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PROTOKÓŁ NR XXXIII/2017 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

Z DNIA 31 MAJA 2017 ROKU. 

 

Miejsce posiedzenia sala narad Urzędu Miasta. 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10.30 

Zakończenie posiedzenia godz. 12.30 

 

Ustawowy skład Rady Miejskiej w Piławie Górnej 15 radnych. Obecnych na sesji 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. Witam p. Renatę Pauczuk Dyrektora Szkoły Podstawowej. Witam p. 

Edytę Lisowską Dyrektora Gimnazjum. Witam p. Annę Zatykę Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Witam p. Barbarę Mazur Dyrektora Przedszkola Publicznego. Witam p. T. Jamrug 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Witam p. Zygmunta Wołka Prezesa 

Zarządu Budynków Mieszkalnych. Witam p. Ewę Mikę Radną Rady Powiatu 

Dzierżoniowskiego”. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 

 

Ad. 2 Stwierdzenie kworum. 

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

że na sali znajduje się 15 radnych, wobec powyższego obrady są prawomocne. Lista obecności 

stanowi załącznik nr 2. 

Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

Zgodnie z § 18 ust. 4 – Statutu Gminy Piława Górna otrzymali Państwo zawiadomienie o 

planowanej sesji oraz porządek obrad. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad?  Nie widzę. 

Wobec tego uznaję porządek obrad, który Państwo otrzymaliście za obowiązujący. Punkt 1,2,3 

uważam za zrealizowane. 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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

wglądu w biurze Rady oraz bezpośrednio przed sesją. Radni, którzy podali adresy email 

otrzymali również protokół drogą elektroniczną. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne 

uwagi, a te, które wpłynęły wcześniej zostały omówione i wprowadzone. Czy może ktoś 

chciałby zgłosić jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Wobec tego zgodnie z § 41 pkt. 1 w/w 

protokół uznaję za przyjęte. 

 

Ad. 5 Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami. 

Burmistrz: 

1. Piława Górna gościła na 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Minister Edukacji 

Narodowej Panią Annę Zalewską. 

2. Gmina Piława Górna otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej na Klub Senior + w kwocie ponad 90 tys. zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie remontu i wyposażenia pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. 

Piastowskiej 29. Klub Seniora już funkcjonuje we wtorki i czwartki w godz. 9.30-12.30 
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3. Gmina Piława Górna złożyła wniosek w ramach otwartego konkursu pn. Dolnośląski 

Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017 na utworzenie boiska sportowo-rekreacyjnego w 

Piławie Górnej. Ubiegamy się o dotację w kwocie ponad 60 tys. zł. 

4. Unieważniliśmy I przetarg na remont budynków przy ul. Sienkiewicza 17 i 20. Pierwsza 

oferta przekraczała kwotę zadania. Ogłosiliśmy II przetarg na budynek przy ul. 

Sienkiewicza i mam nadzieję, że wyłonimy wykonawcę. Na drugi budynek nie 

wpłynęła żadna oferta i to zadanie przenieśliśmy na rok 2018 lub będziemy ogłaszać 3 

przetarg na w/w zadanie. 

5. Unieważniony został przetarg na wykonanie kanalizacji i przyłączy w ulicach 

Limanowskiego, Poziomkowej, Piastowskiej. Wpłynęły 2 oferty, 1 była za wysoka. 2 

za niska. Powtórzyliśmy przetarg, rozstrzygniecie nastąpi na początku czerwca. 

6. Gmina Bielawa ogłosiła przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej organizowanej przez 

Gminę Bielawa w latach 2017-2027. W dniu 12 maja 2017 roku Gmina Bielawa 

przedstawiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą złożyło 

Konsorcjum: PPUH „ Kłosok” Andrzej Kłosok, Żory – Lider A21 sp. z o. o. w Żorach. 

Z uwagi na wniesione odwołania od ogłoszonych wyników przetargu przez 2 

uczestników postępowania, termin podpisania umowy na świadczenie w/w usług nie 

został ustalony. 

7. Rozstrzygnięto przetarg na obsługę bankową Gminy i jednostek organizacyjnych na 4 

lata. Obsługę bankową prowadzić będzie Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie. 

8. Ogłoszony został przetarg na remont Świetlicy Środowiskowej przy Szkole 

Podstawowej w okresie letnim tj. ( lipiec- sierpień). 

9. Odbyły się spotkania robocze z wykonawcami, którzy wykonają dokumentację 

cmentarza. 

10. 11 maja dobiegły końca obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek z tej okazji w 

Bibliotece odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła wraz z czytelnikami. Na 

spotkaniu goście obejrzeli prezentację o działaniach piławskiej biblioteki oraz spotkanie 

z podróżnikiem Arunem Milcarz, który opowiadał o podróżach po Afryce. 

11. Złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na dofinasowanie Albumu o minerałach w Piławie Górnej oraz wniosek na 

dofinansowanie kanalizacji. 

12. W Urzędzie Miasta w Piławie Górnej odbyło się spotkanie z Komendantem Powiatowej 

Policji w Dzierżoniowie Markiem Mitraszewskim. 

13. 20 maja odbył się piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej pod hasłem „poznajmy 

zawody”. 

14. Odbył się uroczysty apel z okazji  10 lecia nadania imienia Gimnazjum im. Zesłańców 

Sybiru Piławie Górnej. 

15. Uczestniczyłam w uroczystości odsłonięcia Pomnika Żołnierzy Wyklętych w 

Dzierżoniowie. W uroczystości wziął udział Wiceminister Obrony Narodowej Michał 

Dworczyk. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jakieś zapytania do przedłożonej informacji. Nie widzę, wobec tego przechodzimy do 

następnego punktu. 

Ad. 6. Sprawozdanie z przekazanych środków finansowych zgodnie z Ustawą pożytku 

publicznego i o wolontariacie w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku. 

Sekretarz Gminy: 

Omówił sprawozdanie przekazanych środków finansowych zgodnie z Ustawą pożytku 

publicznego i o wolontariacie w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku, 

które stanowi załącznik nr 3. 
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Ad. 7 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2016 rok: 

    1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za rok 2016, 

Burmistrz: 

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedstawić organowi 

stanowiącemu oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 31 

marca roku następnego, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Wraz ze sprawozdaniem 

organ wykonawczy powinien przedłożyć: 

1) sprawozdanie roczne jednostek organizacyjnych z wykonania ich planów finansowych, 

w szczegółowości nie mniejsz3ej niż w planach finałowych, 

2) informację o stanie mienia komunalnego zawierającą: 

- dane dotyczące praw własności przysługujące jednostce, 

- dane dotyczące innych praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych 

prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach, 

posiadania, 

- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej 

informacji, 

- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw 

majątkowych oraz wykonania posiadania, 

- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.  

Ponadto organ wykonawczy przedkłada sprawozdania roczne z wykonania planów 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury 

oraz samorządowych osób prawnych. 

Budżet Gminy Pilawa Górna na rok 2016 przyjęto uchwałą Rady Miejskiej Nr 67/XVI/2015  

w dniu 22 grudnia 2015 r. W dniu 07 stycznia 2016 r. Burmistrz Piławy Górnej wydała 

Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie: planów finansowych budżetu Gminy Piława Górna na 2016 

r. tj. planów finansowych dla jednostek organizacyjnych Gminy tj. Urzędu Miasta, Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w szczegółowości 

określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. w podziale na 

działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetowych.  

Szczegółowe dane liczbowe z wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz wynik finansowy budżetu przedstawione zostały w załącznikach od nr 1 do 9 załączonych  

do sprawozdania. 

Zmiany w budżecie gminy w 2016 r. 

 W ciągu minionego roku budżet ulegał zmianom wprowadzanym w drodze podjętych 

uchwał Rady Miejskiej w Piławie Górnej oraz zarządzeniami Burmistrza Piławy Górnej. W tej 

sprawie Burmistrz wydała 15 zarządzeń, natomiast Rada Gminy podjęła 7 uchwał. Akty te 

każdorazowo przekazywane były do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej we Wrocławiu. Żadna z przekazanych do badania uchwał ani zarządzeń nie 
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zostało uchylone. Ponadto akty te publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Piławie Górnej w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W wyniku zmian kwota planowanych dochodów budżetowych zwiększyła się o      

3 770 169,78 zł 

Łącznie po stronie wydatków wprowadzono dodatkowo kwotę w wysokości            

4 233 517,78 zł 

 W wyniku zmian budżetu kwota planowanych przychodów zwiększyła się o kwotę 

853 348,00 zł.  

Plan rozchodów pozostał bez zmian.  

Wynik budżetu roku 2016 zaplanowany pierwotnie jako nadwyżka w kwocie 618 832,00 

zł zmniejszył się o kwotę 463 348 zł i plan ustalony został w wysokości 155 484,00 zł. 

Na koniec roku 2016 planowana kwota długu wyniosła 3 996 300,00 zł. 

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY. 

Budżet Gminy w 2016 roku po stronie dochodów zrealizowano w kwocie 21 320 525,65 zł, co 

stanowi 98,75% planu rocznego, z tego: 

- dochody bieżące 19 839 898,48 tj. 98,53% planu   

- dochody majątkowe 1 480 627,08 zł tj. 101,73%, w tym, że sprzedaży majątku w kwocie 

   452 435,75 zł (101,99% planu). 

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY. 

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 19 576 860,59 zł, z tego: wydatki bieżące w 

kwocie 17 753 986,40 zł (95,05% planu) i wydatki majątkowe w kwocie 1 822 874,19 zł 

(66,13% planu). Wykonane wydatki budżetowe stanowią 91,33% rocznego planu. 

Realizacja wydatków bieżących w stosunku do planu jest niższa a przyczyny tego związane są 

przede wszystkim z uzyskanymi oszczędnościami w planowanych wydatkach.   

Środki finansowe pozyskane z różnych źródeł zostały wydatkowane w sposób celowy, 

gospodarny i oszczędny.  

Wydatki majątkowe wyszczególnione w planie zadań majątkowych na 2016 rok zostały 

wykonanie zgodnie z planem. 

Realizacja celów i zadań zapisanych w budżecie koncentrowała się przede wszystkim na 

wykonywaniu zadań własnych służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. 

Realizacja jakichkolwiek zadań przez gminę jest możliwa w przypadku dysponowania 

odpowiednimi środkami finansowymi.  

Działy, które pochłonęły najwięcej środków finansowych w 2016 roku, to:  
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- pomoc społeczna – wydatkowano 6 334 866,15 zł, co stanowi 32,36% poniesionych 

wydatków          ogółem w 2016 roku,  

- oświata i wychowanie (23,54%) opieka wychowawcza (0,80%) łącznie wydatkowano  

   4 764 969,82 zł, co stanowi 24,34% wydatków ogółem,   

- administracja publiczna 2 472 580,47 zł, co stanowi 12,63% wszystkich wydatków roku 2016,  

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 308 772,47 zł, co stanowi 11,76% 

poniesionych wydatków ogółem   

Pozostałe działy: 

gospodarka mieszkaniowa. (6,58%), transport i łączność (4,23%), kultura fizyczna (3,36%), 

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,15%), rolnictwo i łowiectwo (1,04%),  

poniżej 1% działy: 

obsługa długu publicznego (0,63%),  

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,20%),    

działalność usługowa (0,06%) 

pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej (0,03%) 

ochrona narodowa (0,02%) 

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

(0,02%)  

Największy udział w wydatkach budżetowych stanowią wydatki na pomoc społeczna (Dział 

852), wydatkowano 6 334 866,15 zł, co stanowi 32,36%, z tego: 

Z dotacji otrzymanych z budżetu państwa – 5 567 152,70 zł, że środków własnych gminy  

767 713,45 zł 

Drugim obszarem pod względem wielkości poniesionych wydatków jest oświata i 

wychowanie wraz z edukacyjna opieką wychowawczą.  

W działach: 801 Oświata i Wychowanie wydatkowano 4 608 549,86 zł, a 854 Edukacyjna 

Opieka wychowawcza 156 419,96 zł, łącznie w tych dwóch działach wydatkowano 

4 764 969,82 z tego ze środków: 

- subwencji oświatowej 2 815 999,00 zł 

- dotacji otrzymanych z budżetu państwa 308.369,85 zł (20 449,52 zł+12 000,00 zł + 

200 020,00 zł +17 593,63 +4 000,00 zł+5 4306,70 zł-pomoc materialna dla uczniów).  

- WFOŚIGW 13 000,00 zł  

- własnych środków gminy1 627 600,97 zł. 
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Ogółem w działach 801, 852 i 854 wydatkowano: 11 099 835,97 zł tj. 56,70% wszystkich 

wydatków, z tego ze środków otrzymanych w wysokości 8 704 521,55 zł, natomiast Gmina 

dopłaciła 2 395 314,42 zł. 

Z perspektywy przeznaczanych środków finansowych najwięcej gmina dopłaca do zadań 

pomocy społecznej i zadań oświatowych. 

Pierwszym obszarem pod względem obciążeń finansowych są zadania dotyczące pomocy 

społecznej i polityki społecznej. Najważniejszymi elementami wydatków są wszelkiego 

rodzaju świadczenia, zasiłki i składki na ubezpieczenia.  Na realizację Programu „Rodzina 500 

plus” gmina wydatkowała 2 831 378,90zł, finansowane w całości dotacją z budżetu państwa. 

Wpłacono 5764 świadczenia wychowawcze, w tym na pierwsze dziecko 2761. 

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano 2 308 772,47 zł,  

co stanowi 11,76% 

Do zadań własnych gminy rozumianych jako gospodarka komunalna zalicza się m.in. 

- ochronę środowiska, przyrody i gospodarki wodnej, 

- usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,  

- gospodarka odpadami, 

- utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień.  

Największy udział w wydatkach miały gospodarka odpadami, ściekowa i ochrona wód, 

oświetlenie ulic placów i dróg i oczyszczanie miasta.  

WYDATKI MAJĄTKOWE zrealizowano w wysokości 1 822 874,19 zł wykonano w 66,13% 

planu.  

Stanowiły one 9,31% wydatków ogółem. 

Największe nakłady finansowe poniesiono na: 

- budowę kanalizacji sanitarnej - os. Młyńskiego, ul.  Dalszej i Sienkiewicza - 585 493,28 zł 

(zakończenie zadania inwestycyjnego), 

- budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej - 524 965,88 zł, 

- przebudowę nawierzchni dróg z tzw. „powodziówki” - Os. Małe (185 072,59 zł) i ul. Ludowej 

(113 640,92 zł) – łącznie: 298 713,51 zł 

- modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego – 182 042,63 zł 

Ponadto: 

Zakupiono sprzęt, w tym sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i niszczarki na 

potrzeby Urzędu Miasta, obsługi biura rady miejskiej i Ośrodka Pomocy Społecznej na łączna 

kwotę 30 762,35 zł. 
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Wykonano (kolejny etap) nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej chodnika 

ul. Limanowskiego, nawierzchnię parkingu i drogi wewnętrznej oraz wjazd od strony 

wewnętrznej z montażem bramy przy siedzibie Urzędu Miasta. 

Wykonano dokumentacje: techniczne, projektowe, kosztorysowe dla zadań inwestycyjnych, 

których realizacja nastąpi w roku 2017 i następnych tj.:  

- rewitalizację budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 

- powiększenie cmentarza komunalnego,  

- modernizację instalacji eklektycznej i strukturalnej LAN oraz sanitariatów w Szkole 

Podstawowej  

- urządzenie placów zabaw  

- budowa obiektu lekkoatletycznego  

W 2016 roku pozyskaliśmy do budżetu 3.573.282 zł. 

III. WYNIK BUDŻETU  

Budżet Gminy za 2016 rok zamknął się nadwyżką w wysokości – 1 743 664,97 zł, przy 

planowanej nadwyżce 155 484,00 zł 

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami 

bieżącymi, jest wielkością dodatnią i wyniósł 2 085 912,08 zł, przy planowanym w kwocie 

1 456 575,00 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg równoważenia budżetu w części 

bieżącej określony przepisami art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych, w myśl którego 

na dzień 31 grudnia roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż 

wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. zadłużenie gminy wynosi 3 996 300 zł (zobowiązania 

wymagalne nie wystąpiły) i powstało w wyniku zaciągnięcia pożyczki i kredytów 

długoterminowych oraz z tytułu wyemitowanych obligacji a ich stosunek do wykonanych 

dochodów 2016 roku wyniósł 18,74%.  

Zmniejszenie o 10,57% w stosunku do roku ubiegłego (29,31%w roku 2015), tj. niższy o kwotę  

1 008 832 zł. 

Na obsługę długu, w postaci odsetek z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji  

 komunalnych Gminy Piława Górna (emisja w roku 2015 na kwotę 2 100 000 zł), wydatkowano 

kwotę w wysokości 123 914,99 zł. Zadłużenie Gminy jest na bezpiecznym poziomie i w całości 

związane jest z wydatkami inwestycyjnymi. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za rok 2016 stanowi załącznik nr 4. 

    2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym 

  sprawozdaniu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Barwacz: 
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Odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym 

sprawozdaniu, która stanowi załącznik nr 5. 

Ad. 8 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok: 

    1) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok, 

Skarbnik Gminy Małgorzata Surdyk: 

Przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2016 rok, które stanowi załącznik nr 6. 

    2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

        oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za rok 2016. 

Burmistrz: 

Sprawozdanie finansowe zostało szczegółowo omówione na posiedzeniu komisji. 

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu Gminy Piława Górna sporządzonego na dzień 31 

grudnia 2016 roku, z informacji o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem 

niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w okresie 2016 roku, należności i 

rozliczenia oraz zobowiązania. Może pani Skarbnik jeszcze coś dopowie. 

Skarbnik Gminy: 

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu jst wraz z załącznikami, 

bilansu zbiorczego samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat 

samorządowych jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszu 

samorządowych jednostek budżetowych. Zgodnie z przepisem art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późna. zm.) organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobligowany jest do rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w 

terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Jeżeli są jakieś pytania 

to proszę. 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

Proszę o przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady i Klubu Radnych. 

W imieniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej głos zabrała Małgorzata Wiącek 

Przewodnicząca Komisji, które poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie. 

W imieniu Komisji Mienia komunalnego i Infrastruktury Technicznej głos zabrał Arnold 

Kordasiewicz Przewodniczący Komisji, który poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

„Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zapytania?  

Radni nie zgłosili żadnych uwag.  

Następnie Rada w głosowaniu 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 133/XXXIII/2017, która stanowi załącznik nr 7. 

Ad. 9 Ocena wykonania budżetu Gminy Piława Górna za rok 2016: 

     1) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Piława Górna za rok 2016 

         oraz   wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Piławy Górnej za rok 2016. 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Chrobak: 

Odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Piława Górna za rok 2016, 

który stanowi załącznik nr 8. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Świetlik: 

Odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Piławy Górnej 

za rok 2016, która stanowi załącznik nr 9. 

     2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu do wniosku Komisji  

         Rewizyjnej. 

Wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Barwacz: 

Odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu do wniosku Komisji  
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Rewizyjnej, która stanowi załącznik nr 10. 

    3) opinia Komisji stałych Rady. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o opinie Komisji Stałych Rady 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej poinformowała, że sprawozdanie 

z wykonania budżetu Gminy Piława Górna zostało zaopiniowane pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Infrastruktury technicznej poinformował, że 

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za rok 2016 zostało zaopiniowane 

pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowiska Klubów Radnych. 

  4) stanowiska Klubów Radnych (po wyrażeniu woli zabrania głosu). 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowiska Klubów Radnych. 

Przewodniczący Klubu Radnych „Nasza Piława” Tadeusz Chrzanowski: 

Stanowisko Klubu Radnych „Nasza Piława „w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Piławy Górnej za rok ubiegły jest pozytywne. 

 5) merytoryczne wystąpienia radnych, po zapisaniu się na listę mówców. 

Przewodniczący Rady: 

„Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zapytania?  

Radny Krzysztof Bielawski: 

Ja jako radny Krzysztof Bielawski chciałem podziękować wszystkim p. Skarbnik, 

pracownikom Urzędu, Dyrektorom naszych placówek. Wszyscy Państwo pracowaliście, żeby 

ten budżet został wykonany w tym zakresie w jakim został zaplanowany. Głównie cieszy to, że 

w porównaniu do roku 2015, w 2016 roku o 20% zmniejszyliśmy zadłużenie, które stanowi 

18,74 % do dochodu i jest to najmniejsze zadłużenie ze wszystkich gmin powiatu 

dzierżoniowskiego. Bielawa ma 36. 477.990 zł – 31, 18 % do dochodu, Dzierżoniów Miasto 

43.758.829 – 38.44 %, Gmina Dzierżoniów 10.462.349 – 34.53%, Łagiewniki 4.599.896 – 

26,01%, Niemcza 5.900.00 – 34,18 %, Pieszyce 10.749.004 – 37,34 %. Uważam, że 18, 74 % 

zadłużenia do dochodu to jest bardzo dobry wskaźnik. Jest to też dobra informacja o zdolności 

kredytowej. Zwróciłem uwagę na wpływy z opłaty targowej, gdzie plan był 15.000 zł, a 

dochody zostały wykonane na kwotę 18. 170 zł i może co roku to przypominam, że podjęliśmy 

właściwą decyzję o zmianie inkasenta i widać, że wyszło to na dobre, jeżeli chodzi o dochody. 

Zwrócę jeszcze uwagę na paragraf 3110 Świadczenia wychowawcze to właśnie program 

rodzina 500 + i tutaj w tych informacjach mamy dane, że wypłacono 5764 świadczenia 

wychowawcze w tym na pierwsze dziecko 2761 i tu chciałem właśnie przypomnieć, że dochód 

na jednego członka rodziny, żeby otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko to jest 800 zł i 

1200 zł na dziecko niepełnosprawne. Te informacje świadczą o tym jak państwo pomaga. Jest 

jeszcze tabelka paragraf 3110 rozdział 82212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

mamy tutaj wyszczególnione wszystkie  zasiłki rodzinne, jaka to kwota, komu co zostało 

przyznane, z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu korzystania z urlopu samotnego wychowywania 

dziecka, zasiłki pielęgnacyjne i też taki wniosek się nasuwa, że jest to dużą pomocą dla naszego 

społeczeństwa piławskiego. Osobiście budżet oceniam bardzo dobrze i życzyłbym sobie, żeby 

było tak co roku. Dziękuję bardzo. 

 

Przewodniczący Rady: 

Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do następnego 

punktu. 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Piławy Górnej z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2016 rok. 
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Przewodniczący Rady: 

Jesteśmy w punkcie 10 podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Piławy 

Górnej z tytułu wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2016 rok. 

Rada Miejska w Piławie Górnej w głosowaniu 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, 

bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 134/XXXIII/2017, która stanowi załącznik 

nr 11. 

Burmistrz: 

Dziękuję Państwu radnym za udzielenie absolutorium i za wspólne działania. Podziękowania 

należą się również pracownikom Urzędu, dyrektorom jednostek organizacyjnych, księgowym 

tych jednostek. Szczególne podziękowania kieruję do p. Skarbnik. 

AD. 11. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

      a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury  

          i Biblioteki w Piławie Górnej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016  

          roku  

Obecnych 14 radnych. 

Burmistrz: 

Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez Dyrektor MOK i B na posiedzeniu 

komisji. Rada zgodnie z ustawą o rachunkowości do końca czerwca zatwierdza sprawozdanie 

finansowe z działalności. W związku z powyższym wnoszę o podjęcie uchwały. 

Przewodniczący rady: 

Proszę o stanowiska komisji. 

W imieniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej głos zabrała Małgorzata Wiącek 

Przewodnicząca Komisji, która poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie. 

W imieniu Komisji Mienia Komunalnego i Infrastruktury technicznej głos zabrał Arnold 

Kordasiewicz, który poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

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

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

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 135/XXXIII/2017, która stanowi załącznik nr 12. 

 

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

Burmistrz: 

Zmiany polegają na zwiększeniu budżetu w związku z zawiadomieniem Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 o przyznanych Gminie środkach na zadania między innymi pn: „Nie zaśmiecaj lasów- segreguj 

odpady”, „Nie pal śmieci- dbaj o swoje środowisko”, „Bądź odpowiedzialny za swoje 

zwierzęta”. W związku z powyższym wnoszę o podjęcie w/w uchwały. 

Przewodniczący Rady: 

Przewodniczący rady: 

Proszę o stanowiska komisji. 

W imieniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej głos zabrała Małgorzata Wiącek 

Przewodnicząca Komisji, która poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie. 

W imieniu Komisji Mienia Komunalnego i Infrastruktury technicznej głos zabrał Arnold 

Kordasiewicz, który poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

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

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

przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 136/XXXIII/2017, która stanowi załącznik nr 13. 
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  Ad.  12. Zapytania i wnioski radnych. 

  Radni nie zgłosili żadnych wniosków ani pytań. 

  Ad.   13. Sprawy różne. 

  Przewodniczący Rady: 

  W okresie od ostatniej sesji do Rady wpłynęły: 

1.  Zaproszenie na Break dance z okazji 55 – lecia nadania praw miejskich w dniu 3 czerwca 

2017 roku o godz. 15.00. 

2. Dzień dziecka połączony z piknikiem gimnazjalnym w dniu 4 czerwca 2017 roku o godz. 

15.00. 

3. Oficjalne otwarcie Regionalnej Izby Pamięci z okazji 55 – lecia nadania praw miejskich dnia 

8 czerwca 2017 roku o godz. 12.00. 

4. Zawody spławikowe. 

Ad.  14. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad zakończył XXXIII 

sesję Rady Miejskiej. Ustalono termin następnego posiedzenia na 28 czerwca 2017 roku o godz. 

10.30. 

Protokół sporządziła J. najwer inspektor ds. obsługi RM. 

 

 

 


