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PROTOKÓŁ XXVI/2016 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU. 

 

Miejsce posiedzenia sala narad Urzędu Miasta w Piławie Górnej. 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10.30. 

Zakończenie posiedzenia godz. 11.30. 

 

Ustawowy skład Rady Miejskiej w Piławie Górnej 15 radnych. Na sesji obecnych 15 radnych, 

co stanowi 100 % ustawowego składu rady. 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„Witam serdecznie państwa radnych, p. Burmistrz Zuzannę Bielawską wraz ze 

współpracownikami oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. 

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?  

Burmistrz: 

Wnoszę o wykreślenie z porządku obrad w pkt.10 p. pkt. „a” projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piława Górna 

na lata 2016-2032 w związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy opinii z 

sanepidu i z RDOŚ z Wrocławia, a bez opinii nie możemy przyjąć programu. 

Przewodniczący Rady: 

Ja mam jeszcze jedną zmianę polegającą na dodaniu p. pkt. „c” tj. projektu uchwały               

w sprawie: poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego dot. przyłączenia do 

miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Pruszków. 

Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami „za” bez głosów przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących wyraziła wolę skreślenia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piława Górna 

na lata 2016-2032. 

Następnie Rada 14 głosami za, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących 

wyraziła wolę wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: projektu 

uchwały w sprawie: poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego dot. przyłączenia 

do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Pruszków. 

W trakcie głosowania na sali obecnych 14 radnych. 

Punkty 1,2,3 uważam za zrealizowane. 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Informuję, że protokół z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej VII kadencji był wyłożony do 

wglądu w biurze Rady oraz bezpośrednio przed sesją. Uwagi, które wpłynęły zostały 

uwzględnione. Wobec tego zgodnie z § 41 pkt. 1 w/w protokół uznaję za przyjęty. 

Ad. 5. Informacja o planowanych remontach i modernizacji dróg powiatowych znajdujących  

się na terenie Gminy Piława Górna w 2017 roku.  

Dyrektor ZDP Tomasz Morawiecki 

Troszeczkę za wcześnie to wystąpienie, bo jak doskonale Państwo wiecie, w powiecie prace 

nad uchwałą budżetową są dopiero w toku są przygotowywane projekty w tym również 
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projekt wydatków majątkowych dotyczący inwestycji, które dot. między innymi dróg 

powiatu. Zarząd Dróg Powiatowych jako jednostka nie dysponuje swoim budżetem tylko ten 

budżet jest uchwalany przez Zarząd Powiatu, a szczególna jego część jakim są wydatki 

inwestycyjne są uchwalane przez Radę Powiatu na określone zadania. Kwestia remontów, w 

dniu 24 października na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych otrzymaliśmy wykonane 

przeglądy okresowe, przeglądy roczne wszystkich dróg i obiektów mostowych znajdujących 

się w ciągu tych dróg. W tej chwili te protokoły są przez nas analizowane i dopiero na 

podstawie wskazań, zaleceń i wniosków z tych protokołów, które odnoszą się przede 

wszystkim do stanu technicznego samych dróg i infrastruktury towarzyszącej wypracowany 

zostanie harmonogram remontów na rok przyszły. Rozmowy w dniu dzisiejszym pozbawione 

będą jakiś twardych deklaracji z prostych przyczyn, po pierwsze nie znam jeszcze załozeń z 

uchwały Rady Powiatu z działu inwestycje i z drugiego powodu plan remontów na rok 

przyszły jest w trakcie opracowywania ze względu na to, że 3 dni temu otrzymaliśmy 

informacje. 

Przewodniczący Rady: 

Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję 

Radna Teresa Budzyk: 

Uważam, że jest to odpowiedni moment na spotkanie z Panem, bo tutaj z tego względu, że 

jest dopiero projektowanie, bo później już będzie po wszystkim. Jest to dobry moment na 

wysłuchanie propozycji radnych i ewentualne uwzględnienie ich w planach. 

Dyrektor ZPD: 

Powiem szczerze, że nie wiem, jak odpowiedzieć Pani w tym momencie. Ze spotkań z Panią 

Burmistrz poznałem potrzeby najważniejsze, czyli odcinek ul Piastowskiej znajdującej się w 

ciągu drogi powiatowej, ale ten remont warunkujemy i takie jest również stanowisko Pana 

Starosty naprawą wszystkich sieci, które znajdują się w ciągu tej drogi. Państwo wiecie, że 

jeszcze część robót trwa, w tej chwili wykonuje gazownia i wodociągi i jak pokazują te 

roboty mimo wykonywania robót zaplanowanych, są również roboty awaryjne. Jednoznacznie 

można stwierdzić, że stan pewnych rzeczy podziemnych w tej drodze jest katastrofalny. Plan 

jest taki, że po wykonaniu wszystkich sieci wykonanych przez gazownię i wodociągi i po 

wykonaniu nawierzchni przez nich, jeżeli okaże się i nie pojawią się kolejne awarie wtedy na 

rok 2018 zostanie zaplanowana przebudowa tej drogi w całej szerokości jezdni. W tej chwili 

gazownia po wykonaniu swoich robót ma przywrócić nawierzchnię w stanie połówkowym. 

To jest na pewno ta inwestycja, która według mnie i Pana Starosty jest priorytetowa do 

wykonania. 

Radna Halina Przepiórka: 

Kilka lat temu rozmawialiśmy z p. Burmistrz o remoncie chodnika dla pieszych po stronie 

przychodni zdrowia, czy jest wzięty pod uwagę ten chodnik? 

Dyrektor ZDP: 

Ten chodnik robimy w tej chwili. Z tego co wiem maksymalnie w ciągu dwóch tygodni 

chodnik będzie zrobiony. 

Radna Agnieszka Ceglarz: 

Na ulicy Piastowskiej na wysokości budynków 19 i 17 w ubiegłym roku były naprawiane 

dziury, ale w tej chwili w dalszym ciągu są zapadnięte studzienki, budynki przy ul. 

Piastowskiej są podlewane, pękają. Myślę, że Pan tą sprawą się zajmie, bo ciągle słyszymy, 

że gazownia, wodociągi, ale tam są mieszkańcy, którzy chcieliby godnie mieszkać. Tam nic 

nie da łatanie dziur. 

Dyrektor ZDP: 

Ja panią rozumiem naprawdę tylko. Wykonanie nawierzchni wraz ze wszystkimi wadami 

konstrukcyjnymi bezwzględnie konieczną jest naprawienie znajdujących się wewnątrz sieci 

dla tego, że wykonanie tych sieci daje gwarancję na wykonane roboty. W tej chwili jesteśmy 
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dać te gwarancje 7-8 letnie. W sytuacji awarii w sieci i prucia tej nawierzchni tracimy 

wszystkie uprawnienia gwarancyjne. Dlatego staramy się zawsze wykonywać roboty 

nawierzchniowe po uregulowaniu i uporządkowaniu wszystkich sieci w drodze. W drodze 

Piastowskiej te sieci są w bardzo złym stanie. Jeżeli teraz te naprawy, które już się kończą i 

ten czas 20 miesięczny po wykonaniu tych prac wykaże, że nic się nowego nie dzieje z 

deklaracji Pana Starosty wiem, że przebudowa ulicy Piastowskiej znajdzie się w budżecie 

powiatu w roku 2018. 

Przewodniczący Rady: 

Chciałbym uporządkować dyskusję i prosiłbym abyście Państwo zadawali pytania w temacie 

drogi Piastowskiej i żebyśmy nie wchodzili na poboczne tematy, bo uważam, że w tym 

momencie zaprosiliśmy Pana dyrektora, żeby skupić się na tej drodze i ten temat wyjaśnić i 

uzyskać jak najwięcej informacji na ten temat. 

Radna Małgorzata Wiącek: 

Temat poruszyła już p. Agnieszka. Od urzędu starego tj. od nr 29 w kierunku posterunku to 

jest ta część najgorsza i najtragiczniejsza, bardzo złą częścią jest ta od numeru 20 do 

skrzyżowania z ulicą Kilińskiego, ponieważ cały pas prowadzący w kierunku Dzierżoniowa 

jest pasem zdegradowanym oprócz tego wszystkie przekopy, które zostały wykonywane to są 

niecki, które w części zostały uzupełnione i chciałbym wiedzieć czy te prace są odbierane 

zgodnie z planem. 

Dyrektor ZDP: 

Są odbierane czego przykładem jest, kiedy jakieś dwa tygodnie temu osobiście, kiedy 

wykonawcy robot naprawczych kazałem rozebrać wszytko co zrobił i robił to ponownie. Jest 

nad tym nadzór, domagamy się za każdym razem protokołu z robót a głownie zagęszczenia, 

bo to głównie decyduje jak się zachowuje nawierzchnia, a ponieważ osobiście natrafiłem na 

sytuację, kiedy prace były wykonywane bez jakichkolwiek rygorów technicznych kazali to 

wszystko rozebrać i robić na nowo. 

Radny Marcin Chrobak: 

Jeżeli te nowe sieci mają powstać do końca 2016 roku, czy te tiry, których jest masa nie 

rozwalą tych sieci na nowo i znowu powstanie problem. 

Dyrektor ZDP: 

Ja wystąpiłem w tej chwili do dyrektorów z prośbą o informację na temat planów wymiany 

sieci w przyszłym roku. Czekam na odpowiedz. Jeżeli odpowiedz przyjdzie tak, że nic nie 

planują, że to co zrobili wystarczy to być może uda się tą ulicę zrobić w 2017. Jeżeli będą 

kolejne inwestycje to my wstrzymamy się z budową nawierzchni do ukończenia wszelkich 

prac. 

Burmistrz: 

Ja może uporządkuje informację. Pan Dyrektor mówi o całej drodze powiatowej, a to nie jest 

prawda. Teraz gazownia rozpoczęła prace na odcinku od Biedronki do skrzyżowania ul. 

Fabrycznej i gazownia połówkowo ma odtworzyć tą drogę. Więc nie mówmy, że powiat zrobi 

nam drogę od ul. Groszowieckiej aż do Okrzei w tym roku. W trakcie prac gazownia zgłosiła, 

że przy poczcie jest zapadnięcie chodnika, ponieważ deszczówka jest zabetonowana w całości 

i aż się prosi, aby państwo, czyli ZDP wszedł na ten odcinek i naprawił deszczówkę. 

Odpowiedzi nie mamy więc chciałabym usłyszeć.  To jest jedna sprawa, a druga sprawa o 

której cały czas mówimy i piszemy tj. odcinek Piastowska 29 do ul. Okrzei. Mamy pisma z 

tego roku, że WiK i gazownia wchodzi na roboty w I kw. 2017 roku, a powiat w II kw. 

wykona nową nawierzchnię. Od Pana otrzymaliśmy pismo, że ten odcinek nie będzie 

remontowany ani w roku 2017, ani 2018.  Panie Dyrektorze szkoda, że nie ma tutaj Pana 

Starosty, bo też zapraszaliśmy Starostę na to spotkanie. Na terenie miasta mamy trzy kopalnie 

i nowy zakład produkujący i wywożący kostkę betonową, w związku z tym dla nas jest 

bardzo ważne, aby ten remont w Piławie przeprowadzić jak najszybciej, żeby. Na remont 
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odcinka Piastowska 29 do ul. Kilińskiego czekamy już 10 lat. Przypomnę tylko, że przez 

ostatnie lata gmina Piława Górna dofinansowała 50 % do dróg powiatowych w mieście. W 

przyszłości zależy nam na tym, abyście wcześniej z gazownią z WiK zlecali wymianę sieci a 

później remontowali drogi. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych: 

W odpowiedzi pani Burmistrz zacytuję pismo moje z 10 października „zadanie polegające na 

remoncie nawierzchni drogi powiatowej 3004D na odcinku od budynku nr 29 przy ul. 

Piastowskiej do budynku nr 4 przy ul. Bolesława Chrobrego w Piławie Górnej zostanie ujęty 

w budżecie Powiatu Dzierżoniowskiego na 2018 rok”. 

Burmistrz: 

Przecież ja to powiedziałam 

Dyrektor ZDP; 

Nie Pani powiedziała, że może. 

Burmistrz: 

Panie dyrektorze ja bym chciała wierzyć, w to co Pan napisał, bo też otrzymaliśmy od was 

pismo, że droga będzie wykonana w 2017 roku. takie pismo ze droga będzie zrobiona w 2017 

roku. Mam nadzieję, że Państwo dotrzymacie słowa. 

Dyrektor ZDP: 

Ja ze swojej strony deklaruję, że jeżeli napisałem to pismo i się pod nim podpisałem to zrobię 

wszystko, żeby te słowa nie było napisane na marne. 

Burmistrz: 

Trzymam Pana za słowo. 

Radna Małgorzata Wiącek: 

Ta droga ucierpiała bardzo mocno szczególnie jak była zamknięta, bo cały ruch ciężarowy 

szedł przez Piławę w dużej mierze, bo było łatwiej objechać i ostatnie zdarzenie wypadek na 

skrzyżowaniu w Przerzeczynie, akurat mieliśmy uroczystość w Miejskiemu Ośrodku Kultury 

i żeby przejść z jednej strony na drugą trwało to piętnaście minut. Teraz proszę sobie 

wyobrazić, jeżeli te tiry wjeżdżają co robią z masą budynkową, która jest przy głównej 

drodze. To jest tylko uzupełnienie, a wyobraźnia zapraszam do mnie do mieszkania, 

naprawdę nie mam nic do ukrycia oprócz pięknych dziur, które powstały w czasie od remontu 

jednego pomieszczenia w lipcu do dziś.  

Radna Bogusława Barwacz: 

Przy Biedronce rosną ogromne drzewa, czy będą ich konary przycięte? 

Dyrektor ZDP: 

Tak, to zadanie już zostało zlecone. Wstrzymaliśmy się tylko ze względu na trwające tam 

roboty wymiany sieci. Jeżeli te roboty zostaną ukończone na pewno w tym miesiącu jeszcze, 

a na pewno do końca listopada te drzewa będą podcięte. 

Radny Arnold Kordasiewicz: 

Czy ta zabetonowana deszczówka przy ul. Piastowskiej na wysokości poczty będzie 

wykonana? 

Dyrektor ZDP: 

W tej chwili nie z powodu braku środków. 

Przewodniczący Rady: 

Czy jeszcze są jakieś pytania? 

Radny Arnold Kordasiewicz: 

Czy nie będzie to zrobione w tym roku, czy w planach nie ma tego w ogóle? 

Dyrektor ZDP: 

Nie chciałbym składać deklaracji dzisiaj, ale jak znajdą się dodatkowe pieniądze to myślę, że 

do tematu wrócimy. Jeżeli nie to dopiero przy przebudowie drogi. 

Przewodniczący Rady: 
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Zrozumiale jest dla nas, że sieci muszą być wymienione, tak jak Pan napisał w tym piśmie       

i trzymamy Pana za słowo, że w 2018 roku ta droga będzie zrobiona, żeby nie było znowu 

tematu, bo tutaj wszystko do tej pory robione było 50x50. Tak jak Burmistrz mówi, ta droga 

jest w opłakanym stanie, że aż przykro patrzeć na to co się z nią stało. 

Zastępca Burmistrza: 

Chciałabym się zapytać o drogę 382, ponieważ Pański poprzednik informował na s, że będzie 

ona remontowana odcinek od Groszowieckiej, a zakończy się przed Młynarską, ale z 

informacji od Państwa wiemy, że ta droga nie będzie robiona. Chciałabym wiedzieć, czy ona 

w ogóle będzie robiona? 

Dyrektor ZDP: 

W tym roku nie będzie robiona faktycznie na co złożyło się kilka okoliczności. Po pierwsze 

szacunek przebudowy tej drogi opiewał na kwotę miliona złotych. Wykonany projekt zgodnie 

z zaleceniami ZDiK i ogłoszony na podstawie tego projektu przetarg wykazał, że 

najkorzystniejsza oferta zamknęła się kwotą miliona siedemset tysięcy złotych, a inwestycja 

w całości z tego miliona miała być sfinansowana przez ZDiK. W związku z takim 

rozstrzygnięciem przetargu, przetarg został unieważniony. Pieniądze wracają do Marszałka, 

ale z tego co wiem jest duża szansa na to, że w przyszłym roku ponownie na tą samą 

inwestycję środki zostaną przekazane.  

Zastępca Burmistrza; 

Czy w takiej samej wysokości? 

Dyrektor ZDP: 

Jeżeli zostaną przekazane to już do adekwatnej w tej chwili kwoty.  

Zastępca Burmistrza: 

Projektant do nas wystąpił z projektem organizacji ruchu i tak obrazowo mówiąc zamyka 

połowę drogi w prawą stronę, później połowę w lewą stronę, ale generalnie przez okres całej 

inwestycji zamyka skrzyżowanie na Groszowieckiej puszczając cały ruch przez ulicę 

Młynarską. Bardzo bym prosiła, aby dopilnować, żeby cały ruch ul. Młynarską nie był 

puszczany i znaleźć rozwiązanie puszczając ruch przez ul. Groszowiecką. 

Dyrektor ZDP: 

Z tego co wiem to przejazd ul. Młynarską nie miał się odbywać przez cały okres trwania 

inwestycji a jedynie przez jeden z jej etapów, czyli przez 7 dni. Znam stanowisko Gminy, że 

to rozwiązanie jest najgorszym z możliwych i w sytuacji powrotu do tej inwestycji będziemy 

prosić projektanta, aby znalazł inne rozwiązanie w organizacji ruchu.  

Zastępca Burmistrza: 

Projektant mówi może max 7 dni, ale w opracowaniu jest napisane, że remont będzie trwać 

pół roku i etap, który tam będzie trwał będzie minimum 30 dni.  

Dyrektor ZDP: 

Musiał tam być jakiś błąd drukarski wykonawcy dlatego, że rozliczenie tej inwestycji miało 

nastąpić do 15 grudnia. 

Dyrektor ZDP: 

Znam stanowisko Państwa wierzę, że będzie zaakceptowane. 

Burmistrz: 

Mam taką prośbę, aby projektant kontaktował się z nami i rozmawiał o tym jakie ewentualnie 

rozwiązania widzimy. Czy projekt drogi 382 obejmował krzyżówkę, czyli wjazd do Piławy 

Górnej ul. Młynarska? 

Dyrektor ZDP: 

Kawałeczek przed krzyżówką. 

Burmistrz: 
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Myślę, że pan zna nasze stanowisko, jeżeli chodzi o obwodnicę Dzierżoniowa. Pisaliśmy 

pisma do Starostwa, do ZDiK, aby objąć jeszcze tą krzyżówkę i bardzo proszę, żeby zadbać 

też o nasze interesy tj. Piławy Górnej.  

Radna Halina Przepiórka: 

W Piławie Górnej mamy problem, jeżeli chodzi o przejazd kolejowy na ul. Chrobrego w 

ciągu drogi powiatowej. 

Dyrektor ZDP: 

Temat dla mnie jest nowy, czy tam były jakieś wystąpienia? 

Przewodniczący Rady: 

Wystosowane zostało pismo od Rady Miejskiej jak dobrze pamiętam w miesiącu marcu. 

Radny Krzysztof Bielawski: 

Bardzo się cieszę, że p. do nas przyszedł, żeby wysłuchać naszych bolączek. Tak jak było już 

powiedziane mamy tu kopalnie i ze wszystkich stron jesteśmy najbardziej obciążeni ciężkim 

transportem i myślę, że po tej wizycie będzie p. Dyrektor miał nasze zrozumienie, aby podjąć 

działania, aby ten transport mógł się odbywać bez jakiś szwanków na ul. Piastowskiej. 

Generalnie to chciałem jeszcze wrócić uwagę na tą nową drogę, którą powiat robił do 

Przyrzeczenia. Jest to piękna droga, ale na ścieżkach zaczyna się już trawa przebijać i nie 

wiem, czy jest możliwość jakimiś środkami chemicznymi prysnąć, żeby tam nie rosło, to jest 

pierwsza sprawa. Druga sprawa dotyczy obkoszeń. Chciałem również podziękować za 

przycięcie żywopłotu, który tam był nasadzony.  

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i dróg Ewa Nicoś: 

Bardzo proszę o sprawdzenie stanu technicznego słupków na ul. Chrobrego na skrzyżowaniu 

z ul. Wąską, ponieważ są one w złym stanie technicznym, nie spełniają swoich norm oraz 

uzupełnienie pobocza na wjeździe do ul. Kośmińskiej. 

Burmistrz: 

Muszę poskarżyć, że jest bardzo brudno wzdłuż ul. Piastowskiej. Ona w ogóle nie jest 

zamiatana. Ja wiem, że często samochody stoją, dlatego to sprzątanie powinno odbywać się 

późnym wieczorem, albo nad ranem. To samo dzieje się podczas akcji zima, gdy stoją 

samochody Piława nie jest odśnieżana. Bardzo bym prosiła, aby jeszcze przed 1 listopada 

Piława została posprzątana przez Firmę, z którą Państwo podpisaliście umowę i płacicie 

pieniądze. 

Dyrektor ZDP: 

Zapewniam, że od 15 września wszystkie czyszczenia poboczy, utrzymanie terenów 

zielonych, które zostały zlecone firmom zewnętrznym osobiście odbieram wszelkie prace, a 

byle jak wykonane nie zostają odebrane. Zapytanie o sprzątanie ul. Piastowskiej przyjmuje i 

to posprzątamy i osobiście przyjadę i sprawdzę. 

Przewodniczący Rady; 

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję p. Dyrektorze za przyjęcie zaproszenia i 

wzięcie udziału w naszej dzisiejszej sesji. Ogłaszam 5 minut przerwy. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

6. Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami. 

Burmistrz: 

1.Uczestniczylam w jubileuszach: 

- 15 lecie Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. 

- 20 lecie szkoły społecznej w Bielawie, 

      - 20 lecie powstania Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie 

     -  70 lecie Radiobudy w Dzierżoniowie. 

2. 14 października w dni Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta z 

nauczycielami, którzy otrzymali nagrody Burmistrza oraz spotkanie z emerytowanymi 

nauczycielami w Szkole Podstawowej. 
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3. Uczestniczyłam w konferencji z udziałem Marszałka Województwa Dolnośląskiego pn. 

„Plany i wyzwania w wdrożeniu RPO na lata 2014-2020”. Spotkanie odbyło się w 

Dzierżoniowie. 

4.Uczestniczyliśmy z p. Sekretarzem w Dolnośląskiej debacie edukacyjnej WE Wrocławiu na 

zaproszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Minister Anny Zalewskiej. 

5. 5 października w Wałbrzychu odbyła się również konferencja, w której uczestniczyłam 

dotyczące współpracy z Czechami w latach 2017-2020. 

Radna Halina Przepiórka: 

Wspomniała p. o nagrodach dla nauczycieli czy można wiedzieć kto je otrzymał? 

Burmistrz: 

Dyrektorzy szkół, p. Lidia ptak, p. Zofia zawadzka, p. Grażyna Żaba, p. Urszula Zalewska. 

Pani Barbara Mazur otrzymała nagrodę Kuratora Oświaty. 

Radna Bożena Dziendziel: 

Była Pani na spotkaniu z p. Minister Anną Zalewską, czy coś było mówione na temat 

reformy? 

Burmistrz:  

Było to co cały czas mamy w mediach, czyli to, że Pani Minister chce, żeby ta reforma 

rozpoczęła się od roku szkolnego 2017/2018. A tak naprawdę czekamy na ustawy oświatowe 

które do końca listopada mają być uchwalone. Naszym zadaniem jako samorządów będzie 

wykonanie tego co rząd uchwali. W naszej gminie jest jedna szkoła podstawowa i jedno 

gimnazjum i czy będzie reforma, czy nie to uważamy, że gimnazjum w roku szkolnym 

2017/2018 włączymy do szkoły podstawowej. 

Radna Teresa Budzyk: 

W mediach są różne doniesienia, ale na stronie Ministerstwa Edukacji jest napisane 

oświadczenie, że nie ma żadnych przeszkód i że realizowane są działania zmierzające do 

reformy oświaty.  

Na sali obecnych 15 radnych. 

Ad.7. Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych w 2016 roku. 

Burmistrz: 

Przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych w 2016 roku, która 

stanowi załącznik nr 2 

Ad. 8. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych w 2016 

    roku. 

Przewodniczący Rady: 

Przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych w 2016 roku, która stanowi 

załącznik nr 3 

 

Ad. 9. Informacja na temat rozwoju sportu w mieście – wykorzystanie obiektów sportowych. 

Sekretarz Gminy: 

Przedstawił informację na temat rozwoju sportu w mieście – wykorzystanie obiektów 

sportowych, która stanowi załącznik nr 4. 

Przewodniczący Rady; 

Czy są jakieś pytania do przedstawionej informacji? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do 

następnego punktu. 

 10. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

       a) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, 

Burmistrz: 

Celem podjęcia uchwały jest określenie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych rada gminy w drodze uchwały określa wysokości stawek podatku od 
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nieruchomości, z tym, że stawki te nie mogą przekroczyć określonej ich górnej granicy. Przy 

ustalaniu stawek uwzględniono górne stawki kwotowe podatków ogłoszone w obwieszczeniu 

Ministra Finansów. Wyznacznikiem zmian wysokości górnych stawek kwotowych 

obowiązujących w 2017 roku w zakresie podatku od nieruchomości jest wskaźnik cen towarów 

i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2015 roku. 

Wskaźnik ten wyniósł 99,1 %, co oznacza obniżenie górnych granic stawek kwotowych 

podatków i opłat lokalnych o 0,9 %. W związku z powyższym wnoszę o podjęcie 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 14 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, przy 1 głosie 

przeciwnym podjęła UCHWAŁĘ NR 106/XXVI/2016, która stanowi załącznik nr 5. 

Ad. 9 b) w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2016, 

Burmistrz: 

Zmiany do budżetu zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu połączonych komisji. 

Zmiany dotyczą głównie zmniejszeniu dotacji na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi 

ul. Ludowej, zakup komputera wraz z oprogramowaniem, niszczarki do dokumentów, 

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 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 107/XXVI/2016, która stanowi załącznik nr 6. 

 

 Ad. 9    c) w sprawie: poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego dot. przyłączenia 

do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Pruszków. 

Przewodniczący Rady: 

Otrzymaliśmy materiał na komisje jakby prośbę, apel Związku Gmin Śląska Opolskiego dot. 

przyłączenia do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i 

Pruszków, część tego stanowiska jest prośbą o poparcie. Na posiedzeniu komisji nie było czasu 

na to żeby przedyskutować z Państwem, ponieważ pozostało na tym etapie 5 radnych co nie 

stanowiło kworum do podjęcia stanowiska. Dlatego pozwoliłem sobie wprowadzić jako punkt 

do porządku obrad, aby państwo poprzez dyskusję opowiedzieli się czy chcemy poprzeć to 

stanowisko. Otwieram dyskusję. 

Radny Tomasz Piech: 

Czy nasze zdanie coś zmieni? 

Przewodniczący Rady: 

Ja tego nie wiem. Myślę, że tu chodzi o jak największe poparcie, żeby móc je przedstawić. 

Radny Krzysztof Bielawski: 

Musimy jeszcze wiedzieć przeciwko czemu oni protestują i co popieramy. Proszę sobie 

przeczytać §4. Wydaje mi się, że to z jednej gminy do drugiej przechodzi i jak tutaj wymieniają 

są to sieci wodociągowe, kanalizacyjne ciepłownicze itp., myślę, że jakaś procedura 

odszkodowawcza jest. Wydrukowałem sobie z portalu Serwis samorządowy, że cyt. „samorząd 

Opola, który od początku roku powiększy między innymi o 6 terenów Dobrzeń Wielki i 

wesprze tą gminę kwotą 9, 5 mylona tak wynika z uchwały’ Więc jakieś rekompensaty im 

przekażą, będą również zwolnieni z opłat należnych z tytułu wymiany dowodów osobistych, 

dowodów rejestracyjnych itp. I wydaje mi się, że to wszystko jest logicznie zrobione. To, że 
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część tego majątku przejdź\ile to wydaje się, że to w ziemi leży, przecież ani Burmistrz, ani 

mieszkaniec nie tych pieniędzy do kieszeni. To dalej będzie tylko zmieni formalnie właściciela. 

Myślę, że tu o to chodzi. Ja osobiście będę przeciw. 

Radna Bożena Dziendziel: 

Z §5 wynika, że te miejscowości, te gminy nie chcą tego przyłączenia. 

Sekretarz Gminy: 

Jak Państwo zauważyliście brakuje tu stanowiska Burmistrza czy Prezydenta Opola ani Rady. 

Nie ma wskazania plusów i minusów tego połączenia. Dzisiaj powiedzmy sprawy z demografią, 

sprawy związane z terenami inwestycyjnymi mają znaczenie, ponieważ gminy muszą się 

rozwijać. Tutaj brakuje konkretnych informacji. 

Zastępca Burmistrza: 

Nie zgadzam się z wypowiedzą poprzednika, ponieważ Gminy walczą o swoją własność. 

Własność gmin przejdzie na własność Opola. Będzie tak jak myśmy stracili kiedyś przekazując 

oczyszczalnie, czy coś innego. Dzisiaj, gdyby wystąpiła Gmina Dzierżoniów żebyśmy im 

oddali cokolwiek to tak oddamy spokojnie. Wiem, że rada podjęła tą decyzję, ale pomyślmy o 

tym co byśmy zrobili gdybyśmy byli na ich miejscu. 

Radny Marcin Chrobak: 

Wydaje mi się, że gdyby były konsultacje w tych gminach, które są najbardziej zainteresowane 

pomimo wcześniejszych decyzji rządu to na pewno wyszłoby, że mieszkańcy są zdecydowanie 

przeciwni temu przyłączeniu. Ja jestem za tym, aby poprzeć te gminy. 

Przewodniczący Rady: 

Ja też uważam, że jeżeli nasze poparcie może im pomóc to powinniśmy poprzeć podejmując ta 

uchwałę. 

Radna Małgorzata Wiącek: 

Powiem tylko na uzupełnienie słów Pani Burmistrz w sensie takim, że jedna z gmin 

wymienionych na swoim terenie ma elektrownię, co daje jej duże zyski do budżetu. Po 

przejęciu dochody te przeszłyby do budżetu Opola. Więc nie jest to jednostronna rekompensata. 

Jest to element bardzo znaczący dla gminy. 

Burmistrz: 

Nie mogę jednego zrozumieć, jak wbrew gminom przyłącza się je do innej miejscowości. 

Radna Teresa Budzyk: 

Gdyby chodziło o przyłączenie całej gminy, ale tu chodzi o część terenów gmin, czyli zabierają 

te tereny, które dają im dochody. Uważam, że jak najbardziej powinniśmy poprzeć to 

stanowisko. 

Przewodniczący rady: 

Mnie przekonuje ten argument, że to jest wbrew mieszkańcom, którzy wypowiadali się 

przeciwko przyłączeniu. 

Radny Tadeusz Chrzanowski: 

Powołują się na konkretne zapisy konstytucji i to jest działanie wbrew konstytucji, to jest 

ograniczenie praw tych samorządów, pomijając pozbawienie ich majątku. Art. 165 

przykładowo mówi „Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują 

im prawo własności i inne prawa majątkowe. 

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej” my nie wiemy 

co im proponowano, ale widocznie nie wygląda to najlepiej, skoro społeczność się z tym 

tematem nie zgadza. 

Radny Krzysztof Bielawski: 

W pierwszej chwili byłem przeciwko, ale jednak po wysłuchaniu argumentów, których państwo 

użyliście zostałem przekonany. Będę głosował za. 

Przewodniczący Rady: 
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Odczytał projekt uchwały w sprawie: poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego 

dot. przyłączenia do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, 

Komprachcice i Pruszków, który stanowi Załącznik nr 7 

Następnie Rada w głosowaniu 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących, bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 108/XXVI/2016, która stanowi Załącznik nr 7. 

Ad. 11 Zapytania i wnioski radnych. 

Radna Teresa Budzyk: 

Chodzi mi o terminy sesji i komisji, ponieważ są one zmieniane. Proszę o zwrócenie uwagi na 

to, aby tych terminów nie zmieniać. Do tej pory nie wypowiadałam się na ten temat, ale 

wszyscy coś planujemy, mamy wizyty u lekarza rezerwowane z dużym wyprzedzeniem. Ja 

wiem, że ostatnia środa miesiąca jest zarezerwowana i nic na ten dzień nie planuję. Są powołani 

Zastępcy Przewodniczących komisji i jeżeli Przewodniczący nie może to jego role przejmuje 

Zastępca. Nie mówię tylko o ostatniej komisji, bo to nie zdarzyło się pierwszy raz, dlatego 

postanowiłam zabrać głos. 

Przewodniczący Rady: 

Jeżeli chodzi o ostatnie posiedzenie komisji to było to spowodowane tym, że był na nią 

zaproszony Prezes WiK, który w ustalonym przez państwa terminie nie mógł w tym dniu 

uczestniczyć z racji swoich obowiązków służbowych i tylko z tego powodu został termin 

zmieniony. Posiedzenia odbywają się zawsze w czwartki o godz. 14.00. jeżeli chodzi o sesję to 

też tylko raz odbyła się we wtorek a nie w środę. 

Radna Teresa Budzyk: 

Nie mówię o sesjach. 

Przewodniczący Rady: 

Zmiana terminu komisji spowodowana była wyjątkową sytuacją. Jakby to wyglądało gdybyśmy 

zaprosili Prezesa WiK na czwartek a on by nie przyjechał, ponieważ nie mógł. 

Radna Teresa Budzyk: 

Przyjmijmy, że jest tak jak Pan mówi, ale proszę tego nie zmieniać. 

Radna Bogusława Barwacz: 

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 13.00 z uwagi na to, że o godz. 12.00 odbywały się 

konsultacje z mieszkańcami na temat programu usuwania azbestu. Osoby, które 

przeprowadzały konsultacje na posiedzeniu komisji omawiały również program usuwania 

azbestu. Zaproszonemu gościowi godz. 13.00 bardzo pasowała. Uważam, że było to bardzo 

dobre rozwiązanie. 

Przewodniczący rady: 

Mogę Państwu obiecać, że będziemy się trzymać harmonogramu. 

Sekretarz Gminy: 

Ustalając termin posiedzenia komisji czy sesji musicie państwo też brać pod uwagę urząd. 

Jeżeli chodzi o komisje to ustawa o samorządzie gminnym mówi o posiedzeniach komisji. O 

wspólnych posiedzeniach nigdzie nie ma mowy. 

Przewodniczący Rady: 

Temat połączonych komisji wraca, bo teoretycznie komisje powinny się odbywać osobno. 

Będziemy mieć nowe harmonogramy i proszę ten temat tak przemyśleć. 

Radny Krzysztof Bielawski: 

Skoro nie ma żadnych zapisów to jest to również standard. Po to są komisje, że opiniujemy 

pewne rzeczy i muszą być faktycznie zgodnie z harmonogramem. 

Radna Teresa Budzyk: 

Powołane są dwie komisje. 

Radny Krzysztof Bielawski: 

Druga komisja musi być w szczególnych sytuacjach. Jest możliwość i z tej furtki korzystamy. 

Wydaje mi się, że chodzi też o techniczne zaangażowanie ludzi. Ja jestem w dwóch komisjach i 
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przychodzę na jedną komisję słucham, później przychodzę na drugą komisję i znowu słucham i 

nie mam co do tego zastrzeżeń. 

Radna Halina Przepiórka: 

Po to się powołuje różne komisje, aby pracowały osobno i po to się tworzy plany pracy. Jeżeli 

ktoś chce pracować we wszystkich komisjach to jego sprawa. Są takie tematy, które powinn6y 

być realizowane na jednej komisji. Jeżeli są połączone komisje to wiedza radnych jest większa, 

bo wszystko realizuje się na jednej komisji, ale po co dwie komisje wtedy. Niech będzie 

Komisja Rewizyjna, która musi być i druga komisja. 

Przewodniczący Rady: 

Jeżeli jest taka furtka i jest taka możliwość. Przy wspólnym posiedzeniu jest mniej 

niedomówień i pytań na sesji, bo wszystko zostało omówione na komisji. Czy są jeszcze jakieś 

zapytania w pkt. 11? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do spraw różnych. 

Ad. 12. Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady: 

W ostatnim czasie wpłynęły pisma: 

1. Mieszkańca Kośmina w sprawie remontu ul. Kosynierów, które zostało przekazane p. 

Burmistrz do załatwienia zgodnie z kompetencja. 

2. Pismo w sprawie przeznaczenia środków na wolontariat. 

Mam jeszcze taką prośbę do Państwa, gdy jest zwoływana komisja z udziałem zaproszonych 

gości i omawiane są bardzo ważne tematy a na koniec zostaje 4 radnych to jest to nie poważne. 

Pracowałem w poprzedniej kadencji w Radzie i takie sytuacje nie miały miejsca, a komisje 

trwały czasem 4 godziny jak były tematy ważne dlatego na to uczulam i proszę, żeby wziąć 

sobie to do serca, tym bardziej że był protokół z komisji na wniosek radnego rozpisywany 

szczegółowo. To jest taka uwaga ode mnie. Czy są jeszcze jakieś sprawy o których 

chcielibyście Państwo poinformować? 

Burmistrz: 

Mam prośbę do Państwo. Jeżeli Państwo znacie jakieś osoby, które chciałyby się zaangażować 

w pracę na rzecz stowarzyszeń czy organizacji pozarządowych np. na rzecz Klubu 

modelarskiego, czy Klubu Sportowego „Piławianka” to prosimy o kontakt z Urzędem Miasta. 

Bardzo proszę rozpytać swoich znajomych może ktoś ma smykałkę i zechce się zaangażować 

prace społeczne. 

Radny Tomasz Piech: 

Czy prezes dostaje za swoja pracę jakieś pieniądze za pełnienie funkcji? 

Burmistrz: 

Nie jest to funkcja społeczna. 

Radna Bożena Dziendziel: 

Co znaczy zapis LGD. 

Burmistrz: 

Jest to Lokalna Grupa Działania. W listopadzie będą szkolenia organizowane przez tą grupę, na 

które Państwa zapraszam. Państwo bardzo mało się angażujecie w życie miasta, w różnego 

rodzaju konferencje czy spotkania. Wiem, że jest tego trochę dużo.  

Radna Teresa Budzyk: 

Zabiorę głos w sprawie pasjonatów, myślę, że żeby zebrać takich ludzi potrzebne jest jakieś 

centrum. Jesteśmy przy formowaniu budżetu może troszkę więcej środków moglibyśmy 

przyznać na działalność MOK i B. Ja wiem, że możemy dać na tyle jakie mamy możliwości, ale 

gdyby zwiększyć tam środki. Wiadomo, że na to wszystko potrzebne są pieniądze. Gdyby tam 

było większe skupisko ludzi, być może coś by się uformowało, może coś innego, coś nowego. 

Wydaje mi się, że środki finansowe nie są podstawą, ale żeby zacząć to pieniądze są potrzebne, 

może wtedy znajdą się tam ludzie z pasją. 

Burmistrz: 
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 Uważam, że najgorszym wyjściem jest zaczynanie od pieniędzy. Jeżeli jest pasja, jest pomysł 

można działać. Teraz wszyscy chcą pieniędzy. W Piławie Górnej nie ma kapeli, nie ma 

orkiestry. Dlaczego? A z tego powodu, że Dzierżoniów daje za próbę 150 zł. Odchodzą piłkarze 

z pilawianki. Dlaczego? Bo w Nowiźnie płacą 1500 zł. Działające stowarzyszenia nie mogą 

nastawiać się na zysk, bo tego robić nie mogą. 

Przewodniczący Rady: 

Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję Państwu. Zamykam XXVI sesję Rady 

Miejskiej. 

Ad. 13. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad zamknął XXVI 

sesję Rady Miejskiej. Ustalono termin następnej sesji na 30 listopada 2016 roku. 

 

 

 


