Protokół Nr 4/15
IV Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 29 stycznia 2015 roku
IV Sesja Rady Miasta odbyła się w Sali widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Godzina rozpoczęcia – 15.05
Godzina zakończenia –17.28
Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W obradach uczestniczyły osoby
zaproszone (załącznik nr 2) oraz mieszkańcy (załącznik nr 3).
Obsługę prawną sesji sprawował Pan Marcin Słomski – Radca Prawny Urzędu Miasta Piechowice.
Ad.1
Przewodniczący Rady Miasta Paweł Zackiewicz o godz. 15.05 otworzył obrady IV sesji Rady
Miasta Piechowice. Powitał obecnych na sesji: Burmistrza Miasta Piechowice Pana Witolda Rudolfa,
Zastępcę Burmistrza Panią Dorotę Piróg, Sekretarz Miasta Panią Iwonę Sobaś – Łużniak, Skarbnik
Miasta Panią Martę Mielczarek, Pana Grygorcewicz Prezesa KSWiK, Pana Popławskiego Kierownika
KSWiK, Panią Annę Podworska-Michalak, pracowników merytorycznych Urzędu Miasta, Radnych
Rady Miasta Piechowice. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum, co jest
jednoznaczne z prawomocnością obrad.
Przewodniczący, w imieniu swoim i Radnych Rady Miasta, pogratulował Pani Dorocie Piróg objęcia
stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Piechowice.
Ad.2
Przewodniczący Rady Miasta zgłosił wnioski formalne:
1. o wycofanie z porządku obrad w pkt. 3 lit. I podjęcia uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych,
przewodniczących komisji oraz przewodniczących zarządów osiedli Gminy Miejskiej Piechowice – ze
względu na konieczność dopracowania projektu uchwały przez wszystkie komisje Rady Miasta.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny, który został przyjęty 11 głosami „za”, przy
1 głosie „przeciw” i 3 głosami „wstrzymujących się”.
2. o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 3 lit. I podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku – ze względu na obowiązek ustawowy i wynikający ze Statutu Miasta Piechowice oraz terminy kontroli zawarte w planie pracy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny, który został przyjęty 15 głosami „za”.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
A. przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy Miejskiej Piechowice zgodnie z wnioskiem Karkonoskiego Systemu Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowcu.,
B. dopłat do cen dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków dla odbiorców indywidualnych
(gospodarstwa domowe) i użytkowników rodzinnych ogródków działkowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice na okres od 01 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
C. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice w zakresie jednostki strukturalnej Piechowice – obszar planistyczny „C”,
D. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „Górzyniec” w Piechowicach, dla działek nr 115/12 i nr 115/13 położonych pomiędzy ulicą Zawadzkiego, ulicą Jaworową i ulicą Słoneczną,
E. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicy działki nr 113 w jednostce strukturalnej Pakoszów w Piechowicach,
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F. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w granicach
działek nr 53/1; 53/2; 54/1; 54/3 i 54/4 oraz 152/1 i 152/2 w jednostce strukturalnej Michałowice w Piechowicach,
G. zmiany uchwały nr 298/L/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Piechowice lub jej jednostkom podległym
H. wyboru przedstawicieli Rady Miasta Piechowice do Kapituły Tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Piechowice.
I.
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku.
4. Wnioski i zapytania mieszkańców.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
6. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta.
7. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad po wprowadzonych zmianach.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie
Ad.3
A. Pani Halina Leszczyńska-Himik przedstawiła projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres
od dnia 01 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy Miejskiej Piechowice zgodnie z
wnioskiem Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowcu.
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego oraz Komisji ds. Komunalnych,
Rolnych i Ochrony Środowiska.
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 13/IV/2015.
Radny zadał pytanie o zasadność ustalania taryfy na 10 miesięcy. Pani Leszczyńska-Himik wyjaśniła,
że wzięto pod uwagę, aby okres obowiązywania taryf pokrywał się z rokiem kalendarzowym, co jest
ważną rzeczą przy planowaniu budżetu, zarówno KSWiK, jak i Gminy Piechowice.
B. Pani Halina Leszczyńska-Himik przedstawiła projekt uchwały w dopłat do cen dostarczonej wody
i odprowadzanych ścieków dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) i użytkowników
rodzinnych ogródków działkowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice na okres od 01 marca
2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego oraz Komisji ds. Komunalnych,
Rolnych i Ochrony Środowiska.
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 14/IV/2015.
Prezes KSWiK Pan Grygorcewicz podziękował za pracę radnych w komisjach Rady Miasta
Piechowice, nakreślił problemy, z jakimi boryka się KSWiK i przybliżył planowane inwestycje.
C. Architekt Biura Obsługi Inwestycji „DOM” sp. z o.o. w Jeleniej Górze Pani Anna PodworskaMichalak przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice w zakresie jednostki strukturalnej Piechowice – obszar
planistyczny „C”,
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego oraz Komisji ds. Komunalnych,
Rolnych i Ochrony Środowiska.
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 15/IV/2015.
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D. Pani Anna Podworska-Michalak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „Górzyniec” w Piechowicach, dla
działek nr 115/12 i nr 115/13 położonych pomiędzy ulicą Zawadzkiego, ulicą Jaworową i ulicą
Słoneczną.
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego oraz Komisji ds. Komunalnych,
Rolnych i Ochrony Środowiska.
Uchwała została podjęta15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 16/IV/2015.
E. Pani Anna Podworska-Michalak przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicy działki nr 113 w jednostce
strukturalnej Pakoszów w Piechowicach.
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego oraz Komisji ds. Komunalnych,
Rolnych i Ochrony Środowiska.
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 17/IV/2015.
F. Pani Anna Podworska-Michalak przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w granicach działek nr 53/1; 53/2; 54/1;
54/3 i 54/4 oraz 152/1 i 152/2 w jednostce strukturalnej Michałowice w Piechowicach
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego oraz Komisji ds. Komunalnych,
Rolnych i Ochrony Środowiska.
Uchwała została podjęta15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 18/IV/2015.
15.56 Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę techniczną.
16.05 podjęcie obrad po przerwie
G. Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 298/L/2010 Rady
Miasta Piechowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udziela nia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Miejskiej Piechowice lub jej jednostkom podległym
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 19/IV/2015.
H. Przewodniczący Rady Miasta zabrał głos w sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Piechowice do Kapituły Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice.
Przewodniczący Rady Miasta zgłosił kandydatury:
1. Józefa Nadolnego, 2. Moniki Stawickiej, 3. Zdzisława Jędrzejka.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
Inni kandydaci nie zostali zgłoszeni – wniosek o zamknięcie listy przedstawicieli został przyjęty
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta odczytał pełny tekst podejmowanej uchwały.
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 20/IV/2015.
I. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku.
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 21/IV/2015.
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Ad.4
ze względu na brak zgłoszeń mówców – punkt nie został zrealizowany
Ad.5
Burmistrz Miasta złożył informację z działalności międzysesyjnej (całość wypowiedzi można odsłuchać z nagrania zamieszczonego na stronie BIP – zakładka nagrania z sesji).
Ad. 6
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół z III sesji Rady Miasta Piechowice,
która odbyła się 30 grudnia 2014 roku.
Radny Marcin Ramski zgłosił uwagę do protokołu w pkt. 3 C:
„Przewodniczący Komisji ds. Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki Marcin Ramski zgłosił wniosek o
przesunięcie z działu 600 Remonty dróg 7 tyś. zł., z działu 927 wydatki Piechowickiego Ośrodka
Kultury 3 tyś. zł. Kwota 10 tyś. zł. zostałaby przeznaczona na dosprzętowienie i konserwację
obiektów sportowych na terenie Piechowic.”
Poprzednie brzmienie:
„Przewodniczący Komisji ds. Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki Marcin Ramski zgłosił wniosek o
przesunięcie z działu 600 Remonty dróg 7 tyś. zł., z działu 927 wydatki Piechowickiego Ośrodka
Kultury 3 tyś. zł. Kwota 10 tyś. zł. zostałaby przeznaczona na dosprzętowienie i konserwację Orlika.”
Protokół, po uwzględnieniu uwagi Radnego Marcina Ramskiego, został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 7
Przewodniczący Rady Miasta przekazał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Lokalnego poinformowała o udziale w szkoleniu
organizowanym przez RIO, na spotkaniu komisji opiniowano projekty uchwał, zajmowano się
problemami lokalnymi oraz ustalono plan pracy.
Przewodniczący Komisji ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony Środowiska przedstawił sprawy,
jakimi komisja zajmowała się na dwóch posiedzeniach, głównie opiniowanie projektów uchwał oraz
pism. Ustalony został plan pracy komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki udzielił informacji o
spotkaniu, na którym opiniowane były wnioski, pracowano nad planem pracy.
Przewodniczący Komisji ds. Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki szczegółowo omówił przebieg
posiedzenia komisji. Zajmowano się m. in. harmonogramem zajęć na feriach, kalendarzem imprez,
planem pracy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że podczas jednego posiedzenia komisji ustalony
został plan pracy na I półrocze.
Ad. 8
Ze względu na fakt, że nie wpłynęły skargi i wnioski do Rady Miasta – punkt nie został zrealizowany.
Ad. 9
Radny Radosław Bieniek przedstawił trzy wnioski: 1. dot. poprawy zabezpieczenia
przeciwpowodziowego cieku wodnego wychodzącego za ul. Szkolną 10, przechodzącego pod torami
kolejowymi; 2. dot. poprawy zniszczonej i dziurawej nawierzchni na ul. Kopernika od wyjazdu z ul.
22go Lipca; 3. o naprawę wyłączającej się samoczynnie w nocy lampy przy 22go Lipca, naprzeciw
posesji Kopernika 1.
Radny Zdzisław Jędrzejek zaproponował, aby komisje opiniując wnioski przeprowadzały wizję
lokalną, co pomoże we właściwej ocenie stanu rzeczy. Radny Radosław Bieniek poparł tą propozycję.
Wiceprzewodniczący na pytanie Radnego Marcina Ramskiego w sprawie poniedziałkowych dyżurów
wyjaśnił, że jest gotów dyżurować w każdy poniedziałek. Zachęcił radnych do stworzenia
harmonogramu dyżurów według ich możliwości i dyspozycyjności.
Radna Agnieszka Mandziej wnioskuje o doświetlenie ulicy Piastowskiej poprzez zamontowanie
trzech opraw oświetleniowych. Przedstawiła problem składowiska – plac budowy przy ulicy
Piastowskiej. Zapytała, kto jest właścicielem terenu; dlaczego teren użytkowany jest w ten sposób; czy
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gmina pobiera opłaty od firmy; czy można zdyscyplinować firmę o uprzątnięcie drogi z gliny
naniesionej przez samochody wysokotonażowe.
Radna Dorota Zimna zapytała o możliwość nadania nazwy ulicy, potocznie nazywaną ulicą
Kościuszki.
Radna Monika Stawicka zasygnalizowała, że złożyła do biura Rady Miasta dwa wnioski.
Radny Bogdan Widak zwrócił się do radnych z prośbą o rozeznanie się wśród mieszkańców ze
swoich okręgów, jakie są potrzeby doświetlenia, remontu dróg.
Radny Dariusz Uzorko wnioskuje o spowodowanie uprzątnięcia terenu za starym magazynem
leżącym przy ulicy Świerczewskiego (dolne Piechowice).
Radny Zdzisław Jędrzejek wnioskuje o dosypanie kamienia na ulicę Prusa, celem utwardzenia
nawierzchni.
Radna Dorota Zimna wnioskuje o wyegzekwowanie od właścicieli/dzierżawców, aby uprzątnęli lub
zlikwidowali kontenery z używaną odzieżą. Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że już zostało
wystosowane pismo w tej sprawie.
Radny Bogdan Widak zadał pytanie Burmistrzowi o zakres obowiązków Zastępcy Burmistrza.
Uzyskał odpowiedź, że Pani Dorocie Piróg został powierzony nadzór nad Referatem Gospodarczym i
Nadzoru Właścicielskiego oraz Referatem Spraw Społecznych i Pozyskiwania Środków. Ponadto
Burmistrz odniósł się do kwestii wizji lokalnych, a także treści składanych wniosków.
Radny Leon Smolczyński zaapelował o współpracę Komisji ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony
Środowiska oraz Komisji ds. Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki przy rozpatrywaniu
wniosku o oświetlenie ulicy Polnej.
Radny Paweł Zackiewicz zaproponował wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta celem
opracowania wspólnych projektów. Zasygnalizował brak uregulowań prawnych w Statucie Miasta dot.
wspólnych posiedzeń komisji oraz poinformował o konieczności zajęcia się tematem herbu, flagi a co
za tym idzie powołaniem Komisji Statutowej.
Radna Dorota Zimna poruszyła temat opłacania podatku rolnego w sytuacji, gdy na działce jest
wybudowana i zamieszkiwana nieruchomość (pyt. zadane w kontekście Cichej Doliny). Burmistrz
wskazał konieczność indywidualnego rozpatrzenia sprawy w zależności od np. faktu zakończenia
budowy, dokonanego odbioru.
Ad. 10
Radny Tomasz Bolek zapytał o termin zakończenia prac remontowych sali konferencyjnej Urzędu
Miasta. Uzyskał odpowiedź, że odbiór prac nastąpi 31 stycznia, wystąpił problem podłączenia
kaloryferów. Sprecyzowane zostało, że jest to Sala Ślubów.
Skarbnik Miasta powiedziała, że wysłała materiały ze szkolenia.
Przewodniczący Rady Osiedla Marek Lubieniec poruszył temat przekształcenia gminy w miejskowiejską. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi, oczekuje się na opinię Ministra Administracji i
Cyfryzacji w sprawie ważności konsultacji społecznych z 2014 roku.
Przewodniczący Rady Miasta objął prowadzenie sesji.
Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 17.28 Przewodniczący Rady Miasta Paweł
Zackiewicz zamknął obrady IV sesji Rady Miasta Piechowice.
Na stronie BIP w zakładce Rada Miasta – nagrania z sesji, można odsłuchać nagranie z sesji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Renata Lewińska
Inspektor ds. obsługi biura Rady Miasta

Przewodniczył:
Paweł Zackiewicz
Przewodniczący Rady Miasta

5

