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

Z DNIA 22 GRUDNIA 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. 
      Na wstępie Przewodniczący Rady udzielił głosu Komendantowi Związku Harcerstwa 
Polskiego Oddział w Dzierżoniowie, który przekazał na ręce p. Burmistrz i Przewodniczącego 
Rady Betlejemskie światełko wraz z życzenia mi świątecznymi dla mieszkańców Piławy 
Górnej. 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„Witam serdecznie Państwa Radnych, p. Burmistrz Zuzannę Bielawską wraz ze 
współpracownikami, Państwa Radnych. Witam Dyrektora Gimnazjum p. Edytę Lisowską, 
Dyrektora Szkoły Podstawowej p. Renatę Pauczuk,  p. Martę Skowrońską-Sowę Zastępcę 
Dyrektora Szkoły Podstawowej, p. Annę Zatykę Dyrektora OPS, p. Barbarę Mazur Dyrektora 
Przedszkola Publicznego, p. Tomasza Jamruga Dyrektora MOKiB, Prezesa ZBM Zygmunta 
Wołka. 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  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 uznane i wprowadzone. Wobec tego zgodnie z § 
41 pkt. 1 w/w protokół uznaję za przyjęty. 
 
Ad. 5 Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami. 
Burmistrz: 
1. Miesiąc grudzień obfitował bardzo wieloma spotkaniami organizowanymi przez samorząd 

Piławy Górnej, jednostki organizacyjne oraz w powiecie dzierżoniowskim tj. m.in.: 
 Mikołajki,  Barbórka, Jasełka, spotkania Wigilijne , spotkanie z kombatantami, spotkanie 
w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej. 

2. Odbyło się spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń w sprawie 
organizacji akcji pn. : Podziel się z potrzebującym, organizacji I Jarmarku 
Bożonarodzeniowego, organizacji Wigilii dla samotnych, zbiórki darów dla potrzebujących. 
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3. Z wizytą w Piławie Górnej gościł Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Guzek. 
Celem wizyty były remonty i modernizacja dróg powiatowych w Piławie Górnej, a przy 
okazji Starosta obejrzał nową siedzibę Urzędu Miasta. 
4. Odbyło się spotkanie p. Prezes i p. Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie, 
Oddział w Piławie Górnej. 
5. Odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie na temat dalszej 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
6. Odbyło się spotkanie robocze z udziałem pracowników Urzędu Miasta w sprawie 
opracowania „ Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020 „ Stowarzyszenie Ślężanie”. 
7. W dniu 26 listopada 2015 roku przeprowadzony został przez ekspertów ds. CAF Audyt, 
którego celem była realizacja przez Urząd Miasta procedury Poświadczenia Zastosowania 
Jakości CAF. Urząd Miasta został pozytywnie zweryfikowany i otrzymał rekomendację do 
przyznania Poświadczenia, na które oczekujemy. W powiecie dzierżoniowskim do audytu 
CAF przystąpiło Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Piławie Górnej. 
8. 30 grudnia 2015 roku odbędzie się kolejny audyt Systemu Zarządzania Jakością ISO. 
 
Ad. 6  Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie: dokonania zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna,-  
przedstawienie projektu uchwały przez Burmistrza Piławy Górnej, 
Burmistrz:  
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie dokonania zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna, która stanowi załącznik nr  3. 
 -  odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o 
projekcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława 
Górna  przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, 
Wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Barwacz: 
Odczytała Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii              
o projekcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława 
Górna  przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, która stanowi załącznik nr 4. 
- przedstawienie opinii stałych Komisji Rady, 
W imieniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej głos zabrał Wiceprzewodniczący 
Komisji Krzysztof Bielawski, który poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
W imieniu Komisji Mienia Komunalnego i Infrastruktury Technicznej głos zabrał 
Przewodniczący Komisji Arnold, Kordasiewicz, który poinformował, że projekt uchwały 
został zaopiniowany pozytywnie. 
- dyskusja, 
Przewodniczący Rady: 
Otwieram dyskusję, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec powyższego 
przystępujemy do podjęcia uchwały. 
      - podjęcie uchwały. 
Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami „za” , bez głosów przeciwnych, bez głosów 
wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 66/XVI/2015 , która stanowi załącznik nr 5. 
b)w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016: - przedstawienie projektu uchwały 
budżetowej na rok 2016 przez Burmistrza Piławy Górnej 
Burmistrz: 
Na początku proszę o naniesienie w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 poprawek 
polegających na wykreśleniu zapisów w § 3 wierszu trzecim wyrażenia „ oraz wykup 
obligacji”, w § 4 ust. 2b w wierszu pierwszym i drugim wyrażenia „ emisji papierów 
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wartościowych oraz” , a w wierszu trzecim kwoty „ 1 018 832 „ i wpisaniu w to miejsce 
kwoty 400 000 zł. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 
Projekt budżetu Gminy Piława Górna na rok 2016 opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237  
i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego oraz 
Uchwały Nr 238/XLI/2010 z późn. zm. Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 września 
2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Piława Górna. 
Projekt budżetu składa się z uzasadnienia zawierającego: opis dochodów wg źródeł                
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, opis wydatków z podziałem na 
wydatki majątkowe i wydatki bieżące, opis przychodów i rozchodów budżetu oraz części 
tabelarycznej obejmującej dane liczbowe budżetu na rok 2016. W projekcie budżetu 
zaplanowano następujące wielkości budżetowe: dochody ogółem w kwocie 17.821.000 zł; 
wydatki ogółem w kwocie 17.202.168 zł; nadwyżkę budżetu w kwocie 618.832 zł; przychody 
ogółem w kwocie 400.000 zł;  z tytułu emisji papierów wartościowych 390.000 zł; oraz           
z tytułu pożyczki w WFOŚiGW 10.000 zł;. Struktura dochodów kształtuje się następująco: 
dochody bieżące -17.018.832 zł; w tym wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 
6 473 291 zł;( obniżenie górnych granic stawek kwotowych podatków lokalnych ogłoszonych 
przez Ministra Finansów oznacza mniejsze wpływy do budżetu gminy o ok. 275 742 zł;), 
subwencje -5 343 075 zł; subwencja wyrównawcza w porównaniu do planu na rok 2015 
będzie wyższa o 878 536 zł; subwencja oświatowa zaś niższa o 102 607 zł; dotacje ( na 
zadania zlecone i bieżące) – 2 579 351 zł; udziały w PIT i CIT – 2 974 083 zł; Dochody         
z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku od osób fizycznych ( PIT) w porównaniu do 
planu na rok 2015 będą wyższe o kwotę 319 536 zł;. Wzrośnie też procentowy udział gminy 
na 2016 rok o 0,12 punktu procentowego i wynosić będzie 37,79 %. Dochody majątkowe – 
451 200 zł; z tego dochody ze sprzedaży majątku 200 000 zł; z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000 zł; dotacja na zadanie inwestycyjne pn. 
„ Budowa kanalizacji sanitarnej dla oś. Młyńskiego oraz ul. Dalszej i Sienkiewicza ( na 
odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków) z WFOŚiGW – 236 200 zł; pomoc 
finansowa Starostwa Powiatowego 5000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Przebudowa 
nawierzchni drogi gminnej nr 118029D ul. Fabrycznej w Piławie Górnej. Struktura 
wydatków: wydatki bieżące 15 112 168 zł; wydatki majątkowe 2 090 000 zł;. Wydatki 
bieżące  dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres pod 
wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów 
stałych i potrzeb społecznych rosną. Udział wydatków sztywnych ( wynagrodzenia z 
pochodnymi, dotacje, świadczenia społeczne, obsługa długu – 9 527 243 zł; ) w wydatkach 
bieżących ogółem wynosi ponad 60 %. Sprawia to, że elastyczność wydatków nie jest 
wysoka. Z roku na rok wzrastają wydatki na oświatę, w 2016 roku gmina do zadań 
oświatowych poza subwencją dopłaci kwotę 1 949 171 zł. Przyznana kwota subwencji 
oświatowej ( 2 891 829 zł) nie wystarczy nawet na pokrycie wydatków na wynagrodzenia z 
pochodnymi, które zaplanowano w kwocie 4 151 400 zł. Na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej ( 3 121 990 zł) gmina dopłaci ze środków własnych kwotę 791 690 zł. 
Łącznie te działy w budżecie na rok 2016 stanowić będą 52,69 % wydatków bieżących, co 
daje kwotę 7 962 990 zł. Analizując w powyższy sposób pozostałe wydatki bieżące budżetu 
należy stwierdzić, że sztywne wydatki w coraz większym stopniu będą determinować budżet 
gminy, co w konsekwencji powoduje konieczność ograniczenia i rezygnowania z niektórych 
wydatków gminy. Na rok 2016 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 090 000 zł 
na: 
1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118029D ul. Fabrycznej w Piławie Górnej. 
2. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów wraz z modernizacją infrastruktury 
wewnętrznej przy ul. Piastowskiej 69 w Piławie Górnej. 
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3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 1180165D Oś. Małe w Piławie Górnej. 
4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowa w Piławie Górnej. 
5. Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział gminy        
w remontach wspólnot mieszkaniowych. 
6. Rewitalizacja budynku przy pl. Piastów Śląskich 4. 
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na powiększenie Cmentarza Komunalnego            
w Piławie Górnej. 
8. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 
9. Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej- 
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 
10. Budowa kanalizacji sanitarnej dla oś. Młyńskiego oraz ul. Dalszej i Sienkiewicza ( na 
odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków). 
11. Urządzenie i doposażenie gminnych placów zabaw w Piławie Górnej. 
12. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej. 
13. Budowa obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie sportowym Orlik 2012 w Piławie 
Górnej. 
W budżecie na rok 2016 wskaźnik wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wyniesie 
12,15%. Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono w uchwale Rady Miejskiej            
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. W latach 2016-2026 dług będzie się 
stopniowo zmniejszał, a źródłem spłaty długu będą prognozowane nadwyżki budżetu. W roku 
2026 nastąpi spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych przez 
gminę obligacji komunalnych. 
Burmistrz: 
Przedstawiła zestawienie wydatków oświatowych we wszystkich gminach powiatu 
dzierżoniowskiego, które stanowi załącznik nr 4   oraz i informację jakie dochody osiągają 
gminy po uwzględnieniu dochodów własnych, dotacji i subwencji. Zestawienie budżetów 
gmin powiatu dzierżoniowskiego stanowi załącznik nr 5. 
Przewodniczący Rady: 
Proszę p. Wiceprzewodniczącą o odczytanie opinii RIO. 
 -  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie: opinii  
o przedłożonym przez Burmistrza Piławy Górnej projekcie uchwały budżetowej Gminy  
Piława Górna na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, 
Wiceprzewodnicząca Rady: 
Odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie: opinii o 
przedłożonym przez Burmistrza Piławy Górnej projekcie uchwały budżetowej Gminy  Piława 
Górna na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, która stanowi 
załącznik nr 6. 
- opinie stałych Komisji Rady 
 W imieniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej głos zabrał Wiceprzewodniczący 
Komisji Krzysztof Bielawski, który poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
W imieniu Komisji Mienia Komunalnego i Infrastruktury Technicznej głos zabrał 
Przewodniczący Komisji Arnold Kordasiewicz, który poinformował, że projekt uchwały 
został zaopiniowany pozytywnie. 
 - ostateczna opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej Krzysztof Bielawski: 
Komisja Budżetu i Infrastruktury Społecznej po zapoznaniu się z opinią Komisji Mienia 
Komunalnego i Infrastruktury Technicznej przedstawia ostateczną  pozytywną opinię              
o projekcie uchwały budżetowej na rok 2016. Członkowie komisji po zapoznaniu się              
z przedłożonym przez Burmistrza Piławy Górnej projektem uchwały budżetowej na rok 2016, 
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po wysłuchaniu Burmistrza i Skarbnika Gminy oraz wysłuchaniu opinii Komisji Mienia 
Komunalnego i Infrastruktury Technicznej pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu gminy 
na rok 2016. 
 - dyskusja, 
Przewodniczący Rady: 
Otwieram dyskusję. 
Radny Krzysztof Bielawski stwierdził, że ten budżet i poprzednie budżety zapewniają 
odpowiednią realizację zadań jednostek i gminy. Trudno jest wszystko dobrze 
scharmonizować, żeby małe środki wystarczyły na wszystkie zadania, tym bardziej, że już od 
dwóch lat budżet wydatków majątkowych jest na bardzo wysokim poziomie. W 2014 roku 
pond cztery miliony, w 2015 roku cztery miliony. Na 2016 rok ponad dwa miliony, ale przy 
pozyskaniu środków dodatkowych wartość tych zadań na pewno wzrośnie i to świadczy o 
tym, że dobrze gospodarujemy środkami, bo tak jak zawsze mówiłem, że mimo to, że 
jesteśmy biedni to najmniej jesteśmy zadłużeni wśród gmin powiatu dzierżoniowskiego. Tutaj 
widać, że rozsądek w zadłużaniu się jest bardzo ważną rzeczą, bo koszty obsługi kredytów są 
bardzo duże i zyskają na tym banki. Mamy małe dochody, więc musimy się posiłkować 
pożyczkami. Uważam, że ten budżet uda się zrealizować w taki sposób, w jaki jest zapisany. 
 
Przewodniczący Rady: 
Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę wobec tego zamykam dyskusję. 
 - podjęcie uchwały. 
Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami za, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 67/XVI/2015, która stanowi załącznik nr 7. 
c) w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2015, 
Burmistrz: 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Piława Górna na 
rok 2015 wraz z uzasadnieniem i wprowadzonymi zmianami, który 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?  Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję” 
Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 68/XVI/2015, która stanowi załącznik nr 9. 
 
W trakcie głosowania obecnych 13 radnych. 
d) w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
    Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Piława Górna, 
Burmistrz: 
„ Proszę o przyjęcie uchwały, której projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 
połączonych komisji”. 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 69/XVI/2015, która stanowi załącznik nr 9. 
e) w sprawie: zmiany Uchwały Nr 58/XV/2015 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 
25 listopada 2015 w sprawie: opłaty targowej. 
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Burmistrz: 
„ Proszę o przyjęcie uchwały, której projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 
połączonych komisji”. 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 70/XVI/2015, która stanowi załącznik nr 11. 
 
Ad.7  Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Piławie Górnej na rok 
    2016. 
Przewodniczący Rady: 
Proszę o przedstawienie planów pracy przez poszczególne komisje. 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej Krzysztof Bielawski: 
Odczytał Plan pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej na 2016 rok, który stanowi 
załącznik nr 12. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag. 
Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych przyjęła plan pracy komisji. 
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Infrastruktury Technicznej Arnold 
Kordasiewicz: 
Odczytał plan pracy komisji, który stanowi załącznik nr 13 
Radni nie zgłosili żadnych uwag. 
Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych przyjęła plan pracy komisji. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Świetlik: 
Odczytała plan pracy Komisji Rewizyjnej, który stanowi załącznik nr 13. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag. 
Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych przyjęła plan pracy komisji. 
 
Ad. 8 Zatwierdzenie Harmonogramu pracy Rady Miejskiej w Piławie Górnej na rok 2016. 
Przewodniczący Rady: 
Odczytał Harmonogram pracy Rady Miejskiej w Piławie Górnej na rok 2016, który stanowi 
załącznik nr 15. 
W punkcie 8 głos zabrała radna Halina Przepiórka, która zaproponowała, aby do 
Harmonogramu pracy Rady dopisać punkt dot. oświaty w związku ze zmianami, które mają 
być wprowadzone przez nowego Ministra Edukacji. Przewodniczący Rady stwierdził, że nie 
było potrzeby wprowadzania takiego punktu, ponieważ zmiany w oświacie nie są jeszcze 
ustalone. Rada w każdym momencie może dodać punkt do harmonogramu pracy – jeśli 
zaistnieje taka potrzeba. Następnie głos zabrała Burmistrz Piławy Górnej, która 
poinformowała, że p. Anna Zalewska Minister Edukacji pierwszą konferencję na temat 
oświaty planuje zrobić w Piławie Górnej. Radna Teresa Budzyk stwierdziła, że są to tylko 
plany, które w każdej chwili można zmienić. Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i 
Infrastruktury Społecznej stwierdził, że temat oświaty zaplanowany jest na sierpień. 
Przewodniczący Rady: 
Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę wobec tego przejdziemy do głosowania. 
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Następnie Rada 12 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych 
zatwierdziła Harmonogram pracy Rady Miejskiej w Piławie Górnej na 2016 rok. 
Ad. 9  Zapytania i wnioski radnych. 
Radni nie zgłosili żadnych zapytań , ani wniosków. 
Ad. 10. Sprawy różne (ogłoszenia i informacje). 
Przewodniczący Rady: 
W okresie między sesjami do Rady wpłynęły następujące pisma: 
1. Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie dot. poprawy bezpieczeństwa w ciągu 
drogi powiatowej ul. Piastowskiej w Piławie Górnej, które stanowi załącznik nr 16. 
2. Pismo p. Krzysztofa B w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla budowy obiektu radiotelekomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 
GSM-R, które stanowi załącznik nr 17. 
3. Opinia RIO we Wrocławiu o możliwości wykupu przez Gminę Piława Górna obligacji, 
która stanowi załącznik nr 19. 
4. Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa, które stanowi załącznik nr 20. 
Wszystkie pisma znajdują się w dokumentacji biura rady i jeżeli ktoś ma ochotę może się z 
nimi zapoznać w szczegółach. 
Przewodniczący Rady: 
Chciałbym przypomnieć, że 6 stycznia odbędzie się Orszak Trzech Króli. Start pod kościołem 
o godz. 13.00, a 10 stycznia finał WOŚP- godz. 16.00. Czy ktoś w punkcie 10 chciałby zabrać 
głos? 
Radny Krzysztof Bielawski odpowiedzi nie otrzymałem, ale jak coś będę wiedział podzielę 
się informacją. Następnie głos zabrała radna Halina Przepiórka, która poinformowała , że 4 
radnych skorzystało z zaproszenia na Forum samorządowe.  
Burmistrz : 
Proszę przyjąć podziękowanie za przyjęcie jednogłośnie budżetu Gminy na rok 2016. 
Dziękuję za cały rok pracy, za zaufanie i rozsądek. Naszym wspólnym działaniem 
pokazujemy, że zależy nam na rozwoju naszej gminy. Dziękuję p. Skarbnik, Kierownictwu 
Urzędu i pracownikom. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę  radosnych świąt, dużo 
prezentów, świąt w gronie rodziny i najbliższych. 
Przewodniczący Rady: 
Miało odbyć się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie budowy hali sportowej, 
proszę powiedzieć jak potoczyły się rozmowy. 
Burmistrz: 
Wszystko idzie w dobrym kierunku. 
Przewodniczący Rady: 
Chciałbym podziękować Radnym, p. Burmistrz, Kierownictwu Urzędu Miasta za współpracę, 
a korzystając z okazji złożyć również wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. 
Ad. 11. Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego posiedzenia. 
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, zamknął XVI 
sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej. Ustalono termin następnej sesji na 27 stycznia 2016 
roku o godz. 10.30. 

 
 

 
 

 
 
 


