Protokół Nr 6/15
VI Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 26 marca 2015 roku
VI Sesja Rady Miasta odbyła się w sali OSP w Piechowicach przy ulicy Szkolnej 4.
Godzina rozpoczęcia – 15.03
Godzina zakończenia – 20.05
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. 15.03 otworzył obrady VI sesji Rady
Miasta Piechowice. Powitał obecnych na sesji zgromadzonych zaproszonych gości, mieszkańców,
Burmistrza Miasta Piechowice, Zastępcę Burmistrza Panią Dorotę Piróg, Sekretarz Miasta Panią
Iwonę Sobaś – Łużniak, Skarbnik Miasta Panią Martę Mielczarek, pracowników merytorycznych
Urzędu Miasta, Radnych Rady Miasta Piechowice. Na podstawie listy obecności Przewodniczący
stwierdził quorum, co jest jednoznaczne z prawomocnością obrad. Nieobecny Radny Zdzisław
Jędrzejek - Rada obraduje w składzie czternastoosobowym.
Ad.2
Radny Tomasz Bolek zgłosił wniosek formalny o przesunięcie pkt. 4 (Wnioski i zapytania
mieszkańców.) do pkt. 3. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny, który został
przyjęty 14 głosami „za”.
Radna Anna Kubiak złożyła wniosek o głosowanie imienne dla uchwał w sprawie: 1) wystąpienia do
Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o dokonanie zmian granic administracyjnych miasta
Piechowice oraz zmianę statusu z gminy miejskiej na gminę miejsko wiejską; 2) wystąpienia do
Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości na terenie Miasta
Piechowice. Wniosek pisemny w imieniu radnych: Anny Kubiak, Leona Smolczyńskiego, Radosława
Bieńka, Doroty Stelmach, Doroty Zimnej (załącznik nr 4). Przewodniczący poddał pod głosowanie
wniosek formalny, który został przyjęty 14 głosami „za”.
Radny Radosław Bieniek złożył wniosek formalny o wykreślenie z pkt. 4 litery H (dot. projektu
uchwały w sprawie zasad oddawania w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miejskiej Piechowice). Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny, który został nie
został przyjęty: 1 głos „za”, 4 głosy „przeciw”, 9 głosów „wstrzymujących się”.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski i zapytania mieszkańców.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
A. wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o dokonanie zmian granic administracyjnych miasta Piechowice oraz zmianę statusu z gminy miejskiej na gminę miejsko
wiejską.
B. wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości na terenie Miasta Piechowice.
C. opinii do propozycji planu aglomeracji Piechowice.
D. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jeżów Sudecki do Związku Gmin Karkonoskich.
E. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jelenią Górą a Gminami two rzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej.
F. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

1

G. zmiany do uchwały Nr 120/XXIII/2004 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 20 lipca 2004r.
w sprawie określenia gruntów stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego bądź współużytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest na ich rzecz i została zabudowana na cele mieszkaniowe lub na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w związku
z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni własności lokali lub przeniesienia na członków spółdzielni własności lokali lub domków jednorodzinnych.
H. zasad oddawania w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.
I. przyjęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze zadań administracji rządowej z
zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
J. zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015.
K. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
6. Przyjęcie protokołu z V 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 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.
Ad.3
Wystąpienia mieszkańców przedstawiające stanowiska indywidualne i społeczności lokalnych w sprawie zmiany statusu gminy miejskiej Piechowice na gminę miejsko wiejską. Głos w sprawie zabrały
także osoby zaproszone.
Całość wystąpień można odsłuchać z nagrania zamieszczonego na stronie BIP – zakładka nagrania z
sesji lub zapis audiowizualny adres strony internetowej: https://www.youtube.com/watch?v=cszijtGdhV0
Ad.4
A. Pan Jacek Kubielski Kierownik Referatu Gospodarczego i Nadzoru Właścicielskiego zgłosił
autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji
z wnioskiem o dokonanie zmian granic administracyjnych miasta Piechowice oraz zmianę statusu
z gminy miejskiej na gminę miejsko wiejską, polegającą na sprostowaniu w § 1. wartości „4319,0888
ha” na „3269,044 ha” oraz omówił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie autopoprawkę, która została przyjęta 14 głosami
„za”.
Na członków Komisji Skrutacyjnej swoje kandydatury zgłosili: Radny Józef Nadolny, Radna Dorota
Zimna, Radny Dariusz Uzorko. Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty 11 głosami „za” kandydaci na członków komisji wstrzymali się od głosu.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej został Józef Nadolny, który przeprowadził głosowanie imienne.
Przewodniczący wyczytywał w kolejności alfabetycznej Radnych, którzy oddawali swój głos, który
następnie był powtarzany przez wyczytującego.
Radosław Bieniek: „przeciw”
Tomasz Bolek : „za”
Irena Chromik: „za”
Zdzisław Jędrzejek –nieobecny
Anna Kubiak: „przeciw”
Agnieszka Mandziej: „przeciw”
Józef Nadolny: „za”
Marcin Ramski: wstrzymał się od głosu
Leon Smolczyński: „przeciw”
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Monika Stawicka: „za”
Dorota Stelmach: „przeciw”
Dariusz Uzorko: „za”
Bogdan Widak: „za”
Paweł Zackiewicz: „za”
Dorota Zimna: „przeciw”
Przerwa na zliczenie głosów od godz. 16.50 do godz. 16.53.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania imiennego – załącznik do
protokołu nr 5 .
Uchwała została podjęta 7 głosami „za” przy 6 głosach „przeciw’, 1 osoba wstrzymała się od
głosu.
Uchwała otrzymuje numer 33/VI/2015.
B. Pan Jacek Kubielski przedstawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji
i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości na terenie Miasta Piechowice.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej został Józef Nadolny wyczytywał w kolejności alfabetycznej
Radnych, którzy oddawali swój głos, który następnie był powtarzany przez wyczytującego.
Radosław Bieniek: „przeciw”
Tomasz Bolek : „za”
Irena Chromik: „za”
Zdzisław Jędrzejek –nieobecny
Anna Kubiak: „przeciw”
Agnieszka Mandziej: „przeciw”
Józef Nadolny: „za”
Marcin Ramski: wstrzymał się od głosu
Leon Smolczyński: „przeciw”
Monika Stawicka: „za”
Dorota Stelmach: „przeciw”
Dariusz Uzorko: „za”
Bogdan Widak: „za”
Paweł Zackiewicz: „za”
Dorota Zimna: „przeciw”
Uchwała została podjęta 7 głosami „za” przy 6 głosach „przeciw’, 1 osoba wstrzymała się od
głosu.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania imiennego – załącznik do
protokołu nr 6.
Uchwała otrzymuje numer 34/VI/2015.
17.17 Ze względu na duże emocje na sali obrad Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę.
17.30 podjęcie obrad po przerwie
C. Pani Halina Himik-Leszczyńska Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego i Nadzoru Właściciel skiego przedstawiła projekt uchwały w sprawie opinii do propozycji planu aglomeracji Piechowice.
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Uchwała została podjęta 14 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 35/VI/2015.
D. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Jeżów Sudecki do Związku Gmin Karkonoskich
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Radny Józef Nadolny zapytał o udział gmin spoza powiatu.
Uchwała została podjęta 14 głosami „za”.
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Uchwała otrzymuje numer 36/VI/2015.
E. Pan Jarosław Bumażnik Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Pozyskiwania Środków przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jelenią Górą a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej.
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Uchwała została podjęta 14 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 37/VI/2015.
F. Pan Jacek Kubielski przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Uchwała została podjęta 14 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 38/VI/2015.
G. Pan Jacek Kubielski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr 120/XXIII/2004
Rady Miasta w Piechowicach z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie określenia gruntów stanowiących
przedmiot użytkowania wieczystego bądź współużytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych
oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny, jeżeli nieruchomość sprzedawana
jest na ich rzecz i została zabudowana na cele mieszkaniowe lub na rzecz spółdzielni mieszkaniowych
w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni własności lokali lub przeniesienia na członków spółdzielni własności lokali lub domków jednorodzinnych.
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Uchwała została podjęta14 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 39/VI/2015.
H. Pan Jacek Kubielski przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad oddawania w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.
Opinia negatywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Uchwała nie została podjęta: 3 głosy „za”, 9 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujących się”
I. Pan Jacek Kubielski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Jeleniej Górze zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej
należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Skarbnik Miasta
Pani Martą Mielczarek uzupełniła prezentację.
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Uchwała została podjęta13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującego się”.
Uchwała otrzymuje numer 40/VI/2015.
J. Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015.
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Uchwała została podjęta 9 głosami „za”, 4 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymującego się”.
Uchwała otrzymuje numer 43/VI/2015 (błąd rachunkowy w numeracji).
Sprawa przesunięcia środków z paragrafu dot. budowy kuchni dyskutowana była na spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Miasta Piechowice, do udziału w nim zostali zaproszeni członkowie Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego oraz przewodniczący komisji Rady Miasta.
Radny Tomasz Bolek sformułował zarzut, że nie zostało zwołane wspólne posiedzenie komisji, na którym analizowane miało być ww. przesunięcie zgodnie z ustaleniami, które zapadły na V sesji Rady
Miasta w dniu 26 marca br. Radny Tomasz Bolek wraz z Radnym Radosławem Bienkiem zaprotesto wali przeciwko nierównemu traktowaniu przy konsultowaniu tak ważnych spraw. Przewodniczący
Rady Miasta przeprosił za zaistniałą sytuację, która nie wynikła ze złej woli.
18.59 Radny Radosław Bieniek opuścił salę obrad – Rada Miasta obraduje w trzynastoosobowym
składzie.
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J. Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020.
Uchwała została podjęta 10 głosami „za”, 1 głos „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujących się”.
Uchwała otrzymuje numer 44/VI/2015 (błąd rachunkowy w numeracji).
19.03 Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę.
19.11 podjęcie obrad po przerwie.
Ad.5
Burmistrz Miasta złożył informację z działalności międzysesyjnej (całość wypowiedzi można odsłuchać z nagrania zamieszczonego na stronie BIP – zakładka nagrania z sesji).
Przekazanie prowadzenia obrad sesji Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta.
Ad. 6
Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół z V sesji Rady Miasta Piechowice,
która odbyła się w dniach od 26 do 27 lutego 2015 roku.
Protokół został przyjęty jednogłośnie (13 radnych).
Ad. 7
Przewodnicząca Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego Agnieszka Mandziej poinformowała o
pracach wykonanych przez komisję, w szczególności opiniowanie projektów uchwał.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leon Smolczyński podsumował zakończoną kontrolę
w Piechowickim Ośrodku Kultury.
Komisja ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony Środowiska (Przewodniczący Bogdan Widak) spotkała
się na posiedzeniu tematycznym dot. komunikacji miejskiej.
Komisja ds. Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki z Przewodniczącym Marcinem Ramskim spotkała
się na posiedzeniu, podczas którego dyskutowana była kwestia przekształcenia gminy.
Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki Dariusz Uzorko podał
daty dwóch posiedzeń i tematy, które były na nich poruszane.
Ad. 8
Ze względu na fakt, że nie wpłynęły skargi i wnioski do Rady Miasta – punkt nie został zrealizowany.
Ad. 9
Radny Bogdan Widak wnioskował o uporządkowanie terenu przy Placu Wczasowym (szkody
spowodowane przez dziki) oraz o uporządkowanie rowów i przepustów odwadniających na Osiedlu
Michałowice
Radny Marcin Ramski ponowił wniosek o naprawę i konserwację urządzeń fitness w parku.
Radny Leon Smolczyński wnioskuje o 1.wpłynięcie na mieszkańców, aby zadbali o porządek wokół
posesji; 2.zwiększenie ilości koszy na śmieci w Piechowicach, zwłaszcza na ulicy Żymierskiego;
3.budowę barier ochronnych na ulicy Pakoszowskiej od nowo wybudowanej cukierni w kierunku
firmy METAL i od mostu w kierunku Wepa Professional Piechowice SA. Na omawianym odcinku jest
murek oporowy rzeczki Piastówki, który położony jest poniżej wysokości do drogi Pakoszowskiej, co
stwarza niebezpieczeństwo ześlizgnięcia się do rzeki,
Radny Józef Nadolny zasygnalizował konieczność uprzątnięcia terenu po drugiej stronie rzeki
naprzeciwko Urzędu Miasta.
Radny Paweł Zackiewicz wnioskuje o uporządkowanie skarpy na ulicy Nadrzecznej.
Radna Dorota Zimna złożyła dwa wnioski: o przycięcie żywopłotu od ulicy Nowotki do ulicy „bez
nazwy” oraz o uprzątnięcie na ul. Nowotki, przy torach (za torami) składu ziemi, torfu i kamieni.
Radny Radosław Bieniek złożył dziewięć wniosków na piśmie, Radna Irena Chromik poinformowała,
że wnioski sformułowała ustnie podczas posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, że do 30 kwietnia 2015 roku radni mają obowiązek złożyć
oświadczenia majątkowe.
Radna Dorota Zimna chce być informowana o terminach spotkań komisji, na których są rozpatrywane
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wnioski, które złożyła.
Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 20.05 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Józef
Nadolny zamknął obrady VI 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
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