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PROTOKÓŁ NR XIV2015 
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 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 13 
radnych, co stanowi  86,66 % 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 13 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  jakieś uwagi. Nie widzę wobec tego uznaję, 
że porządek obrad  jest obowiązujący. 
Punkty 1,2,3 uważam za zrealizowane. 
Ad. 4  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
Informuję, że protokół z obrad XIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji był wyłożony do 
wglądu w biurze Rady oraz bezpośrednio przed sesją. 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. W dniu 1 października odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa                     
i Wojewodą Dolnośląskim w sprawie zadań planowanych w ramach RPO 
województwa dolnośląskiego. 

2. 20 października w Kłodzku uczestniczyłam w spotkaniu burmistrzów powiatu 
dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego z Wicemarszałkiem Województwa 
Dolnośląskiego w sprawie rozdziału środków w ramach RPO. 

3. 1 października odbyło się spotkanie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie możliwości pozyskania środków w 2016 
roku. Gmina otrzymała dofinansowanie – pożyczka 472.400,00 zł , dotacja 236.200,00 
zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dalszej, ul. Sienkiewicza, Osiedle Młyńskie. 

4. 22 października gościliśmy w mieście delegację z Niemiec i Francji. 50 osobowa 
grupa zwiedzała nasze miasto. 

5. Wraz z Przewodniczącym Rady wzięliśmy udział w podsumowaniu Prezentacji 
dzierżoniowskich – „ Smok biznesu” oraz w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej”. 
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6. 25 października odbyły się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. W Piławie Górnej w wyborach do Senatu RP najwięcej 
głosów otrzymał kandydat Prawa i Sprawiedliwości Aleksander Szwed, Krzysztof 
Bielawski zdobył 1612 głosów, Tomasz Smolarz 182. Frekwencja w Piławie Górnej 
kształtowała się na poziomie 40,93 %. Oddanych zostało 4170 ważnych głosów. 

7. 26 października w Urzędzie Marszałkowskim – Wydział Sportu Burmistrz i Zastępca 
Burmistrza Piławy Górnej odbyły  rozmowy na temat budowy hali sportowej i jej 
dofinansowania. 

8. Wydana została Decyzja Burmistrza Piławy Górnej o umorzeniu postępowania 
polegającego na budowie  dwóch instalacji do produkcji mas bitumicznych, ponieważ 
Kampania Górnicza Sp. z o. o. w Kielcach złożyła pismo, w którym odstąpiła od 
realizacji wnioskowanego przez poprzednika przedsięwzięcia polegającego na 
budowie  dwóch instalacji do produkcji mas bitumicznych. 

9. Na stronie internetowej Piławy Górnej opublikowane zostało Obwieszczenie 
Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci 
łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,0 m, 
kontener techniczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, 
na działce 367, obręb Kośmin. Mam prośbę do Państwa, aby poinformować 
mieszkańców, że mogą w tej sprawie złożyć protest. 

10. Urząd Miasta przystąpił do projektu pn. Systemowe wsparcie procesów zarządzania   
w JST w zadaniu „ Przegląd Standardów zarządzania jakością CAF/PRI w JST. 

11. Przed nami Narodowe Święto Niepodległości z tej okazji 11 listopada zapraszam 
Państwa na uroczystą mszę o godz. 12.00, po mszy złożone zostaną kwiaty pod 
pomnikiem. 

Burmistrz odczytała list otwarty kierowany do Mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego, 
dot. nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która miała być poświęcona 
sytuacji finansowej szpitala powiatowego. List stanowi załącznik nr  3  . 

Przewodniczący Rady: 
Czy są jakieś zapytania do przedłożonej przez p. Burmistrz informacji. Nie widzę wobec 
powyższego przechodzimy do następnego punktu. 
Ad. 6 Informacja Burmistrza Piławy Górnej o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 
2014. 
Burmistrz: 
Przedstawiła informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2014, która 
stanowi załącznik nr  4 . 
Na sali obecnych 13 radnych. 
Ad. 7 Informacja na temat rozwoju sportu w mieście – wykorzystanie obiektów sportowych 
na terenie miasta. 
Sekretarz Gminy: 
Przedstawił informację na temat rozwoju sportu w mieście – wykorzystanie obiektów 
sportowych na terenie miasta, która stanowi załącznik nr  5   . 
Przewodniczący Rady: 
Czy są jakieś zapytania do przedłożonej informacji. Nie widzę wobec powyższego 
przechodzimy do następnego punktu. 
 
Ad. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piławie Górnej o złożonych  
oświadczeniach majątkowych radnych za rok 2014. 
Przewodniczący Rady: 
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Przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za 2014 rok, która 
stanowi załącznik nr 6. 
Na sali obecnych 12 radnych. 
Ad. 9. Podjęcie uchwał: 
 a) w sprawie: dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna 
Burmistrz: 
„ Proszę o przyjęcie uchwały, której projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 
połączonych komisji”. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 
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 12 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 55/XIV/2015, która stanowi załącznik nr 8 
 
W trakcie głosowania obecnych na sali 12 radnych.. 
 
 Ad. 9 b Uchwała w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Piława Górna oraz zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Piławy Górnej. 
Burmistrz: 
„ Proszę o przyjęcie uchwały, której projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 
połączonych komisji”. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 
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 12 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 56/XIV/2015, która stanowi załącznik nr 10 
 
Ad 10. Zapytania i wnioski radnych. 
W punkcie 10 głos zabrał radny Tomasz Piech, który zwrócił uwagę na pękające fugi między 
płytkami, pokruszone kamienie na schodach wejściowych do Urzędu Miasta. Zgłosił również 
zapadnięcie chodnika na ul. Szkolnej na wysokości budynku 1-3. Następnie głos zabrała 
radna Bożena Dziendziel, która zapytała, czy gmina w 2016 roku uruchomi procedurę 
usuwania azbestu i czy zabezpieczy środki oraz, czy można zobligować mieszkańców, którzy 
wykupili działki budowlane ( ul. Krótka )do utrzymywania ich w należytym stanie tj. 
wykaszanie, sprzątanie itp. 
Odpowiedzi udzieliła  p. Izabela Woronowicz Zastępca Burmistrza informując, że na 
wykonanie fug jest gwarancja, na ukruszenia gwarancji nie ma, ponieważ jest to związane       
z bieżącym użytkowaniem  obiektu. Robione są przeglądy dwa razy w roku i na pewno będzie 
to naprawione. Jeżeli chodzi o usuwanie azbestu to w przyszłym roku gmina musi sporządzić 
plan usuwania azbestu. Koszt sporządzenia planu usuwania azbestu to ok. 30 tys. zł , ale         
z Ministerstwa Ochrony Środowiska możemy otrzymać dofinansowanie na ten cel, gdy 
będziemy mieć ten plan będziemy mogli podejmować inne zadania. Do mieszkańców, 
właścicieli działek możemy tylko pisać i ich prosić o porządek. 
Radna Halina Przepiórka zaproponowała, aby materiały na sesję, czy komisje dostarczać 
radnym zgodnie z §18 pkt. 4 Statutu Miasta, ponieważ czasami z różnych przyczyn nie można 
materiałów odebrać i należycie przygotować się do sesji, czy komisji. 
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Ad.11. Ogłoszenia i informacje. 
Zastępca Burmistrza: 
W dniu 19 października br. otrzymaliśmy Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego, że 
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci 
łączności bezprzewodowej GSM-R, w którym strony postępowania mają prawo 
uczestniczenia w nim, przeglądania akt oraz składania wniosków i uwag w terminie 14 dni po 
zawiadomieniu tj. do 2 listopada br. Inwestorem planowanej inwestycji ma być PKP Polskie 
Linie Kolejowe . W skład inwestycji wchodzą: wieża o wysokości 42 m z odgromnikiem, 
kontener technologiczny, ogrodzenie, utwardzony teren. Mamy charakterystykę planowanego 
przedsięwzięcia, z którą możecie się Państwo zapoznać. Mam ogromną prośbę do Państwa      
z uwagi na krótki termin do złożenia uwag, czy wniosków o poinformowanie o tym 
mieszkańców. 
Przewodniczący Rady: 
Czy są jakieś zapytania w tej sprawie? 
W sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego 
sieci łączności bezprzewodowej GSM-R głos zabrali radny Dariusz Madejski, radny Tomasz 
Piech, radny Marcin Chrobak, których zainteresowała lokalizacja wieży oraz właściciel 
nieruchomości, na której ma być wieża posadowiona. Następnie głos zabrał  radny Krzysztof 
Bielawski, który stwierdził, że z przedstawionych dokumentów wynika, że wszystko zrobione 
jest prawidłowo. Budowa jest planowana w Piławie Górnej, a odległość 100 m od budynków 
mieszkalnych. To nie jest odległość, bo jednak fale energomagnetyczne, jakieś oddziaływanie 
negatywne będą miały. Wieże planowane są, co 20 km, więc dlaczego w tak bliskim 
sąsiedztwie mieszkańców, pomijam już to, że widoki przez tą wieżę będą naruszone, bo 42 m 
wysokości to nie jest mała budowla. Jeżeli musi być ta wieża wybudowana to przecież jest 
tyle terenów, że można byłoby postawić to daleko od siedlisk ludzkich i nie naruszałoby to 
harmonii środowiska. Jako przedstawiciel mieszkańców osobiście zaangażuję się w to, aby 
protest złożyć i zebrać pod nim podpisy mieszkańców. 
Sekretarz Gminy: 
Urząd Miasta w Piławie Górnej został pozytywnie oceniony w procesie rekrutacji do zadania 
„Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w jednostkach samorządu 
terytorialnego”. Pozytywny wynik procesu rekrutacji oznacza zakwalifikowanie urzędu do 
udziału w projekcie w zakresie wdrażania CAF (ang. Common Assessment Framework), czyli 
Wspólnej Metody Oceny, która jest narzędziem służącym do zarządzania jakością. Projekt ten 
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2 
Poddziałanie 5.2.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 
podstawie umowy z 05.02 2015 r. dotyczącej uczestnictwa w projekcie „Systemowe wsparcie 
procesów zarządzania w JST” w zadaniu „Przegląd standardów zarządzania jakością 
(CAF/PRI) w JST”. Umowa zawarta została z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie 
działającym przez jednostkę pozawydziałową - Małopolską Szkołę Administracji Publicznej 
(MSAP).Celem przystąpienia urzędu do projektu jest podniesienie jakości wykonywania 
zadań publicznych poprzez opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia doradczo-
eksperckiego służącego modernizacji procesów zarządzania. Zadania merytoryczne projektu 
to wsparcie JST w zakresie identyfikacji, modelowania, optymalizacji oraz zastosowania 
podejścia procesowego w systemie zarządzania urzędem. Udział w projekcie ma zapewnić 
poprawę ogólnego funkcjonowania urzędu poprzez wzrost efektywności działalności urzędu, 
wzrost satysfakcji klientów i pracowników oraz lepsze postrzeganie urzędu przez 
społeczeństwo. Pracownicy urzędu będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami 
zarządzania procesowego oraz zrozumienia swojej roli w tych procesach.  
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Do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym oddelegowanych zostało 15 pracowników 
urzędu. Warunkiem ukończenia nieodpłatnego udziału w realizacji projektu jest: 
- dla etapu I (wsparcie wdrażania CAF): opracowanie i akceptacja raportu z samooceny CAF, 
opracowanie i akceptacja Planu doskonalenia oraz rejestracja JST w bazie użytkowników 
CAF prowadzonej przez EIPA, 
- dla etapu II (poświadczenie jakości zastosowania CAF): opracowanie dokumentów 
niezbędnych dla poszczególnych etapów procesu poświadczenia jakości zastosowania CAF 
na miejscu w JST (zgodnie z postanowieniami Poradnika dla organizacji kandydujących do 
uzyskania poświadczenia jakości zastosowania CAF w jednostkach samorządu 
terytorialnego). 
Przewodniczący Rady: 
W okresie od ostatniej sesji do Rady Miejskiej wpłynęły następujące pisma : 
- odpowiedz na pismo Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 3 czerwca 2015 roku                
z Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie dot. poprawy bezpieczeństwa, które stanowi 
załącznik nr 11 
- pismo mieszkańca w sprawie przydziału mieszkania socjalnego, które stanowi załącznik nr 
12 
- pismo mieszkańca o ujęcie w planie wydatków na rok 2016 budowy ul. Kosynierów oraz 
drogi dojazdowej do działki, które stanowi załącznik nr 13, 
- zaproszenie  od Rady Miejskiej Dzierżoniowa i Burmistrza Dzierżoniowa na obchody 
Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada. 
Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada. 
W sprawie odpowiedzi na pismo Zarządu Dróg Powiatowych głos zabrali radna Barbara 
Świetlik stwierdzając, że nie usłyszała w odpowiedzi na pismo nic na temat dziur przed 
przejazdem kolejowym, a od 3 lat te dziury robią się coraz większe, co zagraża 
bezpieczeństwu mieszkańców. Radny Arnold Kordasiewicz zwrócił uwagę na to, że we 
wniosku dotyczącym odcinka drogi przy „ Biedronce ” nie chodziło mu o wyczyszczenie 
studzienek, lecz o podniesienie fragmentu chodnika i przebudowy studzienki , która jest za 
głęboko osadzona w drodze. Następnie głos zabrał radny Krzysztof Bielawski stwierdzając, 
że przypomina sobie treść pisma, które było skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych, 
gdzie prosiliśmy Ich o interwencję w PKP odnośnie niewłaściwego stanu drogi na przejeździe 
kolejowym w ulicy Bol. Chrobrego mając świadomość, że zarząd nie jest właścicielem  tego 
przejazdu. Zarząd Dróg Powiatowych w odpowiedzi wskazał nas, abyśmy sami w tej sprawie 
podjęli działania w PKP. Przepraszam bardzo właścicielem drogi, na której jest przejazd 
kolejowy jest ZDP, a nie gmina i my nie mamy kompetencji do interweniowania. My 
możemy poprzeć stanowisko zarządcy drogi. Uważam, że Zarząd Dróg Powiatowych w 
Dzierżoniowie  powinien się zwrócić do PKP z prośbą o wykonanie niezbędnych napraw tego 
przejazdu. 
Przewodniczący Rady: 
Pozwolę sobie skomentować tą odpowiedz w ten sposób, ZDP w niektórych sprawach udzielił 
odpowiedzi wymijającej i przeciągającej w czasie pewne rzeczy. Jak to ma do siebie 
Starostwo o czym p. Burmistrz wcześniej wspomniała, tej komunikacji miejskiej , do której 
się nie dokłada, cały czas się o tym mówi, a im się wydaje, że tematu nie ma. Tak samo  
dokładanie się do ich mienia przez poszczególne gminy.  Jest to w taki sposób u nich 
zorganizowane. Popieram stanowisko radnego Bielawskiego, że zarządcą drogi jest powiat i 
jego obowiązkiem jest czynić jakieś starania, a nie spychać to na boczny tor. Z takim 
stanowiskiem ze strony powiatu się nie zgadzam i uważam, że należy dalej to monitorować. 
Odpowiedz na pismo rozmija się z naszymi prośbami i naturalną koleją rzeczy jest 
kontynuowanie sprawy i ponowne wystosowanie pisma z uwagami zgłoszonymi w dniu 
dzisiejszym przez radnych. Kierując pismo również do Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego. 
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W Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego mamy dwóch reprezentantów z Piławy Górnej i myślę, 
że pismo skierujemy też do nich z prośbą o interwencję. 
Burmistrz: 
My musimy pilnować swojego interesu w Piławie Górnej, bo musicie Państwo wiedzieć, że 
do każdej inwestycji tj. do dróg powiatowych dokładaliśmy Starostwu swój udział w 
wysokości 50%. Jeżeli my piszemy, że chodnik przy Przychodni Zdrowia ma kosztować ok. 
30 tys. zł, a powiat nam pisze dajcie 50% to chodnik wam zrobimy. Na takie działanie nie 
możemy się zgodzić. W powiecie dzierżoniowskim w tym roku inwestuje się w drogi 
powiatowe, ale dofinansowanie nie wynosi 50x50. Jeżeli chodnik przy ul. Piastowskiej nie 
zostanie ujęty w planach inwestycyjnych powiatu wystosujemy odpowiednie pismo nie tylko 
do p. Starosty, ale również do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. 
Przewodniczący Rady: 
Korzystając z okazji chciałbym pogratulować radnemu Krzysztofowi Bielawskiemu wyniku 
w  wyborach parlamentarnych, ponad 1600 głosów. 
Radny Krzysztof Bielawski: 
Serdecznie dziękuję i chciałbym też na ręce Państwa Radnych złożyć serdeczne 
podziękowania dla mieszkańców Piławy Górnej za udział w wyborach, a szczególnie tym, 
którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. 
Przewodniczący rady: 
Jesteśmy  pkt. 11 ogłoszenia i informację. Pozwolicie Państwo, że powiem kilka słów             
o przebiegu wizyty delegacji z Niemiec Francji. Tak się złożyło, że uczestniczyłem w tym 
spotkaniu przez cały dzień i muszę powiedzieć, że atmosfera była bardzo przyjazna i być 
może zaowocuje dalszą współpracą naszych miast. Więcej na ten temat może powiedzieć p. 
Burmistrz, a ja będąc teraz w środku widzę jak to wygląda i ile pracy kosztuje p. Burmistrz, 
aby takie spotkanie przygotować. Uważam, że jest to duży sukces dla Piławy Górnej, która 
nie ma się, czego wstydzić oprócz elewacji budynków, ale wynika to z tego, że u nich nie ma 
starych budynków. 
Radny Krzysztof Bielawski: 
Chciałbym odnieść się do odczytanego przez p. Burmistrz listu otwartego do mieszkańców    
o przebiegu posiedzenia sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego dot. likwidacji oddziału 
ortopedycznego. Jestem zbulwersowany tą sytuacją, że wykorzystuje się sztuczki 
regulaminowe do tego, żeby zablokować  głos mieszkańców. Ja sobie nie wyobrażam takiej 
sytuacji, kiedy mieszkańcy Piławy górnej przychodzą na sesję w jakiejś sprawie i są 
pozbawieni możliwości zabrania głosu i wyrażenia swojej opinii. Nie będę oceniał radnych, 
którzy tworzą koalicję w Radzie Powiatu, ale wybieg tego typu, że radni nie zapisali się do 
głosu, przecież każdy przewodniczący zawsze wypowiada formułkę, czy ktoś  z państwa chce 
zabrać głos, czy ktoś z państwa chce zapisać się na listę mówców. Nie ma takiego wymogu, 
że  sesja kończy o jakiejś godzinie i jak ktoś się nie zapisze nie ma głosu. Proszę państwa 
demokracja na tym nie polega. Jako mieszkaniec powiatu  bardzo negatywnie postrzegam tą 
sytuację i uważam, że buta i arogancja miała miejsce na sesji Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego, której tematem był ważny dla wszystkich mieszkańców problem. 
Problem ten powinien być ze wszystkimi zainteresowanymi stronami omówiony, rozpoznany, 
powinny być wyciągnięte wnioski i wówczas faktycznie, jeżeli nie byłoby innej możliwości 
można podjąć decyzję o zamknięciu oddziału, ale jeżeli są osoby zainteresowane tym żeby 
pewne rzeczy wyjaśnić i nie daje się im możliwości wypowiedzenia swoich racji, a wśród 
mieszkańców byli lekarze, pielęgniarki najbardziej kompetentne osoby to takie zachowanie 
jest nie do przyjęcia. Zamknięcie tym ludziom ust nie godzi się w dzisiejszych czasach. 
Przewodniczący rady: 
Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać w pkt. 11. 
Burmistrz: 
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Chcę powiedzieć tylko kilka słów o sytuacji zaistniałej na sesji Rady Powiatu. Tu nie ma, nad 
czym dyskutować. Mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego rozliczą radnych przy następnych 
wyborach. Jesteśmy po wyborach parlamentarnych i mam nadzieję, że obecni 
parlamentarzyści z naszego rejonu będą gotowi na współpracę z Piławą Górną, bo ci, którzy 
byli dotychczas, a szczególnie mam na myśli Senatora z Piławy Górnej  nie próbowali z nami 
nawiązać dialogu, ani współpracy. 
Przewodniczący Rady: 
Poseł, czy senator w pojedynkę nie mogą zrobić nic, ale gdy poprą jakieś działania gminy są 
one postrzegane inaczej. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos. Nie widzę. Dziękuję. 
Zamykam XIV sesję rady Miejskiej. 
Ad. 12. Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego posiedzenia. 
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad o godz. 12.00    
zamknął XIV sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej. Termin następnej sesji ustalono na 25 
listopada 2015 roku o godz. 10.30. 
Protokół sporządziła J. Najwer inspektor ds. obsługi RM i BOK. 
 


