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

Z DNIA 27 STYCZNIA 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. 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 XVI 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. Podpisana została umowa partnerska na rzecz wykonania wspólnej koncepcji 
ubiegania się o środki unijne dot. poprawy jakości edukacyjnej w powiecie 
dzierżoniowskim z Europejskiego Funduszu Pomocy Regionalnej na lata 2014-2020. 

2. W dniu 15 stycznia Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej zwołała I spotkanie 
Zgromadzenia Wspólników, które dot. uchwalenia planu finansowego na 2016 rok. 

3. Odbyło się z spotkanie z Prezesem Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie 
Górnej oraz z pracownikami odpowiedzialnymi za inwestycje w celu omówienia 
zadań realizowanych w 2016 roku. 

4. Odbyło się spotkanie robocze z dyrektorami jednostek organizacyjnych w kwestii 
organizacji ferii zimowych. 

5. Na naszej stronie internetowej znajduje się inwentaryzacja stanowisk na potrzeby 
opracowania Miejskiej trasy geoturystycznej. 

6. Pan Zbigniew Basisty Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie był z 
wizytą w Piławie Górnej, której celem były remonty dróg w gminie oraz omówiony 
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został temat remontu drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Groszowieckiej do ul. 
Młynarskiej. 

7. Powstały punktu darmowej pomocy prawnej w Pieszycach, Bielawie i w 
Dzierżoniowie. Wystosowano pismo do Starosty o utworzenie takiego punktu w 2017 
roku w Piławie Górnej. 

8. Złożyliśmy zgłoszenie o wpisanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej „ do Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2017. 

9. Do końca lutego będą dostarczone mieszkańcom decyzje podatkowe. 
10. Ferie zimowe w województwie dolnośląskim trwają od 1 lutego do 18 lutego. Program 

ferii znajduje się na stronie internetowej. 
Przewodniczący Rady: 
Czy są jakieś zapytania do przedstawionej przez p. Burmistrz informacji? Nie widzę wobec 
tego przechodzimy do następnego punktu. 
Ad. 6. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Piławie Górnej za rok  
2015. 
Przewodniczący Rady: 
Proszę Przewodniczących  o przedstawienie sprawozdania z pracy komisji za rok 2015. 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej Krzysztof Bielawski 
odczytał sprawozdanie z pracy komisji za 2015 rok, które stanowi załącznik nr 3. 
Przewodniczący Rady: 
Czy są jakieś uwagi? Nie widzę wobec tego przystąpimy do przyjęcia w/w sprawozdania. 
Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, bez głosów 
wstrzymujących przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej 
za rok 2015. 
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Infrastruktury Technicznej Arnold 
Kordasiewicz odczytał sprawozdanie z pracy komisji za 2015 rok, które stanowi załącznik nr 
4. 
Przewodniczący Rady: 
Czy są jakieś uwagi? Nie widzę wobec tego przystąpimy do przyjęcia w/w sprawozdania. 
Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, bez głosów 
wstrzymujących przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji Mienia Komunalnego i 
Infrastruktury Technicznej za rok 2015. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała sprawozdanie z pracy komisji za 2015 rok, 
które stanowi załącznik nr 5. 
Przewodniczący Rady: 
Czy są jakieś uwagi? Nie widzę wobec tego przystąpimy do przyjęcia w/w sprawozdania. 
Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, bez głosów 
wstrzymujących przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2015. 
Ad. 7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Piławie Górnej za rok 2015. 
Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Piławie Górnej za 
rok 2015, które stanowi załącznik nr 6. 
Sprawozdanie z  pracy Rady Miejskiej w Piławie Górnej za rok 2015 została przyjęte 13 
głosami „za”, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 
Przewodniczący Rady: 
Chciałbym podziękować p. Burmistrz i współpracownikom za dotychczasową współpracę. 
Ad. 8. Zapytania i wnioski radnych. 
W punkcie 8 głos zabrał radny Tomasz Piech, który zapytał czy budowa hali rusza od marca. 
Następnie głos zabrał p. Burmistrz, która poinformowała, że dopiero zostało złożone 
zgłoszenie , budowa rozpocznie się w m-cu czerwcu lub lipcu. 
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W punkcie 8 głos zabrała radna Bożena Dziendziel, która w imieniu mieszkańców ul. Staszica 
zapytała, czy za blokami będzie coś budowane, bo mówi się o budowie marketu oraz kiedy 
będą wyremontowane schody od ul. Staszica w kierunku „ Biedronki”. Zapytała również czy na 
oś. Nowym między blokami byłaby możliwość utwardzenia ścieżki. Odpowiedzi na zadane 
pytania udzieliła p. Burmistrz stwierdzając, że schody będą wykonane na wiosnę w ramach 
remontów bieżących. Jeżeli chodzi o teren za blokami to zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową. W chwili obecnej jest 
on wykarczowany i zostanie wydzierżawiony pod uprawę rolną.  Zastępca Burmistrza, jeżeli 
chodzi o ścieżkę na oś. Nowym. Tamta nieruchomość jest w całości, jeżeli zrobimy ścieżkę , a 
później ta nieruchomość pójdzie do sprzedaży  to zaczną się problemy. Jest ta ścieżka, którą się 
chodzi, ale powinno się chodzić chodnikami, czy drogami. Rozumem, że są skróty i pozwalamy 
na te skróty , ale jako właściciele moglibyśmy ten teren w całości ogrodzić i nie byłoby skrótu. 
Radna Halina Przepiórka stwierdziła, że taka sama sytuacja jest w Gimnazjum gdzie 
mieszkańcy zrobili sobie ścieżkę przez boisko. 
Radna Bożena Dziendziel poruszyła również sprawę sprzątania chodników, na których po 
stopnieniu śniegu znajdują się psie odchody. Informacji udzieliła p. Burmistrz stwierdzając, że 
śnieg padał jeszcze w poniedziałek, poniedziałek dzisiaj mamy środę. Firma nie zdążyła jeszcze 
posprzątać. Proszę o trochę cierpliwości. Zastępca Burmistrza dodała, że  do obowiązków 
właścicieli psów należy sprzątanie po pieskach. Jeżeli ktoś widzi, że właściciel nie sprząta po 
psie to powinien ten fakt zgłosić na policję. Radni zaproponowali, aby w gazetce lokalnej 
umieścić informację na temat obowiązków właścicieli posiadających psy. 
Przewodniczący Rady: 
Przerwę tą dyskusję. Problem dotyczy  wszystkich terenów i należy zwracać uwagę 
właścicielom i tłumaczyć, co należy do ich obowiązków. Czy ktoś w tym temacie chciałby 
jeszcze zabrać głos? 
Radny Krzysztof Bielawski stwierdził, że na komentarze na portalach internetowych nie ma, co 
zwracać uwagi. Radny Tomasz Piech może udałoby się wyznaczyć specjalne miejsca, w 
których można byłoby wziąć woreczek na psie odchody i może ludzi by się nauczyli. Następnie 
głos zabrała Skarbnik Gminy, która stwierdziła, że wszystkie pomysły są bardzo dobre tylko 
należałoby również podąć źródło finansowania. 
Przewodniczący Rady: 
Czy są jeszcze jakieś zapytania lub wnioski? Nie widzę wobec tego przechodzimy do 
następnego punktu. 
Ad. 9. Sprawy różne (ogłoszenia i informacje). 
W punkcie 9 głos zabrała Zastępca Burmistrza Izabela Woronowicz, która poinformowała, że 
gmina przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Piława Górna na 
lata 2015-2020. Poprosiła radnych o zapoznanie się i wypełnienie znajdującej się na stronie 
internetowej Urzędu Miasta ankiety. 
Przewodniczący Rady: 
Otrzymaliście Państwo przed sesją Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego. Proszę o przybliżenie nam tego tematu. 
Inspektor ds. oświaty Agnieszka Borowska: 
Do 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 
terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń 
oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego. W przypadku nie osiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich 
wynagrodzeń, organ prowadzący ustala różnicy między wydatkami poniesionymi na 
wynagrodzenia nauczycieli, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na 
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poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli i tą 
różnicę dzieli pomiędzy nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla 
którego ustalono kwotę różnicy we wszystkich szkołach prowadzonych przez jst. w formie 
jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia 
oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. W przypadku naszej gminy po 
przeprowadzonej pełnej analizy wynagrodzeń tych dodatków uzupełniających wypłacać nie 
będziemy , ponieważ wydatki poniesione w gminie na wynagrodzenia przekroczyły wartość 
średnią . Wytłumaczę, z czego bierze się ta średnia. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z 
kilku składników , jest to wynagrodzenie zasadnicze , dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy. Wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od 
stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a 
wysokość dodatków odpowiednio od okresów zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i 
wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej 
funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy. Średnie wynagrodzenie nauczycieli 
stanowi dla nauczyciela stażysty  100% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w 
ustawie budżetowej i wynosiła w roku 2015 to kwota 2717,59 zł. Sprawozdanie podzielone jest 
na dwa okresy od stycznia do sierpnia i od września do grudnia, jak wiadomo, rok budżetowy 
nie pokrywa się z rokiem szkolnym. Struktura zatrudnienia w tych dwóch okresach zmienia się 
ze względu na organizację pracy nauczycieli, podział obowiązków. W Piławie Górnej w 2015 
roku ta struktura zatrudnienia uległa zmianie ze względu na to, że była zmiana liczby dzieci itp . 
Ogólna kwota wypłaconych wynagrodzeń w roku 2015 wynosiła 2.607.114,54 zł . 
Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy gmina stwierdzają, że gmina nie dopłaca ani grosza, ale 
są to wynagrodzenia bez pochodnych. 
Przewodniczący Rady: 
Czy ktoś z Państwa ma pytania? 
Radny Krzysztof Bielawski: Jak patrzę na te średnie wynagrodzenia to dość ładnie to wygląda,  
są tu trzynastki, ale  nauczyciel dyplomowany ok. 5 tys., nauczyciel mianowany ok. 4 tys., 
nauczyciel kontraktowy 3 tys., nauczyciel stażysta 2700 to jest bardzo dobrze. Pani ogólnie 
powiedziała o zmianie etatów a tu są 3 etaty, czyli do sierpnia jest więcej tych etatów a od 
września 3 etaty mniej. Moje pytanie, czy nauczyciele byli zwalniani, czy były inne przyczyny? 
Inspektor ds. oświaty: zmieniła się struktura zatrudnienia w gimnazjum , bo jest jeden oddział 
mniej od września i jeden nauczyciel zmienił pracę. Osobowo jest to 2 osoby natomiast etatowo 
bywa różnie ze względu na podział godzin. Skarbnik Gminy dodała, że dwie osoby zostały 
zwolnione, a wynagrodzenia nauczycieli nie były podnoszone. Następnie głos zabrała radna 
Teresa Budzyk stwierdzając kwoty są duże i nie tylko 13 w to wchodzi, ale wchodzi tu pula 
nagród, dodatków motywacyjnych i nie znaczy to wcale, że to każdy nauczyciel dostaje. Radny 
Krzysztof Bielawski: mnie cieszy , że jest dużo nauczycieli dyplomowanych i dużo nauczycieli 
mianowanych , bo świadczy to o tym, że pod względem kadry Piława prezentuje dość wysoki 
poziom. 
Przewodniczący rady: 
Temat został wyczerpany. Poinformuję Państwa o korespondencji, która wpłynęła do biura rady 
w ostatnim okresie jest to: 
1. Uchwała Nr IV/14/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w 
uchwale budżetowej na rok 2016 i WPF .  

2. Pismo mieszkanki Piławy Górnej dot. rozliczeń kosztów za usunięcie awarii wodociągowej. 
Pismo skierowałem do rozpatrzenia zgodnie z kompetencją p. Burmistrz. 
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W biurze rady są do pobrania druki oświadczeń majątkowych i informacje o popełnianych 
błędach przy wypełnianiu oświadczeń. 
Przewodniczący Rady: 
Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? 
Ad.10  Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego posiedzenia. 
 

Ad. 11. Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego posiedzenia. 
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, zamknął XVII 
sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej. Ustalono termin następnej sesji na 24 lutego 2016 
roku o godz. 10.30. 
Protokół sporządziła J. Najwer inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i Biura Obsługi Klienta. 

 
 

 


