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PROTOKÓŁ XXVII/2016 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

Z DNIA 30 LISTOPADA 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 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.  

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? Nie widzę, wobec tego uznaję, że porządek obrad jest 

obowiązujący. 

Punkty 1,2,3 uważam za zrealizowane. 

Ad. 4. Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami. 

Burmistrz: 

1.Zostały zakończone i odebrane dwie inwestycje drogowe tj. ul. Ludowa i Oś. Nowe. 

2.W listopadzie zaczęliśmy wymianę dachów przy ul. Sienkiewicza 17 i 20. Są to 100% 

budynki Gminy. W 2017 roku chcielibyśmy wykonać elewacje. 

3.Za nami liczne uroczystości tj.: 

- 11 listopada święto Niepodległości oraz spotkanie u Państwa Malinowskich. 

- 40 lecie Zespołu „Górzanie i 35 lecie Zespołu Siwy Włos. 

- XXIII Wojewódzkie Spotkania Artystyczne Klubów Seniora, które swoim patronatem objął 

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. 

- Dzień Seniora organizowany przez Szkołę Podstawowa. 

4. 17 listopada odbyła się debata w Miejskim Ośrodku Kultury i Biblioteki na temat 

„Bezpieczeństwa i porządku w Piławie Górnej” zorganizowana przez Komendanta Komendy 

Powiatowej Policji w Dzierżoniowie Marka Mitraszewskiego i Kierownika Posterunku w 

Piławie Górnej. 
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5.W listopadzie w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej odbędzie się I z mieszkańcami, 

przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi Lokalnej Grupy Działania w sprawie naboru 

wniosków o przyznanie pomocy. 

6. 1 grudnia odbędzie się spotkanie z kamieniarzami w formie szkolenia, które przeprowadzą 

przedstawiciele Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W tym dniu nastąpi również 

odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku znajdującego się przy ul. Piastowskiej 52. 

7. W gazetce lokalnej oraz na stronie internetowej zamieszczone zostało ogłoszenie o 

przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piława Górna. Wnioski o zmianę planów można składać do 14 grudnia br. Bardzo proszę 

informować o tym mieszkańców. 

8. 29 listopada odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego przy budowie hali 

sportowej w Piławie Górnej. Na uroczystości przybył Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i 

Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Paweł … 

9. odbyły się uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 3 par. 

10. Uczestniczyłam w konferencji na temat sportu w 2017 roku Głównym tematem była 

perspektywa nowych projektów. Organizatorem konferencji była Dolnośląska federacja 

Sportu. 

11. Trwa kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy przeprowadzana przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. 

Ad. 5. Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych oraz ich wykorzystania. 

Zastępca Burmistrz Izabela Woronowicz: 

Przedstawiła informację na temat pozyskiwania środków zewnętrznych oraz ich 

wykorzystania, która stanowi załącznik nr 2. 

Przewodniczący Rady Czy są jakieś zapytania do przedstawionej przez p. Burmistrz 

informacji. 

Radna Bożena Dziendziel: 

Kto pozyskał pieniądze na projekty placówek oświatowych i kto te projekty pisze? 

Burmistrz: 

Środki pozyskuje gmina dla jednostek. Projekty sporządzane są przez jednostki i gminę. 

Innych uwag radni nie zgłosili. 

Ad. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

    a) w sprawie: przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

        Gminy Piława Górna na lata 2016-2032, 

Burmistrz: 
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piława Górna na lata 2016-2031 

był szczegółowo omówiony na posiedzeniu połączonych komisji w miesiącu październiku z uwagi na 

to, że nie wpłynęła opinia regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska do sesji październikowej, projekt 

ten został wycofany z porządku obrad. Na dzień dzisiejszy taką opinię otrzymaliśmy, o której na 

posiedzeniu komisji p. Zastępca Burmistrz państwa informowała. Wobec powyższego 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: 

Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 109/XXVII/2016, która stanowi załącznik nr 5. 
 „Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zapytania?  Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję” 
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Radna Bożena Dziendziel: 

Jest to bardzo ważny program. Jest czytelny, natomiast co do rzetelności jego sporządzenia w to się 

wątpić, ponieważ nie znalazłam w nim swojej ulicy, bo na mojej ulicy jest budynek, który nie został 

zgłoszony. Dlatego bardzo proszę o umieszczenie go w inwentaryzacji. 

Burmistrz: 

Po rozmowie z przedstawicielem firmy, która wykonywała program mamy informację, że to nie 

determinuje tego, że nie można byłoby dopisywać innych nieruchomości. 

Radna Bożena Dziendziel: 

Wiec bardzo proszę o zmianę, o dopisanie. Czy mogłabym uzyskać informacje, ile kosztował ten 

program? 

Burmistrz: 

10,5 tys. zł otrzymaliśmy dofinansowania. Całość kosztowała 13 tys.  

   Przewodniczący Rady: 

   Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. 

Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 109/XXVII/2016, która stanowi załącznik nr 5. 

 

    b) w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

        Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, 

Burmistrz: 
Z mocy przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 486) prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych 

gmin. Realizacja w/w zadań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie 

przez Radę Miejską. Program w roku 2017 będzie realizowany pod kierownictwem Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

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” 

   Radna Bożena Dziendziel: 

  Proszę powiedzieć, czy problemy alkoholowe maleją, czy się zwiększają? 

  Burmistrz: 

  Tak naprawdę nikt do końca nie wie. Ustala się to po ilości sprzedanego alkoholu. Według mnie 

  jest tych osób więcej co widać na ulicach Piławy Górnej. 

  Burmistrz: 

   Przewodniczący Rady: 

   Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. 

Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 110/XXVII/2016, która stanowi załącznik nr 5. 
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    c) w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Piława Górna  

        z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

        ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017, 

Burmistrz: 

Na posiedzeniu komisji rozmawialiśmy na temat zapisu w §10 pkt. 1. Proszę poprawić zapis 

do 31 maja 2018 roku. Punkt 1 po zmianie będzie brzmiał: „W terminie do 31 maja 2018 roku 

Burmistrz Piławy Górnej przedstawi sprawozdanie Radzie Miejskiej w Piławie Górnej z 

realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.” Proszę 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. 

podjęcie w/w uchwały. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. 

Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 111/XXVII/2016, która stanowi załącznik nr 5 

    d) w sprawie: zmiany Uchwały Nr 107/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej  

        z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: podziału gminy na stałe obwody 

        głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji  

        wyborczych.   

Burmistrz: 
 Zmiana Uchwały Nr 107/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2012 

roku w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych jest związana z potrzebą zapewnienia odpowiedniej liczby lokali 

wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

Zgodnie z art. 186 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks wyborczy w związku z art. 15 a 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Przepisy wprowadzające Kodeks wyborczy do 31 grudnia 2016 

roku należy zapewnić lokale dostosowane dla wyborców niepełnosprawnych w liczbie nie mniejszej 

niż2/5 lokali stałych w gminie, a od 1 stycznia 2017 roku w liczbie co najmniej ½ lokali wyborczych. 

W przypadku Gminy Piława Górna do potrzeb wyborców niepełnosprawnych jest obecnie dostosowany 

1 lokal wyborczy, co nie spełnia ustawowego wymogu. Wskazanie jeszcze jednego lokalu 

dostosowanego dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych pozwoli spełnić delegację, która wejdzie w 

życie od stycznia 2017 roku. Wnoszę o podjęcie w/w uchwały. 

  Przewodniczący Rady: 

  Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. 

Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 112/XXVII/2016, która stanowi załącznik nr 5. 

Ad.7. Zapytania i wnioski radnych. 

Radny Tomasz Piech: 

Wczoraj była taka ważna uroczystość wmurowania kamienia. Dlaczego nie wszyscy radni 

zostali zaproszeni? 

Burmistrz: 

Na uroczystość wkopania kamienia węgielnego był zaproszony Przewodniczący Rady i 

Przewodniczący Komisji. Organizowane są uroczystości zamknięte na które zapraszani są tylko 

przedstawiciele instytucji, a tak szczerze mówiąc Państwo otrzymujecie zaproszenia na różne 

uroczystości i spotkania i tylko garstka 3-4 osoby na nie przychodzi.  

Przewodniczący Rady: 
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Dziękuję. Uważam, że temat został wyczerpany. 

Radny Tadeusz Chrzanowski: 

Chciałbym się dowiedzieć jakie czynności zostały poczynione w sprawie wyjaśnienia 

okoliczności przekazania oczyszczalni? 

Przewodniczący Rady: 

Jeżeli to jest pytanie do mnie, to ja żadnych pism nie otrzymałem. 

Zastępca Burmistrz; 

Dokumenty zostały przekazane do Radcy Prawnego. Radca prawny wstępnie się 

wypowiedziała. Trzeba to jeszcze na piśmie opracować. Z tego co mówiła mogę powiedzieć. 

Generalnie przekazanie tej oczyszczalni zostało zrobione prawidłowo, bo była uchwała 

właścicielska w sprawie możliwości przekazania, został sporządzony akt notarialny na 

podstawie prawidłowych dokumentów i pełnomocnictw. Jeżeli chodzi o te sieci. 

Radny Tadeusz Chrzanowski: 

Pytanie dotyczy tylko oczyszczalni. W związku z tym klub składa wniosek, żeby mieć wiedzę 

jako radni jak to wyglądało i prosi o zaproszenie na sesję Pana praskiego, żeby nas zapoznał, 

bo on bezpośrednio dotykał tego tematu. Chcielibyśmy taką wiedzę mieć też z drugiej strony. 

Przewodniczący Rady: 

Chcę poinformować, że został złożony wniosek na piśmie. Otwieram dyskusję zgodnie ze 

statutem. Proszę o wypowiedzenie się państwa za czy też przeciw. 

Radna Bożena Dziendziel: 

Proszę odczytać nam ten wniosek. 

Radny Tadeusz Chrzanowski: 

Odczytał wniosek Klubu Radnych, który stanowi załącznik nr. 

Przewodniczący Rady: 

Ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć na temat tego wniosku? 

Radna Halina Przepiórka: 

Rzadko bywa tak, że można uzyskać pewną wiedzę od ludzi żyjących, którzy się tym tematem 

zajmowali i może dla takiej wiedzy wysłuchanie nie tylko w tym przypadku, ale w innych 

dziedzinach nie do końca jasnych otrzymalibyśmy informacje. Zachęcałabym państwa radnych, 

aby wyrazili zgodę na zaproszenie Pana Karola Praskiego, żeby się w tym temacie 

wypowiedział.  

Radna Barbara Świetlik  

Powinniśmy się wstrzymać, ponieważ nie mamy jeszcze opinii od Radcy na piśmie. Nie mam 

nic przeciwko zapraszaniu, ale tak mi się wydaje. 

Radna Halina Przepiórka: 

Nie chodzi o to żeby czekać do opinii radców tylko chodzi o uzyskanie informacji jak to było. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o rozbudzać zbędnych emocji. Został złożony wniosek. mamy prawo się wypowiedzieć 

do tego tematu poprzez głoso3wanie i sprawa jest jasna. Ja jako radny też zabiorę głos i 

powiem, że będę głosował przeciwko temu wnioskowi, ponieważ uważam, że to jest 

niepotrzebne spotkanie i nie w tym momencie przede wszystkim. Nie jest trafione do tego 

tematu, który poruszaliśmy, sprawa jest bardziej ogólna i nie dotyczy osobowych kwestii.  

Radny Tadeusz Chrzanowski: 

Myślę jednak i będę obstawał przy tym, bo powinniśmy mieć wiedzę i poznać i traktować ten 

temat w sposób bezstronny. Nie można traktować bezstronnie tematu jak się nie zna zdania 

drugiej strony. 

Zastępca Burmistrza: 

Nie jedyną jakby żyjącą osobą, która ma ogląd na temat oczyszczalni ścieków jest p. Praski. 

Myślę, że radna Halina Przepiórka jest od I kadencji i ona też będąc w zarządzie. 

Radna Halina Przepiórka: 
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Nigdy nie byłam w zarządzie. 

Zastępca Burmistrza: 

To przepraszam, ale jako radna Pani też to wie i też ma Pani bardzo duży ogląd, bo ja tutaj 

jestem 10 lat i mogę przekazywać to co usłyszałam, a Pani jednak z pierwszych ust i z 

pierwszych rak była i uczestniczyła w tym wszystkim. Mam nadzieję, że Pani o wszystkim 

pamięta i szkoda tylko, że przez te lata, kiedy myśmy rozmawiali o tej oczyszczalni Pani nie 

zabierała głosu. 

Radna Halina Przepiórka: 

Rzecz zadziała się w 1994 roku proszę zobaczyć. W 94 to data przekazania, wtedy jeszcze były 

zarządy a ja radną zostałam, kiedy już burmistrz był wybierany nie przez radę tylko przez 

mieszkańców.  

Burmistrz: 

Urzędnicy pracują na dokumentach, a nie na tym co kto wie.  

Przewodniczący Rady 

Dziękuje. Mamy wniosek i rada musi się opowiedzieć. Ja ze swojej strony chciałbym 

powiedzieć, że bez względu na to jak zostanie ten wniosek przegłosowany to zawsze można 

rozmawiać i zawsze klub radnych, czy grupa radnych może się spotkać i nie koniecznie musi 

to być robione w postaci sesji, czy komisji. Złożony został wniosek, rozumiem, że 

wnioskodawca podtrzymuje swój wniosek, wobec tego przechodzimy do głosowania. 

Następnie Rada w głosowaniu 5 głosami za przy 8 głosach przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym odrzuciła wniosek Klubu Radnych. 

Radna Halina Przepiórka: 

Zbliżamy się do opracowania planów pracy Komisji i Rady proponowałabym, aby w 

harmonogramie pracy rady znalazł się punkt dotyczący oświaty i zapowiadanej reformy. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do następnego punktu. 

   Ad.8. Sprawy różne. 

   Nie zgłoszono żadnych spraw różnych. 

   Ad. 9. Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego posiedzenia. 

   Przewodniczący Rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad zamknął XXVII 

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

 

 


