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PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

Z DNIA 26 KWIETNIA 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 posiedzeniu 14 

radnych co stanowi 93,33 % ustawowego składu Rady. 

Radni nieobecni: 

1. Bożena Dziendziel 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

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

współpracownikami. 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 14 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? Nie widzę. 

Punkty 1,2,3 uważam za zrealizowane. 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Informuję, że protokół z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej VII kadencji był wyłożony 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 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku. 

Inspektor ds. funduszy strukturalnych Magdalena Brożyna: 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomani jest dokumentem określającym zakres realizacji zadań 

wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Celem głównym programu jest poprawa zdrowia 

mieszkańców gminy poprzez propagowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień, 

kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz tworzenie warunków 

zewnętrznych do wychowania dla zdrowia. Podmiotem inicjującym realizację zadań z zakresu 

profilaktyki jest Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Gminna 

Komisja w 2016 roku zebrała się 11 razy. Rozpatrzyła 7 wniosków o objęcie leczeniem 

odwykowym. Wezwała 7 osób uzależnionych. 3 wnioski skierowano do sądu, 3 osoby 

dobrowolnie wyraziło zgodę na leczenie. W 2016 roku zespół ds. kontroli placówek 

prowadzących sprzedaż i podawanie alkoholu przeprowadził 25 kontroli. W trakcie kontroli nie 

stwierdzono nieprawidłowości. W gminie działa Punkt konsultacyjno- informacyjny dla osób 

uzależnionych i ich rodzin. W 2016 roku została przeprowadzona przez GKRPA i PN 

‘Diagnoza problemów społecznych wśród uczniów i mieszkańców Piławy Górnej”. W 

miesiącu grudniu członkowie Gminnej Komisji uczestniczyli w szkoleniu, tematem szkolenia 

było określenie kompetencji gminnej komisji, realizacji zadań, kontroli itp. Sprawozdanie 

sporządzono na podstawie informacji dostarczonych przez placówki oświatowe oraz 

środowiskowe ognisko wychowawcze.  

Przewodniczący Rady: 
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Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do następnego punktu. 

Ad. 6. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Zatyka: 

Ocena zasobów pomocy społecznej jest sporządzana corocznie przez OPS od 2012 roku. 

Stanowi ona po zaakceptowaniu przez Radę podstawę do planowania budżetu na następne lata 

i przekazywana jest do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecna ocena 

zasobów pomocy społecznej została wykonana na podstawie wykonania budżetu gminy za 

2016 rok oraz analizy poszczególnych grup społecznych ze względu na występujące w nich 

dysfunkcje. Informacje zostały uzupełnione danymi z Urzędu Miasta, Powiatowego Urzędu 

Pracy, Przedszkola oraz danymi z GUS. Ocena zasobów na rok 2016 jest dokumentem 

mającym na celu ułatwienie w latach następnych planowanie i podejmowanie działań na rzecz 

mieszkańców wymagających z różnych powodów wsparcia. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jakieś zapytania do przedstawionej informacji? 

W dyskusji , którą otworzył Przewodniczący Rady głos zabrali radny Krzysztof Bielawski, 

radny Marcin Chrobak, radna Agnieszka Ceglarz, Burmistrz, Sekretarz Gminy, którzy 

poruszyli sprawy: ilości osób oczekujących na lokale socjalne, ubóstwa, powodów udzielenia 

pomocy i wsparcia, ochrony macierzyństwa, wielodzietności, odpłatności za domy pomocy, 

pomocy żywnościowej. 

Innych uwag, ani pytań radni nie zgłosili. 

Ad. 7. Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami.  

Burmistrz: 

1. Święta Wielkanocne to czas spotkań z przedstawicielami firm i jednostek 

organizacyjnych, spotkania z w Klubie Seniora, z osobami samotnymi, Prezesem 

Kompanii Górniczej, Prezesem Banku Spółdzielczego ,z przedstawicielem Firmy  BIG-

POL. 

2. W dniu 8 kwietnia uczestniczyłam w Kiermaszu Wielkanocnym, który się odbył               

w MOK i B, a  

3. 6 kwietnia gościliśmy Biskupa Ignacego Deca w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej. 

4. W miesiącu kwietniu odbyły się cykliczne spotkania z dyrektorami jednostek 

oświatowych. 

5. Uczestniczyłam w III Kongresie samorządowym organizowanym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. 

6. Odbyła się konferencja organizowana przez WiK w Dzierżoniowie pn. „Dzień Ziemi”  

7. 21 kwietnia w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej odbyło się Walne Zebranie Geoparku 

Podgórza Sudeckiego na którym zdecydowano, że Piława Górna będzie jego siedzibą. 

8. 25 kwietnia we Wrocławiu odbyło się spotkanie z Wicewojewodą Dolnośląskim 

Kamilem Zielińskim, które dotyczyło spraw Miasta Piława Górna. 

   8. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

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

Burmistrz: 

Na posiedzeniu komisji omawiany był projekt. Zmiany dotyczyły zwiększenia wydatków na 

zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Piławy Górnej”, na które 

otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu. Drugą zmianą, o której było wspominane na komisji jest zwiększenie 

wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. „Utworzenie boiska sportowo-rekreacyjnego w 

Piławie Górnej”. Na to zadanie istnieje możliwość pozyskania dodatkowych zewnętrznych 

środków, ale dotujący wymaga zabezpieczenie w budżecie gminy pełnej kwoty zadania.             

W ramach tego zadania planuje się wykonać boisko sportowe w części, piaskowanie boiska do 
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piłki nożnej oraz remont schodów wejściowych na boisko sportowe. W związku z powyższym 

wnoszę o podjęcie uchwały. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowiska komisji. 

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. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jakieś pytania?  

Radny Marcin Chrobak: 

Do 15 maja można składać wnioski, a kiedy będzie rozstrzygnięcie? 

Burmistrz: 

Nie ma określonego terminu. 

Radna Teresa Budzyk: 

Czy to jest program kierowany tylko do gmin, czy do powiatów też. 

Radny Krzysztof Bielawski: 

Z tego co się orientuję terminy są skracane. 

Przewodniczący Rady: 

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

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

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR   131/XXXII/2017 , która stanowi załącznik nr 3. 

W trakcie głosowania obecnych 13 radnych. 

   Ad 8  Rozpatrzenie projektów uchwał: 

b) w sprawie: powołania doraźnej komisji do spraw nadania tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta  Piława Górna, 

Przewodniczący Rady: 

W związku z tym, że wpłynął wniosek Burmistrza Piławy Górnej o nadanie tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Piława Górna pojawiła się w pod punkcie „b” pojawiła się uchwała 

organizacyjna Rady Miejskiej zgodnie z zapisami w Statucie Gminy Piława Górna o powołaniu 

komisji doraźnej do spraw nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piława Górna. 

Pozwolę sobie przeczytać treść tej uchwały, uchwała stanowi załącznik nr     . szanowni 

Państwo skład komisji jest również wynikiem zapisów w Statucie. Chciałbym przypomnieć, że 

posiedzenie komisji jest tajne. Termin posiedzenia komisji ustalimy sobie po sesji. Czy są jakieś 

pytania w związku z tym projektem/ Nie widzę, wobec tego przejdziemy do głosowania. 

Następnie Rada w głosowaniu 12 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR   132/XXXII/2017 , która stanowi załącznik nr 4. 

Na sali obecnych 12 radnych. 

Ad. 9. Zapytania i wnioski radnych. 

Nie zgłoszona żadnych wniosków ani zapytań. 

   Ad. 10. Sprawy różne. 

   Nie zgłoszono żadnych spraw różnych. 

   Ad.11. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad zamkną XXXII 

sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej. Ustalono termin następnej sesji na 31 maja 2017 roku 

o godz. 10.30. 

Protokół sporządziła J. Najwer inspektor ds. obsługi RM. 
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