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

Z DNIA 29 LISTOPADA 2017 ROKU. 
 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10.30 

Zakończenie posiedzenia godz. 11.30 

 

Ustawowy skład Rady Miejskiej w Piławie Górnej 15 radnych. Obecnych na sesji 13 radnych, 

co stanowi 86,66 % ustawowego składu Rady. 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„Witam serdecznie państwa radnych, p. Zuzannę Bielawską Burmistrza Piławy Górnej                   

p. Burmistrz, 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 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 XXXVII 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. 7 listopada uczestniczyłam w uroczystości z okazji 60 – lecia Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. 

2. 11 listopada odbyły się w Piławie Górnej uroczystości z okazji Święta Niepodległości. 

3. Odbyło się spotkanie z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie p. Ryszardem 

Kospa, którego celem było uzgodnienie warunków współpracy na rok 2018 tj. 

nieodpłatnego skierowania więźniów do prac na rzecz miasta. 

4. Zakończony został remont Komisariatu Policji w Piławie Górnej przy tej okazji odbyło 

się spotkanie Burmistrza z zastępcą Komendanta Powiatowej Policji w Dzierżoniowie 

Przemysławem Marutem. 

5. W sobotę odbyły się uroczystości z okazji jubileuszy 50 - lecia pożycia małżeńskiego 6 

par. 

6. Podpisane zostały umowy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                          

i Gospodarki Wodnej w Szczawnie Zdroju na wykonanie kanalizacji. 

7. Podpisana została umowa na dofinansowanie do Placu Zabaw w Kośminie. 

Ad. 6. Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych oraz ich wykorzystania. 

Zastępca Burmistrza: 

Przedstawiła informację na temat pozyskiwania środków zewnętrznych oraz ich 

wykorzystania, która stanowi załącznik nr 3. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jakieś pytania do przedstawionej informacji? Nie widzę wobec tego przechodzimy do 

następnego punktu. 

  Ad. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

       a) w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru  
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          w Piławie Górnej, 

   Burmistrz: 

W związku ze zmianą ustroju szkolnego i likwidacją gimnazjów konieczne było dostosowanie 

sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. W dniu 29 marca 2017 r. Rada Miejska w Piławie 

Górnej Uchwałą Nr 125/XXXI/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych                

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego ustaliła nową sieć szkół, która funkcjonuje od roku 

szkolnego 2017/2018.  

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zmianami) organ stanowiący jst prowadzący 

dotychczasowe gimnazjum stwierdza w drodze uchwały, zakończenie jego działalności w 

terminie do 30 listopada 2019 r. Termin ten wynika z pozostawionej przez ustawodawcę 

możliwości funkcjonowania gimnazjów do 31 sierpnia 2019 r.  Rada Miejska podjęła decyzję 

o włączeniu Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru              w Piławie Górnej przy ul. Wiejskiej 2 

do Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego     w Piławie Górnej z dniem 1 

września 2017 roku.. Gimnazjum zatem funkcjonowało do 31 sierpnia 2017 roku i z tą datą 

zakończyło działalność. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały deklaratoryjnej jest zasadne 

Przewodniczący Rady: 

Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 

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

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 157/XXXVIII/2017, która stanowi załącznik nr 4. 

 

Ad. b) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej, 

Burmistrz: 

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły 

podstawowej w ośmioletnią szkołę  podstawową wynika z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.  

Zgodnie z założeniami reformy edukacji, sześcioletnie szkoły podstawowe z dniem 1 września 

2017 roku stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Organy stanowiące jednostek 

samorządu terytorialnego zobowiązane są do stwierdzenia tego przekształcenia w drodze 

uchwały. Z dniem 1 września 2017 roku, uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej 

sześcioletniej szkoły podstawowej stali się uczniami i pracownikami ośmioletniej szkoły 

podstawowej. Od września 2017 roku w ośmioletniej Szkole Podstawowej im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego rozpoczęli naukę uczniowie klas VII a od 1 września 2018 roku będą oni 

pierwszymi uczniami klas VIII tej szkoły.  

Siedziba i obwód Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej 

są tożsame z siedzibą i obwodem ustalonym Uchwałą 125/XXXI/2017 Rady Miejskiej                

w Piławie Górnej z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów Gminy Piława Górna do nowego ustroju szkolnego. 

W związku z powyższym celowe jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowisko połączonych komisji rady. 

W imieniu połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego        

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

został zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 

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

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 158/XXXVIII/2017, która stanowi załącznik nr 5. 
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Ad. c) w sprawie: nadania statutu Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego    

w Piławie Górnej, 

Burmistrz: 

Na podstawie art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60 ze zm.) w dniu 29 marca 2017 r. Rada Miejska w Piławie 

Górnej Uchwałą 125/XXXI/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych                       

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego ustaliła nową sieć szkół, która funkcjonuje od roku 

szkolnego 2017/2018. Zgodnie     z zapisami w/w uchwały sześcioletnia szkoła podstawowa       

i trzyletnie gimnazjum przekształcone zostały w ośmioletnią szkołę podstawową. Według 

zapisów art. 210 ust. 4 w/w ustawy uchwała o sieci stanowi akt założycielski nowopowstałej 

szkoły tj. Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej. 

Natomiast art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 59 ze zm.) wskazuje, iż organ założycielski nadaje pierwszy statut. Złożony przez 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej, 

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną szkoły w dniu 9 października 2017 roku 

projekt statutu, zawiera zapisy szczegółowe określone w art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami). 

W związku z powyższym celowe jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Przewodniczący Rady: 

Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 

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

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 159/XXXVIII/2017, która stanowi załącznik nr 6. 

 

 Ad.   d) w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Piława Górna z organizacjami 

    pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

    pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, 

Zgodnie  z ustawą   z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                           

i o wolontariacie Rada Miejska przyjmuje do 30 listopada Roczny Program Współpracy Gminy 

Piława Górna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa                   

w art.3ust.3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                          

i o wolontariacie na rok 2018. .Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018  utworzony 

został w oparciu o wymogi ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w 

oparciu o doświadczenia realizacji programów w latach ubiegłych. Gmina współpracując 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach 

uchwalonego programu planuje przeznaczenie środków finansowych w wysokości 186.000,00 

zł,  które zostaną określone w uchwale budżetowej na rok 2018 .    Program współpracy 

ma charakter otwarty i stanowi zbiór form, celów, kierunków,   priorytetów i środków 

finansowych regulujących praktykę współdziałania. Szczegóły dotyczące realizacji zadań  

definiowane są w poszczególnych umowach dotyczących ich realizacji .      

Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowisko połączonych komisji rady. 

W imieniu połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego        

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

został zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 

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

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 160/XXXVIII/2017, która stanowi załącznik nr 7. 

 

Ad.     e) w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, 
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Burmistrz: 
Z mocy przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2016  poz. 487)  prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych 

gmin. Realizacja w/w zadań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki                                    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie 

przez Radę Miejską. Program w roku 2018 będzie realizowany pod kierownictwem Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Program będzie realizowany w oparciu o środki finansowe 

pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102.000,00 

zł. W 2018 roku na realizację programu zaplanowane są środki finansowe w wysokości 102.000,00 zł 

w tym w podziale na: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości -   

96.000,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na: na realizację zadania publicznego               

w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie walki            

z patologiami społecznymi wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piława Górna, w tym organizacja zajęć 

pozalekcyjnych, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, warsztaty o charakterze 

profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych gminy, wynagrodzenia członków 

GKRPA, wynagrodzenia terapeutów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii – 6.000,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na: 

zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, spotkania informacyjne 

dla uczniów z placówek oświatowych z Piławy Górnej. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowisko połączonych komisji rady. 

W imieniu połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego        

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

został zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 

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

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 161/XXXVIII/2017, która stanowi załącznik nr 8. 

 

 Ad.   f) w sprawie: określenia jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Piława 

Górna,  które utworzą rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów, ich przeznaczenia, 

sposobu i trybu sporządzania planu finansowego oraz dokonywania zmian w tym planie i ich 

zatwierdzania, 

Burmistrz: 

Zgodnie z reformą systemu oświaty oraz podjętą przez Radę Miejską w Piławie Górnej 

Uchwałą Nr 125/XXXI/2017   z dnia 29  marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  włączono z dniem 1 września 2017 

roku oddziały Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru do Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej. W związku z powyższym  konieczne jest podjęcie 

uchwały aktualizującej wykaz oświatowych jednostek budżetowych, prowadzonych przez 

Gminę Piława Górna, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, ustalenie źródeł 

dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego oraz 

dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowisko połączonych komisji rady. 

W imieniu połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego        

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

został zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 
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Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 162/XXXVIII/2017, która stanowi załącznik nr 9. 

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

Burmistrz: 

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Gorna wraz                         

z autopoprawką został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji. Jeżeli macie Państwo 

jakieś pytania to proszę, a jeżeli nie wnoszę o podjęcie w/w uchwały. 
Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowisko połączonych komisji rady. 

W imieniu połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego        

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

został zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 

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

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 163/XXXVIII/2017, która stanowi załącznik nr 10. 

 

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

Burmistrz: 

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmiany w wieloletniej prognozy finansowej został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji przez p. Skarbnik. W związku z powyższym 

wnoszę o podjęcie w/w uchwały.   
Przewodniczący Rady: 

Proszę o stanowisko połączonych komisji rady. 

W imieniu połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego        

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

został zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 

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

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 164/XXXVIII/2017, która stanowi załącznik nr 11. 

W trakcie głosowania na sali obecnych 12 radnych. 

Ad. 8. Zapytania i wnioski radnych. 

Radni nie zgłosili żadnych zapytań, ani wniosków. 

   Ad. 9. Sprawy różne. 

   Przewodniczący Rady:  

   Poinformował, że do Rady wpłynęło pismo mieszkańca Kośmina w sprawie remontu 

   ul. Kosynierów, które zostało przekazane do załatwienia zgodnie z kompetencja. 

   Ad. 10. Zakończenie sesji. 

   Przewodniczący po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad zakończył XXXVIII 

   sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej. Ustalono termin następnej sesji na 28 grudnia 2017 

   roku o godz. 10.30. 

Protokół sporządziła  J. Najwer inspektor ds. obsługi RM. 


