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PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU. 
 
Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10.30 
Zakończenie posiedzenia godz. 11.30 
 
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. Zuzannę Bielawską Burmistrza Piławy Górnej p. Zastępcę 
Burmistrza Izabelę Woronowicz, p. Małgorzatę Surdyk Skarbnika Gminy, p. Jacka Mikusa Sekretarza 
Gminy.  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. Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 7 jako p.pkt. ‘g” projektu 
uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Piławie Górnej”. Proszę o kilka słów wyjaśnienia p. Skarbnik. 
Skarbnik Gminy: 
Dodany projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  Piławie 
Górnej”. Finansowanie tego zadania wynosi 20 tys. Zł. 10 tys. Zł to dotacja bezzwrotna. Na potrzeby 
Funduszu Ochrony Środowiska potrzebna jest uchwała Rady Miejskiej oraz opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
Przewodniczący Rady: 
Czy mają Państwo jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę, ale prosiłbym o przegłosowanie. 
Następnie Rada w głosowaniu 15 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących 
przyjęła zaproponowany porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą. 
Przewodniczący Rady: 
Punkt 1,2 i 3 uważam za zrealizowany. 
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 sierpnia 2017 roku. 
Przewodniczący Rady: 
Informuję, że protokół z obrad XXXIV 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: 
1.4 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej. Do nauki w 22 
oddziałach przystąpiło 465 uczniów i 175 przedszkolaków. 
2.Odbył się piknik charytatywny „dla Krystiana”. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się zebrać ok 
6500 zł. 
3.21 września w Dobrušce podpisane zostało porozumienie dla wspólnego projektu. Staramy się 
wspólnie o środki z Funduszu Mikroprojektów na 2018 rok. 
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4.W dniach 22-24 września uczestniczyłam w Forum Geologicznym organizowanym przez GEOPARK             
i Wydział wiedzy o ziemi Uniwersytetu Wrocławskiego. Forum odbyło się w Wojsławicach. 
5.Uczestniczyłam w Dniu Seniora zorganizowanym przez Związek Niewidomych  w Dzierżoniowie. 
W dniu jutrzejszym odbędzie się Konferencja z okazji nadania praw miejskich Piławie Górnej i 275 – 
lecia utworzenia osady Braci Morawskich. Na konferencji odbędzie się premiera filmu o Piławie. 
6.Gmina otrzymała dofinansowanie z RPO na remont 2 budynków przy ul. Sienkiewicza 17 i 18. 
7.Dobiega końca remont sceny w Miejskim Ośrodku Kultury i Biblioteki. 
8.Zakończono remont pomieszczeń w Świetlicy Środowiskowej. 
Przewodniczący Rady: 
Czy są pytania do przedstawionej przez p. Burmistrz informacji? 
Radny Krzysztof Bielawski: 
Chciałbym tylko poinformować, że na pikniku radni wpłacili 400 zł. 
Ad. 6. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Piława Górna za I półrocze 2017 roku. 
Przewodniczący Rady: 
W dniu 15 września wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, która 
stanowi załącznik nr 3. 
Skarbnik Gminy: 
Przedstawiła informację o wykonaniu budżetu Gminy Piława Górna za I półrocze 2017 roku, które 
stanowi załącznik nr 4. 
Przewodniczący Rady: 
Czy są jakieś pytania do przedłożonej informacji? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do następnego 
punktu. 
Ad. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał: 
    a) w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Piława Górna 
        w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze 
        województwa dolnośląskiego” 
Burmistrz: 
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych 
paliwem stałym oraz ograniczenia niskiej emisji innych substancji stanowiących o przekroczeniu 
standardów jakości powietrza, Gmina Piława Górna planuje przystąpić do Programu ,,Ograniczenie 
niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Jednym z warunków udziału w programie jest 
przyjęcie przedstawionego Regulaminu określającego m.in. zasady naboru, sposobu rozliczenia oraz 
sposobu przekazania dofinansowania otrzymanego od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. W dniu 04.08.2017 r. zakończył się nabór zgłoszeń mieszkańców Gminy Piława 
Górna o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania służącego ochronie powietrza polegającego na 
wymianie dotychczasowych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne. W ramach ogłoszonego naboru 
złożone zostały 42 zgłoszenia. Podczas prowadzonych prac zlikwidowanych zostanie 48 pieców 
znajdujących się w domach jednorodzinnych   i w mieszkaniach na terenie Gminy. W związku                         
z powyższym wnoszę o podjęcie uchwały. 
Przewodniczący Rady: 
Proszę o stanowisko połączonych komisji. 
W imieniu połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Technicznej 
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 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów przeciwnych 
podjęła UCHWAŁĘ NR 143/XXXVI/2017, która stanowi załącznik nr 5. 
Ad. 7    
 b) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy śródmiejskiej Piławy Górnej”. 
Burmistrz: 
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Z wnioskiem o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu wystąpił przedsiębiorca – władający przedmiotową nieruchomością.  Zamierzeniem 
wnioskodawcy jest rozbudowa obiektów poprzemysłowych, aktualnie nieużytkowanych,                                  
z przeznaczeniem na usługi z funkcją mieszkaniową o charakterze śródmiejskim. Dla przedmiotowego 
obszaru obowiązuje aktualnie miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwała 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 229/XLV/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Doln z 2010 
nr 194 poz. 2968); jednakże, ze względu na ustalone w nim linie rozgraniczające, które nie uwzględniają 
granic władania oraz dodatkowo, poprzez ustanowioną linię zabudowy po obrysie budynku ograniczają 
znacząco możliwości rozbudowy istniejącego obiektu. Zgodnie z art. 6 ustawy o planowaniu                            
i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą do 
zagospodarowania swojego terenu, do którego posiada tytuł prawny, jeżeli nie narusza to chronionego 
prawem interesu publicznego oraz osób trzecich.  W omawianym przypadku nie zachodzi sprzeczność 
z interesami, o których mowa wyżej.  
W wyniku przeprowadzonej analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia wnioskowanego planu 
stwierdza się, że w ustaleniach obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Piławy Górnej obszar objęty niniejszą uchwałą przeznaczony jest na cele zgodne 
z zamierzeniem wnioskodawcy, nie zachodzi zatem okoliczność naruszenia regulacji zawartych                 
w dokumencie kierunkowym. Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę więc o przyjęcie uchwały                        
w zaproponowanym brzmieniu. 
Przewodniczący Rady: 
Proszę o przedstawienie stanowiska połączonych komisji. 
W imieniu połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Technicznej 
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 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów przeciwnych 
podjęła UCHWAŁĘ NR 144/XXXVI/2017, która stanowi załącznik nr 6. 
Ad. 7 
 c) w sprawie: zmiany Uchwały Nr 140/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 
    30 sierpnia 2017 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość  
     i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia  
     nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkole podstawowej prowadzonych przez 
Gminę Piława Górna. 
Burmistrz: 
Zgodnie z uwagami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w uchwale Nr 
140/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych 
składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkole podstawowej 
prowadzonych przez Gminę Piława Górna, należało dokonać zmian: 
1). w zapisie § 2 w taki sposób, aby jednoznacznie określić wysokość dodatku motywacyjnego, bez 
zastosowania stawek osobno dla dyrektora i osobno dla pozostałych nauczycieli; 
2). w zapisie § 4 w taki sposób, aby zostały uwzględnione wszystkie możliwości przewidziane  
w przepisach wykonawczych, bez wskazania konkretnych sytuacji, w których zachodzi przesłanka do 
wypłaty dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy nauczyciela. 
Proszę również o wykreślenie w pkt. 14 zapisu „ścieżki edukacyjne” oraz dopisanie w pkt. 6 p. pkt. 6 
paragraf 2 „troska o harmonijną atmosferę w placówce”. Projekt uchwały przedstawiono 
odpowiednim władzom statutowym związków zawodowych, zrzeszających nauczycieli, które nie 
wniosły żadnych uwag do wyżej omówionego projektu uchwały. 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
Przewodniczący Rady: 
Proszę o przedstawienie stanowiska połączonych komisji. 
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W imieniu połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Technicznej 
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 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów przeciwnych 
podjęła UCHWAŁĘ NR 145/XXXVI/2017, która stanowi załącznik nr 7.    
Ad. 7 
 d) w sprawie: zmiany Uchwały Nr 141/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piławie Górnej 30 sierpnia 2017 
roku w sprawie: Budżetu Obywatelskiego Gminy Piława Górna. 
Burmistrz: 
Otrzymaliśmy informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, że powinniśmy dokonać zmiany     
w uchwale, która została podjęta w dniu 30 sierpnia br. Zmiana dotyczy zapisu w §1 ust. 4, który 
otrzyma brzmienie „ Uprawnionymi do wzięcia udziału w procesie przeprowadzenia budżetu 
obywatelskiego są pełnoletni mieszkańcy Piławy Górnej”. W związku z powyższym wnoszę o podjęcie 
tej uchwały. 
Przewodniczący Rady: 
Proszę o przedstawienie stanowiska połączonych komisji. 
W imieniu połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Technicznej 
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 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów przeciwnych 
podjęła UCHWAŁĘ NR 146/XXXVI/2017, która stanowi załącznik nr 8. 
Ad. 7 
e) w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Piława Górna oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu przez Burmistrza Piławy Górnej. 
Skarbnik Gminy: 
Celem podjęcia uchwały jest sprzedaż wyemitowanych obligacji komunalnych Gminy Piława Górna         
w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy w 2017 roku związanego z realizacją zadań 
majątkowych oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu emisji papierów wartościowych, 
pożyczek i kredytów. W uchwale budżetowej Gminy na 2017 rok jako źródło przychodów, wskazano 
sprzedaż papierów wartościowych w wysokości 1 000 000 zł – obligacji komunalnych wyemitowanych 
przez Gminę Piława Górna. Uchwała określa ogólne warunki emisji obligacji komunalnych, w tym: 
wielkość emisji, podział na transze i serie oraz termin wykupu poszczególnych obligacji komunalnych. 
Sposób wykupu obligacji komunalnych zapewnia płynność finansową budżetu  
w poszczególnych latach. 
Przewodniczący Rady: 
Proszę o przedstawienie stanowiska połączonych komisji. 
W imieniu połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Technicznej 
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 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów przeciwnych 
podjęła UCHWAŁĘ NR 147/XXXVI/2017, która stanowi załącznik nr 9.    
Ad. 7 
    f) w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2017, 
Burmistrz: 
Zmiany w budżecie na 2017 rok dotyczą Szkoły Podstawowej, ponieważ musimy dofinansować 
podstawową działalność w wynagrodzeniach po przyłączeniu gimnazjum, o tym mówiliśmy, te środki 
będą potrzebne oraz na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Skarbnik Gminy: do projektu uchwały dodane jest nowe brzmienie § 9 „W Uchwale 114/XXVIII/2016 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 grudnia 2016 roku § 4 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Ustala 
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się przychody budżetu w wysokości 2 531 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 
991 432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 
2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 
a) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 
300 000 zł, 
b) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 1 000 000 zł, z tego 
na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 8 568 zł, 
c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu              
w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 
3. Upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu: 
a) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 
ustalonego limitu, 
b) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę do wysokości ustalonego limitu, 
c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do 
wysokości ustalonego limitu”. 
Przewodniczący Rady: 
Proszę o przedstawienie stanowiska połączonych komisji. 
W imieniu połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Technicznej 
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 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów przeciwnych 
podjęła UCHWAŁĘ NR 148/XXXVI/2017, która stanowi załącznik nr 10. 
Ad. 7 
g) w sprawie: dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna. 
Skarbnik Gminy: 
Przewodniczący Rady: 
Proszę o przedstawienie stanowiska połączonych komisji. 
W imieniu połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Technicznej 
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 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów przeciwnych 
podjęła UCHWAŁĘ NR 149/XXXVI/2017, która stanowi załącznik nr 11. 
Ad. 7  
h) w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej”. 
Skarbnik Gminy: 
W związku z zawiadomieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu nr ZIP.WB.4101.6.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku o przyznaniu dofinansowania Gminie 
Piława Górna na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej”, Rada 
zatwierdza zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 10.000 zł. Warunki zaciągnięcia i spłaty 
pożyczki określi umowa z WFOŚiGW we Wrocławiu. We wniosku o udzielenie pożyczki ustalono 
następujące zapisy: zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel in blanco, okres spłaty pożyczki: 
lata 2018-2019, spłata pożyczki odbywać się będzie 16 każdego miesiąca kończącego kwartał, 
poczynając od 16 września 2018 roku i wynosić będzie odpowiednio w kolejnych latach: 16.09.2018 r 
– 2500 zł; 16.12.2018 r. – 2500 zł; 16.03.2019 r. – 2500 zł; 16.06.2019 r. -2500 zł. Płatność z tytułu 
odsetek regulowana będzie miesięcznie. Istnieje również możliwość częściowego umorzenia spłat rat 
pożyczki po spełnieniu określonych wymogów. Oprocentowanie pożyczki wyniesie 2,75. Jest to 
niewielka kwota, ale przydatna. W związku z powyższym proszę o podjęcie wyżej omówionej uchwały. 
Przewodniczący Rady: 
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Czy są jakieś pytania? 
Radny Krzysztof Bielawski: 
Chciałbym podziękować za umożliwienie wejścia na budowę hali sportowej, bo naprawdę było warto 
zobaczyć. 
Przewodniczący Rady: 
Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania 
Następnie Rada w głosowaniu 15 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów przeciwnych 
podjęła UCHWAŁE NR 150/XXXVI/2017, która stanowi załącznik nr 12. 
Ad. 8. Zapytania i wnioski radnych. 
Radna Halina Przepiórka: 
Czy byłaby możliwość zamontowania jednej lampy na parkingu koło ORLIKA? 
Zastępca Burmistrza: 
Przed halą sportową jest ostatnia lampa. Postawienie dodatkowej latarni wiązałoby się z wykonaniem 
projektu, gdyż jest to już inwestycja. Po za tym w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na tym terenie nie ma parkingu. 
  Ad. 9. Sprawy różne. 
Radni nie zgłosili żadnych spraw. 
Ad. 10. 
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad zamknął XXXVI sesję Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej. Ustalono termin następnej sesji na 25 października 2017 roku o godz. 10.30. 
Protokół sporządziła J. Najwer inspektor ds. obsługi RM. 


