
Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Piławie Górnej za rok 2015. 

    W roku 2015 odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej w Piławie Górnej, w tym 1 sesja uroczysta     

z okazji 25 lecia samorządności, na której Rada nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta 

Piława Górna Państwu Annie i Ryszardowi Malinowskim. 

Na każdej sesji przedkładane były informacje wynikające z zatwierdzonego Harmonogramu 

Pracy Rady na 2015 rok. 

Rada  podjęła 56 uchwał, w tym 15 stanowiących akty prawa miejscowego. 

 

Najważniejsze uchwały przyjęto w sprawach: 

• poparcia apelu budowy drogi ekspresowej S8, 

• przystąpienia Gminy Piława Górna do Stowarzyszenia „Geopark Wzgórza 

Niemczańsko – Strzelińskie” 

• połączenia samorządowych instytucji kultury- Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej w jedną instytucję kultury, 

• określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  do przedszkola 

publicznego, dla którego organem prowadzącym  jest Gmina Piława Górna, 

• Przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

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

• Emisji obligacji komunalnych Gminy Piława Górna oraz zasad ich zbywania, 

nabywania       i wykupu przez Burmistrza Piławy Górnej, 

• Ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych stanowiących własność 

Gminy Piława Górna, 

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Piława Górna za 2014 rok, 

• udzielenia absolutorium Burmistrz Piławy Górnej za 2014 rok, 

• wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Ziemia 

Dzierżoniowska”,              

• Uchwalenia Programu aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania 

świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej 

na lata 2014-2020, 

• uchwalenia Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2010, 



• uchwalenia Programu Zwiększenia retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 

2014-2020, 

• uchwalenia Statutu Urzędu Miasta w Piławie Górnej, 

• zmiany Uchwały Nr  170/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 

czerwca 2009 roku  w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej                   

w Piławie Górnej, 

• uchwalenia programu Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 

• wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na kadencję 2016-2019 

• wieloletniego planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych dla Gminy Piława Górna, 

 

W 2015 roku Rada Miejska rozpatrzyła 1 skargę – na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej – uznając skargę za bezzasadną. 

 

Rada przyjęła uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej oraz  uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok. 

Obrady Rady Miejskiej w Piławie Górnej poprzedzone były pracą stałych Komisji Rady, 

które omawiały na bieżąco projekty uchwał, wnosiły do nich uwagi.  

Na każdej sesji Radni składali zapytania i wnioski w sprawach dotyczących bieżących 

problemów miasta i jego mieszkańców. 

Miniony  2015 rok, był okresem merytorycznej pracy radnych, którzy zawsze              

kierowali się dobrem wspólnoty samorządowej. Wszystkie sprawy, procedowane w zakresie 

ustanawiania prawa, zawsze miały pozytywny wpływ na rozwój infrastruktury, promocji                

i rozwoju  społeczno – kulturalnego naszego miasta. 

 


