
PROTOKÓŁ NR XXXI/2017 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

Z DNIA 29 MARCA 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. Agnieszka Ceglarz 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

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

współpracownikami.  

Ad. 2 Stwierdzenie kworum. 

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

sali znajduje się 14 radnych, wobec powyższego obrady są prawomocne. Lista obecności 

stanowi załącznik nr 1. 

Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

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

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

Punkty 1,2,3 uważam za zrealizowane. 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Informuję, że protokół z obrad XXIX 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. Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami.    

Burmistrz: 

1. W I kwartale br. złożyliśmy ok. 15 wniosków na dofinansowanie zadań do: WFOŚiGW, 

do Regionalnego Programu Operacyjnego, Urzędu Marszałkowskiego – rewitalizacja 

budynku przy pl. Piastów Śl. 4, do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, do 

Fundacji Krzyżowa. 

2. Otrzymaliśmy dofinansowanie w Programie Lokalny Animator Sportu- wpłynęło 2122 

wnioski, zakwalifikowane zostały 1462 wnioski, co stanowi 69% wszystkich 

aplikujących. Podmioty zatrudniające animatorów otrzymają dofinansowanie do ich 

pracy dofinansowanie ze środków programu „Sport wszystkich dzieci” w wysokości 

1100 zł miesięcznie na okres od 1 marca do 30 listopada 2017 roku. 

3. Gmina Piława Górna otrzyma dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Piławy Górnej w kwocie ok. 27 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

4. Od marca br. przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa „Klub Seniora”. Spotkania 

odbywają się dwa razy w tygodniu tj. we wtorki i czwartki. Gmina złożyła wniosek o 

dofinansowanie na remont i dostosowanie łazienek i zaplecza kuchennego na kwotę ok. 

17,5 tys. zł. 

5. Odbyły się w Piławie Górnej uroczystości z okazji Dnia kobiet organizowane przez 

Związek Emerytów i Rencistów, Klub Seniora, w których uczestniczyłam. 

6. Gościliśmy delegację z Czech. Spotkanie dotyczyło współpracy w 2017 roku. 

7. Odbyło się spotkanie z Jarosławem Machowskim nowo wybranym Prezesem KS 

„Piławianka”. 



8. Odbyły się spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych celem omówienia 

spraw bieżących. 

9. Odbyło się spotkanie z Księdzem Prałatem, na którym omawiane były kwestie 

uroczystości miejsko – kościelnych w tym roku. 

10. 6 kwietnia gościć będzie w gminie Biskup Diecezji Świdnickiej Ignacego Deca. 

   Ad.  6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

    a) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

        bezdomności zwierząt na terenie gminy Piława Górna w 2017 roku, 

Burmistrz: 

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.  rada gminy ma 

obowiązek, corocznie do dnia 31 marca, przyjąć programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

 Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności psów                                    

i kotów, w tym kotów wolnożyjących oraz zwierząt gospodarskich. Wskazuje gospodarstwo 

rolne            w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, placówkę weterynaryjną, 

która zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt oraz schronisko, w którym będą przetrzymywane psy odłowione z terenu Piławy 

Górnej.  W dniu 06.01.2016 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt z 

dnia 15.11.2016 r.  dająca możliwość Gminom do uwzględnienia w Programie planu 

sterylizacji/kastracji zwierząt, które mają właścicieli/opiekunów. Umieszczając taki zapis w 

Programie Gmina ma możliwość sfinansowania tych zabiegów pewnej grupie mieszkańców, 

zmniejszając w ten sposób zagrożenie, że szczeniaki lub kocięta z niechcianych ciąż wylądują 

później na ulicach Piławy Górnej. Program został przekazany do zaopiniowania: Powiatowemu 

Lekarzowi Weterynarii w Dzierżoniowie, który nie wniósł zastrzeżeń do projektu programu. 

Organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającej na 

obszarze Gminy tj. Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt ,,AZYL” w Dzierżoniowie, które 

pozytywnie zaopiniowało otrzymany program. Kołu łowieckiemu ,,Ponowa Niemcza” z/s w 

Niemczy oraz Kołu łowieckiemu ,,Bażant” z/s w Dzierżoniowie, które to w wymaganym 

terminie 21 dni od dnia jego otrzymania nie wniosły żadnych uwag i zastrzeżeń. Środki 

finansowe w wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) na 

realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy Piława Górna. 

Kwota 22 500,00 zł obejmuje wydatki związane z Umową ZGO.6140.23.2016 z 23.12.2016 r. 

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom na terenie Gminy Piława Górna w 2017 r.” Umowa została zawarta pomiędzy 

Gminą Piława Górna, a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt ,,AZYL”. Wydatki te obejmują: 

- wyłapywanie i opieka nad wszystkimi bezpańskimi psami  

- przetrzymywanie zwierząt w schronisku zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- zapewnienie zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej 

- prowadzenie działań związanych z adopcją zwierząt w celu zapewnienia miejsc do 

przetrzymywania nowo zgłoszonych zwierząt 

- bezpośrednie utrzymanie zwierząt. 



Środki w wysokości 6000 zł stanowią opłatę za leczenie bezdomnych zwierząt w tym kastrację 

lub sterylizację bezdomnych kotów oraz zwierząt które posiadają właściciela/opiekuna, a 

pozostałe 500 zł to środki na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt. W związku z powyższym 

wnoszę o przyjęcie tego programu. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jakieś pytania? 

Radny Tomasz Piech: 

Kiedy będzie wystawiony pojemnik z woreczkami na psie odchody 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowiska komisji. 

W imieniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej głos zabrał Wiceprzewodniczący 

Komisji Krzysztof Bielawski, który poinformował, 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? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 

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

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 124/XXXI/2017, która stanowi załącznik nr 3. 

 

    b) w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Piława Górna 

do 

         nowego ustroju szkolnego, 

Burmistrz: 

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Piława 

Górna do nowego ustroju szkolnego w sposób określony w art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe wprowadza nowe regulacje 

prawne w zakresie organizacji gminnej sieci szkolnej, od września 2017 roku. 

Rada Miejska w Piławie Górnej Uchwałą Nr 119/XXX/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku, 

przyjęła projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Piława Górna 

do nowego ustroju szkolnego. W okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku 

sieć szkolna Gminy Piława Górna z obecnego stanu 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego 

gimnazjum ulegnie przekształceniu w 8-letnią szkołę podstawową. Mając na uwadze wskaźniki 

demograficzne, bazę lokalową placówek oświatowych, granice administracyjne miasta, organ 

prowadzący przyjął rozwiązanie umożliwiające przekształcenie gminnej sieci szkolnej od 1 

września 2017 roku w sposób najbardziej efektywny i przede wszystkim gwarantujący 

optymalne warunki realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wszystkim uczniom 

szkół podlegających przekształceniu. Założenia niniejszej uchwały opracowano po uzyskaniu 

opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Dolnośląski Kurator Oświaty pismem 

WRE.540.146.2017 z dnia 07 marca 2017 roku, poinformował Burmistrza Piławy Górnej o 

wydaniu na podstawie art. 208 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające – 

Prawo oświatowe warunkowej pozytywnej opinii w sprawie projektu sieci szkół w Gminie 

Piława Górna od 1 września 2017 roku. Opinia kuratora oświaty jest wiążąca i nie służy od niej 

zażalenie, jednocześnie wskazuje na techniczne zmiany zapisów, które należy uwzględnić w 

uchwale zasadniczej. Zgodnie z zapisem art. 210 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe uwzględniono w niniejszym akcie zmiany 

wskazane w opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w zakresie dostosowania nazwy 

ośmioletniej szkoły podstawowej oraz skorygowano treść § 1 ust. 3 uchwały w sprawie projektu 

sieci szkolnej. Mając na uwadze regulacje prawne określone w ustawie z dnia 23 maja 1991 



roku o związkach zawodowych, dnia 22 lutego 2017 roku Burmistrz Piławy Górnej wystąpiła 

do organizacji związkowych, którym udzielono delegacji w sprawach opiniowania aktów 

prawa miejscowego t. j. do: Rady Oddziału Powiatu Dzierżoniowskiego Regionu Dolny Śląsk 

NSZZ „Solidarność” w Dzierżoniowie; Zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  

w Dzierżoniowie (Organizacja członkowska ds. Oświaty Ogólnopolskiego Porozumienia 

Związków Zawodowych); Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych we 

Wrocławiu. Organizacje związkowe w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu, miały 

możliwość wyrażenia opinii w sprawie. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wniósł 

zastrzeżeń do projektu uchwały. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej pozytywnie 

zaopiniowała zmiany w sieci szkół Gminy Piława Górna. Przedstawiciele Forum Związków 

Zawodowych wyrazili rezygnację z możliwości opiniowania założeń przesłanego projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowiska komisji. 

W imieniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej głos zabrał Wiceprzewodniczący 

Komisji Krzysztof Bielawski, który poinformował, 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? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 

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

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 125/XXXI/2017, która stanowi załącznik nr 4. 

Ad.    c) w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do 

       przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna, 

Burmistrz: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59) art. 131 

wprowadziła kryteria postepowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli publicznych. Do 

publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, 

w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w jednostce,  

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie mające te samą 

wartość następujące kryteria ustawowe:  

1) wielodzietność rodziny kandydata,  

2) niepełnosprawność kandydata,  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 

uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.  Kryteria te uwzględniają zapewnienie jak 

najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której 

rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z 



obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalne potrzeby społeczne. Organ prowadzący określa także 

liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty 

niezbędne dla potwierdzenia spełniania kryterium. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Zasady pracy komisji zostały 

określone w rozdziale 6 ustawy Prawo oświatowe. O wyniku rozstrzyga Komisja rekrutacyjna. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, komisja na trzecim etapie postępowania bierze pod uwagę 

łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1 i 3-7.  

Zaproponowane kryteria odnoszą się do sytuacji rodzinnej dziecka oraz woli pomocy rodzicom 

w wychowaniu dzieci poprzez zapewnienie im wychowania przedszkolnego  

w jednostce leżącej najbliżej miejsca zamieszkania. Dokumenty potwierdzające spełnianie 

danego kryterium zostały określone z zachowaniem zasady ograniczenia wysiłku zgromadzenia 

potrzebnych dokumentów, ale także rzetelnego wiarygodnego potwierdzenia danych, na 

podstawie których uznaje się pierwszeństwo jednego kandydata przed drugim. 

Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym  

w gminnym przedszkolu oraz innych formach wychowania przedszkolnego przeprowadzenie 

rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.  Kryteria były uzgadniane z dyrektorem przedszkola, dla 

którego organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowiska komisji. 

W imieniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej głos zabrał Wiceprzewodniczący 

Komisji Krzysztof Bielawski, który poinformował, 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? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 

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

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 126/XXXI/2017, która stanowi załącznik nr 5. 

 

Ad.    d) w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 

do klasy I szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna, 

Burmistrz: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59) art. 133 

wprowadziła obowiązek określenia przez organ prowadzący kryteriów i przyznania im 

określonej liczby punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkoły podstawowej.  

Do klasy I szkoły Podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej 

gminy, w przypadku wolnych miejsc w jednostce, podczas prowadzonego postępowania 

rekrutacyjnego, powinny być brane pod uwagę kryteria uwzględniające jak najpełniejszą 

realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo 

rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe  

z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalne potrzeby społeczne. Organ prowadzący winien 

określić liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

dokumenty niezbędne dla potwierdzenia spełniania kryterium. 



Zaproponowane kryteria odnoszą się do sytuacji rodzinnej dziecka oraz woli pomocy rodzicom 

w wychowaniu dzieci poprzez zapewnienie im możliwości realizacji obowiązku szkolnego w 

jednostce leżącej najbliżej miejsca zamieszkania. Dokumenty potwierdzające spełnianie 

danego kryterium zostały określone z zachowaniem zasady ograniczenia wysiłku zgromadzenia 

potrzebnych dokumentów, ale także rzetelnego wiarygodnego potwierdzenia danych, na 

podstawie których uznaje się pierwszeństwo jednego kandydata przed drugim. 

Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym  

w szkole podstawowej przeprowadzenia pełnej rekrutacji.  Proponowane kryteria były 

uzgadniane z dyrektorem szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowiska komisji. 

W imieniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej głos zabrał Wiceprzewodniczący 

Komisji Krzysztof Bielawski, który poinformował, 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? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 

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

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 127/XXXI/2017, która stanowi załącznik nr 6. 

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

Burmistrz: 

Są to pierwsze zmiany do budżetu na 2017 rok, które wprowadzają do budżetu zadania, które 

nie znalazły się w budżecie gminy. Większość zadań to te na które złożyliśmy wnioski o 

dofinansowanie, na które po realizacji dostaniemy zwroty. Są to między innymi: 3 wnioski 

złożone przez Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Przedszkole do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska na działania środowiskowe. W każdym wniosku, który składamy musimy 

pokazać, że mamy swoje środki, a w niektórych wręcz 100 % swoich środków. Tak dla 

informacji podam, że dzisiaj złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na rewitalizację 

budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 i mam nadzieję, że te środki otrzymamy. 

Wszystkie zadania szczegółowo omówiła p. Skarbnik na posiedzeniu komisji, jeżeli są pytania 

to proszę. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowiska komisji. 

W imieniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej głos zabrał Wiceprzewodniczący 

Komisji Krzysztof Bielawski, który poinformował, 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?  

Radna Teresa Budzyk: 

Mam pytanie dotyczące rewitalizacji czwórki. Ile mieszkań się tam przewiduje? 

Burmistrz: 

18 mieszkań, izba pamięci i świetlica. 

Radna Teresa Budzyk: 

Ile będzie wejść do budynku? 



Burmistrz: 

Będą dwa wejścia. 

Przewodniczący Rady: 

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

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

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 128/XXXI/2017, która stanowi załącznik nr 7. 

 

Ad.    f) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna. 

Burmistrz: 

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej związana jest ściśle z poprzednią uchwałą. 

Zmienione zostały tylko limity. W związku z tym wnoszę o podjęcie w/w uchwały. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowiska komisji. 

W imieniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej głos zabrał Wiceprzewodniczący 

Komisji Krzysztof Bielawski, który poinformował, 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? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 

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

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 129/XXXI/2017, która stanowi załącznik nr 7. 

Ad.    g) w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piława Górna przedłożonych przez Wodociągi i 

Kanalizację Sp. z o.o.  w Dzierżoniowie. 

Zastępca Burmistrza: 

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do kompetencji Rady Miejskiej w 

Piławie Górnej należy zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które proponują Wodociągi i Kanalizacja Spółka 

z o.o. w Dzierżoniowie na terenie Gminy Piława Górna na okres od 16.05.2017 r. do 15.05.2018 

r. Do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza 

szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan (art. 24 ust. 3 ustawy). Wzór 

wniosku o zatwierdzenie taryf i zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf regulują 

przepisy Rozporządzenia. Stosownie do § 19 ust. 1 tego Rozporządzenia, do wniosku, o którym 

mowa w art. 24 ust. 2 Ustawy, dołącza się taryfę lub taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uzasadnienie wniosku. Oznacza to, że - co do zasady - 

wniosek o zatwierdzenie taryf zawiera taryfę wraz z uzasadnieniem.  

Stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy Burmistrz Piławy Górnej sprawdził, czy taryfy                  

i plan zostały przez Spółkę opracowane zgodnie z przepisami ustawy i przeanalizował koszty, 

o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków pod względem celowości ich ponoszenia. Burmistrz uznał złożony 

przez Spółkę wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę   i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Piława Górna jako przygotowany zgodnie z 

przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

zwanej dalej ustawą, oraz aktualnego rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru 

wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej rozporządzeniem. 



Zmiana wysokości taryf netto według ceny wskaźnikowej na terenie Gminy Piława Górna, 

zgodnie z przedstawionym wnioskiem wygląda następująco:  

zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

Gospodarstwa domowe   wzrost o 1,32% (0,06 zł) 

Pozostali odbiorcy           wzrost o 1,32% (0,06 zł) 

zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Gospodarstwa domowe   wzrost o 1,30% (0.06 zł) 

Pozostali odbiorcy           wzrost 0 1,29% (0,06 zł0 

Dodatkowo w trakcie weryfikacji wystąpiono do Wodociągów i kanalizacji z prośbą o 

udzielenie odpowiedzi na pytania dot. ilości wody dostarczonej z ujęć zlokalizowanych w 

Piławie Górnej do Piławy Dolnej w okresie obrachunkowym i planowanej do dostarczenia w 

okresie obowiązywania taryf- odp. 46 869 m3, prognozy oparte na odczytach z wodomierza 

zlokalizowanego na granicy miejscowości, 

- przepisów prawnych regulujących umorzenia gruntów- umorzenia prawa wieczystego 

użytkowania,  

-wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska w roku obowiązywania nowych taryf - wzrost opłat 

wynika z prognozy opartej na zmianach w prawie wodnym, 

- wpływu wysokości taryf realizowanych przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletnim Planie 

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Gminy Piława 

Górna na lata 2017-2020 - realizacja przedsięwzięcia dotyczącego budowy kolektora z Piławy 

Górnej do Bielawy będzie mogła mieć wpływ na taryfę na okres 2018/2019. 

24 marca br. wystąpiono ponowienie do WiK o: 

- przedstawienie kalkulacji kosztów pośrednich ogólnych, które pokazują udział procentowy 

przypadający na gminę Piława Górna i na gminę Dzierżoniów w podziale: ogólna sprzedaż 

wody w Piławie Górnej, sprzedaż wody przypadająca na mieszkańców Piławy Górnej i 

sprzedaż wody dla mieszkańców Piławy Dolnej – odp. Przedstawiono w zestawieniu obrotów 

i sald, 

- wyjaśnienie czy prognozowana opłata za korzystanie ze środowiska na rok obowiązywanie 

taryf przypadająca na gminę Piława Górna została pomniejszona o kwotę udziału przypadającą 

dla Piławy Dolnej – wskazano, że wszystkie koszty, również ponoszone opłaty za korzystanie 

ze środowiska dotyczące zaopatrzenia w wodę są pomniejszone o wskaźnik, który wyliczany 

jest na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na granicy miejscowości Piława 

Dolna i Piława Górna. Koszty ponoszone na zaopatrzenie w wodę odbiorów miejscowości 

Piława Dolna są ujmowane we wniosku taryfowym składanym dla 5 pozostałych gmin jako 

miejscowości należących do gminy Wiejskiej Dzierżoniów, 

- umotywowanie przyjętej w spółce polityki kształtowania taryf zgodnie, z którą mieszkańcy 

Piławy Górnej posiadają odrębną taryfę w stosunku do pozostałych gmin na terenie których 

spółka prowadzi działalność- polityka taryfowa realizowana przez WiK jest kształtowana z 

uwzględnieniem zapisów zawartych w Porozumieniu Międzygminnym, Studium wykonalności 

dla projektu ‘uporządkowanie ……………” Porozumienie nakłada na spółkę obowiązek 

stosowania jednakowych cen za wodę i ścieki w gminach uczestniczących w tym projekcie 

jeszcze w okresie dwóch lat po zakończeniu projektu, aktualnie gminy Piława Górna nie ma w 

porozumieniu międzygminnym – taryfowym. W konsekwencji przedstawione wnioski 

taryfowe dla Piławy Górnej zawierają inne stawki taryfowe niż w pozostałych gminach. 

Analizując otrzymane odpowiedzi poproszono o uściślenie odpowiedzi dotyczących strat wody 

w Piławie Górnej. Z treści odpowiedzi uzyskanej wynika, że woda, która jest kierowana do 

Piławy Dolnej płynie siecią wodociągową przez teren Piławy Górnej do granic z Piławą Dolną 

i dopiero w tej części końcowej trafia na wodomierz odbiorców Piławy Dolnej. Straty w sieci 

np. awarie dotyczące wyłącznie Piławy Górnej i w spółce WiK są rozliczane na Piławę Górną 

i Piławę Dolną tak jak wszystkie koszty, czyli wg. Wskazań wodomierza na granicy tych 



miejscowości. W związku z tym, że wniosek taryfowy złożony przez WiK posiada wszystkie 

zapisy i załączniki wymagane ustawą i rozporządzeniem, a udzielone odpowiedzi są terminowe 

i obszerne uznano go za kompletny. Jednak nie do końca można się zgodzić z obraną przez 

WiK polityką taryfową w której to mieszkańcy Piławy Górnej są wydzieleni ze wspólnego 

układu wodno-kanalizacyjnego. Gdzie spółka wydzieliła koszty zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ponoszonych na terenie Piławy Górnej, przez co 

mieszkańcy Piławy Górnej posiadają odrębną inną taryfę niż mieszkańcy Piławy Dolnej, do 

których jest dostarczana woda z ujęć Piławy Górnej. Dodatkowo niejasnym, niezrozumiałym 

jest podwyżka taryf dla mieszkańców Pilawy Górnej przy jej braku dla mieszkańców 5 gmin 

Bielawy, Pieszyc, Dzierżoniowa, Gminy Dzierżoniów, Niemczy obsługiwanych przez WiK 

mimo ukończenia w ostatnich 2 latach wielomilionowej inwestycji. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowiska komisji. 

W imieniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej głos zabrał Wiceprzewodniczący 

Komisji Krzysztof Bielawski, który poinformował, 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 Krzysztof Bielawski: 

Po wysłuchaniu p. Burmistrz uważam, że jest teraz taka dziwna sytuacja, bo Piława Dolna na 

2017 nie ma podwyżek, my podwyżki mamy symboliczne, ale mamy i teraz tak się 

zastanawiam, re ostatnie słowa która p. Burmistrz powiedziała, jeżeli chodzi o straty, ale te 

straty nie można powiedzieć, że te straty są na odcinku między Piławą a wodomierzem Piławy 

Dolnej. To jest tak samo jak w budynku wielorodzinnym jest wodomierz główny i lokatorzy 

mają liczniki w mieszkaniu. Z tej logiki wynika tak, że ja w mieszkaniu mam licznik i mnie już 

nie obchodzi jakie straty są między licznikiem głównym a licznikiem moim w mieszkaniu. W 

związku z tym, że jest taka sytuacja to ja uważam, że my będziemy zaraz płacić za mieszkańców 

Piławy Dolnej symbolicznie, bo symbolicznie, ale będziemy płacić. W związku z powyższym 

ja akurat będę przeciwko przyjęciu tych taryf.  

Radny Arnold Kordasiewicz: 

Jestem zaskoczony tym co usłyszałem i będę również głosował przeciwko. 

Radna Halina Przepiórka: 

Chciałam zapytać czy bez względu na wynik głosowania te stawki będą obowiązywać? 

Zastępca Burmistrza: 

Chciałabym się odnieść do wypowiedzi radnego Bielawskiego. Nie do końca się z Panem 

zgadzam, ponieważ uważam, że to nie jest tak jak Pan powiedział, czyli wodomierz główny, 

podliczniki i rozliczanie. Prędzej mogłabym powiedzieć, że to jest wodomierz główny, bo nie 

każdy ma wodomierz w mieszkaniu, a jeżeli ma to według jego wskazań  płaci. Dlatego to 

może jest dobre rozwiązanie. Jeżeli jest awaria na sieci w Piławie Dolnej to dot. tylko i 

wyłącznie mieszkańców Piławy Dolnej. Można byłoby o kradzieżach porozmawiać, ponieważ 

bardzo często ilości kradzionej wody są nie do zlokalizowania, ale  po stronie wodociągów leży 

zlokalizowanie tego problemu. 

Radny Jarosław Łoin: 

W ostatnim czasie na ul. Sienkiewicza pompowali wodę przez cały dzień, a tak naprawdę 

żadnej awarii nie było. 

Radny Krzysztof Bielawski: 



Straty wody to nie tylko awarie, bo na budynku między licznikiem głównym a licznikami w 

mieszkaniach są straty. Awarii żadnych nie ma, nie ma żadnych wycieków i nie wiadomo, gdzie 

ta woda się podziewa. Są stare rury i może do ziemi iść więc nie koniecznie tylko awarie, które 

są niemierzalne. Na pewno jakiś procent tych ubytków, które są można powiedzieć na starej 

instalacji i powinny być rozliczane. Ja to w ten sposób interpretuje. 

Radna Teresa Budzyk: 

Czyli trzeba rozumieć to tak, że ta mała symboliczna podwyżka spowodowana jest tymi 

awariami, ubytkami, czyli należy rozumieć, że w Piławie Dolnej nic się nie zadziało przez ten 

czas, nie było żadnej awarii, nie było żadnych ubytków. Czy tak to można interpretować tak 

najprościej. 

Zastępca Burmistrza: 

Ponieważ Piława Dolna jest rozliczana ze wszystkimi 5 gminami. 

Radna Teresa Budzyk: 

Więc dlatego my jesteśmy inaczej rozliczani, ponieważ jesteśmy, poza tym programem. 

Radny Krzysztof Bielawski: 

Chciałbym jeszcze nawiązać do wypowiedzi radnej, że symboliczna podwyżka i z wypowiedzi 

p. Burmistrz, która wynika z prognozowanej opłaty środowiskowej.  

Przewodniczący Rady: 

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

Następnie Rada w głosowaniu 10 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 130/XXXI/2017, która stanowi załącznik nr 9. 

Ad.  7. Zapytania i wnioski radnych. 

Przewodniczący Rady: 

Czy macie Państwo jakieś zapytania i wnioski? 

Radna Halina Przepiórka: 

Koło budynku byłych zakładów „bobo” rosły lipy i zostały ścięte, czy urząd coś na ten temat 

wie? 

Burmistrz: 

Jest to teren prywatny. Uważam, że była to dobra decyzja. 

Radna Bożena Dziendziel: 

W styczniu zgłaszałam problem niezabezpieczonego wsypu do piwnicy koło piekarni na ul. 

Piastowskiej. Kilka dni temu przechodziłam tamtędy i w dalszym ciągu jest to 

niezabezpieczone. 

Zastępca Burmistrz: 

Zostało wystosowane pismo. Jest to wspólnota i my bez jej zgody nic nie możemy zrobić. 

Sprawę wyjaśnię z Prezesem ZBM. 

Radna Halina Przepiórka: 

Czy w planach zagospodarow3ania przestrzennego ujęte zostały miejsca postojowe przy 

kościele? 

Burmistrz: 

Jest to w planach. 

    Ad. 8. Sprawy różne. 

   Przewodniczący Rady: 

   W ostatnim czasie do Rady wpłynęła odpowiedz na apel w sprawie dofinansowania przez   

Starostę komunikacji miejskiej,  

- odpowiedz na wniosek radnych w sprawie kosztów oczyszczalni w Bielawie, 

- zaproszenie z WiK na konferencję 

- zaproszenie z Urzędu Marszałkowskiego 

Wszystkie pisma znajdują się do wglądu w biurze Rady. 



W sprawach różnych głos zabrała radna Teresa Budzyk, która poruszyła temat możliwości 

przywrócenia jednego kursu autobusu do Wrocławia, który jechałby przez Piławę Górną. 

Następnie głos zabrała radna Bożena Dziendziel, która podziękowała za udzieloną odpowiedz na 

zadane na poprzedniej sesji pytania. 

Zastępca Burmistrza; 

Jeżeli chodzi o autobus na linii Piława Górna – Wrocław. Temat znany jest od lat. Robione było 

badanie potoków pasażerskich i okazało się, że taki kurs jest nieopłacalny z uwagi na to, że w 

Piławie wsiadało 2 osoby. Jak Państwo wiecie PKS został zlikwidowany na tej trasie jeździ 

przewoźnik prywatny. 

Przewodniczący Rady: 

Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos. Nie widzę, wobec tego zamykam XXXI sesję Rady 

Miejskiej w Piławie Górnej. 

 Ad. 9. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad zamknął sesję Rady 

Miejskiej. Ustalono termin kolejnej sesji na 26 kwietnia 2017 roku. 

Protokół sporządziła J. Najwer inspektor ds. obsługi RM. 

 


