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PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

Z DNIA 24 LUTEGO 2016 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 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. Wnoszę  poprawkę w pkt. 7 ppkt. „d” polegającej na 
zmianie zapisu „2016-2019” na zapis 2016-2018”. 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 XVIII 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 przedstawiciela  Przychodni „ Familia” na temat służby zdrowia na terenie 
Piławy Górnej. 
Przewodniczący Rady: 
Przedstawiciele Przychodni „ Familia” w dniu dzisiejszym nie mogli uczestniczyć w naszej 
sesji osobiście za co bardzo przepraszają. Otrzymaliście Państwo pisemną informację, ale od 
Państwa zależy, czy zaprosimy przedstawicieli Przychodni ponownie, bo być może 
informacja przedłożona jest wystarczająca. 
Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy, który, wniósł uwagę, że informacja jest nie podpisana 
i należy ją       o ten podpis uzupełnić. Radny Krzysztof Bielawski stwierdził, że informacja 
jest wystarczająca ponieważ zawiera wszystkie nurtujące problemy i wyjaśnienia. 
Przewodniczący Rady:  
Też tak uważam. Czy ktoś ma inne zdanie? Nie widzę. Uznaję punkt 5 jako rozstrzygnięty. 
Ad.6. Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami. 
1. Jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia przetargów na: 
-Oczyszczanie ulic, chodników i placów w okresie: od 16.03.2016 r. do 14.11.2016 r. oraz od 
16.03.2017 r. do 14.11.2017 r. 
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-Zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów w okresie: od 15.11.2016 r. do 15.03.2017 r. 
oraz od 15.11.2017 r. do 15.03.2018 r. 
-„Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Piława Górna” w okresie od 01 kwietnia 
2016 r.  do  31 marca 2019r. 
2.Ogłoszony został przetarg dot. pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego nad zadaniem 
inwestycyjnym pn.„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej”. 
3. Trwają warsztaty dla pracowników Urzędu Miasta, przedstawicieli jednostek 
organizacyjnych, zarządców budynków dot. Programu Rewitalizacji Miasta.  
4. Uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym przez Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, 
które dotyczyło zatrudnienia bezrobotnych ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, 
prac społecznie - użytecznych w roku 2016. 
5. Odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej z Dyrektorem gazowni w 
sprawie wymiany sieci gazowej w drogach gminnych i powiatowych. 
6. Od 22 marca do 14 kwietnia br. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa na terenie 
powiatu dzierżoniowskiego z terenu Piławy Górnej zakwalifikowało się 50 osób rocznika 
podstawowego i 17 osób rocznika starszego. 
7. W piątek 19 lutego w Piławie Górnej gościła Telewizja Wrocławska. Temat reportażu dot. 
byłych zakładów „ Bobo”. Wyeksponowaliśmy też pamiątki, które gromadzimy do Izby 
Regionalnej. 
8. Uczestniczyłam w Jubileuszu 70 lecia Miejsko- Powiatowej Biblioteki w Dzierżoniowie. 
9. W dniu 27 lutego br. zapraszam na imprezę pn. „ Pokaż talent”, 1 marca br. o godz. 16.00 
na Dzień Żołnierzy Wyklętych, 6 marca na coroczne obchody Dnia Kobiet . 
Ad. 7  Podjęcie uchwał: 
   a) w sprawie: nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Piławie Górnej. 
Burmistrz: 
Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: nadania imienia Przedszkolu 
Publicznemu w Piławie Górnej. 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 71/XVIII/2016, która stanowi załącznik nr 5. 
 
Ad. 7  „b” Uchwała  w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna. 
Burmistrz: 
Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą 
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej i publicznego 
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna. Na posiedzeniu 
połączonych komisji padła propozycja  wprowadzenia zapisu, że uchwała dotyczy dzieci        
z poza terenu Piławy Górnej. Po konsultacji z Radcą Prawnym okazało się, że takiego zapisu 
wprowadzić nie możemy. Wobec powyższego proszę o podjęcie uchwały w wersji 
pierwotnej. 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: 



 3

„ 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 72/XVIII/2016, która stanowi załącznik nr 7. 
 Ad. 7 „c” Uchwała  w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piława Górna w 2016 roku. 
Burmistrz: 
Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piława 
Górna w 2016 roku. 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?  Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję” 
Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 73/XVIII/2016, która stanowi załącznik nr 9. 
 
Ad. 7  „d” Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Piławie 
Górnej na lata 2016 – 2018. 
Burmistrz: 
Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz  wprowadzonymi poprawkami dot. 
uzupełnienia zapisów w załączniku Dział II  uzupełnienie podstawy prawnej o dwa zapisy: 
„7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 
1863 ze zmianami), 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 roku, poz. 195) oraz poprawienie zapisu 
2015-2019 na 2015-2018 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 74/XVIII/2016, która stanowi załącznik nr 11. 
 
Ad. 7  „e” Uchwała  w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Piława Górna na lata 2015-2020, 
Burmistrz: 
Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: przystąpienia do opracowania 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piława Górna na lata 2015-2020. 
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 75/XVIII/2016, która stanowi załącznik nr 12. 
 
Ad. 7  „f” Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 58/XV/2015 Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej. 
Burmistrz: 
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Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: zmiany Uchwały Nr 58/XV/2015 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej, 
który stanowi załącznik nr 13. 
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: 
Czy osoba zaproponowana na inkasenta jest osobą bezrobotną lub emerytem? 
Burmistrz: 
Jest osobą długotrwale bezrobotną. 
Przewodniczący Rady: 
Czy są jeszcze jakieś zapytania?  Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję” 
Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 76/XVIII/2016, która stanowi załącznik nr 14. 
 
Ad 7  „g” Uchwała  w sprawie: zmiany Uchwały Nr 19/VI/2015 Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej – w jedną 
instytucję kultury. 
Burmistrz: 
Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: zmiany Uchwały Nr 19/VI/2015 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie połączenia 
samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Piławie Górnej – w jedną instytucję kultury. 
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 77/XVIII/2016, która stanowi załącznik nr 14. 
 
Ad. 8. Zapytania i wnioski radnych. 
W punkcie 8 głos zabrał radny Tomasz Piech, który poruszył temat transformatora 
znajdującego się na ul. Staszica oraz utwardzenia ścieżki na oś. Nowym. Burmistrz wyjaśniła, 
że transformator nie jest miasta. Ścieżka na os. Nowym jest skrótem zrobionym przez 
mieszkańców. Chodzi się po chodnikach i drogach, a tak w ogóle to ta działka  przeznaczona 
jest na sprzedaż. 
Przewodniczący Rady: 
Czy są jeszcze jakieś zapytania lub wnioski? Nie widzę wobec tego przechodzimy na 
następnego punktu. 

  Ad. 9. Sprawy różne (ogłoszenia i informacje). 
  Przewodniczący Rady: 
  W ostatnim czasie do rady wpłynęły pisma: 
   - pismo mieszkańca ul. Kosynierów w Piławie Górnej, które zostanie przekazane do 
   rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 
   - pismo dot. zatrudnienia w charakterze inkasenta. 
   Chciałbym przypomnieć radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za 2015 



 5

   rok. Otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie informację w jaki sposób należy 
   oświadczenia poprawnie wypełniać, którą prześlemy Państwu na podane adresy email. 
   Przewodniczący Rady: 

- 27 lutego br. w MOKiB odbędzie się impreza pn. „ Pokaż talent”, Rada jest fundatorem 
nagrody specjalnej. 
- 1 marca br. o godz. 16.00 obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych, 
- 6 marca na coroczne obchody Dnia Kobiet . 

   Radna Bożena Dziendziel: 
   Czy wszyscy jesteśmy zaproszeni na 1 marca. 
   Przewodniczący Rady : 
   Tak. 
   Radny Krzysztof Bielawski: 

Poinformował, że otrzymał od Wojewody Dolnośląskiego odpowiedz na złożony protest w 
sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R. 
Burmistrz dodała, że Urząd też złożył sprzeciw i tak naprawdę sprawa nie jest jeszcze 
zakończona. 

   Ad.10. Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego posiedzenia. 
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad zakończył IX 
sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej. Ustalono termin następnej sesji na 30 marca 2016 
roku o godz. 10.30. 
 
 
 


