Protokół Nr 14/15
XIV Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 29 października 2015 roku
XIV Sesja Rady Miasta odbyła się w sali widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Godzina rozpoczęcia – 14.03
Godzina zakończenia – 17.32
Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W obradach uczestniczyły osoby
zaproszone (załącznik nr 2) i 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. 14.03 otworzył obrady XIV sesji Rady
Miasta Piechowice i powitał obecnych na sali. Rada Miasta Piechowice obraduje w pełnym składzie.
Ad.2
Radca Prawny Pan Marcin Słomski zgłosił wniosek formalny o zmianę w pkt. 3 polegająca na
wykreśleniu w lit. D projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Osiedla Piastów oraz zmiany granic
jednostki pomocniczej Osiedle Piastów i wprowadzenie do porządku obrad w to miejsce projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 41/VIII/98 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 9 marca
1999 roku w sprawie utworzenia Osiedla Piastów. Projekt uchwały konsultowany był z radcą
prawnym z Wydziału Nadzoru i Kontroli we Wrocławiu. Ustalono, że właściwe będzie podjęcie
uchwały w sprawie utworzenia Osiedla Piastów, a w dalszej kolejności uchwalenie statutu Osiedla
Piastów-Pakoszów regulującego m.in. obszar osiedla.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek formalny
Wniosek formalny dot. pkt. 3 lit. D – 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. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice
B. przyjęcia od Powiatu Jeleniogórskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg
powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice
C. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Piechowice do przedsięwzięcia pod nazwą
„Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap”
D. zmiany uchwały Nr 41/VIII/99 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 9 marca 1999 roku w
sprawie utworzenia Osiedla Piastów
E. zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015,
F. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020.
4. Wybór ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Jeleniej Górze:
a) sprawozdanie z pracy Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów
powszechnych na kadencję 2016-2019
b) wybór w głosowaniu tajnym ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Jeleniej Górze.
5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
6. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
7. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta.
8. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
9. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad po wprowadzonych zmianach.
Porządek obrad został przyjęty 15 głosami „za”.
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Ad.3
A. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Piechowice Pani Irenie Santor. Wniosek został złożony przez Burmistrza Miasta,
Pani Santor wyraziła zgodę na przyjęcie tytułu. Kapituła obradowała 22 października br.
Uchwała została podjęta 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” (w głosowaniu
brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 83/XIV/2015.
B. Burmistrz Miasta zaprezentował projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Jeleniogórskiego
zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice. Na pytania dot. strony finansowej (kwota wynegocjowana na ten cel wyniesie 55.000,00 zł. – ryczałt) oraz dot. ogólnych zasad i warunków porozumienia odpowiadał Burmistrz Miasta.
Prezes
ZUK Pan Waldemar Wojtaś zapewnił, ze spółka posiada odpowiedni sprzęt i zasoby ludzkie, aby wywiązać się z warunków porozumienia jednocześnie wykonując pozostałe zadania
w
odpowiednim standardzie. Radny Bogdan Widak wyraził obawy w tej sprawie, zaznaczając że
w poprzednich latach były problemy z należytym utrzymaniem dróg w Michałowicach. Zwiększenie
zadań Zakładowi Usług Komunalnych będzie miało negatywny wpływ na stan dróg.
Pozytywna opinia Komisji ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony Środowiska (3 głosy „za”, 1 głos
„przeciw”)
Uchwała została podjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” (w głosowaniu brało udział
15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 84/XIV/2015.
15.05 przerwa
15.18 podjęcie obrad po przerwie
C. Pani Iwona Sobaś-Łużniak zaprezentowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Piechowice do przedsięwzięcia pod nazwą „Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap”. Finansowanie zadań
w proporcjach 85% - 15% (finansowanych przez gminę), zadania ustalane będą przez gminy indywi dualnie wg potrzeb i oczekiwań np.: zakup sprzętu wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.
Pozytywna opinia Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego
Uchwała została podjęta 15 głosami „za” (w głosowaniu brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 85/XIV/2015.
D. Radca Prawny przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 41/VIII/98 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie utworzenia Osiedla Piastów
Uchwała została podjęta 12 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” (w głosowaniu
brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 86/XIV/2015.
E. Burmistrz Miasta zawnioskował o wprowadzenie autopoprawek do dwóch projektów uchwał:
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015, w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020
Pani Marta Mielczarek Skarbnik Miasta zaprezentowała autopoprawkę i projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015.
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Autopoprawka dot. zmian:
1. w załączniku nr 3, jako nowe „Zadanie inwestycyjne w 2015r.” wprowadza się nowe zadanie
inwestycyjne – „Dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi, tj. ulicy Skalnej” –
13.500 zł.
2. w załączniku nr 2 zwiększono plan wydatków o kwotę 13.500 zł. w rozdziale 60016 § 6050
i zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 13.5000 zł. w rozdziale 60016 § 4300.
3. kwota wydatków bieżących po zmianie wyniesie 18.163.853,38 zł.
4. kwota wydatków majątkowych po zmianie wyniesie 2.495.700,00 zł.
Pozytywna opinia Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego
Uchwała uwzględniając autopoprawkę została podjęta 15 głosami „za” (w głosowaniu brało
udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 87/XIV/2015.
F. Pani Marta Mielczarek Skarbnik Miasta zaprezentowała autopoprawkę i projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020
Autopoprawka dot. zmian w załączniku n 1 – zmianie ulegnie wysokość wydatków bieżących do
18.163.853,38 zł. oraz wysokość wydatków majątkowych do 2.495.700,00 zł.
Pozytywna opinia Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego
Uchwała uwzględniając autopoprawkę została podjęta 15 głosami „za” (w głosowaniu brało
udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 88/XIV/2015
14.55 Wiceprzewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę
15.10 wznowienie obrad po przerwie
Ad.4
Radny Leon Smolczyński odczytał sprawozdanie z pracy Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.
W celu wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Jeleniej Górze została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie: Radna Dorota Stelmach, Radny Józef Nadolny, Radny Leon Smolczyński. Kandydaci wyrazili zgodę na prace w komisji – Rada Miasta zatwierdziła skład komisji – 12 głosów „za’’, 3 głosy „wstrzymujących się”.
Wybory przeprowadzone zostały w sposób tajny, radni w kolejności wg listy obecności głosowali poprzez skreślenie na karcie do głosowania. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Monika Stelmach odczytała protokoły z ustalenia wyników głosowania.
Przewodniczący Rady Miasta odczytał uchwałę w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
Do pełnienia funkcji ławników sądów powszechnych w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego zostały wybrane:
 Pani Sylwia Katarzyna Bańbor-Mężyk do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
 Pani Irena Janina Kojro do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy.
 Pani Bogusława Zofia Janas do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy.
 Pani Irena Zawlik do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy.
Uchwała otrzymuje numer 89/XIV/2015
Ad.5
Brak skarg i wniosków
Ad.6
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Informację z działalności międzysesyjnej została złożona przez Burmistrza Miasta - całość wypowiedzi można odsłuchać z nagrania zamieszczonego na stronie BIP – zakładka nagrania z sesji.
Na początku wypowiedzi Burmistrz Miasta odniósł się do wypowiedzi pana Włodzimierza
Kraszewskiego w sprawie zajęcia drogowego. Wyraził ubolewanie nad sposobem załatwienia sprawy
przez pracownika urzędu. Wskazał tryb, jaki zostanie nadany wnioskowi mieszkańca, czyli zwrócenie
się do Starosty Jeleniogórskiego o wydanie zezwolenia na wycięcie roślin.
Przekazanie prowadzenia sesji Wiceprzewodniczącemu Rady
Ad. 7
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XIII sesji Rady Miasta, został on przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 8
Komisja Rewizyjna - Przewodniczący Leon Smolczyński – 19 października kontynuowano kontrolę
w MOPSie.
Komisja ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego - Przewodnicząca Agnieszka Mandziej – dwukrotne
spotkanie, podczas których omawiane były projekty uchwał.
Komisja ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony Środowiska - Przewodniczący Bogdan Widak –
spotkanie, na którym opniowano projekt uchwał na XIV sesję Rady Miasta
Komisja ds. Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki - Przewodniczący Dariusz Uzorko –
posiedzenie nie odbyło się ze względu na brak spraw skierowanych do komisji
Komisja ds. Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki Przewodniczący - Marcin Ramski – jedno spotkanie
połączone z wizytacją boiska szkolnego przy gimnazjum.
Komisja do opracowania zmian w Statucie Miasta Piechowice - Przewodniczący Józef Nadolny – na
spotkaniu 22 października opiniowano projekt uchwały ws. Osiedla Piastów.
Ad. 9
Punkt nie został zrealizowany – brak skarg i wniosków
Ad. 10
Radny Marcin Ramski wnioskuje o uporządkowanie gałęzi nad parkingiem koło Żymierskiego.
Radny Bogdan Widak zapytał o złożone przez niego wnioski do budżetu na 2016 rok. Nie otrzymał
nie odpowiedzi.
Radna Agnieszka Mandziej wnioskuje o uprzątnięcie terenu wzdłuż drogi w okolicy ABBUDu.
Radny Paweł Zackiewicz zapytuje, czy znane są plany likwidacji gimnazjum w świetle obietnic
wyborczych Prawa i Sprawiedliwości.
Radna Dorota Zimna zgłosiła brak zaworu (pokrywy) na ulicy Świerczewskiego koło piekarni
„U Koziołka”.
Ad. 11
Przewodniczący Rady Miasta złożył informację dot. oświadczeń majątkowych radnych.
Sekretarz Miasta Pani Iwona Sobaś-Łużniak przedstawiła informację o analizie oświadczeń
majątkowych złożonych Burmistrzowi Miasta.
Radna Dorota Zimna zapytała o kontrolę ws. wiaduktów.
Radny Zdzisław Jędrzejek zgłosił, że usadowiony „kiosk” na Żymierskiego zasłania widoczność
ludziom stojącym na przystanku.
Ad. 12
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 17.32 Wiceprzewodniczący Rady Miasta
zamknął obrady XIV 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:

Przewodniczył:
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Renata Lewińska
Inspektor ds. obsługi biura Rady Miasta

Paweł Zackiewicz
Przewodniczący Rady Miasta
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