Protokół Nr 8/15
VIII Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
VIII Sesja Rady Miasta odbyła się w sali widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Godzina rozpoczęcia – 15.40
Godzina zakończenia – 17.55
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. 15.40 otworzył obrady VIII 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 Bogdan Widak 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”.
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. określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
B. zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.
C. zamiany udziałów.
D. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Pałacu Pakoszów.
E. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Piechowice.
F. zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
6. Przyjęcie protokołu z VI 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 14 głosami „za”.
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Ad.3
Pan Włodzimierz Kraszewski zabrał głos w sprawie: usunięcia krzaków na skrzyżowaniu ulicy Tysiąclecia i Kościuszki; usunięcia śmieci; palenia na terenie szkoły ZSTiL.
Ad.4
A. Pani Kamila Szymanowska Inspektor ds. Oświaty i Kultury zaprezentowała projekt uchwały w
sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Pozytywna opinia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
Uchwała została podjęta 14 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 45/VIII/2015.
B. Pan Jacek Kubielski przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miejskiej Piechowice.
Pozytywna opinia Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego
Uchwała została podjęta 14 głosami „za” .
Uchwała otrzymuje numer 46/VIII/2015.
C. Pan Jacek Kubielski przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiany udziałów.
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Uchwała została podjęta 14 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 47/VIII/2015.
D. Pan Jacek Kubielski przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Pałacu Pakoszów.
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Radny Zdzisław Jędrzejek zadał pytanie o stawy.
Uchwała została podjęta 14 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 48/VIII/2015.
E. Pan Jacek Kubielski przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Piechowice.
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Uchwała została podjęta 14 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 49/VIII/2015.
F. Pan Jacek Kubielski przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Radny Tomasz Bolek poruszył kwestię kosztów zarządu oraz czy jest szansa na obniżenie kosztów w
przypadku podjęcia uchwały.
Uchwała została podjęta 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Uchwała otrzymuje numer 50/VIII/2015.
Przekazanie prowadzenia obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta.
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
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół z VI sesji Rady Miasta
Piechowice, która odbyła się 26 marca 2015 roku.
Protokół został przyjęty jednogłośnie (14 radnych).
Ad. 7
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leon Smolczyński powiedział, że trzech członków komisji
wzięło udział w szkoleniu. Na posiedzeniu 21 kwietnia podjęto prace przygotowawcze w sprawie
absolutorium.
Przewodnicząca Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego Agnieszka Mandziej poinformowała o
pracach komisji związanych z planami miejscowego zagospodarowania przestrzennego, opiniowaniu
projektów uchwał . W zastępstwie Przewodniczącego Komisji ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony
Środowiska omówiła prace komisji tj. głównie sprawę dróg gminnych, wiaduktów.
Przewodniczący Komisji ds. Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki Marcin Ramski poinformował o
pracach komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki Dariusz Uzorko –
rozpatrywanie skargi.
Radna Irena Chromik zdała relację z prac w Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Karkonoskich.
Ad. 8
W tym punkcie rozpatrywano skargę złożoną 9 kwietnia 2015 roku na działalność Burmistrza Miasta
Piechowice. Na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki, po
wysłuchaniu strony oraz zapoznaniu się z kryteriami przydziału mieszkań – uznano skargę za
bezzasadną. Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie, czy skarga jest niezasadna.
Uchwała o uznaniu skargi na działalność Burmistrza Miasta Piechowice za niezasadną została przyjęta
14 głosami „za”.
Ad. 9
Radna Monika Stawicka zapytała, na jakim etapie jest rozbiórka spalonego Grill-Baru na ulicy
Turystycznej.
Radny Marcin Ramski poruszył trzy sprawy: pozimowego załatania dziur na ulicy Szkolnej;
naprawy siłowni zewnętrznej; nieestetycznego nadpalonego budynku przy ulicy Szkolnej 7.
Radny Radosław Bieniek wnioskował o: naprawę studzienki kanalizacyjnej na 22 Lipca 6
(poprzednia naprawa nie przyniosła rezultatu); wprowadzenie budżetu partycypacyjnego
(obywatelskiego).
Radny Dariusz Uzorko złożył wniosek o naprawę dziur: na ulicy Świerczewskiego przy ulicy
Świerczewskiego oraz Alei Łuczyńskiego.
Radna Agnieszka Mandziej poprosiła o: informację o zaawansowaniu prac nad realizacją zadania
„Plan urządzania terenów osiedla przy ulicy Szkolnej”; złożyła wnioski o: wymianę ławek na nowe
na ulicy Szkolnej oraz dostawienie koszy na śmieci; zainstalowanie opraw świetlnych na ulicy
Piastowskiej.
Radny Zdzisław Jędrzejek podziękował za remont na ulicy Prusa i zwrócił się z prośbą o
postawienie dwóch ławek. Zapytał o stanowisko radnych w sprawie znaczków z herbem Piechowic.
Radna Dorota Zimna zwróciła uwagę na bałagan na ulicy Słowackiego 6.
Ad. 10
Radny Marcin Ramski zapytał o umowę z Policją, czy jest zawarta, czy jest możliwość wpływu na
zadaniowość w zawartej umowie; poruszył problem ławek z parku przy ulicy Żymierskiego oraz
wysypiska na drodze do Michałowic, rozkręcanych barierek. Zapytał o toalety przenośne, koszt ich
utrzymania - Radna Monika Stawicka udzieliła odpowiedzi.
Radny Radosław Bieniek zawrócił uwagę na „miejsca zagrożone”: złe użytkowanie altany w parku
przy przejeździe kolejowym. Zapytał, czy jest możliwość przeniesienia ławek spod punktu LOTTO na
plac zabaw oraz o plany związane z Single Track.
Przewodniczący Osiedla Michałowice Jan Kołodziejczyk zapytał o możliwość postawienia przenośnej
toalety w Michałowicach przy punkcie widokowym.
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Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 17.55 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Józef
Nadolny zamknął obrady VIII 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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