
PROTOKÓŁ XXI/2016 
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU. 
 
Miejsce posiedzenia sala narad Urzędu Miasta w Piławie Górnej. 
Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10.30. 
Zakończenie posiedzenia godz. 12.30. 
 
Ustawowy skład rady Miejskiej w Piławie Górnej 15 radnych. Na sesji obecnych 14 radnych, 
co stanowi 93,33 % ustawowego składu rady. 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„Witam serdecznie państwa radnych, p. Burmistrz Zuzannę Bielawską wraz ze 
współpracownikami. Witam p. Renatę Pauczuk Dyrektora Szkoły Podstawowej. Witam p. 
Edytę Lisowską Dyrektora Gimnazjum. Witam p. Annę Zatykę Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Witam p. Barbarę Mazur Dyrektora Przedszkola Publicznego. Witam p. T. 
Jamrug Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Witam p. Zygmunta Wołka 
Prezesa Zarządu Budynków Mieszkalnych. 
 
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 1. 
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 do porządku obrad?  Nie widzę. 
Wobec tego uznaję porządek obrad, który Państwo otrzymaliście za obowiązujący. Punkt 
1,2,3 uważam za zrealizowane. 
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 kwietnia 2016 roku. 
Informuję, że protokół z obrad sesji Rady Miejskiej VII kadencji był wyłożony do wglądu w 
biurze Rady oraz bezpośrednio przed sesją. Radni, którzy podali adresy email otrzymali 
również protokół drogą elektroniczną. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi, a te, 
które wpłynęły wcześniej zostały omówione i wprowadzone. Czy może ktoś chciałby zgłosić 
jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Wobec tego zgodnie z § 41 pkt. 1 w/w protokół uznaję za 
przyjęte. 
 
Ad. 5  Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami. 
Burmistrz: 

1. Sejmik Województwa Dolnośląskiego 28 kwietnia 2016 roku przyjął do realizacji       
„ Program Rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2017 
przyznając środki z Funduszu Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Piławie Górnej. 

2. Uczestniczyłyśmy w spotkaniu u Wojewody Dolnośląskiego Pawła Herniaka. 
3. W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z Senatorem RP Aleksandrem Szwedem. 

Kolejna wizyta odbędzie się 1 czerwca w obecności Wojewody Dolnośląskiego. 
4. Otrzymaliśmy promesę na ul. Ludową. Remont rozpocznie się po wykonaniu przez 

WiK sieci wodociągowej ( sierpień-wrzesień) 
5. Od 10 maja zatrudnionych zostało 10 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych 

oraz 10 osób na prace społecznie – użyteczne. 



6. Podpisana została umowa z Inwestorem Zastępczym przy realizacji inwestycji pn.       
„ Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie 
Górnej. 

7. Gmina przystąpiła do opracowania aktualizacji inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest z terenu Piławy Górnej od osób fizycznych i prawnych. 
Otrzymamy dofinansowanie w kwocie 10.500 zł w ramach Programu Oczyszczania 
Kraju z azbestu na lata 2009-2032. 

8. 24 maja br. firma z Uciechowa odstąpiła od umowy utrzymania terenów zielonych na 
terenie Piławy Górnej. 

9. W dniu 28.04.2016 odbyły się rozprawy dot. zaskarżonych uchwał dot. odmowy 
zatwierdzenia taryf na wodę i odbiór ścieków na korzyść gminy. 

1) Uchwała 156/XLI/2013 z dnia 4 października 2013 roku – wyrok wydano 11 
maja 2016 roku, w którym utrzymano w mocy podjętą uchwałę ( taryfy od 
03.11.2014 do 02.11.2014) 

2) Uchwała 127/XXIX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku- wyrok wydano 
06.05.2016 r, w którym utrzymano w mocy podjętą uchwałę ( taryfy od 
01.02.2013 do 31.01.2014) 

3) Uchwała 171/XLVII/2014 z dnia 10.01.2014 r – wyrokiem NSA z dnia 19 
maja 2016 roku skierowano sprawę do ponownego rozpatrzenia do WSA         
( taryfy od 07.02.2014 do 06.02.2015). 

Ad. 6 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2015 rok: 
    1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za rok 2015, 
Burmistrz: 
Przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za rok 2016, które 
stanowi załącznik nr 3. 
    2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym 

  sprawozdaniu. 
Wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Barwacz: 
Odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym 
sprawozdaniu, która stanowi załącznik nr 4. 
Ad. 7  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok: 
    1) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 rok, 
Burmistrz: 
Przedstawiła sprawozdanie finansowe, które stanowi załącznik nr 5. 
    2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
        oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za rok 2015. 
Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 
Proszę o przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady. 
W imieniu  połączonych komisji głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof 
Bielawski, 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 14 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR  88/XXI/2016, która stanowi  załącznik nr 6. 
Ad. 8 Ocena wykonania budżetu Gminy Piława Górna za rok 2015: 
     1) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Piława Górna za rok 2015 
         oraz   wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Piławy Górnej za rok 2015. 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Chrobak: 
Odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Piława Górna za rok 2015, 
która stanowi załącznik nr 7. 



Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Świetlik: 
Odczytała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Piławy Górnej za rok 2015, która 
stanowi załącznik nr 8. 
     2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu do wniosku Komisji  
         Rewizyjnej. 
Wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Barwacz: 
Odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu do wniosku Komisji  
Rewizyjnej, która stanowi załącznik nr 9. 
    3) opinia Komisji stałych Rady. 
W imieniu  połączonych komisji głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof 
Bielawski, który poinformował, że sprawozdanie  zostało zaopiniowane pozytywnie. 
  4) stanowiska Klubów Radnych ( po wyrażeniu woli zabrania głosu). 
W imieniu Klubu Radnych „ Nasza Piława” głos zabrał Tadeusz Chrzanowski 
Przewodniczący Klubu, który stwierdził „ w świetle dokonanej analizy przedłożonych 
dokumentów z uwzględnieniem  Uchwały  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu  w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Piławy 
Górnej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Piława Górna Radni Klubu 
pozytywnie opiniują realizację zadań za rok 2015 tak pod względem przyjętych                        
i wykonywanych uchwał, ich celowości, jak i gospodarności.” 
 5) merytoryczne wystąpienia radnych, po zapisaniu się na listę mówców. 
Przewodniczący Rady: 
„ Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zapytania?  
Radny Krzysztof Bielawski: 
Chciałbym podziękować i pogratulować pracownikom urzędu, a szczególnie p. Skarbnik. 
Jako radny jestem usatysfakcjonowany wykonaniem planu finansowego za rok 2015 i jak tak 
dalej będą realizowane budżety naszej gminy to nie będziemy mieli się, czego wstydzić. Jak 
widać działania są systematyczne. Realizowana jest wizja rozwoju  gminy i idzie to w dobrym 
kierunku. Przedstawię Państwu tradycyjnie, jak co roku zestawienie zadłużenia gmin powiatu 
dzierżoniowskiego, które stanowi załącznik nr 10. 
Przewodniczący Rady: 
Czy są jeszcze jakieś zapytania, czy uwagi? Nie widzę wobec tego przejdziemy do 
następnego punktu. 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Piławy Górnej z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2015 rok. 
Rada Miejska w Piławie Górnej w głosowaniu 14 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, 
bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR  89 /XXI/2016, która stanowi  załącznik nr 
11. 
Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska: 
Dziękuję za udzielenie mi absolutorium, ale nie była to tylko moja zasługa, że ten budżet za 
2015 rok został w pełny sposób zrealizowany. Była to zasługa p. Skarbnik, Zastępcy 
Skarbnika, pracowników Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych. 
10. Podjęcie uchwał: 
    a) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury  
          w Piławie Górnej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku. 
Burmistrz: 
„ Proszę o pdjęcie uchwały, której projekt został  omówiony na posiedzeniu połączonych 
komisji”. 
Przewodniczący Rady: 
„ Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zapytania?  Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję” 



W imieniu  połączonych komisji głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof 
Bielawski, który poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 90/XXI/2016, która stanowi załącznik nr 12. 
      b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej  
          w Piławie Górnej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku  
Burmistrz: 
„ Proszę o pdjęcie uchwały, której projekt został  omówiony na posiedzeniu połączonych 
komisji”. 
Przewodniczący Rady: 
„ Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zapytania?  Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję” 
W imieniu  połączonych komisji głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof 
Bielawski, który poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 91/XXI/2016, która stanowi załącznik nr 13. 
 
      c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury  
          i Biblioteki w Piławie Górnej za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015  
          roku  
Burmistrz: 
„ Proszę o pdjęcie uchwały, której projekt został  omówiony na posiedzeniu połączonych 
komisji”. 
Przewodniczący Rady: 
„ Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zapytania?  Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję” 
W imieniu  połączonych komisji głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof 
Bielawski, który poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 92/XXI/2016, która stanowi załącznik nr 14. 
 
      d) w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Piława Górna na rok 2016, 
Burmistrz: 
„ Proszę o pdjęcie uchwały, której projekt został  omówiony na posiedzeniu połączonych 
komisji”. 
Przewodniczący Rady: 
„ Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zapytania?  Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję” 
W imieniu  połączonych komisji  głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof 
Bielawski, który poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 93/XXI/2016, która stanowi załącznik nr 15. 
 
      e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piława Górna na 
          lata 2015 – 2020. 
Burmistrz: 
         Gminny Program Rewitalizacji (GPR)  jest dokumentem, który odzwierciedla potrzeby 
oraz priorytetowe działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym                                     
i przestrzennym miasta oraz funkcjonującej w niej społeczności lokalnej. GPR opracowany 



został w oparciu o przeprowadzone badania i analizy tzw. wskaźników kryzysowych, które 
uwzględniały zarówno degradację przestrzeni materialnej, jak i problemy natury społeczno-
gospodarczej występujące na terenie Gminy (tj. bezrobocie, przestępczość, patologie, 
ubóstwo, itp.).  
Do prac nad Programem zaangażowane były osoby działające na rzecz lokalnego środowiska 
z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, dzięki przeprowadzonym warsztatom 
oraz konsultacjom społecznym. 
Obszar rewitalizacji jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne 
znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację.  
Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy 
oraz nie może być zamieszkany przez więcej niż 30% mieszkańców. 
W toku prac warsztatowych oraz bazując na wynikach badań z mieszkańcami zdecydowano 
się wyznaczyć do rewitalizacji pięć obszarów:  
OBSZAR NR  1 – OSIEDLE  BRACI  MORAWSKICH 
OBSZAR NR  2 – ULICA PIASTOWSKA OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ KOŚCIUSZKI   
                              DO  ULICY  KILIŃSKIEGO 
OBSZAR NR 3 – ULICA SIENKIEWICZA OD NR 2 DO NR 20  
OBSZAR NR 4 – ULICA KOŚMIŃSKA OD NR 27 DO NR  31  
OBSZAR NR 5 – PARK MIEJSKI   
Obszary te znajdują się w granicach administracyjnych Gminy Piława Górna, zostały 
wyodrębnione i opisane w oparciu o wielokryterialną szczegółową diagnozę społeczną, 
przestrzenną oraz gospodarczą. 
Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wskazanych obszarach  prowadzić będą do odnowy 
zdegradowanych obszarów miejskich oraz wzmocnienia struktur społeczno – ekonomicznych, 
a ponadto mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania z różnych źródeł, między 
innymi z funduszy UE. 
Koszty realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji planowane będą 
każdorazowo w poszczególnych latach w budżecie Gminy. 
          W związku z powyższym, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Piława Górna na lata 2015-2020 jest zasadne 
Przewodniczący Rady: 

„ Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zapytania?  Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję” 
W imieniu  połączonych komisji głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof 
Bielawski, który poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących , bez głosów 
przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 94/XXI/2016, która stanowi załącznik nr 16. 
W trakcie głosowania obecnych 13 radnych. 
Ad. 11. Zapytania i wnioski radnych. 
Radni nie zgłosili żadnych zapytań , ani wniosków. 
Ad. 12. Sprawy różne. 
Sekretarz Gminy poinformował radnych o możliwości zakupu i montażu kamery przenośnej.    
Koszt zakupu kamery ok. 1800 zł. 
Przewodniczący Rady: 
W okresie od ostatniej sesji do biura rady wpłynęły pisma: 
- Sygnalizacja Wojewody Dolnośląskiego do Uchwały Nr 86/XX/2016 Rady Miejskiej            
w Piławie Górnej z dnia 27 kwietnia 2016 roku, 
- Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego do Uchwały Nr 86/XX/2016 Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 kwietnia 2016 roku, 



-Postanowienie o umorzeniu śledztwa w związku z realizacją inwestycji w ramach RPO            
„ Renowacja budynków mieszkalnych…” 
Przewodniczący Rady: 
Wpłynęło również pismo od Wodociągów i Kanalizacji dot. zadania pn. „ Budowa kolektora 
sanitarnego w Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie”. 
Zastępca Burmistrza: 
W dniu dzisiejszym wpłynęło pismo i na pewno zajmiemy w tej sprawie swoje stanowisko. 
Jeżeli chodzi o urząd zastanawiając się to  przedstawienie informacji na posiedzeniu komisji 
przez Pana Bronowickiego według mojej oceny to jest za mało, bo nawet powiedziane jedno 
zdanie, że będzie to finansowane w całości przez spółkę Wodociągi i Kanalizację. Owszem 
gdyby to nie miało odzwierciedlenia w taryfach to można byłoby ją przyjąć. Musimy się 
zastanowić, jakie ta inwestycja będzie miała przełożenie dla mieszkańców pod względem 
stawek zarówno w okresie realizacji tej inwestycji i głównie po okresie realizacji tej inwestycji. 
Na pewno, jeżeli mówimy o tranzycie, budowa kolektora sanitarnego ( tranzytu) to 
niewiadoma, co będzie: 
-jeżeli tranzyt przebiegał będzie w drogach publicznych będzie się to wiązało ze stałymi 
opłatami za umieszczenie ich w pasie drogi  i będzie miało wpływ na wysokość taryf.  
-jeżeli przez tereny prywatne obowiązywać będzie służebność ustanowiona aktem notarialnym-   
wiąże się to z nieokreślonymi opłatami za służebność, bo każdy właściciel może żądać godnego 
wynagrodzenia.  
-nie określono ilości osób do podłączenia ( oprócz Piławy Górnej) oraz czasu, w jakim nastąpi. 
- podatki na 3 gminy ( Piława Górna, Gmina Dzierżoniów, Bielawa) do czasu podłączenia się 
mieszkańców innych gmin w 100 % do taryfy. 
- sposób rozliczenia mieszkańców Piławy za ścieki odebrane 
- przepompownie ( może jedna), ale czy tylko 1, 
- amortyzacje 
- sposób rozliczenia prac poczynionych na oczyszczalni w Bielawie 
- brak wskazania, co w sytuacji awarii np. przepompowni bądź sieci, 
- co z likwidacją nieczynnej oczyszczalni 
- okres realizacji, wskaźnik ekonomiczny dla mieszkańców Piławy Górnej tj. kształtowanie się 
taryf w Piławie Górnej w przypadku realizacji tranzytu, a remontu oczyszczalni na okres 
najbliższych przynajmniej 5-7 lat.  
Remont oczyszczalni nie może polegać na wymianie, zastąpieniu starych urządzeń na nowe, 
ponieważ, jak powiedział prezes brak firmy, która to może zrobić. Remont musi polegać na 
kompleksowej przebudowie i być może z rozbudową. Brak jest zestawienia zysków i strat. 
Dlatego będziemy dążyć do tego żeby pewne rzeczy były powyjaśniane i wskazane w 
dokumentach . Uważam, że remont oczyszczalni , czy budowa tranzytu powinno mieć 
odzwierciedlenie w Wieloletnim planie inwestycyjnym urządzeń kanalizacyjnych i urządzeń 
wodociągowych. Powinna też być informacja, jakie to będzie miało odzwierciedlenie w 
stawkach taryfowych. Zarówno realizacja inwestycji, jak też remont oczyszczalni, bo to 
wszystko będzie miało wpływ na stawki taryfowe. 
Burmistrz: 
Pan Prezes chwali się wielomilionowym projektem, do którego Gmina Piława Górna nie 
przystąpiła. , bo na sesjach p. Prezes WiK informował radnych, że oczyszczalnię winna 
remontować gmina, albo budowa tranzytu przez Piławę Górną również gmina za swoje 
pieniądze. Nie chciał tego zadania dać do finansowania unijnego. W tym działaniu na sesji 
wspierał Prezesa Wójt Gminy Dzierżoniów ( żeby tranzyt budował gmina Piława Górna, a nie 
wspólnie). Jaką mamy teraz sytuację. Prezes WiK informuje mnie 2 miesiące temu, że będzie 
modernizował oczyszczalnię ścieków w Piławie Górnej i będzie składał wniosek o 
dofinansowanie. Nie ukrywam, że byłam bardzo z tego faktu zadowolona. Kilka dni temu 



Prezes WiK po Walnym Zgromadzeniu Wspólników informuje mnie, że oczyszczalni nie 
będzie modernizował tylko za naszą zgodą będzie budowany tranzyt przez Piławę Dolną do 
Bielawy. Poprosiłam Prezesa, aby przyjechał na posiedzenie komisji i z Państwem porozmawiał 
o tych sprawach, bo może okazać się, że będzie potrzebna uchwała w tej sprawie. Musimy 
zdawać sobie sprawę, że WiK coś musi zrobić, oczyszczalnię lub tranzyt. Tylko jest jedno 
pytanie ile to będzie kosztowało za kilka lat mieszkańców Piławy Górnej. Każda inwestycja 
przedkłada się ceny wody i ścieków. Tej wiedzy nie mamy, dlatego trudno dzisiaj 
odpowiedzieć na pytanie Prezesa, który już podjął decyzję. Dlaczego ją zmienił?. 
Przewodniczący Rady: 
Zanim Państwu udzielę głosu też wypowiem własne zdanie, ponieważ sprawa jest bardzo 
ważna. Pismo otrzymaliśmy w ostatniej chwili , być może było mało czasu, ale mogło być 
więcej szczegółów. Jest szereg wątpliwości i zapytań, bo nie może być inaczej. 
Radna Teresa Budzyk: 
Czy nie moglibyśmy wystosować zapytania o przygotowanie wstępnej kalkulacji tylko               
i wyłącznie utrzymania oczyszczalni i utrzymania tylko tego tranzytu, bo to właściwie będzie 
rzutowało na stawki. 
Radny Marcin Chrobak: 
Wydaje mi się, że jeżeli WiK miałby zamiar remontować naszą oczyszczalnię, czy zgodzimy 
się na ten tranzyt to na jedno i drugie zadanie będą składać wniosek do RPO żeby otrzymać 
dofinansowanie z tego tytułu, więc wydaje mi się, że składając taki wniosek do RPO muszą 
mieć wyliczone konkretne koszty. Myślę, że WiK nie będzie miał problemu, aby nam 
przedstawić konkretne koszt tych przedsięwzięć.  
Burmistrz: 
Wnioski do RPO składa się na konkretne zadanie. WiK musi sporządzić studium wykonalności. 
Radny Krzysztof Bielawski: 
Jako wieloletni radny mam doświadczenie w relacjach z WiK i jego Prezesem , który 
niejednokrotnie przedstawiał nam  swoje racje. Jednak pomiędzy wierszami wystąpień Pana 
Prezesa  zawsze można było coś ciekawego odczytać. Jak Państwo pamiętacie było mówione 
przez Pana Prezesa, że jeżeli jest lato i panują wysokie temperatury to nasza woda jest 
dostarczana do centralnej sieci, żeby schładzać ciepłą wodę z ujęć powierzchniowych w 
Lubachowie i na tej podstawie wiedzieliśmy , że ta woda jest pompowana poza teren Piławy. 
Ostatnio jak był Pan Prezes na komisji  nie wiem czy Państwo to też wychwycili jak 
powiedział, że dla mieszkańców pozostałych gmin amortyzacja liczona do taryfy jest w 
wysokości 1 % , a dla mieszkańców Piławy jest 4 % . Można kogoś nie lubić, ale dlaczego 
mieszkaniec Piławy w porównaniu do mieszkańców innych gmin ma płacić więcej ,bo 
wspólnicy tak sobie uzgodnili. To są takie fundamentalne sprawy jak WiK traktuje 
mieszkańców Piławy. Jeżeli chodzi o ten tranzyt to uważam, że nie powinniśmy się zgodzić, 
dlatego, że to będzie inwestycja bardzo taryfo chłonna i za to wszystko zapłacą mieszkańcy 
Piławy Górnej. Tak jak p. Burmistrz powiedziała rura tranzytowa będzie generowała koszty do 
końca. To, że będzie wybudowana ze środków WiK  to WiK musi wziąć kredyt  i to też będzie 
kosztowało. Pan Prezes zwrócił uwagę na to , że amortyzacja nie będzie liczona od inwestycji 
zrealizowanych ze środków UE . Proszę Państwa inwestycja z chwilą zakończenia zgodnie z 
naszym prawodawstwem staje się środkiem trwałym i podlega amortyzacji. Tak jak wcześniej 
mówiłem będę przeciwny budowie rury tranzytowej do Bielawy i likwidacji naszej 
oczyszczalni. Papier przyjmie wszystko, ale rozum podpowiada inaczej . Tak jak byłem 
przeciwko taryfom, które w bardzo drastyczny sposób podnosiły cenę za wodę i odprowadzanie 
ścieków dla naszych mieszkańców. Korzystne dla nas wyroki WSA i NSA potwierdziły nasze 
racje. Było olbrzymie ryzyko, że w przypadku przegranej to te wysokie stawki musiałby wejść 
z mocą wstecz i ktoś musiałby tę różnicę zapłacić. Ale radni mieli tego świadomość i prawie 



wszyscy byliśmy za tym, aby jednak być konsekwentnym w naszych działaniach, bo czuliśmy    
i wiedzieliśmy, że racja jest po naszej stronie. 
Przewodniczący Rady: 
Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę w takim razie w dalszej części 
chcę przekazać Państwu życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego  od Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Świdnica oraz Posła na Sejm RP Tomasza Siemoniaka. 29 maja br. odbędzie się 
piknik o godz. 16.00 organizowany przez Gimnazjum. 
Zastępca Burmistrza: 
Pani Burmistrz informowała, że otrzymaliśmy 10 tys. zł dofinansowania na inwentaryzację 
azbestu.  Państwo macie wiedzę, bo jest na naszej stronie internetowej proszę                              
o poinformowanie danej osoby, wspólnot itp. 
Radna Bożena Dziendziel: 
Taka informacja powinna znaleźć się na stronie internetowej i w gazetce. 
Burmistrz: 
Taka informacja jest zamieszczona. 
Innych spraw radni nie zgłosili. 
Ad.  13. Zakończenie sesji. 
Przewodniczący rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad o godz. 12.30 
zakończył XXI sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej. Ustalono termin następnej sesji na       
27 czerwca 2016 roku o godz. 10.30. 
Protokół sporządziła J. Najwer inspektor ds. obsługi RM i BOK. 

 


