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

Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU. 
 

Miejsce posiedzenia sala narad Urzędu Miasta. 
Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10.30 
Zakończenie posiedzenia godz. 13.00 
 
Ustawowy skład Rady Miejskiej w Piławie Górnej  15  radnych. Obecnych na sesji 12 
radnych, co stanowi  80,00 % ustawowego składu Rady. 
       
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„Witam serdecznie Państwa Radnych, p. Burmistrz Zuzannę Bielawską wraz ze 
współpracownikami. Witam  p. Annę Zatykę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Lidię 
Kuźnia Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Witam 
Prezesa Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Edmunda Dąbrowskiego 
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 12 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. Proponuję, aby do porządku obrad dzisiejszej sesji 
wprowadzić jako pkt. 4 Wręczenie odznaczenia Burmistrz Piławy Górnej przez Prezesa 
Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Edmunda Dąbrowskiego. Kolejność 
pozostałych punktów ulegnie zmianie. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę wobec tego 
uznaję, że porządek obrad  jest obowiązujący. 
Punkty 1,2,3 uważam za zrealizowane. 
Ad. 4 Wręczenie odznaczenia Burmistrz Piławy Górnej przez Prezesa Związku Kombatantów 
i Byłych Więźniów Politycznych Edmunda Dąbrowskiego. 
Edmund Dąbrowski jest mi strasznie miło, że w tak szacownym gronie mogę wręczyć p. 
Burmistrz Kombatancki Krzyż Zwycięstwa, to najważniejsze wyróżnienie kombatanckie. 
Bardzo się cieszę, że mam zaszczyt wręczyć je Pani. Jednocześnie dziękuję za Pani pomoc i 
działalność na rzecz kombatantów. Podkreślił znaczenie, jakie dla środowiska kombatantów 
i byłych więźniów politycznych ma troska o ludzi oddanych krajowi. Dawni żołnierze 
i działacze niepodległościowi to dziś już osoby starsze i często, niestety, pomijane. Pewnie, 
dlatego każdy, nawet niewielki przejaw pamięci nabiera szczególnej wagi w upowszechnianiu 
tradycji kombatanckich. 
Burmistrz podziękowała za tak zaszczytne wyróżnienie. 
Ad. 5  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
Informuję, że protokół z obrad XIX 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. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015. 
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Sekretarz Gminy: 
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
jest programem rocznym, którego ogólnym celem jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców 
gminy poprzez propagowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień, kształtowanie postaw 
odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz tworzenie warunków zewnętrznych  do 
wychowania dla zdrowia. Następnie głos zabrała p. Magdalena Brożyna, która przedstawiła 
sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok, które stanowi załącznik nr . 
Pani Lidia kuźnia Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiła sprawozdanie z działalności 
prowadzonej przez GKRPAiPN, które stanowi załącznik nr  
Przewodniczący Rady: 
Czy są jakieś zapytania do przedłożonego sprawozdania? 
W dyskusji głos zabrali radny Krzysztof Bielawski, który poruszył sprawę przeciwdziałania 
narkomanii, bo jest to bardzo poważny problem, ponieważ coraz młodsze dzieci sięgają to te 
używki. Mimo tego, że są szkolenia dla nauczycieli i różne programy to niepokój jest. Dzieci 
potrafią się dobrze kamuflować. Czy w szkołach są wyznaczeni nauczyciele, którzy na 
bieżąco zajmują się tym problemem? Odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani stwierdzając, że 
problemem narkomanii komisja się zajmuje. W trakcie przygotowania jest diagnoza 
środowiska młodzieżowego nie tylko w szkołach w Piławie Górnej. Przeprowadziłam 
rozmowy z pedagogami w szkołach średnich, którzy pomogą nam dotrzeć do uczniów z 
terenu Piławy Górnej. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o młodzież gimnazjalną i podstawową 
to zjawisko jest mało ukierunkowane. Największy problem pojawia się, kiedy dzieciaki 
opuszczają gimnazjum. Działania natychmiast zostaną podjęte po diagnozie problemu. 
Następnie głos zabrała Burmistrz Piławy Górnej, która zapytała, jakie działania są 
podejmowane razem z Policją, bo problem narkomanii w Piławie jest ogromny. Otrzymujemy 
informacje, że problem jest na ul. Wiejskiej, w parku i w wielu innych miejscach. My te 
informacje przekazujemy policji. Trzeba o tym mówić głośno. Jakie państwo macie pomysły 
na pomoc ludziom siedzącym na przystankach w centrum miasta. Musicie Państwo wyjść na 
zewnątrz do ludzi uzależnionych i z nimi rozmawiać. Musicie Państwo pracować nad nowymi 
rozwiązaniami i zachęcać tych ludzi do zmiany swojego sposobu życia. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji, radny mówił o problemie narkomanii u dzieci i młodzieży, 
więc odniosłam się do tego tematu. Rozmawiałam z Policją na temat mapy zagrożeń, był 
pomysł na zorganizowanie spotkania. Zatrudnienie animatora rozważamy w ramach 
środowiska. Problem jest z osobami 20+, bo dzieciaki szkolne są doopiekowane, ponieważ 
szkoły bardzo się angażują. Radny Tomasz Piech, stwierdził, że należy zaangażować Policję, 
skoro wiemy, kto i gdzie rozprowadza używki. Chciałbym się dowiedzieć również, kto 
wydaje zezwolenie na otwarcie tych słynnych siódemek. Głos zabrała również Radna 
Agnieszka Ceglarz, która stwierdziła, że wszyscy musimy zająć się problemem. Jeżeli widzi 
się coś niepokojącego trzeba zawiadomić odpowiednie służby. Radny Arnold Kordasiewicz, 
stwierdził, że tam gdzie nie ma kamer często spotyka młodzież z gimnazjum pijącą alkohol. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji tutaj w grę wchodzą jeszcze kompetencje, komisja nie ma 
uprawnień do kontrolowania. Mogę powiedzieć, że wniosek jest jeden z tego spotkania, że 
jest potrzeba wsparcia środowiska i większe zaangażowanie. 
Burmistrz: organizowane były kiedyś spotkania Policji z psem i były to akcje skuteczne, ale 
rodzice nie wyrażają na nie zgody. Radna Bogusława Barwacz: należy dzwonić na Policję, 
ponieważ Policja ma specjalne komórki, które zajmują się narkomanią. 
Przewodniczący Rady: 
Czy są jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę wobec tego przechodzimy do następnego punktu. 
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Ad. 7. Sprawozdanie przekazanych środków finansowych zgodnie z ustawą pożytku 
publicznego i o wolontariacie w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych w 2015 roku. 
Sekretarz Gminy: 
Przedstawił sprawozdanie przekazanych środków finansowych zgodnie z ustawą pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych w 2015 roku, 
która stanowi załącznik nr 
W punkcie 7 głos zabrali radny Marcin Chrobak, - Klub Sportowy „ Piławianka” miał kiedyś 
90 tys. zł dotacji , obecnie ma 80 tys. zł. Jaka była przyczyna obniżenia tej kwoty? 
Burmistrz: 
Klub otrzymał w tym roku 80 tys. zł na działalność statutową, która jest wystarczająca na tą 
ilość dzieci, które korzystają z zajęć. Gdybyście państwo zainteresowali się ile w powiecie 
dzierżoniowskim Kluby Sportowe otrzymują dotacji, to wiedzielibyście Państwo, że piławski 
klub dostaje największą. Klub otrzymał 80 tys. na bieżącą działalność, plus 15 tys. na 
dofinansowanie wypoczynku letniego. Gmina wystąpiła do Ministerstwa sportu o 
dofinansowanie na górne boisko i będzie musiała dołożyć ze środków własnych 50 tys. 
Oprócz tego, gdy rozpoczynają się prace publiczne oddelegowujemy pracowników do 
koszenia i sprzątania obiektów, a są to też koszty, o których nie mówimy. Co roku staramy się 
tą infrastrukturę poprawiać? Piławianka jest stowarzyszeniem i powinna składać wnioski o 
środki zewnętrzne. W tym roku kluby z powiatu dzierżoniowskiego otrzymały takie 
dofinansowanie ze starostwa powiatowego. Można składać wnioski do Urzędu 
Marszałkowskiego itp. Nie może być tak, że wszystkie środki idą od gminy. 
Radna Agnieszka Ceglarz: w  roku 2015 Klub złożył wniosek na projekt do Fundacji  
„ Merkury”. W roku bieżącym do Ministerstwa Sportu, rozstrzygnięcie będzie w czerwcu. 
Klub stara się pozyskiwać środki. 
Radny Marcin Chrobak: moje pytanie dotyczyło tej sztywnej dotacji, która jest w budżecie 
zapisana. Nie wiem, z jakiego powodu dotacja została zmniejszona, dlatego zapytałem. 
Burmistrz: 
Nie mieliśmy wcześniej infrastruktury sportowej można powiedzieć w ogóle. Teraz mamy 
ORLIKA, siłownię plenerową, skeypark , bieżnię, chcemy budować halę sportową i z tego, co 
wiemy środki mamy przyznane. Utrzymanie infrastruktury sportowej gminę kosztuje nie małe 
pieniądze i musimy te środki znaleźć. W przyszłości chcemy utworzyć jednostkę budżetową 
do spraw sportu i turystyki. 
Przewodniczący Rady: 
Czy w punkcie 7 są jeszcze jakieś pytania. Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. 
Ad. 8  Ocena zasobów pomocy społecznej. 
Pani Anna Zatyka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej: 
Ocena zasobów Pomocy Społecznej została sporządzona na podstawie wykonania budżetu za 
2015 rok oraz analizy potrzeb poszczególnych grup społecznych ze względu na występujące 
w nich dysfunkcje. Informacje będące w posiadaniu Ośrodka Pomocy Społecznej uzupełniono 
o dane z Urzędu Miasta w Piławie Górnej, Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie, 
Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej oraz istniejące w Banku Danych Głównego 
Urzędu Statystycznego. Po przeprowadzeniu pogłębionej analizy w przedłożonej Państwu 
informacji dokonano korekty: 
- str. 18 wiersz 1 pkt. 7 rok oceny kwota 3 299 418, rok po ocenie 6 366 440, dwa lata po 
ocenie 6 461 000. 
- str. 19 wiersz 32po roku 371600, po dwóch latach 37200, 
- str. 20Edukacyjna opieka wychowawcza wiersz 61, rok oceny 63151 , rok po ocenie 65430, 
dwa lata po ocenie 66000, 
- str. 25 Dz. 10.2 rok 2016 531387, rok 2017 – 514000, wiersz 2 – 6237430, rok 2017 
6340000, 
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- str. 30 dział10.9 rok 2015- 63151, rok 2016 -65430, rok 2017- 66000, 
- str. 31 wiersz 1 rok 2015 – 3299418, rok 2016- 6366440, rok 2017- 646100, 
- str. 32 wiersz 29 rok 2015- 63151, rok 2016 65430, rok 2017- 66000, 
- str. 33 ostatnie zdanie rok 2015. 
Przewodniczący Rady: 
Czy są jakieś uwagi lub zapytania do przedłożonej  informacji. Nie widzę. Ogłaszam 5 minut 
przerwy. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag. 
Po przerwie wznowiono obrady. 
Ad 9. Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami.  
Burmistrz: 

1. 22 kwietnia z rąk p. Poseł Elżbiety Witek i Wojewody Dolnośląskiego Pawła 
Herniaka Gmina Piława Górna otrzymała Promesę na „ Przebudowę nawierzchni 
drogi gminnej ul. Ludowej” w wysokości 105 tys. zł, nie więcej niż 80 % wartości 
zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. 

2. Po raz kolejny zostały wysłane pisma do Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei 
oraz Starosty Dzierżoniowskiego Dzierżoniowskiego rozszerzenie zadania „ Budowa 
obwodnicy Dzierżoniów – Piława w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 o odcinek 
obejmujący skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 382 z drogą gminną ul. Młynarską. 

3. 21 kwietnia w Archiwum państwowym w Kamieńcu Ząbkowickim odbyła się 
uroczysta gala „ Regionalnego Konkursu edukacyjnego „ edukacyjnego rodzinnego 
archiwum”. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum otrzymali nagrody. 
Będziemy chcieli tę wystawę we wrześniu przenieść do Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Biblioteki w Piławie Górnej. 

4. W Lasocinie odbył się konkurs ekologiczny ze środków pozyskanych przez gminę w 
WFOŚiGW zorganizowany przez Szkołę Podstawową. 

5. 26 kwietnia odbyło się spotkanie z Prezesem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „ INCEST-PARK” w kwestii współpracy z przedsiębiorcami i 
uczniami Gimnazjum. 

6. Na początku maja Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził ostatecznie 
środki na Budowę hali sportowej. 

7. W urzędzie Miasta w Piławie Górnej odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
Wzgórza Niemczańsko Strzelińskie, na którym posumowano rok 2015 oraz dokonano 
zmiany nazwy stowarzyszenia na „ Geopark Podgórze Sudeckie” Zaproponowano, 
organizację rajdu pieszego po Piławie Górnej. 

8. Polskie Radio odwiedziło Piławę Górną, aby zrealizować materiał o dawnych 
zakładach „ Bobo” 

9. Na stronie internetowej gminy znajdują się informacje o ogłoszonych przetargach 
ustnych na sprzedaż nieruchomości. 

10. W sobotę 23 kwietnia odbyła się uroczystość z okazji 70 lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Piławie Górnej. Chciałabym bardzo podziękować Prezesowi OSP 
Marcinowi Jurcewiczowi i wszystkim druhom za zorganizowanie pięknej 
uroczystości. 

11. Przed nam 3 maja. Zapraszam wszystkich na uroczystą mszę o godz. 12.00, po mszy 
przemarsz pod pomnik na Placu Piastów Śląskich. 

Przewodniczący Rady: 
Czy są jakieś zapytania do przedstawionej przez p. Burmistrz informacji? Nie widzę. Wobec 
powyższego przechodzimy do realizacji następnego punktu porządku obrad. 

   Ad.10. Rozpatrzenie projektów uchwał: 
    a)w sprawie: zmiany uchwały Nr 170/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
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       z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  
       w Piławie Górnej 
Burmistrz: 
Wyznaczenie OPS na realizatora zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowaniu dzieci powoduje konieczność dokonania zmian Statutu. Zakres zmian polega na 
ujęciu w Statucie powyższych zadań, a także wyszczególnieniu innych zadań realizowanych 
na przestrzeni ostatnich lat. W związku z powyższym wnoszę o podjęcie w/w uchwały. 
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 12 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 86/XX/2016, która stanowi załącznik nr . 
W trakcie głosowania obecnych 12 radnych. 

  Ad 10 Rozpatrzenie projektów uchwał:  
  b)w sprawie: wprowadzenie opłaty prolongacyjnej. 

Burmistrz: 
Celem podjęcia uchwały jest konieczność dostosowania obecnie obowiązującej uchwały do 
znowelizowanych z dniem 1 stycznia 2016 roku przepisów. W związku z powyższym wnoszę 
o podjęcie w/w uchwały. 
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 12 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 87/XX/2016, która stanowi załącznik nr . 
W trakcie głosowania obecnych 12 radnych. 

  Ad. 11. Zapytania i wnioski radnych. 
  W punkcie 11 głos zabrał radny Tomasz Piech, który zapytał o koszt utrzymania hali. 
  Burmistrz poinformowała, że będzie to ok. 150 tys. zł rocznie. 
 Ad. 12. Sprawy różne. 
W sprawach różnych głos zabrała p. Anna Zatyka Dyrektor OPS, która poinformowała, że 
złożonych zostało 288 wniosków na 500+. Według wyliczeń ostatecznie złożonych powinno 
być 517 wniosków. Wydano na dzień dzisiejszy 146 decyzji. Każdy wniosek musi być 
zweryfikowany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Urzędzie Skarbowym.  
Radny Marcin Chrobak zapytał, czy osoby zadłużone otrzymają te pieniądze. 
Dyrektor OPS odpowiedziała, że weryfikacji danych dokonujemy za rok 2014. Świadczenia z 
pomocy społecznej nie podlegają egzekucji. 
Przewodniczący Rady: 
Przypominam, że do 29 kwietnia należy złożyć oświadczenia majątkowe.  Czy ktoś chciałby 
zabrać jeszcze głos w sprawach różnych? 
Radny Krzysztof Bielawski: 
Byłem uczestnikiem pielgrzymki samorządowej do Lwowa z okazji 360 rocznicy ślubów Króla 
Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej w czasie najazdu Szwedów. W trakcie pielgrzymki 
przeprowadziliśmy wiele rozmów z naszymi rodakami, którzy zostali na tych ziemiach. Ci 
ludzie są bardzo pokrzywdzeni przez los, ponieważ doświadczyli pięciokrotnej okupacji. 
Najpierw w 1939 roku przez sowietów, w 1941 przez Niemców, w 1943-44 przez Ukraińców w 
1945 przez sowietów. Sytuacja naszych rodaków jest bardzo trudna głównie przez stosunki 
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społeczno – polityczne, napięcia na tle narodowościowym, ubóstwo. Mają brak dostępu do 
polskiego szkolnictwa, radia , telewizji. W trakcie tych spotkań poznaliśmy Księdza Andrzeja,  
który jest proboszczem parafii w Chodorowie mieście oddalonym około 40 km od Lwowa. 
Zrodził się też pomysł, aby ufundować dzwon do tej parafii jako dar mieszkańców ziemi 
dzierżoniowskiej. Mam w związku z tym prośbę do Państwa czy moglibyście się też włączyć 
do tego przedsięwzięcia. Uważam, że warto byłoby wesprzeć tą inicjatywę. 
Burmistrz: 
Pracownicy urzędu i my przekazaliśmy na ten cel pewną kwotę, ale nie muszą to być pieniądze 
mogą być jakieś przedmioty edukacyjne, kredki. Tam wszystko się przyda. 
Radny Tomasz Piech: 
Może nie koniecznie dzwon, bo dzwon akurat niczego nie zmieni. Jeżeli jest potrzebna każda 
pomoc to może zakupmy art. edukacyjne. 
Radny Krzysztof Bielawski: 
Jeżeli chodzi o ufundowanie dzwonu to uważam, że taki gest będzie miał wartość symboliczną. 
Innych spraw radni nie zgłosili. 
 
Ad. 13. Zakończenie sesji. Ustalenie terminu następnego posiedzenia. 
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad zakończył XX 
sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej. Ustalono termin następnej sesji na 25 maja 2016 roku    
o godz. 10.30. 
Protokół sporządziła J. Najwer –inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i BOK. 
 

 
 
 
 
 
 


