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PROTOKÓŁ NR XXX/2017 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

Z DNIA 22 LUTEGO 2017 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 14 

radnych co stanowi 93,33 % ustawowego składu Rady. 

Radni nieobecni: 

1. Agnieszka Ceglarz 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

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

współpracownikami. Witam Zastępcę Komendanta Powiatowej Policji w Dzierżoniowie 

podinspektora Przemysława Maruta. Witam asp. szt. Artura Rapałę Kierownika Posterunku     w 

Piławie Górnej. 

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. 

Punkty 1,2,3 uważam za zrealizowane. 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Informuję, że protokół z obrad  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 na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Piławy 

Górnej. 

Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Dzierżoniowie: 

Przedstawił prezentację multimedialną pn. „Stan zagrożenia bezpieczeństwa i porządku w 2016 

roku na terenie Gminy Piława Górna, która stanowi załącznik nr 2. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jakieś pytania do przedłożonej informacji? 

W dyskusji głos zabrali radna Barbara Świetlik, radna Halina Przepiórka, radna Bożena 

Dziendziel, radnych Krzysztof Bielawski, radny Tomasz Piech, radna Bogusława Barwacz, 

którzy poruszyli tematy: 

- narkomanii w szkołach, czy policja może w szkołach interweniować z psem, 

- godzin otwarcia posterunku policji w Piławie Górnej, 

- kradzieży na ogrodach działkowych, 

- bezpieczeństwa na placach zabaw, 

- przemieszczanie się dużych samochodów ul. Młynarską, 

- zwiększenia patroli policji w parku miejskim, a głównie na górze parkowej, 

- patrolowania ORLIKA, 
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Zastępca Komendanta Powiatowej Policji stwierdził, że w Komendzie Powiatowej Policji 

stwierdził, że wszystkie uwagi przyjmuję, bo są dla nas cenne. Bardzo proszę informować nas 

o zagrożeniach abyśmy mogli skutecznie interweniować. 

Ogłoszono przerwę. 

Na sali obecnych 14 radnych. 

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady. 

Ad.6. Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami.    

Burmistrz: 

1. Od końca stycznia do połowy lutego odbyły się spotkania (konsultacje) z nauczycielami 

Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oraz z rodzicami uczniów w/w szkół w sprawie 

włączenia Gimnazjum do Szkoły Podstawowej. Podczas konsultacji poruszano temat 

reformy oświaty i finansowania inwestycji w szkołach. 

2. Odbyło się spotkanie z Prezesem WiK w kwestii złożonego Wieloletniego Planu 

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Gminy 

Piława Górna. 

3. 6 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury i Biblioteki odbyło się spotkanie Posła Michała 

Dworczyka i Burmistrz Piławy Górnej z mieszkańcami Piławy Górnej. 

4. W Urzędzie Miasta w Piławie Górnej odbyło się robocze spotkanie z nowym 

Kierownikiem Gazowni Mirosławem Zagałą na temat prac inwestycyjnych na terenie 

Gminy Piława Górna. Głównie wymiany sieci gazowej na drodze powiatowej ul. 

Piastowskiej. 

5. W Urzędzie Miasta w Piławie Górnej gościł Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek. 

Spotkanie dotyczyło remontów dróg powiatowych i spraw bieżących. 

6. 18 lutego odbyło się spotkanie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej, w 

którym uczestniczył Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, druhowie i 

druhny oraz zaproszeni goście. 

7. Podpisane zostały umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie na 

zatrudnienie 3 pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz 2 stażystów. Od maja 

br. zatrudnionych w ramach robót publicznych zostanie 10 bezrobotnych oraz 10 osób 

w ramach prac społecznie – użytecznych. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są pytania do przedłożonej przez p. Burmistrz informacji? 

Radna Teresa Budzyk: 

Czy przy stażystach jest zobowiązanie do zatrudnienia po zakończonym stażu? 

Burmistrz: 

Tak. 

Radna Halina Przepiórka: 

Jakie są zasady wydawania blankietu na opłaty za użytkowanie wieczyste? 

Burmistrz: 

Mieszkańcom roznoszone są decyzje podatkowe. Opłaty za wieczyste użytkowanie płaci się do 

końca marca bez wezwania z góry za dany rok. Każdy użytkownik wieczysty, czy podatnik 

powinien w razie nie możności osobistego odbioru lub załatwienia sprawy złożyć stosowne 

pełnomocnictwo. 

Zastępca Burmistrza: 

Wieczyste użytkowanie jest określone w akcie notarialnym, jest ono stałe i nie zmienne do 

czasu aktualizacji tego użytkowania wieczystego, na które wydaje się decyzję. Jeżeli ktoś nie 

może odebrać przesyłki osobiście, a poprosił sąsiada to taka możliwość jest z odpowiednia 

adnotacją doręczyciela na zwrotnym potwierdzeniu odbioru pisma czy decyzji. 

Przewodniczący Rady: 
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Czy są jeszcze pytania do przedłożonej informacji przez p. Burmistrz?  Nie widzę, wobec tego 

przechodzimy do następnego punktu. 

  Ad. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

    a) w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie  

        Piława Górna do nowego ustroju szkolnego, 

Burmistrz: 

Po posiedzeniu komisji właściwy projekt uchwały z dwoma zmianami polegającymi na 

dopisaniu w § 1 ust. 1 i ust. 3 pkt. 3 „ośmioletnich szkół podstawowych” oraz w ust. 3 pkt. 3 

„klasy I ośmioletniej Szkoły Podstawowej” został przekazany Przewodniczącemu Rady.             

W uzasadnieniu do projektu uchwały zostały dopisane dwie kwestie tj. informację na temat 

przeprowadzonych konsultacji z rodzicami i nauczycielami oraz zapis cyt. „Projektując zmiany 

w Gminie Piława Górna w związku z reformą systemu oświaty przewiduje się zwiększenie 

wydatków w zakresie np. wyposażenia pracowni dydaktycznych w pomoce dydaktyczne, zakup 

mebli szkolnych czy modernizację innych pomieszczeń szkolnych np. toalet. Oszczędności 

powstaną przede wszystkim poprzez zmniejszenie wydatków związanych z użytkowaniem 

budynku gimnazjum. Mając na uwadze stan zatrudnienia pracowników pedagogicznych od 1 

września 2017 roku przewiduje się, że zagrożonych utratą pracy będzie maksymalnie dwóch 

nauczycieli gimnazjum.” Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Piława Górna do nowego ustroju szkolnego wraz 

z wprowadzonymi zmianami. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o przedstawienie stanowisk komisji do w/w omówionego projektu uchwały. 

W imieniu członków Komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i 

Infrastruktury Technicznej Arnold Kordasiewicz, który poinformował, że projekt uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie. 

W imieniu członków komisji głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Społecznej Małgorzata Wiącek, która poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

„Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zapytania?   

W dyskusji głos zabrali radny Tomasz Piech, który zapytał o to co będzie z pracownikami 

obsługi, którzy są zatrudnieni w gimnazjum. Następnie głos zabrała radna Bożena Dziendziel, 

która poruszyła sprawę zwolnień nauczycieli gimnazjum. 

Burmistrz wyjaśniła, że pracownicy obsługi z gimnazjum będą nadal pracować. Natomiast 

jeżeli chodzi o zagrożonych nauczycieli to nie jest jeszcze nic zdecydowane, ponieważ nie ma 

rozporządzeń dot. podstawy programowej. Dyrektorki szkół wspólnie analizując siatkę godzin 

ustaliły ilu nauczycieli będzie potrzebnych. Zastępca Burmistrz dodała, że gdyby zapadła 

decyzja o utrzymaniu gimnazjum w takiej formie jak dotychczas i w późniejszym okresie 

nastąpiła by likwidacja to pracę straciłoby o wiele więcej osób. Nauczyciele muszą sobie 

zdawać sprawę z tego, że jest określona liczba godzin, która może być zaproponowana przez 

dyrektora Szkoły Podstawowej. Jeżeli nauczyciel nie podnosił swoich kwalifikacji z innej 

dziedziny może nie mieć ograniczone godziny pracy. 

Przewodniczący Rady: 

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

 

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

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 120/XXX/2017 która stanowi załącznik nr 3. 

 

    b) w sprawie: zmiany Uchwały Nr 83/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 

         marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu 
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         zagospodarowania przestrzennego miasta Piławy Górnej” (część nr 1, część nr 5 – „II 

         Północ – rejon ulic: Sienkiewicza   i Lipowej”, część nr 6 – „III Kośmin – rejon ulic: 

         Lipowej i Chrobrego”, część nr 7 – „III Kośmin – rejon dworca kolejowego PKP”, część 

         nr 10 – „IV Kopanica – rejon ulic: Chrobrego i Okrzei”, część nr 11 – „IV Kopanica –  

         rejon ulic: Ząbkowickiej i Okrzei”, „miejscowego planu zagospodarowania 

         przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Bolesława 

         Chrobrego w Piławie Górnej”, „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

         terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. B. Chrobrego w Piławie Górnej” oraz 

        „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo- 

         usługowej, położonego w Piławie Górnej przy ul. B. Chrobrego 21” 

Zastępca Burmistrza: 

Niniejsza zmiana uchwały Nr 83/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 marca 

2016 r. ma na celu wyłączenie z opracowania części obszarów wskazanych w załączniku 

graficznym do uchwały inicjującej procedurę planistyczną. W trakcie prac projektowych – na 

etapie obejmującym opracowanie koncepcji planu, w wyniku przeprowadzenia szczegółowej 

analizy uwarunkowań oraz analizy treści obowiązujących dokumentów planistycznych, w tym 

Zmiany Studium uwarunkowań          i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piława Górna, stwierdzono konieczność wyłączenia z opracowania fragmentów terenu 

objętego planem. Część z terenów, o których mowa powyżej objęta jest obowiązującymi 

planami miejscowymi –  Uchwała Nr 121/XX/2008 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 

25 czerwca 2008 r. oraz Uchwała Nr 229/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 

25 sierpnia 2010 r. - których ustalenia, w ocenie sporządzającego plan, nie wymagają rewizji 

w tak szerokim zakresie, na jaki wskazywałaby uchwała inicjująca procedurę planistyczną. 

 

 W imieniu członków Komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i 

Infrastruktury Technicznej Arnold Kordasiewicz, który poinformował, że projekt uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie. 

W imieniu członków komisji głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Społecznej Małgorzata Wiącek, która poinformowała, 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 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 121/XXX/2017 która stanowi załącznik nr 4. 

 

  c) w sprawie: zmiany uchwały nr 85/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 

      marca 2016 r. podjętej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego 

      planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy śródmiejskiej Piławy Górnej”. 

Zastępca Burmistrza: 

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Piławie Górnej dostosowuje granice obszarów objętych 

zmianą do zapisów uchwały nr 85/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia  

30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany „miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dzielnicy śródmiejskiej Piławy Górnej”,  

W związku z powyższym załącznik do wyżej określonej uchwały uznaje się za nieaktualny  

i wprowadza się w jego miejsce załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

Treść uchwały nr 85/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 marca 2016 r. jest 

w pełni aktualna i pozostawia się ją bez zmian. 
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W imieniu członków Komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i 

Infrastruktury Technicznej Arnold Kordasiewicz, który poinformował, że projekt uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie. 

W imieniu członków komisji głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Społecznej Małgorzata Wiącek, która poinformowała, 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 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 122/XXX/2017 która stanowi załącznik nr 5. 

 

    d) w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

         Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Piława Górna na lata  

         2017-2020, 

Burmistrz: 

W dniu 13 stycznia 2017 roku Spółka Wodociągi i Kanalizacja z Dzierżoniowa złożyła do 

gminy Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych dla Gminy Piława Górna na lata 2017-2020, który został przez spółkę 

zmieniony w dniu 30 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 

roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków plan spełniający 

warunki określone w ust. 3 rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia 

planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Art. 21 ust. 3 ustawy określa: plan 

powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu 

przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

W związku z tym po przeanalizowaniu zapisów uchwał dotyczących studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna można stwierdzić, że w zakresie zadań 

inwestycyjnych dotyczących zaopatrzenia w wodę rozbudowa i modernizacja sieci 

wodociągowych wpisuje się w zapisy studium i zapisy planów zagospodarowania 

przestrzennego dot. kierunków rozwoju gminy tj. wymianę najbardziej awaryjnych odcinków 

sieci wodociągowych oraz rozbudowę sieci wodociągowej na terenach projektowanej 

zabudowy. Można stwierdzić, że w zakresie zadania inwestycyjnego dot. odbioru ścieków 

budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do Bielawy wpisuje się w zapisy studium i 

zapisy planów zagospodarowania przestrzennego dot. kierunków rozwoju gminy tj. 

modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej z dokonaniem rozdziału tych sieci, rozbudowa 

sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach istniejącej i projektowanej zabudowy. 

Dodatkowo przedłożony plan jest zgodny z wydaną przez Zarząd Miasta w dniu 23 września 

2002 roku decyzją- zezwoleniem na prowadzenie przez Spółkę zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zezwolenie to wydane jest na czas nieokreślony i 

zapisy niniejszego zezwolenia pokrywają się z zapisami art. 18 ustawy. W przedstawionym 

planie wnioskodawca zgodnie z art. 21 ust. 2 określił planowany zakres usług wodociągowo-

kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne w poszczególnych latach, 

przedsięwzięcia realizujące zużycie wody oraz wyprowadzenie ścieków, nakłady inwestycyjne 

w poszczególnych latach, sposoby finansowania planowanych inwestycji.  

W zawiązku z tym, że przedłożony plan spełnia warunki określone w ust. 3 art. 21 ustawy, 

który rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia jego burmistrzowi tj. do 

dnia 30 kwietnia 2017. W przypadku nie podjęcia w/w terminie plan stanowi podstawę do 
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określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf. Obowiązek opracowania planów nie dotyczy 

przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń 

wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. W związku z tym, że w przedłożonym przez 

WiK planie znalazło się zadanie inwestycyjne dotyczące budowy kolektora ścieków do 

oczyszczalni w Bielawie, na które nie było zgody, nie było aprobaty ze strony Urzędu jak               

i Rady Miejskiej, Burmistrz wystąpił do wnioskodawcy z zapytaniami dotyczącymi samej 

realizacji inwestycji. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że na zadanie wnioskodawca 

otrzyma dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości ok. 3 200 tys. zł, co stanowi 

55,99 % wartości netto projektu. Realizacja projektu jest konieczna z uwagi na zły stan 

techniczny i przestarzałą technologię oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej. Dodatkowo 

budowa kolektora jest dużo mniejsza niż przebudowa oczyszczalni w Piławie Górnej, która 

według WIK jest niezasadna. Jednakże odnosząc się do realizacji budowy kolektora sanitarnego 

z Piławy Górnej do Bielawy należy podkreślić fakt: 

1. W roku następnym po zakończeniu inwestycji (2019) mieszkańców Piławy Górnej czeka 

podwyżka opłat za ścieki (wyliczona we wniosku podwyżka opłat za ścieki, to ok. 1,84 zł.) 

2. Przy braku podłączeń gmin ościennych do kolektora mieszkańcy Piławy Górnej  

będą ponosić pełne koszty utrzymania kolektora, tj. podatki do innych gmin (Gmina 

Dzierżoniów, Gmina Bielawa), opłaty za zajęcia pasa drogowego (drogi wojewódzkie, gminne 

i powiatowe), służebności, spłaty kredytu/ów zaciągniętego/ich na realizację niniejszego 

zadania. 

3. Udział w kosztach bieżącego funkcjonowania utrzymania oczyszczalni  

ścieków w Bielawie. 

4. Pomimo tego, że Rada Miejska będzie zatwierdzała wnioski taryfowe, jednak nie będzie 

miała wpływu na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych na oczyszczalni ścieków        

w Bielawie. 

5. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy Piławy Górnej będą obciążeni kosztami rozbiórki 

obiektów oczyszczalni wraz z kosztami składowania gruzu na wysypisku odpadów 

komunalnych/niebezpiecznych. 

6. Po realizacji budowy kolektora i zamknięciu oczyszczalni mieszkańcy staną się płatnikami, 

bez możliwości kształtowania cen za odebrane ścieki. Pismo Burmistrza stanowi załącznik nr 

6. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o opinie komisji. 

W imieniu członków Komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego              

i Infrastruktury Technicznej Arnold Kordasiewicz, który poinformował, że projekt uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie. 

W imieniu członków komisji głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Społecznej Małgorzata Wiącek, która poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

„Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zapytania?  Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję” 

Radny Krzysztof Bielawski: 

Jest to ważna decyzja, którą będziemy podejmować w tej kadencji. Decyzja ta będzie miała 

wpływ na sytuację w naszej gminie, jeżeli chodzi o odbiór i oczyszczanie ścieków. Na 

posiedzeniu komisji wstrzymałem się od głosu, bo uważałem, że trzeba to dokładnie 

przemyśleć. Dobrze wywarzyć wszystkie argumenty za i wszystkie przeciw. Argumenty 

Prezesa WiK są bardzo mocne, ale mnie akurat do końca nie przekonały i od początku miałem 

duże wątpliwości, jeżeli chodzi o zasadność realizacji tej inwestycji. Ja postrzegam, że 

głównym celem WiK to nie chodzi o oczyszczalnię, o interes mieszkańców Piławy Górnej, 

tylko o to, żeby dociążyć nie dociążoną oczyszczalnię ścieków w Bielawie, a przy okazji 
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skanalizować Piławę Dolną i to są te podstawowe argumenty. Jeżeli chodzi o koszty realizacji 

tego to na komisji mówiłem, że w piśmie p. Prezesa jest napisane, że mniej więcej koszty 

kolektora i oczyszczalni będą na jednakowym poziomie, chociaż mamy jeszcze tą informację 

z 2008 roku, kiedy inna firma jak się do tego odnosiła szacowała koszty modernizacji 

oczyszczalni na poziomie 3 milionów. Z przedstawionych szacunków wynika, że koszt jednego 

kubika ścieków to będzie 6,51 zł, ale musimy wiedzieć, że są to ceny netto. Brutto ok. 7,00 zł 

razem z wodą ok. 13 zł za kubik. Według mnie jak wynika z dokumentów koszt modernizacji 

i budowy kolektora jest zbliżony. Tak do końca nam nie pokazano, że koszt taryfy przy budowie 

kolektora będzie wynosił 6,51 netto, a brutto 7 zł. Natomiast po modernizacji oczyszczalni 

będzie to tyle, czyli do końca nie mamy takiej rzetelnej informacji dla porównania tego i żeby 

ze spokojnym sumieniem powiedzieć tak jestem za tą inwestycją. W związku z tym ja będę 

przeciw, ale chciałbym jeszcze wniosek formalny, bo uważam, że tak ważna decyzja wymaga 

głosowania imiennego. 

Przewodniczący Rady: 

Zgłoszony został wniosek, więc proszę  

Radna Halina Przepiórka: 

Uważam, że nie ma potrzeby imiennego głosowania nad tą uchwałą.  Jeżeli będzie remont tej 

oczyszczalni to mieszkańcy też poniosą koszty tej modernizacji. Czy to będzie budowa 

kolektora, czy modernizacja oczyszczalni koszty poniosą mieszkańcy Piławy Górnej. 

Radny Tomasz Piech: 

Chciałbym się odnieść do wypowiedzi radnego. Koszty może są porównywalne modernizacji 

oczyszczalni z budową kolektora, ale tak jak powiedział Prezes WiK na ostatniej komisji, że 

dodatkowym kosztem będzie budowa osuszarni ścieków, gdzie jest koszt 3 milionów. Nie 

mamy też pewności, że unia czy państwo nie wprowadzi za 5 lat jakiś restrykcji, że trzeba 

modernizować znowu te oczyszczalnie i znowu będą koszty. Kolektor to jest po prostu rura         

i nie będzie wymagała co roku modernizacji, będzie tylko jedna przepompownia i wszystko      

w tym temacie. Z czasem czy tak, czy tak podłączy się Piława Dolna. 

Radna Barbara Świetlik: 

Ja też mam wątpliwości, bo może się okazać w przyszłości, że nasza gmina będzie miała 

najwyższe opłaty za wodę i ścieki w powiecie. Jak pamiętamy w poprzedniej kadencji były 4 

sprawy w sądzie z WiK. Każdy musi w swoim sumieniu rozważyć, czy jest za, czy przeciw. 

Przewodniczący Rady: 

Czy ktoś chciałby zabrać głos jeszcze. Nie widzę. Został zgłoszony wniosek, który zgodnie z 

§34 pkt.10, który mówi „wnioski formalne przewodniczący obrad poddaje pod dyskusję po 

dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciw” wnioskowi, po czym poddaje 

sprawę pod głosowanie”. W związku z tym, że był jeden głos przeciw poddaję ten wniosek pod 

głosowanie. 

 

Głosowanie wniosku radnego Krzysztof Bielawskiego o przeprowadzenie głosowania 

imiennego „za” głosowało 5 radnych, przeciw głosowało – 4 radnych, wstrzymało się od głosu 

5 radnych. 

Przewodniczący Rady: 

Będę wyczytywał radnych z listy obecności i bardzo proszę o jednoznaczne opowiedzenie się, 

czy jestem „za’, czy jestem przeciw, czy wstrzymałem się od głosu. 

 

Głosowanie imienne za podjęciem uchwały w sprawie   uchwalenia Wieloletniego Planu 

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy 

Piława Górna na lata 2017-2020,                                                                            

1. Bogusława Barwacz – „wstrzymuję się „                                      

2. Krzysztof Bielawski – „przeciw”                                            
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3. Anetta Burek- Uchman – „za”                                                                           

4. Teresa Budzyk – „za”                                                                                                    

5. Marcin Chrobak „za”                                             

6. Tadeusz Chrzanowski – „za”                                     

7. Bożena Dziendziel – „za”                                         

8. Arnold Kordasiewicz „przeciw”                                        

9.  Tomasz Piech – „za”                                                      

10. Halina Przepiórka – „za”                                        

11. Jarosław Łoin- „za”                                                   

12. Barbara Świetlik – „wstrzymuje się”                                           

13. Małgorzata Wiącek – „za”                                      

14. Dariusz Madejski – „za”                                            

Przewodniczący Rady: 

Uchwała w sprawie   uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Piława Górna na lata 2017-2020, 

została podjęta 10 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.             

(Uchwała 122/XXX/2017) Załącznik nr 7. 

                                                                    

  e) w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2017. 

Burmistrz: 

Zmiany budżetu na 2017 rok polegają na podwyższeniu kwoty na zadanie „Nowoczesna szkoła 

– inwestycją w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych                        

i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni 

matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne” Jak Państwo 

pamiętacie w budżecie mieliśmy zaplanowane 45 tys. A teraz po podpisaniu umowy musimy 

mieć w budżecie 294 tys. Dlatego wnoszę o podjęcie uchwały. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowiska komisji. 

W imieniu członków Komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego              

i Infrastruktury Technicznej Arnold Kordasiewicz, który poinformował, że projekt uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie. 

W imieniu członków komisji głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Społecznej Małgorzata Wiącek, która poinformowała, 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 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 123/XXX/2017 która stanowi załącznik nr 8. 

Ad.  8. Zapytania i wnioski radnych. 

Przewodniczący Rady: 

Czy mają państwo jakieś zapytania i wnioski? 

Radna Bożena Dziendziel: 

Chciałam złożyć zapytanie na piśmie, czy mam je przeczytać? 

Przewodniczący Rady: 

Proszę odczytać. 

Radna Bożena Dziendziel: 

Odczytała zapytania dot., które stanowią załącznik nr 9. 

Przewodniczący Rady: 

Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do następnego punktu. 
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   Ad 9. Sprawy różne. 

   Przewodniczący Rady: 

   Do biura Rady w okresie między sesjami wpłynęły  pisma, które są do wglądu w biurze Rady. 

   Ad.10. Zakończenie sesji. 

   Przewodniczący Rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad o godz. 12.30 

   zamknął XXX sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej. 

   Ustalono termin następnej sesji na 29 marca 2017 roku o godz. 10.30. 

   Protokół sporządziła J. Najwer inspektor ds. obsługi RM. 

 

 


