieża. 

       Radny Tadeusz Chrzanowski:  
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„Czy stawki na wodę są do przyjęcia, czy znowu jest tak jak do tej pory? 

       Burmistrz:  

„Stawki są do przyjęcia, ale wystąpiliśmy z szeregiem zapytań, między innymi jak wygląda 

pobór wody dla Piławy Dolnej, kosztów zarządu obcego, bo to jest bardzo duża kwota. 

Składniki te mają duży wpływ na wysokość cen za wodę i ścieki.” 

       Przewodniczący Rady:  

Czy są jeszcze pytania do przedłożonej przez p. Burmistrz informacji? Nie widzę. Wobec 

tego przechodzimy do kolejnego punktu. 

Ad 6. Informacja na temat stanu dróg w mieście. 

W punkcie 6 mamy informację o utrzymaniu dróg w mieści. Otrzymaliście Państwo taką 
informację wraz z materiałami. 

Pozwolicie Państwo, że w pierwszej kolejności udzielę głosu p. Burmistrz. 

Burmistrz:  

Przedłożyła informację o stanie dróg znajdujących się na terenie gminy Piława Górna, która 

stanowi załącznik do protokołu.  Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu p. 

Zbigniewowi Basisty, który przedstawił informację na temat stanu dróg powiatowych 

znajdujących się w Piławie Górnej stwierdzając, że główną drogą mającą największe 

znaczenie dla miasta jest  powiatowa ul. Piastowska i jesteśmy w bardzo dużym powodzeniu, 

bo nie mamy wieloletnich zaległości na tych drogach, jeżeli  

chodzi o jej stan i w niedługim czasie będzie się można tylko skoncentrować na bieżącym 

utrzymaniu pod warunkiem, że nie wejdą inwestycje, o których p. Burmistrz wspomniała , 

inwestycje związane z wymianą sieci gazowej. Nie mogę na ten rok obiecać jakiś dużych 

inwestycji, bo nie ma też takich potrzeb. Większych nakładów finansowych, jeżeli chodzi o 

drogi powiatowe nie przewidujemy. Podporządkujemy się do potrzeb bieżących, jeżeli chodzi 

o utrzymanie tego ciągu ulic po najważniejszych rozstrzygnięciach przetargowych , bo 

będziemy mogli stwierdzić, co z tych zadań remontowych wykonać. Urząd zgłaszał nam 

potrzeby na bieżąco, jeśli chodzi o naprawy chodnikowe, jeśli chodzi  o naprawy nawierzchni 

obiecuję, że nie będzie żadnych problemów. Myślę, że nie będzie żadnych problemów, jeżeli 

chodzi o doprowadzenie do należytego stanu nawierzchni, a zwłaszcza uszkodzenia zimowe , 

bo ich nie było wiele. Z pracami typowo utrzymaniowymi wejdziemy , a taką datą jest połowa 

kwietnia i wtedy będziemy mogli w szczegółach przedstawić, co będziemy mogli zrobić .  

Jesteśmy w przededniu rozstrzygnięcia największego przetargu , największej inwestycji w 

tym roku drogi Marcinków-Pieszyce-Bielawa i po przetargu zobaczymy czy tam będą 
oszczędności, a jeżeli będą to zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg.      

W dyskusji udział wzięli radny Tomasz Piech, który zwrócił uwagę na zapadnięcia studzienek 

w ul. Piastowskiej na wysokości budynku nr 19. 

        Prezes Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Basisty:  

Przyjmuję te uwagi do bieżącego wykonania. Jeżeli chodzi o zapadnięcia studzienek 

reagować będziemy na bieżąco. Tam gdzie jest niewielkie zapadnięcie niezagrażające 

bezpieczeństwu, nienaruszające jakiegoś komfortu stopniu znacznym wstrzymujemy, a tam 

gdzie będą większe zapadnięcia będziemy musieli  zrobić. Przyjmuję tę uwagę. 
Przewodniczący rady udzielił głosu radnej Małgorzacie Wiącek mam takie samo zdanie jak 

mój przedmówca, ponieważ mieszkam kilka budynków dalej. Przy naszym budynku została 

zrobiona studzienka na prośbę wspólnoty.  Ta studzienka się zapadła, ponieważ pracownik 

ubijał je butem, jedna jest zrobiona na przekopie sanitarnym, czyli w tym miejscu pod 

asfaltem brakuje, co najmniej 10 cm gruntu, stąd te niecki się potworzyły i w momencie 

wycinania było to doskonale widać. Moja gorąca prośba jest taka, żeby w miarę możliwości, 

w miarę posiadanych środków uzupełnić i podnieść te elementy tzn. studzienki od Urzędu 

Miasta do wjazdu na stadion, ponieważ one są w najgorszej kondycji. Ten duży ruch 

spowodował, że np. w moim budynku ściany nośne wszystkie są spękane. Jeżeli czuć drgania, 
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szklanki dzwonią, przesuwają się przedmioty to już nie jest zabawa. To są poważne 

uszkodzenia mienia. My dokonaliśmy remontu budynku tworząc elewację razem z Urzędem 

Miasta i w końcu stracimy dofinansowanie, a chcielibyśmy, aby ta elewacja przetrwała. Mam 

obawy, że może on wyglądać za chwilę jak budynek przed wejściem do Urzędu, on jest już 
spękany dzięki tym utrudnieniom. Po pierwsze utrudnienie na wysokości totolotka gdzie 

każdy samochód wpadając trze zderzakiem przednim, przy posesji 19 zapadnięta studzienka 

plus niecka, która powoduje zalewanie budynku do pierwszego piętra, przy posesji 17 jest 

taka sama sytuacja. Studzienka się zapadła, rozdzielił się asfalt od niecki do studzienki. 

          Burmistrz: 

„ Odcinek od Urzędu Miasta do ul. Kilińskiego nie był remontowany od 10 lat. Na tym 

odcinku należy na całości położyć nową nawierzchnie, ale wcześniej na tym odcinku 

gazownia musi wymienić sieć gazową. My piszemy do wodociągów i gazowni i powiem, że 

wykonujemy robotę za Zarząd Dróg Powiatowych. Odcinek od Urzędu do ul. Kilińskiego to 

jest priorytet tak naprawdę w tym roku. 

          Dyrektor ZDP: 

„ My na temat tego odcinka rozmawiamy z gazownią tylko te rozmowy nie przedkładają się 
na ich decyzje. Muszę tutaj bronić trochę siebie, bo mówienie, że można urwać koło, że jest 

tragicznie. Nie przesadzajmy. My musimy stosować pewną gradację potrzeb. Przyjmujemy to 

i zaspokoimy Państwa potrzeby w tym zakresie. 

         Radna Teresa Budzyk: 

„ Czy istnieją jakieś możliwości ograniczenia prędkości  na ul. Młynarskiej, poza znakiem 

drogowym, na środkowym odcinku. Odnoszę się tutaj do tego ostatniego wypadku, który tam 

miał miejsce. W tym miejscu najczęściej młodzi ludzie jadą z taką prędkością, że wjeżdżają 
na chodnik . Zaczyna się to na wysokości byłego biurowca „ Nowaru” 

        Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i dróg Ewa Nicoś: 
„My nie mamy wpływu na kulturę kierowców, tylko, co możemy zrobić to oznakować 
znakami zgodnie z instrukcją. Nie możemy mówić na tej drodze o żadnych progach 

spowalniających, ponieważ tu się odbywa ruch komunikacji miejskiej i ruch samochodów do 

10 ton . Po za tym te wszystkie progi spowalniające przy ciężkim transporcie przenoszą 
drgania na instalacje znajdującą się w ziemi i na budynki. 

          Radna Teresa Budzyk: 

„ Na pewno ktoś już zgłosił, ale może przypomnę. Na chodniku na wysokości p. Rabiejów 

jest dziura. 

         Radny Arnold Kordasiewicz: 

Na ul. Piastowskiej studzienka, która została założona od 1-2 metrów od przejścia dla 

pieszych przy obfitych opadach deszczu kałuża jest tak duża, że sięga prawie do połowy 

jezdni , przystanek autobusowy jest nie dostępny przy wysiadaniu z autobusu. Czy jest taka 

możliwość żeby zrobić coś z tą studzienka, żeby ona była bliżej krawężnika, bo być może 

droga została źle wyprofilowana i stąd  prawdopodobnie te kałuże. Druga sprawa dotyczy 

obwodnicy Dzierżoniowa . Wiemy, że są problemy, aby ta obwodnica łączyła się z ul. 

Młynarską , czy mógłby Pan odpowiedzieć na pytanie, jakie są szanse żeby dojść do 

konsensusu w tej sprawie. 

         Dyrektor ZDP: 

„ Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę to tam jest problem techniczny, bo Piława jest bardzo 

trudnym terenem , bo nie ma spadków i odprowadzenie wody jest bardzo trudne, ale 

oczywiście do wykonania. My w ubiegłym roku poprawialiśmy jezdnię przy tej studzience i 

część tej wody jest odprowadzana. 

         Burmistrz” 

„ My mówimy o drugiej stronie na wysokości budynku 45”. 

        Dyrektor ZDP: 
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„ Jeżeli chodzi o drugą sprawę to nie leży to w mojej gestii.  Jestem za tym, aby ta obwodnica 

powstała. Odcinek, który jest zaprojektowany wpina się w drogę wojewódzką ok. 200 m 

przed zakrętem do Piławy. Pewnie, że lepiej byłoby gdyby obwodnica kończyła się trochę 
wcześniej i omijała ul. Struga. Nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. 
        Burmistrz: 

„ Od wielu lat piszemy wnioski, ale ktoś się uparł, że ta obwodnica będzie kończyła się przed 

Piławą Górną, a nie za Piławą Górną. Pojawiło się światełko w tunelu, ponieważ na ostatnie 

pismo dostaliśmy odpowiedz, że zostanie zlecona przebudowa drogi, ale z uwagi na brak 

środków finansowych termin zlecenia w/w prac jest nie do określenia. Pan dyrektor zapewniał 

mnie , że wezmą pod uwagę to, aby  obwodnica kończyła się za krzyżówką  i myślę, że 

wezmą to pod uwagę. 
       Przewodniczący Rady: 

„ Mogę to potwierdzić, bo byłem również na tym spotkaniu”. 

       Radna Agnieszka Ceglarz: 

„Czy na ul. Sienkiewicza przy Kościele jest możliwe wymalowanie pasów dla pieszych”? 

       Radny Krzysztof Bielawski: 

„Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo dobrą współpracę starostwa powiatowego z gminą 
Piława Górna w zakresie remontów chodników i dróg  i tu z tego miejsca jako mieszkaniec , 

jako radny chciałbym podziękować Panu  Staroście , Zarządowi , radnym Powiatowym oraz 

Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych za to, że są przychylnie nastawieni i to, co się 
zadziało co zostało wykonane  my użytkownicy, na co dzień widzimy i dziękujemy. Pewnie, 

że jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia i myślę, że dalej ta współpraca będzie kontynuowana. 

Pozwolę sobie przy okazji zwrócić uwagę na pewne punkty , które myślę, że dobrze byłoby je 

zrealizować. Chodzi mi o chodnik przy Przychodni Zdrowia. Póki nie było nowej przychodni 

nie miało to znaczenia, że ten chodnik był tylko od Policji do mostku. Natomiast po jej 

wybudowaniu  okazuje się, że brakujący odcinek chodnika od Przychodni do ulicy Wąskiej 

jest bardzo potrzebny. Bywalcami przychodni są często ludzie starsi niedołężni , matki z 

małymi dziećmi. W tym miejscu droga powiatowa jest bardzo szeroka , co prawda przy 

przychodni jest przejście dla pieszych, , ale jak ludzie wychodzą po zastrzykach, czy innych 

badaniach , są w różnych stanach i wtedy przechodzenie przez to przejście dla tych 

mieszkańców jest zagrożeniem bezpieczeństwa. Mam prośbę, aby Zarząd Dróg Powiatowych 

pomyślał o tym, aby w przyszłości ten kawałek chodnika odtworzyć, czy wybudować. 
Następna sprawa dotyczy ul. Bolesława Chrobrego i chciałbym zwrócić uwagę , że w 

zakręcie na ul. Kośmińską  jest znaczący ubytek. Kolejną sprawą, którą też chcę 
zasygnalizować jest to  że, na wysokości ul. Wąskiej była w ziemi awaria i została po niej 

niewłaściwie załatana asfaltem dziura . Wygląda to tak jakby samochody masę asfaltową na 

kołach zabrały. Ostatnią sprawą, którą chciałbym poruszyć to że, przy starej przychodni na 

pewnym odcinku drogi wytworzyła się pralka, która jest uciążliwa dla kierowców. Można 

byłoby tutaj dużo mówić o kolejnych miejscach, ale wiadomo, że każdy ma jakieś priorytety i 

dla  powiatu Piława nie jest jedyną gminą, bo Państwo macie w swoim zarządzie dziesiątki 

kilometrów dróg a te środki są, jakie są i wszędzie nie możecie Państwo od razu wszystkiego 

zrobić. Niemniej jednak te uwagi , które dzisiaj zgłosiliśmy bardzo bym prosił, żeby 

uwzględnić w swoich planach działania. 

        Dyrektor ZDP: 

„ My musimy pewną hierarchę potrzeb stosować , bo środki są ograniczone. Ja się nie 

zarzekam, że jej nie wykonamy, jeśli będzie Państwa mocna wola o konieczności 

wybu8dowania chodnika to pewnie taki chodnik wykonany w następnych latach. Jeżeli 

chodzi o skrzyżowanie naszej drogi i ul Kosmińskiej to zgłosiliśmy to wykonawcy i w 

ramach gwarancji  będzie to wykonane. 

        Przewodniczący Rady: 
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„ Czy na temat stanu przejazdu kolejowego podczas remontu były czynione jakieś 
uzgodnienia ? 

        Dyrektor ZDP: 

„ Pisaliśmy do nich , ale kolej nie reaguje” 

        Radna Bogusława Barwacz: 

„ Naprawianie nie pomorze tam zawsze będzie problem, ponieważ jeżdżą tam ciężkie 

samochody i ściągają kołami nawierzchnię.” 

         Dyrektor ZDP: 

„ Zgadzam się z tym. Ta naprawa gwarancyjna nie ma polegać na wyrównaniu nawierzchni , 

tylko na wykonaniu podbudowy, bo miejsce jest szczególnie wrażliwe, bo to zjazd, zakręt i 
ciężkie pojazdy. 

         Radna Małgorzata Wiącek: 

„ Czy jest szansa na uregulowanie  zasad parkowania samochodów po obu stronach jezdni na 

wysokości poczty i wyżej poczty?” 

         Dyrektor ZDP: 

„ Temat jest nam znany. Taki wniosek Rada można złożyć. Po zapoznaniu się z problemem, 

możecie Państwo złożyć wniosek , który wymaga mojej opinii  tzn. Zarządu  oraz opinii 

policji i dopiero zarządcy ruchu na danym odcinku, w tym przypadku decyduje o tym wydział 

Komunikacji Starostwa. Ja mogę popierać i wnioskować wydając opinie pozytywną, lecz 

ostateczna decyzja należy do Zarządcy Ruchu.  

     Przewodniczący Rady: 

„Czy są jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę. Dziękuje p. Dyrektorze za przyjęcie zaproszenia 

i przedstawienie informacji. Ogłaszam przerwę”. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

7. Informacja o działalności Zarządu Budynków Mieszkalnych w zakresie remontów 

   i modernizacji zasobów komunalnych za rok 2014. 

W punkcie 7 Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Zygmuntowi Wołek Prezesowi 

Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej, który przedstawił informację o 

działalności Zarządu Budynków Mieszkalnych w zakresie remontów i modernizacji zasobów 

komunalnych za rok 2014. Informacja stanowi Załącznik do protokołu. 

     Burmistrz:  

„Przypomnę tylko ,że w roku 2014 na remonty było przeznaczone 300 tyś, a w tym roku 200 

tyś, ale zasób komunalny jest w złym stanie. W ostatnich latach remontujemy dachy i kominy 

oraz robimy elewacje. Dwa lata temu przeznaczyliśmy większą kwotę na elewacje, żeby 

zachęcić mieszkańców, ale dużego odzewu niema. Budynki są bardzo duże i koszty 

wykonania elewacji są również bardzo wysokie. Budynek na ulicy Piastowskiej 82 jest 

najlepszym przykładem w Piławie. Jest to największy budynek, największa wspólnota , 

lokatorzy gromadzą środki i udało im się wykonać jedną część elewacji w 2014 roku. W tym 

roku chcą robić boki , a w przyszłym roku ścianę frontową. Oprócz tego, że dają swoje środki 

, Gmina dofinansowuje ich na kwotę 20-25 tyś złotych i dodatkowo płaci za mieszkańców 

komunalnych. Uważam, że skoro mieszkańcy dają 50 procent, to należy im pomóc. W tym 

roku rozpoczęły się spotkania wspólnot i z tego, co wiemy tylko budynek nr.82 będzie robić 
w tym roku elewacje. We wspólnotach z większą ilością właścicieli, my nie mamy nic do 

powiedzenia, ponieważ to ona decyduje, co będzie wykonywać. W ramach rewitalizacji 

miasta zrobiliśmy 9 budynków, ale pisane są donosy na Urząd i na ZBM. Mieliśmy kontrolę z 

Urzędu Marszałkowskiego, sprawa toczy się na policji. Mimo , że zrobiliśmy dobrą  pracę, to 

jest grupa osób w Piławie , która robi wszystko, żeby nam zaszkodzić. Często mówimy, że 

lepiej nic nie robić, może wtedy by wszystkim pasowało. Zdobywając środki i starając się 
pomagać i tak jesteśmy krytykowani. Teraz też  staramy się złożyć wniosek na rewitalizację, 
mamy już strategie rozwoju ziemi  Dzierżoniowskiej i tam Gmina Piława Górna wstępnie 
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zgłosiła 14 budynków. W pierwszej kolejności ZBM będzie wykonywał remonty w 

budynkach gdzie są np. nakazy  kominiarskie, wymiana instalacji elektrycznej, gazowej itp”. 

     Radna Teresa Budzyk: 

 „ Na ulicy Szkolnej nr.5 była wymiana okien, czy Gmina dofinansowuje ten remont?”. 

      Prezes ZBM: 

” Tam nie ma dofinansowania z Gminy”. 

      Burmistrz: 

 „ Do końca marca zbieramy wnioski o dofinansowanie, które rozpatrujemy i dzielimy środki, 

które mamy w budżecie. Z ulicy szkolnej wniosku nie było”. 

       Radna Małgorzata Wiącek:  

„ Na posesji Piastowska 43, były w ostatnim czasie dwie interwencje straży pożarnej w 

sprawie kominów, chodzi mi również o wygląd klatek, które są zagracone”. 

       Burmistrz: 

 „Decyzja  należy do wspólnoty, jeśli zgromadzi środki na funduszu remontowym i podejmie 

uchwałę, zostaną  przeprowadzone prace remontowe”. 

       Prezes ZBM: 

” Było zebranie wspólnoty, na którym osobiście byłem. Wspólnota ma problem z wysokim 

zadłużeniem, obecnie toczy się sprawa sądowa dotycząca przygotowania do eksmisji i 

sprzedaży lokalu. Budynek ten, ma w tej chwili odciętą energie na klatce schodowej z 

powodu zadłużenia, wspólnota nie ma na nic pieniędzy i tak jak Pani mówiła, były 

interwencje straży pożarnej, lecz nie było wielkiego zagrożenia. 

       Radna Małgorzata Wiącek: 

 „ Chodzi mi o ilość mebli znajdujących się na korytarzu”. 

       Prezes ZBM : 

”  Z naszej strony wysyłane są pisma do mieszkańców tego budynku o usunięcie ciągów 

komunikacyjnych, mebli i materiałów łatwopalnych. Wysłaliśmy także regulamin porządku 

domowego, innych możliwości nie mamy.” 

       Radny Tomasz Piech : 

” W budynku naprzeciwko Biedronki prawdopodobnie jest wilgoć. Pytam z ciekawości.” 

       Prezes ZBM : 

” Ten budynek był poddany rewitalizacji, prace zostały wykonane w takim zakresie,  jakie 

były przewidziane w programie rewitalizacji.” 

       Burmistrz : 

 „ Ogłaszamy przetarg i wspólnota podpisuje uchwałę na elewacje, a za jakiś czas mieszkańcy 

chcą , żeby zrobić klatki schodowe, odwodnienie i wiele innych rzeczy, ale najpierw trzeba 

zebrać swoje środki, wtedy ZBM ogłasza przetarg i wykonuje.  

       Przewodniczący Rady: 

” Czy są  jeszcze jakieś pytania?” 

       Radny Krzysztof Bielawski:  

„ Myślę , że uzupełnienie elewacji zabezpiecza budynek przed dalszym uszkodzeniem, opady 

atmosferyczne powodują, że wilgoć  czyni nieodwracalne szkody. Budynek nr.45 jest  

pięknym budynkiem i dostał nowe życie, bo to była ruina, wszystkie fasady były uszkodzone. 

Teraz wszystko jest odtworzone i  pięknie wygląda. Proszę Państwa , jeśli jestem 

właścicielem i chciałbym , żeby w środku ładnie wyglądało, to nie pójdę  do sąsiada i nie 

powiem weź mi to zrób. Jeśli oni są wspólnotą , to ponoszą starania, żeby mieć ładnie, sucho i 

czysto itd. Tutaj tez nie można oczekiwać , że ZBM  przyjdzie i zrobi i nie mówię tutaj tylko 

o numerze 45. Proszę Państwa w moim budynku , jak leje się z rynny czy przecieka dach, to 

nie idę do prezesa tylko sam dzwonię do fachowca, podejmuję decyzje i naprawiam. Na tej 

samej zasadzie funkcjonują wspólnoty, tylko że właścicieli jest kilku. Polega to na tym, że 

podejmują uchwały i wtedy zarządca w ich imieniu decyduje o przetargach i o naprawach, ale 
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warunkiem są środki, które wspólnota musi mieć zabezpieczone na ich realizację. Mieszkańcy 

którzy mieszkają  we wspólnotach, gdzie Gmina ma swoje lokale komunalne i wykonała 

remonty w ramach rewitalizacji wygrali los na loterii, bo ich własność  została 

wyremontowana przy udziale środków publicznych , unijnych czy z innych programów”. 

       Przewodniczący Rady: 

” Pozwolę sobie też zabrać głos, tak jak we wszystkich sprawach, którymi się zajmujemy  , 

jeśli chodzi o zasób komunalny i wydatki decydujemy w budżecie. Jeśli ZBM będzie miał 

takie środki, a nie inne to tylko na takie zadanie , a nie inne , a jak każda instytucja powinni 

dysponować tymi środkami w taki sposób, aby najpierw zabezpieczyć to mienie, żeby się 
uchronić od różnych kontroli kominiarskich, przeglądów, a później są wolne środki, które 

można przeznaczyć na jakieś  udogodnienia. Myślę, że my jako Rada Miejska też  w tej 

kadencji i to jest moje zdanie, będziemy musieli się zastanowić  na tematem  czynszów i 

wysokości tych czynszów, bo uważam, że w takich kwotach, jaki czynsz obowiązuje, przy 

takim stanie budynków będzie następować dekapitalizacja  i za kilkadziesiąt lat te budynki nie 

będą nadawały się do remontu. Nie może być tak , że płacimy dzisiaj na wolnym rynku za 

wynajem mieszkania u osób prywatnych 500 czy 700zł, a w takim samym mieszkaniu 

komunalnym płacimy 200zł miesięcznie, a na dodatek lokator nic nie robi, żeby to mieszkanie 

utrzymać. Nie chciałbym  ciągnąć tego tematu, ale tutaj się kłania wiedza na temat znaczenia 

mieszkania  komunalnego. To zostało stworzone dla osób w trudnej sytuacji. Osób młodych , 

które maja na starcie mieć pomoc, a w momencie, kiedy dorobią się powinni albo mieszkanie 

wykupić i dbać  o nie albo wynająć sobie mieszkanie na wolnym rynku. Nie tylko w Piławie, 

ale ogólnie w państwie przyjęło się tak, że mieszkanie za pół darmo ludzie sobie wynajmują i 
mieszkają , a później dewastują. Dlatego jest taka sytuacja i zawsze będzie brakowało tych 

środków, jest to moje osobiste zdanie. 

       Burmistrz: 

”  Przygotowujemy zmiany stawek czynszowych, bo od 9 lat nie było podwyżek czynszu. 

Planujemy tą podwyżkę  od września z tego tytułu, że w maju zwiększą się stawki za wodę i 
za śmieci. Nie wzrosną one dużo, bo czym większe będą stawki, więcej osób nie będzie nam 

płacić. Trzeba to wywarzyć , żeby ludzie byli w stanie zapłacić. 
       Radna Teresa Budzyk: 

” Jaka jest ściągalność czynszu z budynku na ulicy młynarskiej nr.6?” 

       Prezes ZBM: 

” Na Młynarskiej jest 100 procent ściągalności, przy czym jak cały czas pracujemy nad tym , 

żeby wspólnoty  gromadziły środki na fundusz remontowy, najlepszy przykład to wspólnota 

nr.82, gdzie w tej chwili , trwa duży remont. Oni płacą 5zł za m2 na fundusz remontowy , a 

niektóre wspólnoty w ogóle nie gromadzą środków i nic nie mogą zrobić. Najtrudniej jest 

przekonać ludzi , że jest to ich własność i muszą zbierać pieniądze na to, co w przyszłości się 
zdarzy. Środki zgromadzone na fundusz wpłacamy czasami na lokatę.” 

       Radna  Bożena  Dziendziel: 

” Ja tylko bym prosiła Panią Burmistrz, żeby Pani się nie obrażała na wszystkich 

mieszkańców. Ludzie są wdzięczni Pani za to, co Pani zrobiła.  

       Burmistrz: 

” Nie ma czegoś takiego, że ja się obrażam. Ja jestem urzędnikiem i mówię, jakie jest moje 

odczucie i jak w przyszłości postąpię.” 

       Przewodniczący Rady: 

” Dziękuje czy w tym temacie są jeszcze zapytania? Nie widzę. Chciałbym w tym momencie 

podziękować młodzieży i wychowawcy Panu Majowi za uczestniczenie w dzisiejszej sesji. 

Ogłaszam 5 minut przerwy. 

Ad.8. Podjęcie uchwał: 
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   a) w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony 

       Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piławie Górnej na lata 2015-2020 

Burmistrz: 

„Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie:  przyjęcia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piławie 

Górnej na lata 2015-2020, która stanowi Załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady: 

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

Następnie Rada w głosowaniu 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 23/VII/2015, która stanowi   załącznik do protokołu. 

 

Ad 8 

   b) w sprawie: zmiany Uchwały Nr 118/XXXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej 

      z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

      gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia 

Burmistrz: 

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

118/XXXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górne z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, która stanowi 

Załącznik do protokołu. 

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”, przy 1 głosie wstrzymującym, bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 24/VII/2015, która stanowi  Załącznik do protokołu. . 

Ad. 8 

  c) w sprawie: zmiany Uchwały Nr 149/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piławie Górnej 

      z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

      gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Burmistrz: 

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

149/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości. 

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 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 25/VII/2015, która stanowi  Załącznik do protokołu.  

Ad. 8 

  d) w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

      opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Burmistrz:  
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Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

która stanowi  Załącznik do protokołu 

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 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 26/VII/2015, która stanowi  Załącznik do protokołu. 

Ad. 8 

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

Burmistrz:  

Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: dokonania zmian w budżecie 

Gminy Piława Górna na rok 2015, która stanowi Załącznik do protokołu. 

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 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 27/VII/2015, która stanowi  Załącznik do protokołu. 

Ad. 8 

  f) w sprawie: dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna, 

Burmistrz:  

Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: dokonania zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Piława Górna, która stanowi Załącznik nr 

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 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 28/VII/2015, która stanowi  Załącznik do protokołu. 

Ad. 8 

  g) w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Piława Górna oraz zasad ich zbywania, 

     nabywania i wykupu przez Burmistrza Piławy Górnej. 

Burmistrz: 

Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: emisji obligacji komunalnych 

Gminy Piława Górna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Piławy 

Górnej. 

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 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 29/VII/2015, która stanowi  Załącznik do protokołu. 

Ad. 9. Zapytania i wnioski radnych. 

       Przewodniczący rady: 

”  Wpłynął  wniosek  o zawiązaniu się Klubu  Radnych ‘’ Nasza Piława’’. Klub zostanie 

zarejestrowany w rejestrze Klubów Radnych oraz zostanie umieszczona informacja na BIP w 

zakładce Rady Miejskiej. 

       Radny K. Bielawski:  

‘’Czy wpłynęła informacja z Ochotniczej Straży Pożarnej na temat poniesionych wydatków, 

Które zgłosiłem na posiedzeniu komisji” 

Przewodniczący Rady:  

‘’ Nie wpłynęła’’ 

       Radny K. Bielawski: 

” Składam wniosek o wystąpienie do OSP o przedłożenie informacji na temat poniesionych 

wydatków  w 2014 Roku” 

       Przewodniczący Rady: 

” Wpłynął wniosek radnego o wystąpienie do OSP o przedłożenie informacji  na temat 

poniesionych wydatków w 2014 roku , który poddaje pod głosowanie”. 

       Następnie Rada w głosowaniu 10 głosami ‘’ za’’ przy 5 głosach wstrzymanych bez 

głosów przeciwnych przyjęła w/w  wniosek’’ 

       Przewodniczący Rady: 

’’ Czy są jeszcze jakieś wnioski, czy zapytania? Nie widzę , wobec tego  przechodzimy do 

następnego punktu. 

Ad. 10. Sprawy różne. 

       Przewodniczący Rady: 

’’ Chciałbym poinformować na wstępie, że na zapytania radnego Tadeusza Chrzanowskiego 

dotyczącego złożonych wniosków o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego 

wpłynęła informacja z Urzędu Miasta.  Tą informację otrzymacie Państwo za chwilę. Myślę, 
że gdyby były jakieś pytania to na najbliższej sesji Burmistrz u dzieli odpowiedzi. 

       Radny T. Chrzanowski: 

’’ Oczekiwałem takiej informacji i dyskusji  na ten temat na sesji’ 

       Przewodniczący Rady: 

’’ Chciałbym przypomnieć Państwu o zakładaniu profili  i epuap. Ja sobie już założyłem. 

Gdyby ktoś miał trudności może się zgłosić do pani Joli albo do informatyka , który też 
pomoże. Samo zakładanie trwa dosłownie 5 min. 

       Sekretarz Gminy: 

’’ Gmina Piława jest w takim projekcie z Gminami powiatu Dzierżoniowskiego’’. 

       Przewodniczący Rady: 

’’ Witam Państwa serdecznie. Otrzymaliśmy szereg pism od Pana Ślepokura do biura Rady 

wpłynęły pisma z 26.02., 03.03., 13.03. Pismo z dnia 3.03. Państwo otrzymali w kopertach 

tego pisma nie odczytam , ale pozwolę sobie odczytać pismo z 26.02. – pisma z dnia 26.02 i 

03.03. stanowią załącznik do protokołu. Oba pisma poruszają kwestie, na które już 
odpowiadaliśmy i pozwoliłem sobie przygotować odpowiedz jak to miało miejsce na 

poprzedniej sesji. Odpowiedz na pismo stanowi  załącznik  do protokołu. Otwieram dyskusje. 

       Radna B. Świetlik: 

’ Mam taka prośbę, czy  moglibyśmy Państwa zaprosić do stołu’’ 

       Przewodniczący Rady: 

’ ’Jeśli Państwo wyrażą chęć to proszę uprzejmie. W sprawie odpowiedzi na te pisma o 

których wcześniej mówiłem chciałbym zapytać , czy Państwo macie jeszcze jakieś uwagi. Nie 

widzę. Wobec tego przystąpmy do głosowania. 
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Następnie Rada w głosowaniu 6 głosów ‘’za’’ 2 głosy  przeciw, przy 4 głosach 

wstrzymujących, przyjęła treść odpowiedzi  na pismo z dnia 26.02 i 03.03. 

       W trakcie głosowania 12 radnych. 

       Przewodniczący Rady: 

’’ Wpłynęło również pismo 13.03. Pismo stanowi załącznik  do protokołu. Jeżeli chodzi o to 

pismo proponuje je przekazać do Burmistrza do załatwienia zgodnie z kompetencją, ponieważ 
sprawa lokalizacji targowiska leży w kompetencji Burmistrza. W tej chwili udzielę głosu 

mieszkańcom, ponieważ przed sesją prosili o głos. 

      Pan/i  W. Ślepokura: 

’’ Dziękuje za udzielenie głosu. Proszę O chwilę uwagi, bo Chciałam wyjaśnić kilka spraw.  

Jak wiadomo szanownej Radzie składam wniosek o wydanie nagrania z sesji w styczniu i w 

lutym w myśl ustawy o informacji publicznej, którą w terminie14 dni powinnam otrzymać, a 

otrzymałam po terminie. Składałam wniosek 26.02. Dostałam nagranie 20 marca, czyli termin 

jest przekroczony, ale dziękuję bardzo, że otrzymałam. Musiałam je przekazać do  

informatyka żeby móc przesłuchać, ponieważ ja zaopiniował informatyk cytuje ‘’nagranie nie 

jest oryginalne, data modyfikacji pliku 24.01.2015. nie wiem, dlaczego była to sobota godzina 

22:48.Sesja z 25.02 była mniej ważna Jest dobrej jakości , jest data utworzenia pliku 

25.02.2015. Niezręcznie jest mi mówić, ponieważ to, co chcę przekazać  pani Burmistrz jest 

nieobecna i myślę ze pan Przewodniczący Rady jej przekaże. 

      Przewodniczący Rady: 

’’ Pani Burmistrz jeszcze przed sesją informowała mnie, że będzie musiała wyjść o 13:00 w 

związku ze sprawą rodzinną. 
      Pani  W. Ślepokura: 

’’ Na podstawie informacji, które zawiera ta płyta uważam, że Pani Burmistrz umyślnie 

podała do wiadomości publicznej nieprawdziwe informacje dotyczące mojej osoby i dlatego 

czuję się nie słusznie pomówiona oraz że te informacje niekorzystnie wpływają na mój 

wizerunek a także miały wpływ na podjęcie Uchwały w sprawie inkasa. Tera  wrócę do 

nagrania 01.18.09. pani Burmistrz przedstawia mnie jako osobę nierzetelną, nie wiarygodną, 
osobę, która naraża budżet na straty, kapryśna, bo raz chcę być inkasentem  raz nie chce być. 
Najpierw to mnie zastanawia fakt, bo przecież na koniec  tamtego roku sama Pani Burmistrz 

sprawowała władzę, co w styczniu tego roku. Podpięta była uchwała , gdzie ja byłam 

inkasentem, nie było żadnych do mnie zastrzeżeń , a na początku tego roku ta sama władza 

ma masę  zastrzeżeń. Od 2007 roku prowadzę targowisko i nie miałam żadnych skarg od 

mieszkańców ani osób tam zatrudnionych. Tutaj mam takie kwoty w 2012 roku do budżetu 

wpłynęło 5, 408zł, w 2014 roku 4,679 zł bez grudnia. Czyli jest różnica 730 zł, czyli na 

miesiąc średnia 60 zł. Chciałam wytłumaczyć, dlaczego systematycznie w ciągu roku spadła 

frekwencja, na co ja niestety wpływu nie mam. W 2014 roku, pamiętam, jeśli chodzi o aurę , 
dopisywała, bo nie było srogiej zimy. Lato też było udane.  Mogę wymienić, które osoby 

wypadły w trakcie handlowania. Później jest 1.18.17 Pani Burmistrz, powiedziała, że dwa lata 

temu inkasentem była moja mama. Nie wiem skąd takie informacje wypływają, ponieważ 
prowadzenie działalności w sklepie , a zarządzanie targiem to są dwie różne sprawy. 

Działalność gospodarczą w sklepie i ja byłam pracownikiem mamy, a inkasentem nigdy w 

życiu nie była. Głos zabrał p. M. Ślepokura „ nigdy nie było umowy na moją teściową. My 

jesteśmy właścicielami od 20 lat tej nieruchomości. 

Przewodniczący Rady: 

„ Prosiłbym Państwa, żeby w tym punkcie było jakieś stanowisko w sensie, jakie Państwo 

macie oczekiwania. 

P. W. Ślepokura: 

„ Ja tutaj przyszłam po to żeby przedstawić Szanownym radnym i troszeczkę oczyścić mój 

wizerunek, ponieważ czuję się pomówiona. 1.47 sek. też p. Burmistrz stwierdza, że teraz 
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działalność prowadzi mąż. Wszystko dzieje się w tym samym Urzędzie w tym samym 

budynku a informacje są nieprawdopodobne. Jest to do sprawdzenia. Mąż w tym miesiącu 

akurat przebywa w Polsce, ale ogólnie przebywa za granicą i nie prowadzi działalności teraz 

w Polsce. Chciałam powiedzieć, że z powodu tego, że nie zachowano terminu wydania 

nagrania oraz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o mnie, co naraziło nas na 

straty, muszę się zastanowić nad tym czy nie złożyć pozew w sądzie i w zależności od tego, 

jakie będzie orzeczenie. Teraz Państwo wiecie, od dzisiaj pozwoliłam ludziom przyjeżdżać na 

targ, na usilne prośby mieszkańców. Prosiłam o tę chwilę uwagi żeby się oczyścić niejako i 

wytłumaczyć, że takim samym człowiekiem jestem ja, jak p. Burmistrz. Nie można tak 

zarzutów wystawiać z palca komuś. Ja uważam, że to jest pomówienie i bardzo się dziwię. Ja 

miałam tyle i bardzo dziękuję za wysłuchanie. 

Przewodniczący Rady: 

Wpłynął wniosek Pani do Biura Rady 27 lutego, na który otrzymała Pani odpowiedz ode mnie 

w dniu 12 marca i te dokumenty są dostępne w Biurze Rady.  Zaproponowałem, aby Pani 

odsłuchała nagranie w dniu dyżuru Przewodniczącego Rady. Z tego, co wiem podczas dyżuru 

zażyczyła Pani sobie, żeby te nagrania udostępnione, zostało to przygotowane przez p. Jolę i 
takie nagranie odebrała Pani w dniu 20 marca. 

P. W. Ślepokura: 

Podanie wpłynęło do Urzędu 26 lutego, do Pana wpłynęło 27 lutego. We wniosku pisałam 

wyraźnie, że nie udostępnienie, ale wydanie nagrania. Pan M Ślepokura ustawa mówi 

wyraźnie , że nie zwłocznie, a nie później niż do 14 dni. Tą płytę, którą mamy oczyszczono 

nam, można ją odsłuchać tam radny Bielawski się wypowiada , że dobrze jest, bo Pani jest 

osobą bezrobotną . opłata targowa nie jest jakimś naszym prezentem, bo my za to ponosimy 

kupę kosztów i powtarzam to parokrotnie. Druga rzecz opłata targowa te przepisy dokładnie 

mówią , gdy coś jest własnością Urzędu to Urząd Miasta może wszystko tą opłatę jak sobie 

uważa , taką opłatę pobiera. My płacimy podatek za ten plac targowy , to, dlaczego Urząd 

Miasta liczy za metry przecież to nie ma nic wspólnego z opłatą targową. Opłata targowa to 

jest ten fakt, że ktoś kupuje i sprzedaje . Trzy lata temu chyba ta opłata była trochę inna, 

Urząd Miasta pobierał opłatę targową za punkt , ale nie za metry kwadratowe. Przecież za 

metry kwadratowe my płacimy , my je ubezpieczmy, my sprzątamy po nich, teraz ta pani 

dostaje te same pieniądze, jakie dostawała moja żona nie robiąc nic kompletnie. Przecież my 

musimy dbać o to targowisko , to jest nasza własność . 20 lat temu dostaliśmy pozwolenie na 

prowadzenie placu targowego na terenie Piławy Górnej i właścicielami jestem ja i moja żona . 

Myśmy zawsze mieli umowę z Urzędem Miasta , nie teściowa tylko jako my właściciele. W 

tej chwili nasza córka prowadzi sklep tylko, dlatego żeby płacić ZUS , który wynosi 1000-

1200 zł bo są tak niskie dochody  w tej chwili. Kiedyś plac targowy miał 12 kiosków , teraz 

tylko 6 bo coraz mniej ludzi przyjeżdża i handluje. Dlaczego nie możemy dojść do jakiegoś 
normalnego porozumienia , opłata targowa się należy Urzędowi Miasta, ale niech będzie to 

opłata targowa a nie za metry kwadratowe, przecież to jest podwójne opodatkowanie , czy my 

mamy być niewolnikami XXI wieku . Płacimy podatek, ubezpieczamy , odśnieżamy , a ktoś 
przychodzi i zbiera pieniądze. Nie opłatę targową tylko bierze za metry kwadratowe, za 

namiot i jeszcze oprócz tego tym ludziom się nie będzie tu opłacać. Tutaj tu będzie targ 

zamknięty . Żona będzie miała emeryturę , ale szkoda jest tych ludzi . Pan mówi, że 

bezrobotnej dajecie zarobić to dobrze, ale to chyba nie w tym kierunku, że zabieracie żonie a 

dajecie komuś . 
Przewodniczący Rady: 

Proszę, żeby ta Pana wypowiedz , była merytoryczna i odnosiła się do sprawy przez Pana 

przedstawionej. Prosiłbym Pana o wnioski czego Pan oczekuje od Radnych . Mówi Pan o 

czymś, o czym radni mogą nie mieć pojęcia . Ja osobiście nie chciałbym rozpoczynać tutaj 
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dyskusji . Uważam, że wynagrodzenie inkaso należy się za pobieranie opłaty targowej. Mówi 

Pan o ubezpieczeniu, o odśnieżaniu , ale opłata targowa tego nie dotyczy. 

P. M. Ślepokura: 

Przez ostatnie 8 lat jak żona prowadziła plac targowy nie miała ani jednej kontroli, w której 

były jakiś negatywny wniosek , że źle prowadziła ten targ. Mnie to zastanawia, dlaczego 

dajecie innego inkasenta  Teraz, co mamy zrobić mamy wyganiać , chcą tam handlować . 

Pozwoliła dzisiaj żona żeby przyjechali sobie. Pieniążki idą do was a ona nie ma nic z tego. 

Przecież prawo obowiązuje wszystkich , jak wy chcecie mieć plac targowy , to sobie zrobicie, 

a ja musiałem mieć opinię sanepidu , czy my jesteśmy równi do prawa? 

Chciałbym serdecznie prosić Państwa żeby tą opłatę targową porostu brać tak jak było 

dawniej i za stanowisko , a nie za metry kwadratowe, bo wtedy my możemy dać swoją opłatę 
i wtedy jest wszystko w porządku. Taką opłatę jak wy teraz robicie, że ktoś zajmuje więcej 

miejsca, ktoś zajmuje mniej miejsca to my jesteśmy właścicielem tego gruntu i my płacimy 

od tego podatek, a tu jest dodatkowe podwójne opodatkowanie tych gruntów . My nie mamy 

nic do powiedzenia tylko mamy sprzątać , wywozić nieczystości. 

Przewodniczący Rady: 

To, że Pan płaci podatki  jest w gestii Urzędu Miasta, a nie Rady. Ja przynajmniej nie widzę 
związku z tą sprawą. 
P. M. Ślepokura: 

Jesteśmy właścicielem, Urząd Miasta czy tu czy gdzie indziej bierze opłatę targową , a 

właściciel bierze za metry kwadratowe. 

Przewodniczący Rady: 

Ja rozumiem, ale zasady są takie, jakie ustaliła Rada . Targowisko wyznaczył Burmistrz i 

musimy tutaj działać w oparciu o przepisy prawa i o statut . Dostaje Pan odpowiedzi na pisma 

zgodnie z Pana zapytaniem. Tak samo dzisiaj, jeżeli Pan ma jakieś zapytanie to Pan składa 

lub składa nam oświadczenie i nie będziemy tutaj prowadzić  dyskusji . Jeżeli Państwo macie 

jakieś informacje to bardzo proszę. 
P. W. Ślepokura: 

Bardzo dziękuję wszystkim radnym. 

Sekretarz: 

Ja się odniosę nie do kwestii merytorycznej tylko do kwestii czysto formalnej i państwo też 
słyszeli, bo padło tutaj poważne oskarżenie o modyfikacji nagrania . Bardzo bym prosił żeby 

to zostało zaprotkółowane i bardzo bym prosił stanowisko i o nazwisko tej osoby, która tak 

stwierdziła, bo my też musimy reagować na pewne rzeczy. Ja to nagranie całe znam , ale ja 

mówię o modyfikacji.. 

P. W. Ślepokura: 

Ja mogę to nagranie przekazać. Ja mam opinię informatyka, bo nie mogłam jej odsłuchać. Nie 

znam się, bo nie jestem informatykiem, ale jak się włączy tą płytę do komputera to od razu się 
pokazuje to właśnie, co mi ten Pan powiedział o modyfikacji pliku. 

Sekretarz : 

My mamy to nagranie. 

Radny  Tadeusz Chrzanowski: 

Dokładnie, bo znowu wracamy do tematu , a sprawa jest oczywista i prosta, o której mówiłem 

już przed dwoma miesiącami. Wróćmy do stanu pierwotnego, przywróćmy inkaso 

właścicielom targowiska i koniec, o czym my rozmawiamy. 

Przewodniczący Rady: 

Czy ktoś z Państwa w tym temacie ma jakieś pytania? 

Radna Teresa Budzyk: 

Myślę, że źle się stało , że podczas komisji 19 marca na wniosek radnego Bielawskiego 

uchwała w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej , zasad poboru i 
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terminów płatności , określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso została głosami 7 

radnych odrzucona  tzn. wróciła do wnioskodawcy. Myślę, że takie decyzje powinny być 
podejmowane podczas obrad sesji. Dziękuję. 
Przewodniczący Rady: 

„ Inicjatywę uchwałodawczą ma grupa radnych i mówiłem to już na sesji w lutym i jeżeli jest 

inicjatywa to proszę złożyć wniosek. 

Radna Halina Przepiórka: 

„ Również uważam, że tego typu sprawy powinniśmy rozpatrywać na sesji Rady Miejskiej.” 

Radny Tadeusz Chrzanowski: 

„ Z tego, co słyszeliśmy szykuje się nam sesja nadzwyczajna i myślę, że na tej sesji 

moglibyśmy wrócić do tematu targowiska, a konkretnie projektu uchwały, który został 

przesłany do wnioskodawcy i zamknęlibyśmy temat.” 

Przewodniczący Rady: 

„ Zamykam ten punkt . Dziękuję Państwu i przechodzimy do następnego etapu spraw 

różnych. W sprawach różnych w punkcie 10 kolejną sprawą jest złożona w biurze rady skarga 

na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej . Chcę poinformować, że na mocy uprawnień, jakie 

mam tą skargę przekazałem do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej . Komisja Rewizyjna się tym 

zajmie i na najbliższej sesji przedstawi nam swoje stanowisko. Skarga jest dostępna w biurze 

rady. 

Sekretarz Gminy: 

„ Skarga podlega ochronie danych szczególnie wrażliwych” 

Przewodniczący Rady: 

„ Mogą Państwo się z tą sprawą zapoznać. Jest to  skarga na działalność Dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej , w której skarżąca powołuje się na wydane decyzje, jest pismo 

Burmistrza odnośnie tej sprawy, pismo wyjaśniające Dyrektora OPS, są wnioski. Jest bardzo 

obszerna dokumentacja i nie chciałbym czytać treści, więc proszę mi nie mieć tego za złę i tak 

jak mówiłem cała skarga jest dostępna w biurze rady, a na posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

każdy z Państwa może przyjść i w niej uczestniczyć. 
Radna Halina Przepiórka: 

„ Skierowana jest, do kogo” 

Przewodniczący Rady: 

„ Skarga jest kierowana do Urzędu Miasta i przekazana zgodnie z kompetencją do Rady 

Miejskiej”. 

Radna Halina Przepiórka: 

„Czyli Rada Miejska zgodnie z kompetencją powinna przekazać skargę do Komisji 

Rewizyjnej i zawsze tak się odbywało.” 

Przewodniczący Rady: 

„ Różne są procedury Pani radna i można to wprowadzić jako punkt w porządku obrad i 

przekazać Komisji Rewizyjnej.  Ja wybrałem tą inną drogę i dopiero po analizie tego 

będziemy zajmować się tym na sesji. Są to takie delikatne sprawy. Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej ma możliwość skierowania zapytań do Radcy Prawnego. Komisja przygotuje 

protokół z badania tego i przygotowana będzie uchwała dla Rady. 

Radna Halina Przepiórka: 

„W tamtej kadencji były inne zasady. Teraz jest inny przewodniczący , są różne procedury i 

zgadzam się z tym wypowiedzą Przewodniczącego Rady. Natomiast zarzucano 

Przewodniczącemu , że powinien przedstawić zawsze radzie miejskiej i radni decydowali, 

jaka jest procedura postępowania. 

Przewodniczący Rady: 

„ Czy do tej informacji są jeszcze jakieś uwagi?. Nie widzę. W takim razie przechodzę do 

następnej korespondencji . Do biura rady wpłynęło pismo Państwowej Agencji 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , pismo dotyczy problemów alkoholowych z tego 

, że rada miasta ma wpływ na wydawanie zezwoleń, do tego Państwo otrzymali gazetkę. 
Pismo stanowi Załącznik nr . wpłynęły również życzenia Wielkanocne od Rady Miasta 

Dzierżoniowa, od Burmistrza Dzierżoniowa, od Rady Powiatu Dzierżoniowskiego , od 

Starosty, od Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,. Wpłynęło dla 

Radnych zaproszenie od Dyrektora Gimnazjum, grona pedagogicznego i uczniów na montaż 
słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum i chóru miejskiego. To wydarzenie 

odbędzie się 28 marca o godz. 16.00 w Sali MOK. Przypominam jeszcze o składaniu 

oświadczeń majątkowych w dwóch kopiach, termin do końca kwietnia. Planowo sesja 

wypada 29 kwietnia o godz. 10.30. Informuję również, że odbędzie się sesja nadzwyczajna 14 

kwietnia również o godz. 10.30, na której będzie poruszany temat taryf na wodę i ścieki. 

Myślę, że na tę sesję chciałbym zaprosić Prezesa WiK. To jest tylko informacja, ale 

oczywiście, jeżeli wpłynie wniosek o terminie powiadomimy Państwa sposób zwyczajowo 

przyjęty. Wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek obrad. Dziękuję Państwu.   

Ad. 11. Zakończenie sesji. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący rady zamknął VII sesję 
Rady Miejskiej.  


