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

Z DNIA 26 SIERPNIA 2015 ROKU. 
 
Miejsce posiedzenia sala narad Urzędu Miasta. 
Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10.30 
Zakończenie posiedzenia godz. 12.00 
 
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, Państwa Radnych. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1. 
 
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 2. 
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 jeszcze uwagi, co do porządku obrad? Nie 
widzę wobec tego uznaję, że porządek obrad jest obowiązujący. 
 
Punkty 1,2,3 uważam za zrealizowane. 
Ad. 4  Przyjęcie protokołu z XI sesji. 
Informuję, że protokół z obrad XI 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 
przyjęty. 
Ad. 5  Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami. 
Burmistrz: 

1. Okres lipiec i sierpień to czas urlopów, ale nie ma to wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie urzędu. 

2. Doposażony został urząd w nowe tablice informacyjne, zakupione zostały meble 
biurowe. 

3. Trwają przygotowania do uroczystego otwarcia nowej siedziby Urzędu Miasta. 
4. Odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „ Partnerstwo JST Ziemi 

Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”. 
5. Trwają przygotowania do zarządzonego na dzień 6 września 2015 referendum 

ogólnokrajowego. 
6. 30 sierpnia odbędzie się piknik charytatywny na , który serdecznie zapraszam. 
7. 31 sierpnia odbędą się konsultacje społeczne dot. nowotworzonej Lokalnej Strategii 

Rozwoju w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „ Ślężanie”. 
Przewodniczący Rady: 
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Czy są jakieś zapytania? Nie widzę wobec powyższego przechodzimy do następnego punktu. 
Ad. 6  Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych w gminie w I półroczu 2015 roku. 
Zastępca Burmistrza: 
Przedstawiła informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych w gminie w I półroczu 
2015 roku, która stanowi załącznik nr. 
Przewodniczący Rady: 
Czy są jakieś zapytania do przedstawionej informacji? 
W punkcie  6 głos zabrał radny Marcin Chrobak, który poprosił o wystosowanie pisma do 
właściciela rowu melioracyjnego. Następnie zabrała głos Zastępca Burmistrza informując , że 
takie pismo zostało sporządzone i wysłane. Radna Bożena Dziendziel poruszyła sprawę tablic 
informacyjnych na placach zabaw, z których nie wynika, kto jest administratorem tych 
placów. Radny Krzysztof Bielawski zapytał czy podczas wymiany pokrycia dachowego na 
budynku przy ul. Piastowskiej 29 będzie zrobione ocieplenie. Sekretarz Gminy poinformował, 
że ocieplenie będzie robione, ale nie na całości. 
Ad. 7 Sprawozdanie z wykonania uchwał za I półrocze. 2015 roku. 
Sekretarz Gminy Jacek Mikus: 
Przedstawił informację o realizacji Uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2015 roku, która 
stanowi załącznik nr 3. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag. 
Ad. 8 Podjęcie uchwał: 
       a) w sprawie: uchwalenia Programu Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata  
       2014-2020. 
Burmistrz: 
„ Proszę o pdjęcie uchwały, której projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 
połączonych komisji”. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4. 
W imieniu członków połączonych komisji rady głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia 
Komunalnego i Infrastruktury Technicznej Arnold Kordasiewicz, 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 14 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 52/XII/2015, która stanowi załącznik nr 5. 
Ad. 9 Zapytania i wnioski radnych. 
Radna Bożena Dziendziel: 
Gdyby mieszkaniec chciał zdjąć dach z eternitu, czy gmina miałaby możliwości, żeby temu 
mieszkańcowi w jakiś sposób pomóc? 
Zastępca Burmistrza: 
Jeżeli chodzi o eternit to gmina może wskazać firmę, która go zabierze. Nie ma możliwości 
dofinansowania wykonania poszycia dachowego po zdjęciu eternitu dla pojedynczego 
przypadku. 
Radna Teresa Budzyk dodała, że mieszkańcy muszą to zrobić na własny koszt. 
Radna Halina Przepiórka zaproponowała, aby wystąpić do mieszkańców z informacją i może 
to zmobilizowałoby jakąś grupę mieszkańców i można byłoby wystąpić z wnioskiem. 
Burmistrz – sprawdzimy, jakie są możliwości i na następną sesję, czy komisję przygotujemy 
informację. 
Radny Tomasz Piech zgłosił zły stan toalet w Szkole Podstawowej budynek „budynek”. 
Burmistrz toalety mają kilkanaście lat, na pewno jest to problem, ale priorytetem na razie jest 
wykonanie wymiany instalacji elektrycznej. 
Radna Halina Przepiórka: w planie pracy mieliśmy wizytację placówek oświatowych, czy 
ustalony jest termin. 
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Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Infrastruktury Technicznej Arnold 
Kordasiewicz: 
Wizytacja placówek oświatowych będzie po 15 września. 
Radny Bielawski: 
Zaproponował, aby na ul. Okrzei sporządzić zmianę organizacji ruchu i ograniczyć prędkość 
do 40 km/godz., ponieważ nie ma tam chodników a stan nawierzchni też nie jest najlepszy i 
bawią się tam dzieci. 
Zastępca Burmistrza: 
Zaproponowała, aby zwrócić się na policję o częstsze kontrole na tej ulicy. 
Przewodniczący Rady: 
Myślę, że na sesję zaprosimy przedstawicieli policji, którym zgłosimy wszystkie problemy 
nas nurtujące. 

  Ad. 10. Ogłoszenia i informacje. 
  Przewodniczący Rady: 
W okresie od ostatniej sesji otrzymaliśmy zaproszenia na: 
-  uroczyste otwarcie Urzędu Miasta w dniu 26 sierpnia 2015 roku, 
-  piknik charytatywny w dniu 30 sierpnia o godz. 16 na stadionie KS „ Piławianka”, 
-  konsultacje społeczne dotyczące strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ Ślężanie” 
   w dniu 31 sierpnia w godz. 12.30 do 15.30, 
-  festiwal Ty i Ja pod hasłem „ Wizerunek moją siłą” w dniu 10 września w godz. 9.00 do 
   13.00 w MOK i B. 
Dnia 27 i 28 sierpnia br. „ Dni otwarte w nowej siedzibie Urzędu Miasta, ul. Piastowska 69.” 
Otrzymaliśmy również odpowiedz z Urzędu Miasta w Bielawie na pismo dotyczące 
dopasowania rozkładu jazdy autobusów na trasie Piława Górna – Dzierżoniów, Dzierżoniów – 
Piława Górna do rozkładu jazdy autobusów lub pociągów na trasie Dzierżoniów – Wrocław. 
Odpowiedz na pismo stanowi załącznik nr 6 oraz pismo p. Anny Śliwka Psonka dot. 
uporządkowania nawierzchni drogi wewnętrznej łączącej ul. Młynarską z Tulipanową. 
W punkcie 10 głos zabrała radna Teresa Budzyk, która poinformowała, że na festiwal można 
przyjść o dowolnej godzinie. Następnie głos zabrał radny Marcin Chrobak,   
Ad. 11. Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego posiedzenia. 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XII sesję 
Rady Miejskiej. Ustalono termin następnej sesji na 30 września 2015 roku o godz. 10.30. 

 
 


