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PROTOKÓŁ NR XXVIII/2016 
Z SESJI RADY MIESJKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

Z DNIA 28 GRUDNIA 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 posiedzeniu 13 

radnych co stanowi 86,66 % ustawowego składu Rady. 

Radni nieobecni: 

1. Jarosław Łoin 

2. Agnieszka Ceglarz 

 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

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

współpracownikami oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, Prezes Zarządu 

Budynków Mieszkalnych, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Ad. 2 Stwierdzenie kworum. 

Na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Gminy Piława Górna Przewodniczący Rady stwierdził, że na 

sali znajduje się 13 radnych, wobec powyższego obrady są prawomocne. Lista obecności 

stanowi załącznik nr 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. 

Punkty 1,2,3 uważam za zrealizowane. 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Informuję, że protokół z obrad XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej VII kadencji były wyłożone 

do wglądu w biurze Rady oraz bezpośrednio przed sesją. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły 

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

Ad 5. Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami. 

Burmistrz: 

Grudzień to miesiąc świątecznej atmosfery. To czas, w którym spotykamy się z mieszkańcami, 

przedsiębiorcami, młodzieżą. To czas składania życzeń, podziękowań, rozmów. 

1 grudnia odbyła się konferencja i spotkanie w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej                              

z przedsiębiorcami. W tym dniu nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na 

budynku przy ul. Piastowskiej 52.  

2. 4 grudnia uczestniczyłam w uroczystościach „Barbórkowych”. 

3. Odbyły się spotkania „Mikołajkowe”, Wigilijne organizowane przez specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej, Dom Dziecka, Świetlicę Środowiskową. Odbyła się 

Wigilia dla samotnych, w której uczestniczyłam. 

5. Uczestniczyłam w spotkaniu Wigilijnym organizowanym przez Związek kombatantów            

w Dzierżoniowie oraz w spotkaniu organizowanym przez biskupa w Świdnicy. 

6. Za nami przepiękne „jasełka” przygotowane przez Szkołę Podstawową i Przedszkole oraz II 

Jarmark Bożonarodzeniowy. 

7. Odbyła się XII Akcja „Podziel się z potrzebującym”. 

8. W Urzędzie Miasta odbyły się szkolenia dla pracowników w związku z centralizacją        

VAT-u oraz z kontroli zarządczej. 

9. Zakończyła się kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zalecenia 

pokontrolne będą za ok 3 miesiące.  
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10. Rada Nadzorcza Zarządu Budynków Mieszkalnych wstępnie podsumowała rok 2016. 

11. Otrzymaliśmy jako Urząd wiele życzeń od kontrahentów, urzędów i różnych instytucji, z 

którymi współpracujemy za które w imieniu swoim i pracowników dziękuję. 

Przewodniczący Rady: 

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

następnego punktu. 

Ad. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały: w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

   Gminy Piława Górna, 

      -  przedstawienie projektu uchwały przez Burmistrza Piławy Górnej, 

Burmistrz:  

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych została opracowana i przedstawiona  

do uchwalenia Radzie Miejskiej Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2017 i lata następne. 

Analiza prognozy pozwala na znalezienie możliwości finansowania wydatków majątkowych, 

w tym: zadań inwestycyjnych w roku 2017 i w latach następnych.  

Planowane w 2017 roku spłaty kredytów, pożyczek (991 432 zł) powiększone o należne w 

danym roku odsetki od kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych (209 890 zł), 

stanowią 5,68% planowanych dochodów. Z wielkości przyjętych na kolejne lata wynika, że 

relacja łącznej kwoty będzie ulegać zmniejszeniu do 2,26% (2026 r.), co wskazuje, że w 

żadnym roku nie zostanie przekroczony dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony 

według wzoru zawartego w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

W roku 2017 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przez Gminę obliczony w oparciu  

o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 

średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 7,65%. 

Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku zaplanowano w wysokości 5 014 868 zł, a na koniec 

kolejnych lat w kwotach pomniejszonych o planowane spłaty. 

      -  odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii  

        o projekcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława 

        Górna przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, 

Wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Barwacz: 

Odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały w 

sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna przedstawionej wraz 

z projektem uchwały budżetowej, która stanowi załącznik nr 

      - przedstawienie opinii stałych Komisji Rady, 

W imieniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej głos zabrała Przewodnicząca Komisji 

Małgorzata Wiącek, która poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie. 

W imieniu Komisji Mienia Komunalnego i Infrastruktury Technicznej głos zabrał 

Przewodniczący Komisji Arnold Kordasiewicz, który poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie. 

      - dyskusja, 

Przewodniczący Rady: 

Otwieram dyskusję. 

Radny Krzysztof Bielawski: 

Trzeba przyznać, że gmina racjonalnie gospodaruje środkami finansowymi i ma możliwość 

spłaty kredytów, które będą zaciągnięte na realizację tych dwóch ważnych inwestycji, które 

będziemy realizować. Mówię o hali sportowej i „czwórce”. Wszystko się dobrze zamyka i nie 

ma zagrożenia w spłacie zobowiązań. 

Przewodniczący Rady: 
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Czy są jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do podjęcia uchwały w 

sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna, 

      - podjęcie uchwały. 

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

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 113/XXVIII/2016, która stanowi załącznik nr. 

Ad.  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017: 

      - przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 przez Burmistrza Piławy 

        Górnej, 

Burmistrz: 

Projekt budżetu gminy na rok 2017 został opracowany na podstawie ustawy o finansach 

publicznych oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku w sprawie trybu prac nad  

projektem budżetu gminy Piława Górna. Projekt budżetu składa się z uzasadnienia  

zawierającego opis dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, opisu  

wydatków z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, opisu przychodów i  

rozchodów oraz z części tabelarycznej obejmującej dane liczbowe budżetu na 2017 rok. W  

projekcie budżetu zaplanowano następujące wielkości budżetowe: 

- dochody ogółem w wysokości 21.153.000 zł, 

- wydatki ogółem w wysokości 20.136.000 zł, 

- deficyt budżetu w wysokości 628.568 zł 

Struktura dochodów kształtuje się następująco: 

- dochody bieżące – 20.136.000 zł w tym kwoty z podatków, opłat i pozostałych dochodów 

5 758.000 zł dochody z tego tytułu są mniejsze niż w roku 2016 o kwotę 714.948 zł z powodu 

obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych ogłoszonych przez Ministerstwo 

Finansów. Niższe dochody wynikają z podatku od środków transportowych, ponieważ tych 

podatków nie podnosiliśmy. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne o 114.548 zł, osoby 

prawne 60.793 zł, opłata za psa 100 zł, a u nas jest 50 zł. W związku z tym są niższe dochody 

do budżetu gminy. 

- subwencje na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w kwocie 5 146 000 zł, która jest 

mniejsza niż w 2016 roku o kwotę prawie 200 tys. zł. Subwencja wyrównawcza w porównaniu 

do roku 2016 będzie niższa o 131.263 zł. Subwencja oświatowa jest również niższa o 55 tys. 

zł. Jak państwo zauważyliście mamy subwencję niższą o 200 tys. Natomiast dotacja na zadania 

zlecone jest większa niż w 2016 roku 3 538 469 zł i to jest 500+. 

Udział CIT i PIT-  3 113 000 zł. Dochody majątkowe 1 milion złotych z tego dochody ze 

sprzedaży majątku ok. 300 tys. Zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyste w 

prawo własności 14 tys. Zł, dotacja celowa na zadanie inwestycje budowa hali sportowej – 700 

tys. Zł. Wydatki bieżące to 18 578 00 zł i wydatki majątkowe 3 200 000 zł. Wydatki bieżące 

przeznaczamy na bieżącą działalność gminy i prawidłowe funkcjonowanie. Są to wydatki na 

realizację zadań własnych gminy wynikające ze zmieniających się przepisów prawa jak 

również zwiększających się kosztów stałych i udział w wydatkach sztywnych takich jak 

wynagrodzenia i pochodne, dotacje, świadczenia społeczne, obsługa długu tj. 13 973 ty. zł. 

Pozostała kwota to są środki które możemy zainwestować. Z roku na rok znacząco wzrastają 

wydatki na oświatę. W 2017 roku gmina do zadań oświatowych poza subwencją i dotacją na 

przedszkole gmina przeznaczy kwotę 1 887 000 zł. Przyznana kwota subwencji oświatowej 

2 826 520 zł i dotacja na przedszkole 239 750 zł nie wystarczą na pokrycie wydatków 

związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi, które zaplanowano w kwocie 4 000 000 zł. W 

tych kwotach nie ma zadań inwestycyjnych ani remontów bieżących, ponieważ są to dodatkowe 

środki. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny łącznie gmina wydaje 

6 865 640 zł. Gmina dopłaci ze środków własnych kwotę 802 440 zł. Łącznie te działy na rok 

2017 stanowić będą prawie 37 % wydatków bieżących. Pomoc społeczna plus oświata stanowi 

64 % wydatków bieżących, pozostaje 36,4 % na pozostałe działy. Analizując pozostałe wydatki 
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budżetu należy stwierdzić, że sztywne wydatki w coraz większym stopniu będą determinować 

budżet gminy co w konsekwencji powoduje konieczność ograniczania i rezygnowania z 

niektórych wydatków gminy. Na rok 2017 zaplanowaliśmy wydatki majątkowe w wysokości 

3 200 000 zł na: 

- budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej – 2 000 000 zł 

- rewitalizację budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 – 470 000 zł, 

- rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych 143 000 zł, 

- modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN oraz sanitariatów w Budynku B 

Szkoły Podstawowej 250 000, 

Są to zadania priorytetowe dla Gminy, zadania, na które będą złożone wnioski o dofinansowane  

ze środków europejskich lub innych źródeł lub na które można starać się o dofinansowanie w 

roku 2017 i rozpoczęte w latach poprzednich. 

W budżecie na 2017 rok wskaźnik wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wyniesie 

prawie 15 %. Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono w Uchwale Rady Miejskiej w 

Piławie Górnej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Myślę, że oddam głos p. 

Skarbnik, która uzupełni moją wypowiedz. 

Skarbnik Gminy: 

Pani Burmistrz przedstawiła pełny katalog zadań chociaż krótszy niż w obecnym roku. Są to 

zadania zaplanowane i realizowane w momencie, kiedy gmina pozyska środki zewnętrzne, 

ponieważ sami nie udźwigniemy tego a szczególnie w przypadku tych dużych zadań tj. 

rewitalizacja budynku przy pl. Piastów Śl. 4, zadaniach zaplanowanych w szkole podstawowej 

i gimnazjum.  Dlatego oprócz hali sportowej, która ma już swoje finansowanie zewnętrzne to 

są to środki własne gminy. W momencie, kiedy środki dostaniemy będą wprowadzone do 

budżetu i dostosowane do kwot, które będą wskazane do ogłoszenia przetargu. Chciałam 

jeszcze wspomnieć, że gminę na to stać, udało nam się nie rozszerzać tych lat, a uchwalona 

prognoza została skrócona do 10 lat. Kondycja jest dobra pod warunkiem, że wykonane zostaną 

dochody, bo tak naprawdę to są szacunki. Szacujemy, że do gminy wpłynie, że otrzymamy 

środki zewnętrzne, ale każde tąpnięcie powoduje to, że musimy ten budżet nowelizować.  

Myślę, że najważniejsze jest, że w szkołach i w przedszkolu będziemy wykonywać zdania 

oczekiwane. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania to proszę. 

Przewodniczący rady: 

Dziękuję p. Burmistrz i p. Skarbnik i proszę p. Wiceprzewodniczącą o odczytanie opinii RIO. 

-  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie: opinii  

      o przedłożonym przez Burmistrza Piławy Górnej projekcie uchwały budżetowej Gminy  

      Piława Górna na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, 

Wiceprzewodnicząca Rady: 

Odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie: opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza Piławy Górnej projekcie uchwały budżetowej Gminy  

      Piława Górna na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, 

      - opinie stałych Komisji Rady, 

W imieniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej głos zabrała Przewodnicząca Komisji 

Małgorzata Wiącek, która poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie. 

W imieniu Komisji Mienia Komunalnego i Infrastruktury Technicznej głos zabrał 

Przewodniczący Komisji Arnold Kordasiewicz, który poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie. 

      - ostateczna opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej, 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej odczytała ostateczną opinię 

komisji o projekcie uchwały budżetowej, która stanowi załącznik nr 
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      - dyskusja, 

Przewodniczący Rady: 

Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? 

Radny Krzysztof Bielawski: 

Ten budżet jest budżetem realistycznym, który w przyszłym roku zabezpieczy funkcjonowanie 

naszych jednostek organizacyjnych, których przedstawicieli dzisiaj gościmy. Tym bardziej 

trzeba ten budżet doceniać, gdy ma się możliwość, jak gdyby zapoznania z różnymi 

zamieszczonymi w sieci rankingami, jeżeli chodzi o podatki, jeżeli chodzi o zamożność gminy 

i musimy przyznać, że jesteśmy na górze tylko na dole. Nie są to nie wiadomo jakie dochody i 

jak się patrzy na ten budżet to chciałoby się więcej, ale uważam, że polityka jest racjonalna, 

jest płynność finansowa. Uważam, że jeżeli zostanie wykonany ten budżet będzie to nasz 

sukces. 

Radna Halina Przepiórka: 

Są zaplanowane zadania na 2017 rok, ale są też zadania, które zamierzaliśmy wykonać w 2016 

roku. Pani Burmistrz tłumaczyła, dlaczego tak się stało, ale trzymam p. Burmistrz za słowo, że 

jeżeli będzie możliwość i pozyskamy środki to te zadania będą realizowane. Chodzi o bieżnię 

lekkoatletyczną i ścieżkę rowerową. 

Burmistrz: 

Rezerwę zadań mamy. Tak jak Państwu mówiłam budżet bez 500+ to ponad  17 milionów, a 

zapotrzebowanie dyrektorów jednostek, prezesa ZBM, pracowników merytorycznych jest na 

kwotę 22 miliony, czyli „koncerty życzeń” mamy wszyscy. Jak Państwo pamiętacie jest wiele 

zadań, które realizujemy, gdy w ciągu roku mamy możliwość pozyskania na nie środki. 

Będziemy składać wnioski, będziemy się starać jak najwięcej zadań zrealizować dodatkowo w 

2017 roku. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, wobec tego przejdziemy do głosowania uchwały. 

      - podjęcie uchwały. 

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

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 114/XXVIII/2016, która stanowi załącznik nr. 

Przewodniczący Rady: 

 Ogłaszam przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

  Ad 8. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2016, 

Skarbnik Gminy: 

Omówiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 

2016, która stanowi załącznik nr. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jakieś pytania do omówionego projektu uchwały? Otwieram dyskusję. 

Burmistrz: 

Pani Skarbnik mówiła o komunikacji miejskiej, w której mamy niedopłatę ok 30 tys., a może 

więcej. Korzystając z obecności radnego powiatowego powiem, że Starosta i Rada Powiatu 

upierają się i nie chcą dofinansowywać komunikacji w powiecie dzierżoniowskim. Dwa lata 

temu było dofinansowanie ze Starostwa 100 tys. zł do komunikacji, a to też jest wasze zadanie 

i obowiązek. Są na ten temat opinie prawne, które burmistrzowi przekazali do powiatu.. 

Ponosimy coraz większe koszty. Musimy też pamiętać, że w przyszłym roku będzie ogłoszony 

przetarg na następne lata i robi się bardzo gorąco. Komunikacja nie będzie nas kosztowała 300 

tys., a 500 i bez pomocy Starostwa wszystkie gminy będą miały dylemat skąd wziąć pieniądze.. 

Zgłaszam ten problem p. Wiceprzewodniczącemu, żeby zainteresował się tym tematem. Jeżeli 

komunikacja w przyszłym roku będzie nas kosztowała 500 tys. To my nie jesteśmy wstanie tej 
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komunikacji utrzymywać. Dofinansowujemy 50 % do biletów. Biletów mniej się sprzedaje 

więc ktoś tą różnicę musi uzupełnić. Mówi się o tym, żeby gminy dofinansowywały do 

komunikacji 70 %, a 30 z biletów. Wszyscy też chcemy, aby jeździły nowe autobusy, a co za 

tym idzie, będą musiały wzrosnąć ceny biletów. Mamy ulgi dla osób po 70 roku życia i chyba 

z tego będziemy musieli zrezygnować. Uważam, że bez dofinansowania przez Starostwo 

wszystkie gminy będą miały problem. Jest to też zadanie Starostwa, bo nasze dzieci dojeżdżają 

do szkół ponadgimnazjalnych i też mają dofinansowania do biletów. Może się tak zdarzyć, że 

będą musiały płacić 100 % za bilet, bo gmin nie będzie stać na dopłaty. Ciągle piszemy do 

Starostwa, do Rady Powiatu, ale temat pozostaje bez odpowiedzi. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: 

p. Przewodniczący, Wysoka Rado, p. Burmistrz. Ja rozumiem to co Pani mówiła. Prościej 

byłoby, gdyby była jedna komunikacja w całym powiecie, bo gmina Łagiewniki odpada. 

Burmistrz: 

Gmina Łagiewniki nigdy nie była z nami i nie będzie ponieważ ma swoje rozwiązania. 

Wiceprzewodniczący rady Powiatu: 

Nie można tego różnicować. Na pewno problem jest i nie ulega to wątpliwości. Powiat ma 

problem taki sam jak każda gmina, bo subwencja oświatowa w Piławie jest mniejsza o 65 tys., 

powiat ma o 2,5 miliona mniej i musi znaleźć środki finansowe, żeby póki co ten system 

placówek oświatowych ponadgimnazjalnych utrzymać. W przyszłym roku, czy za dwa lata 

będzie ogromna dyskusja z czego zrezygnować. Będzie problem, bo dwie szkoły 

ponadgimnazjalne prowadzą również gimnazja. W przyszłym roku od września już nie będzie 

I klas gimnazjum więc subwencja w ślad za tym idzie jeszcze mniejsza i będzie problem, z 

których placówek oświatowych zrezygnować. Trudno będzie oczekiwać, że Bielawa czy 

Pieszyce będą chcieli zlikwidować szkoły ponadgimnazjalne. Nie będą to łatwe decyzje. Jest 

również utrzymanie szpitala, który mimo pewnych decyzji nie generuje takich strat jak w 

poprzednim okresie. Nie mniej jednak suma nadwykonań, która wynosi 800 tys., a fundusz 

mówi, że nie zapłaci i jest to po stronie spółki, bo szpital jest spółką prawa handlowego. Tam 

są generowane straty nie ma przychodów, które mały być. Naprawdę są to trudne tematy i 

myślę, że trzeba usiąść do stołu 8i rozmawiać. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę państwa przerwę na chwilę tą dyskusję dlatego, że odbiegamy od tematu, czyli zmian 

budżetu Gminy Piława Górna na 2016 rok. Mamy punkt 12 Sprawy różne. Jeżeli ktoś z Państwa 

ma pytania odnośnie zmian budżetu to proszę bardzo. Nie widzę, wobec tego zamykam 

dyskusję i przechodzimy do głosowania. 

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

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 115/XXVIII/2016, która stanowi załącznik nr. 

 

Ad 8 Rozpatrzenie projektów uchwał        

b) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna,  

Skarbnik Gminy: 

Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Piława Górna, która stanowi załącznik nr 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały. Nie widzę, wobec tego 

przechodzimy do głosowania. 

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

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 115/XXVIII/2016, która stanowi załącznik nr. 

 

Ad. 8 Rozpatrzenie projektów uchwal 

       c) w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej.  
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Burmistrz: 

W związku z podpisaniem ustawy z dnia 01 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2016 roku, poz. 1985), należy dokonać zmiany obowiązującego prawa lokalnego w zakresie 

określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym 

przez gminę przedszkolu, za usługi świadczone powyżej 5 godzinnego czasu realizacji 

podstawy programowej. 

W obecnym stanie prawnym opłatą za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Publicznego  

w Piławie Górnej, powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej, objęte  

są również dzieci w wieku 6 lat. 

Z uwagi na obowiązujący od 09 grudnia 2016 roku stan prawny i brak możliwości od 01 

stycznia 2017 roku pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat  

w publicznej placówce wychowania przedszkolnego podjęcie uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały? 

Radna Halina Przepiórka: 

Jak to się ma do zapisu w § 2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o 

których mowa w ust. 1, w wysokości 1,00 zł. (słownie: jeden złoty).  

Dyrektor Przedszkola Barbara Mazur: 

Ten zapis dotyczy dzieci młodszych. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 

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

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 116/XXVIII/2016, która stanowi załącznik nr. 

Ad.   9. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Piławie Górnej na rok 

      2017. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o przedstawienie planu pracy Przewodniczącą Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Społecznej. 

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wiącek: 

Przedstawiła Plan Pracy Komisji Budżetu i infrastruktury Społecznej na 2017 rok, który 

stanowi załącznik nr. 

Plan pracy Komisji został przyjęty przez Radę 13 głosami ‘za”, bez głosów przeciwnych, bez 

głosów wstrzymujących. 

Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Infrastruktury Technicznej: 

Przedstawił plan pracy Komisji Mienia Komunalnego i Infrastruktury technicznej na rok 

2017. 

Plan pracy Komisji został przyjęty przez Radę 13 głosami ‘za”, bez głosów przeciwnych, bez 

głosów wstrzymujących. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Świetlik: 

Przedstawiła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, który stanowi załącznik nr. 

Plan pracy Komisji został przyjęty przez Radę 13 głosami ‘za”, bez głosów przeciwnych, bez 

głosów wstrzymujących. 

Ad. 10. Zatwierdzenie Harmonogramu pracy Rady Miejskiej w Piławie Górnej na rok 2017. 

Przewodniczący Rady: 

Przedstawił Harmonogram pracy Rady Miejskiej w Piławie Górnej na rok 2017. Czy są jakieś 

inne propozycje? 

Sekretarz Gminy: 

Prosiłbym, aby pkt. 2 zapisany w miesiącu kwietniu tj. Sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 przesunąć na maj. 
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Przewodniczący Rady: 

Proszę zapisać sobie zmiany pkt. 2 z kwietnia dopiszą w maju. Dziękuję. Czy są jeszcze 

jakieś uwagi? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 

Harmonogram pracy Rady Miejskiej w Piławie Górnej został przyjęty przez Radę 13 głosami 

‘za”, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. Załącznik nr  

 

Ad. 11. Zapytania i wnioski radnych. 

Radna Teresa Budzyk: 

Chciałam poruszyć problem, który już wielokrotnie był poruszany na tej Sali. Chodzi mi o 

emisję spalin do atmosfery w Piławie Górnej. Wdychamy to wszystko i jest coraz gorzej. Nie 

sądzę żebym to tylko ja odczuwała, bo myślę, że większość z nas nie może wieczorem 

wywietrzyć mieszkania z powodu smrodu. Nie wiem jakie są możliwości prawne, ale co my 

jako mieszkańcy moglibyśmy sami dla siebie zrobić, żeby jakoś ten problem rozwiązać. Po tym 

co się wydobywa z kominów widać co jest palone w piecach. Są podwórka na których znajdują 

się ramy okienne z farbą olejną i wiemy, że są palone w piecach. Plastykowe butelki, opony i 

stad ten smród. Czy jest jakiś sposób żebyśmy mogli coś zdziałać, łącznie z tym, że może jakąś 

komisję powołać żebyśmy się my tym problemem zajęli. 

Burmistrz: 

Są dwa wyjścia to edukacja i informacje. Opracowana jest broszurka, którą zamieścimy na 

stronie internetowej, w gazetce, na klatkach schodowych, tablicach ogłoszeń. Przychodzą 

informacje od Wojewody, żeby podejmować działania. W dużych miastach jest 

dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania, ale na to trzeba mieć środki. Jeżeli gminy stać 

na dofinansowanie ogrzewania gazowego i likwidację węglowego to nie ma problemu. Ja 

wiem, że naszej gminy na to nie stać. 

Radna Teresa Budzyk: 

Mnie nie chodzi o wyeliminowanie węgla, bo tego się nie da zrobić, ponieważ ludzie nie mają 

pieniędzy na wymianę piecy. Ja nie mówię o węglu, bo węglem zawsze się paliło. Mówię o 

butelkach, oponach o śmieciach. Zapach węgla znam i wiem jaki jest zapach węgla. Mówię o 

innych zapachach takich jak opary z farb olejnych, opary z plastiku itp. Ludzie palą wszystkim. 

Czuć, że to nie jest węgiel i widać to po kominach. 

Zastępca Burmistrza: 

Są kontrole, ale one muszą być na jakąś informację. Mogą być wykonywane badania popiołu, 

ale to wiąże się z kosztami. Jeżeli będą środki finansowe, będzie taka potrzeba to będzie 

wykonanie. My musimy wiedzieć do kogi iść na kontrole. Skoro jesteśmy społeczeństwem ba 

tyle ro\zwiniętym to musimy tak jak w innych krajach na sąsiada donosić. 

Zastępca Skarbnika: 

Jest to problem naprawdę wielki naszego kraju. Ostatnio czytałam w Internecie, że na 20 miast 

najbardziej zanieczyszczonych 16 miast było w Polsce. Przodował Żywiec. 

Burmistrz: 

Musimy edukować w szkołach. Najlepiej rodziców, dziadków edukują dzieci. 

Przewodniczący Rady: 

Obserwuję wśród swoich rówieśników ten problem, ale takie sytuacje nie mają miejsca, ale 

wśród rodziców palenie śmieci ma miejsce. Myślę, że edukacja swoje zrobi. Niestety musi u 

nas sporo wody upłynąć. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Czy 

jeszcze są jakieś zapytania, czy wnioski? Również nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 

następnego punktu. 

Ad.   12. Sprawy różne (ogłoszenia i informacje). 

Przewodniczący Rady: 

Rozpoczęła się dyskusja w punkcie 8. Nie pozwoliłem Państwu jej dokończyć. Zgłaszała się 

wówczas p. Zastępca Burmistrza. Udzielam w tym momencie pani głosu. 
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Zastępca Burmistrza: 

Chciałam się odnieść do wypowiedzi radnego Powiatowego w kilku sprawach. Pierwsza 

sprawa wnioskowaliśmy do Starostwa jakieś cztery lata temu o dofinansowanie do biletów 

miesięcznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyliczyliśmy, że gminy to kosztuje 700 

tys. Wnioskowaliśmy o 150 tys. Druga rzecz nie mówił pan prawdy, ale myślę, że to jest prawda 

przekazywana przez Starostę dla Pana. Ustawa mówi, że jeżeli przewozy odbywają się na 

terenie kilku gmin to do takich przewozów zobligowani są również starostwa. Ustawa nie 

mówi, że na terenie wszystkich gmin, tylko mówi, że jeżeli przewozy są realizowane na terenie 

większej niż jedna gmina to jest to też zobowiązanie starostwa.  Trzecia sprawa dotyczy 

rozmowy. Niestety Pan Starosta nie podejmuje rozmów. Zapraszamy na spotkania, 

chcielibyśmy porozmawiać, ale na te spotkania jest wysyłany pracownik, który w sumie nie ma 

nic do powiedzenia, nie ma wiedzy. Może warto byłoby się nie obrażać na siebie tylko 

przyjeżdżać na spotkania. 

Przewodniczący Rady: 

Czy w sprawach różnych ktoś chciałby jeszcze jakiś wątek poruszyć? 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: 

Mogę powiedzieć, że komunikację z Łagiewnik obsługuje gmina Dzierżoniów i miasto 

Dzierżoniów. 

Zastępca Burmistrza: 

Dlatego Starosta powinien się włączyć w rozmowy o systemie komunikacji na terenie powiatu 

dzierżoniowskiego. 

Burmistrz: 

Tak naprawdę Łagiewnikom bliżej do  Wrocławia niż do Dzierżoniowa. Wiele zadań z nami 

nie wykonuje z tego tytułu, że ich położenie jest takie a nie inne. Nie rozpatrywałabym tego w 

takim kontekście jak czasami u nas w powiecie się stosuje jesteś za nami albo przeciwko nam. 

Specyfika danej gminy jest taka jaka jest i też powinno się takie rzeczy uszanować. Czujemy 

się dyskryminowani przez powiat i chciałabym, aby Pan jako Radny Powiatowy pilnował spraw 

Piławy Górnej. Wystarczy sprawdzić, jak zostały potraktowane zespoły, które obchodziły 

jubileusze. Z tego co wiem nasze nie otrzymały nawet listu gratulacyjnego. Inne gminy, jeżeli 

chodzi o drogi, chodniki mają 100 % dofinasowanie, a my jak nie damy 50% lub kilku tysięcy 

nie będziemy mieli zrobione nic. Takie podsumowanie na koniec roku warto byłoby wziąć w 

jak  traktuje się gminy powiatu dzierżoniowskiego. Czy po równo?  Dziękuję. Odczytam 

jeszcze pismo i życzenia z Kriftel, które zostały skierowane do Państwa i do mnie. 

„ 

Radny Krzysztof Bielawski: 

Wrócę jeszcze do tematu komunikacji i chciałbym prosić Państwa radnych Powiatowych, aby 

próbowali zdobyć większą grupę w radzie, która poparła by działania gmin w tym zakresie. 

Myślę też, że my jako radni powinniśmy wystosować apel do Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady: 

Składam taki wniosek, aby wystosować apel do rady Powiatu Dzierżoniowskiego o rozmowę i 

wsparcie działań gmin. Czy Państwo są za tym, aby wystosować takie pismo to proszę o 

podniesienie ręki. 

Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

przeciwnych wyraziła wolę wystąpienia do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z pismem dot. 

dofinasowania komunikacji miejskiej. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: 

Dziękuję za zaproszenia na sesję. Złożył również wszystkim życzenia noworoczne. 

Przewodniczący Rady dołączył się do życzeń oraz poinformował, że 6 stycznia organizowany 

jest orszak 3 króli. 

Ad.   13. Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego posiedzenia. 
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Przewodniczący Rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad zamknął XXVIII 

sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej. Ustalono termin następnej sesji na 25 stycznia 2017 

roku o godz. 10.30. 

Protokół sporządziła J. Najwer inspektor ds. obsługi RM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


