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

Z DNIA 25 LISTOPADA 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 XV 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. Gmina Piława Górna przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji 
na lata 2015-2020. Na stronie internetowej Urzędu Miasta znajduje się ankieta, którą 
każdy mieszkaniec może wypełnić i nam przesłać. 

2. Przez cały miesiąc trwały spotkania konsultacyjne Lokalnej Grupy Działania 
„Ślężanie” w ramach tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2014-2020. 

3. 19 listopada Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego i Prezesa Szpitala Powiatowego         
w Dzierżoniowie zorganizowali spotkanie dla Burmistrzów, Wójtów  sprawie obecnej 
sytuacji szpitala i planowanych w przyszłość zadań inwestycyjnych oraz ewentualnej 
pomocy  gmin Powiatu Dzierżoniowskiego. 

4. 20 listopada otrzymaliśmy decyzję Wojewody Dolnośląskiego i ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci 
łączności bezprzewodowej GSM-2 obejmujące wieżę o wysokości 42 m konstrukcji, 
ogrodzenia na działce 367, obręb Kośmin. Protestu mieszkańców nie wzięto pod 
uwagę stwierdzając , że „ teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie istnieje obowiązek 
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opracowania takiego planu, na podstawie załączonego wniosku stanowi wydzielone 
geodezyjnie działki oznaczone w rejestrze gruntów jako tereny zamknięte, jest to teren 
uznany jako zamknięty zgodnie z art. 3 pkt. 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane i art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne. Stwierdzono, że realizacja planowanej inwestycji w sposób określony 
w niniejszej decyzji nie spowoduje naruszenia ładu przestrzennego, walorów 
architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska, ochrony 
środowiska kulturowego i dóbr kultury, ochrony zdrowia, walorów ekonomicznych 
przestrzeni, prawa własności, potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa oraz 
potrzeb interesu publicznego. 

5. Przez cały miesiąc dokonywaliśmy w Urzędzie Miasta samooceny wg modelu CAF 
2013 i wprowadziliśmy plan doskonalenia na 2 następne lata. Udział w projekcie ma 
zapewnić poprawę ogólnego funkcjonowania Urzędu Miasta poprzez wzrost 
satysfakcji klientów, pracowników oraz lepsze postrzeganie Urzędu Miasta.                    
W czwartek przyjedzie 2 ekspertów na rozmowy w celu wydania poświadczenia 
samooceny CAF. W naszym powiecie do tego projektu zgłosił się Urząd Miasta          
w Piławie Górnej i Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. W całej Polsce do 
projektu przystąpiło tylko 59 gmin. 

6. Za nami uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości oraz XXII 
Wojewódzkie Spotkania Artystyczne Klubów Seniora. 

7. 17 listopada odbyły się uroczystości z okazji „ Dnia Seniora” zorganizowane przez 
Szkołę Podstawową w Piławie Górnej.  

8. Uczestniczyłam w spotkaniu zakończenia sezonu hodowców gołębi pocztowych         
w Piławie Górnej. 

9. Zakończyliśmy projekt „ Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna”, ale trwałość 
projektu będzie prowadzona przez następne 5 lat. 

10. Uczestniczyłam w posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego w Mościsku. 

11. Przy Kopalni Kruszyw powstaje Zakład Produkcji Sztucznego Kamienia                      
i prefabrykatów na jego bazie z wykorzystaniem pyłu ambifolitowego. 

W punkcie 5 głos zabrała radna Halina Przepiórka, radna Bożena Dziendziel, które poruszyły 
sprawę opłat za wieczyste użytkowanie oraz poprosiły o opublikowanie informacji dla 
mieszkańców wyjaśniającej, z czego ta opłata wynika. Następnie głos zabrał Przewodniczący 
Rady stwierdzając, że  kwoty opłat za wieczyste użytkowanie budzą wątpliwości, ponieważ 
mieszkańcy na nich głownie się skupiają otrzymując decyzje. Są zasady naliczania tych opłat, 
ale najlepiej jest dążyć do prawa własności. 
Wyjaśnień udzieliła Burmistrz stwierdzając, że opłaty za wieczyste użytkowanie, co 5 lat 
muszą być aktualizowane, a jeżeli ktoś się z ich wysokością nie zgadza może się odwołać do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Informacja na temat opłat za wieczyste 
użytkowanie są umieszczane, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby je powtarzać. Będzie 
informacja w gazetce styczniowej. 
Innych pytań radni nie zgłosili. 
Ad. 6. Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu zimowego. 
Burmistrz: 
Przedstawiła informacje na temat przygotowania zimy do sezonu  zimowego, która stanowi 
załącznik nr 3. 
7. Podjęcie uchwał: 
    a) w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
       Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2016, 
Burmistrz: 
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Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 
rok 2016. 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 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 57/XV/2015, która stanowi załącznik nr 5. 
Ad 7 „b” Uchwała w sprawie: opłaty targowej. 
Burmistrz: 
Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: opłaty targowej. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 6. 
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 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 58/XV/2015, która stanowi załącznik nr 7. 
Ad. 7 „c” Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
2016 rok, 
Burmistrz: 
Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2016 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8. 
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?  Radny Tomasz Piech proszę. 
W dyskusji którą otworzył Przewodniczący Rady głos zabrał radny Tomasz Piech, który 
stwierdził, że chciałby podtrzymać swoje stanowisko z komisji. Urząd Miasta miał 
przygotować na dzisiaj zestawienie,  jakie są podatki w ościennych gminach, ale znalazłem to 
wszystko w internecie. My nie jesteśmy najdroższą gminą, chociaż Ząbkowice, Bielawa mają 
niższe podatki. 
Następnie głos zabrała Burmistrz, która poinformowała, że radni powinni składać wnioski      
o przygotowanie dodatkowych informacji. Taka informacja została przygotowana. 
Przewodniczący Rady: 
Żeby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami to tutaj dopowiem, że wolne wnioski 
najlepiej w formie pisemnej zawierającej jasno określony postulat przewodniczący przekazuje 
burmistrzowi i na przyszłość o taką formę bym prosił. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że gminy w powiecie dzierżoniowskim mają stawki zbliżone do 
max.. Gmina Pieszych ma troszkę niżej jak my. Górna stawka ministra wynosi 22,67 zł . 
Gmina Piława Górna ma proponowaną stawkę 21,00 zł.  
Innych uwag radni nie zgłosili. 
Następnie Rada w głosowaniu 12 głosami „za”, głosów wstrzymujących 1, bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 59/XV/2015, która stanowi załącznik nr 9 
Ad. 7 „d” Uchwała  w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, 
Burmistrz: 



 4

Omówiła projekt wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek 
od nieruchomości. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10. 
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 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 60/XV/2015, która stanowi załącznik nr 11 
 
    e) w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny, 
Burmistrz: 
Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wzorów formularzy 
na podatek rolny. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12. 
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 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 61/XV/2015, która stanowi załącznik nr 13 
 
    f) w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek leśny, 
Burmistrz: 
Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wzorów formularzy 
na podatek leśny. Projekt uchwały stanowi załącznik nr . 
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 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 62/XV/2015, która stanowi załącznik nr 14 
 
    g) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
Burmistrz: 
Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15. 
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 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 63/XV/2015, która stanowi załącznik nr 16 
 
    h) 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. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17. 
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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 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 64/XV/2015, która stanowi załącznik nr 18 
 
    i) w sprawie: dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna. 
Burmistrz: 
Omówiła projekt uchwały w sprawie: dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Piława Górna. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 
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 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 65/XV/2015, która stanowi załącznik nr 20 
 
Ad. 8. Zapytania i wnioski radnych. 
Radni nie zgłosili żadnych zapytań , ani wniosków. 

  Ad. 9. Sprawy różne (ogłoszenia i informacje). 
Przewodniczący Rady: 
Witam p. Wacława Dziendziela Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. 
Przewodniczący Rady: 
W dniu 4 listopada otrzymaliśmy odpowiedz na skierowane pismo do Zarządu Dróg 
Powiatowych, które stanowi załącznik nr 21.W tym momencie udzielę głosu p. 
Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, który w tej sprawie chciałby 
udzielić informacji. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Wacław Dziendziel: 
Odbyłem dwa spotkania z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych po otrzymaniu pisma od 
państwa i mam deklarację, że w pierwszym półroczu 2016 roku odcinek drogi na wysokości 
budynku 45 będzie przebudowany. Jeżeli chodzi o studzienki będą one zrobione w grudniu br. 
Przejazdem kolejowym ZPD też się zajmie, ale są to instytucje, z którymi bardzo źle się 
współpracuje. Wiceprzewodniczący RPD poinformował o sytuacji Szpitala Powiatowego           
i likwidacji Oddziału Ortopedycznego. Decyzja o likwidacji oddziału nie jest popularna, ale 
odbyło się to spokojnie bez protestów ze strony pracowników. 
Przewodniczący Rady: 
Odbyłem rozmowę z ZDP i w czwartek odbędzie się wizja w terenie z udziałem ZDP                 
i pracownika Urzędu Miasta. Z informacji, jaką otrzymałem wynika, że pismo do PKP zostało 
wystosowane. Bardzo dziękuję p. Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu za interwencje          
w naszej sprawie i myślę, że w przyszłości również skorzystamy, bo łatwiej wspólnymi siłami 
Urząd Miasta, Rada Powiatu działać , bo inną wagę mają te sprawy, gdy są popierane. Jeżeli 
Państwo w tym temacie coś by chcieli dodać to bardzo proszę. 
Burmistrz: 
Trochę się z p. Przewodniczącym nie zgadzam, bo teraz jest ul. Piastowska 17 i 19, za chwilę 
będzie coś innego. Nam chodzi o kompleksowe traktowanie Piławy Górnej i reagowanie na 
nasze pisma i telefony. Na stronie internetowej ukazuje się uchwała Zarządu Powiatu 
Dzierżoniowskiego z 22 lipca 2015 roku, o której my nic nie wiemy w sprawie przyjęcia Planu 
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rozwoju sieci dróg powiatowych, w którym są zadania remontowe, inwestycyjne na 2016-2020. 
W tym planie zadań inwestycyjno-remontowych nie ma słowa o Piławie Górnej. Chodnik przy 
ul. Piastowskiej 1, o którym piszemy już od 7 lat nie jest brany pod uwagę.  Jestem umówiona z 
p. Januszem Guzdkiem,  żeby o tym rozmawiać. Jak można robiąc plany inwestycyjne i nie 
zapytać poszczególnych gmin, jakie mają plany na poszczególne lata.  Od 8 lat piszemy, że 
należy wymienić sieć gazową od starego Urzędu ul. Piastowska 29 do Policji, aby móc 
wyremontować nawierzchnię. I co? Nic. Nie może tak być, że Piława Górna  przez 5 lat nie ma 
przeznaczonej nawet złotówki na remonty.  Nie może być tak, że Gmina Piława Górna będzie 
dawać środki finansowe na zadania Starostwa Powiatowego. Napisaliśmy pismo do Starosty i 
prosiłabym, aby p. Przewodniczący je odczytał z informacją, że jeżeli nie będą te działania 
podjęte w stosunku do Piławy , to napiszemy skargę do Rady Powiatu  Dzierżoniowskiego na 
Zarząd Dróg Powiatowych. 
Przewodniczący Rady: 
Pani Burmistrz wyprzedziła mój porządek obrad, po zakończeniu omawiania wątku 
dotyczącego pisma skierowanego przez Radę Miejską do ZDP przejdę do odczytania pisma, 
które zostało skierowane do Starosty przez Urząd Miasta. Wielokrotnie podkreślałem , że  się 
nie zgadzam zarówno z podejściem p. Starosty i to  nie tylko w sprawie dróg powiatowych w 
Piławie Górnej, ale również w sprawie komunikacji i myślę, że na ten temat mamy podobne 
zdanie, ale uważam, że nie ma sensu się nad tym rozwodzić, bo cel jest wspólny . Jednakże 
należało to powiedzieć wykorzystując obecność Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu , który 
ma wpływ na to jak to wygląda ze strony powiatu żeby godzić nasze interesy Piławskie i ja się 
do tego również dopisuję. 
Teraz pozwolę sobie Państwu przeczytać  pismo z UM Piława Górna, które zostało skierowane 
przez Urząd Miasta w Piławie Górnej do p. Starosty Dzierżoniowskiego Janusza Guzdka dnia 9 
listopada 2015 roku w treści - załącznik nr 22 . 
Następnie głos zabrał radny Krzysztof Bielawski stwierdzając, że prawda jest taka, że sami 
doświadczyliśmy jak się traktuje Radę Miejską . Wiosną na sesji gościliśmy Dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie i w dyskusji składaliśmy różne uwagi i problemy, które 
występują w Piławie Górnej i jedną z nich był chodnik przy przychodni zdrowia i używaliśmy 
mocnych argumentów na dowód, że należy to zrobić. Bardzo długo czekaliśmy na odpowiedz 
p. Dyrektora , a teraz się dowiaduję , że w między czasie powstał plan i te nasze argumenty 
zostały wywalone w Nicoś. Wydaje mi się, że tak nie powinniśmy być traktowani , bo jesteśmy 
ludźmi, którzy zostali wybrani przez społeczeństwo i powinien nam przyświetlać jeden cel , 
czyli dobro miasta, dobro powiatu i dobro kraju tak ogólnie mówiąc. Po wysłaniu pisma do 
ZDP dot. spraw poruszanych na sesji nie mieliśmy pojęcia, że taki dokument powstał. 
Pisaliśmy, aby ZDP interweniował w PKP to otrzymaliśmy odpowiedz, że mamy zrobić to my, 
ale my możemy tylko poprzeć działania właściciela drogi do właściciela przejazdu. Żeby jakieś 
wnioski z tego wyciągną muszą być podjęte jakieś działania żeby gminy traktować równo , bo 
wszędzie są potrzeby, ponieważ przez dwie kadencje ta współpraca układała się dobrze ze 
Starostwem, być może, dlatego, że zawsze dawaliśmy 50 % dofinansowania. Wydaje mi się, że 
trzeba jakiś kompromis znaleźć żeby gmina została traktowana poważnie, bo nie tylko 
mieszkańcy Piławy korzystają z tej drogi powiatowej. 
Przewodniczący Rady: 
Do biura Rady wpłynęło pismo mieszkańców Kośmina w sprawie ul. Kosynierów, zaproszenie 
na sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa, zaproszenie na projekcję filmu „ Czy naprawdę 
wierzysz” oraz 6 grudnia na „ Mikołajki” w Miejskim Ośrodku Kultury i Biblioteki, które 
stanowią załącznik nr 23,24,25. 
Burmistrz: 
Chciałam powiedzieć kilka słów na temat Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie, bo ten temat 
do nas wróci. Do 2007 roku szpital nie był Spółką z o.o. Wszystkie gminy w w ramach 
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posiadanych środków dofinsowywały szpital. Od momentu, kiedy szpital stał się spółką został 
oddłużony przez państwo ok. 35 milionów złotych plus środki powiatu. Na dzień dzisiejszy jest 
to kwota 50 milionów złotych. Otworzono oddział ortopedyczny, gdzie od początku wiedziano, 
że będzie przynosić straty, ale nikt dzisiaj za to nie odpowiada. Prezes szpitala na spotkaniu w 
powiecie Dzierżoniowskim poinformował o zamierzeniach i remontach na 10 milionów 
złotych. Gratuluję, tylko jak ma się pieniądze to się robi, jeśli nie to trzeba je pozyskać i w tym 
momencie jest prośba go gmin o zakup udziałów w spółce. Nie otrzymałam informacji, z jakim 
wynikiem spółka zakończy rok 2015. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: 
W miesiącu lutym sesja będzie poświęcona szpitalowi. 
Radny Krzysztof Bielawski: 
Wrócę do sprawy, którą poruszyła p. Burmistrz w informacji , które się wydarzyły między 
sesjami, między innymi decyzji Wojewody Dolnośląskiego w sprawie budowy wieży  GSM 42 
m. Chciałem państwa poinformować, że w decyzji jest napisane, że pismo zostało wysłane. Tak 
to pismo wysłałem , które odczytałem, pismo stanowi załącznik nr 25. Pismo to dostałem, ale 
odpowiedzi dot. naszego sprzeciwu nie otrzymałem, zostaliśmy pominięci i nikt nie rozwiał 
naszych wątpliwości. Wydaje mi się , że działania administracyjne nas mieszkańców pomijają , 
a przecież to my tu mieszkamy i będziemy mieszkać. 
Przewodniczący Rady: 
Myślę, że należy zwrócić się do Wojewody z zapytaniem, dlaczego nie otrzymaliście 
odpowiedz na protest. 
Ad 10. Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego posiedzenia. 
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, zamknął XV sesję 
rady Miejskiej w Piławie Górnej. Ustalono termin następnej sesji na 22 grudnia 2015 roku o 
godz. 10.30. 
Protokół sporządziła J. Najwer inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i Biura Obsługi Klienta. 
 

 
 


