Protokół Nr 16/15
XVI Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 3 grudnia 2015 roku
XVI Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
Godzina rozpoczęcia – 14.04
Godzina zakończenia – 19.00
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. 14.04 otworzył obrady XVI sesji Rady
Miasta Piechowice i powitał obecnych na sali. Rada Miasta Piechowice obraduje w pełnym składzie.
Ad.2
Burmistrz Miasta złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 3 lit. O projektu
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015 oraz w punkcie 3 lit. P
projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek formalny
Wniosek formalny dot. pkt. 3 lit. O, P – 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. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Piechowice za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia
2016 r., przedłożonych przez Karkonoski System 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 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
C. przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pn.:
WIEM, ŻE WARTO SIĘ UCZYĆ” dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej
Piechowice uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum;
D. przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miejskiej Piechowice 2016-2019;
E. pozbawienia statusu pomnika przyrody;
F. zasad oddawania w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice;
G. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miejską Piechowice nieruchomości od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie;
H. zgody na nabycie przez Gminę Miejską Piechowice nieruchomości działki nr 199;
I. zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice;
J. zmiany uchwały Nr 38/VI/2015 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali miesz kalnych;
K. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku;
L. wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości;
M. uchylenia Uchwały Nr 141/XXIX/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 25 października 2012
roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice;
N. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji składanych w celu wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
O. zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015
P. opłaty miejscowej.
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4. Wnioski i zapytania mieszkańców.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
6. Przyjęcie protokołów z XIV i XV 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 15 głosami „za”.
Ad.3
A. Pani Halina Leszczyńska-Himik zaprezentowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej
Piechowice za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., przedłożonych przez Karkonoski
System Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowcu;
Pozytywna opinia komisji.
Uchwała została podjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” (w głosowaniu brało udział 15
radnych)
Uchwała otrzymuje numer 90/XVI/2015.
B. Pani Halina Leszczyńska-Himik zaprezentowała projekt uchwały w sprawie 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 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wraz z autopoprawką polegająca na dodaniu w § 1. po
słowie „ścieków” wyrażenia „na okres od 014 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”
Pozytywna opinia komisji.
Uchwała została podjęta 15 głosami „za” (w głosowaniu brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 91/XVI/2015.
C. Pani Kamila Szymanowska zaprezentowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pn.: WIEM, ŻE WARTO SIĘ
UCZYĆ” dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Piechowice uczęszczających do szkoły
podstawowej i gimnazjum.
Przewodniczący Rady Miasta zaproponował zmiany w treści:
- wykreślenia z tytułu uchwały słów „będących mieszkańcami Gminy miejskiej Piechowice” oraz
dodanie na końcu „w Piechowicach”,
- zastąpienia w § 1 wyrażenia „będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Piechowice” – wyrażeniem
„szkoły podstawowej i gimnazjum w Piechowicach”,
- w uzasadnieniu projektu uchwały w 4 linijce od dołu 5 wyraz „stypendiów” zastąpić słowem
„ nagród”,
- w załączniku nr 1 do uchwały:
w 7 wersie od dołu 1 strony – wykreślić 2 i 3 słowo „stypendiów oraz”, zastąpienie 6 słowa
„stypendystów” słowem „nagrodzonych”;
w 6 wersie od dołu 2 strona załącznika zastąpić słowo „stypendium” słowem „nagroda”;
w 5 wersie od dołu 2 strona załącznika zastąpić słowo „stypendia” słowem „nagrody”;
w pierwszym wersie od góry tytuł III części - dodać literę u – PROGRAMU;
w 4 wersie skreślić słowa „zamieszkałych na terenie gminy;
w 5 wersie skreślić słowo „Piechowice”.
Burmistrz Miasta zgłosił wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad –
wniosek odrzucony 6 głosami „za”, 8 „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującego się”.
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Przewodniczący Rady Miasta zgłosił wniosek formalny o przyjęcie wyżej autopoprawek do projektu
uchwały – wniosek przyjęty 10 głosami „za’, przy 1 głosie „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującego
się”.
Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży pn.: WIEM, ŻE WARTO SIĘ UCZYĆ” dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum w Piechowicach wraz ze zmianami w treści (Przewodniczący odczytał tekst projektu uchwały z przegłosowanymi wcześniej poprawkami) - została podjęta 12 głosami „za”, przy 1
głosie „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” (w głosowaniu brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 92/XVI/2015.
15.29 przerwa
15.39 wznowienie obrad po przerwie
D. Pan Jacek Kubielski Kierownik Referatu Gospodarczego i Nadzoru Właścicielskiego przedstawił
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miejskiej Piechowice 2016-2019.
Uchwała została podjęta 15 głosami „za” (w głosowaniu brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 93/XVI/2015.
E. . Pan Jacek Kubielski Kierownik Referatu Gospodarczego i Nadzoru Właścicielskiego przedstawił
projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Uchwała została podjęta 15 głosami „za” (w głosowaniu brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 94/XVI/2015.
F. Burmistrz Miasta zaprezentował projekt uchwały w sprawie zasad oddawania w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice oraz umożliwi podpisanie aktu notarialnego. Burmistrz przedstawił korzyści dla miasta wynikające z przejęcia budynku dworca PKP.
Zgłoszona została autopoprawka w treści uzasadnienia.
Brak pozytywnej opinii komisji stałych Rady Miasta. Radni przedstawili stanowisko, że Gminy Miejskiej Piechowice nie stać na przejęcie budynku dworca PKP. Koszt sporządzenia planów, rewitalizacji
będzie bardzo wysoki, a środki w budżecie miasta już w tej chwili nie pozwalają na realizację najdrobniejszych nawet inwestycji.
Uwaga zgłoszona przez Przewodniczącego Rady Miasta, że w projekcie uchwały nie został sprecyzowany zakres upoważnień danych Burmistrzowi co do podejmowanych czynności.
Radca Prawny przedstawił stanowisko, że uchwała ma charakter ogólny, ponieważ nie można przewidzieć wszystkich czynności, które będzie musiał dokonać Burmistrz realizując uchwałę.
Uchwała nie została podjęta – 5 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujących się”.
G. Pan Jacek Kubielski zaprezentował projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę
Miejską Piechowice nieruchomości od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie.
Pozyskany teren przeznaczony będzie mógł być na miejsca parkingowe, bazę dla rozwiązań komunikacyjnych (nie tylko autokarowych).
Pozytywna opinia Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Uchwała została podjęta 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” (w głosowaniu
brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 95/XVI/2015
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Burzliwa dyskusja pomiędzy Burmistrzem a Przewodniczącą Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego dotycząca zakresu obowiązków i sposobu ich realizacji przez obie strony.
H. Pan Jacek Kubielski zaprezentował projekt uchwały w sprawie zgody na nabycie przez Gminę
Miejską Piechowice nieruchomości działki nr 199.
Pozytywna opinia Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 96/XVI/2015
I. Pan Jacek Kubielski zaprezentował projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Piechowice Pozytywna opinia Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Uchwała została podjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującego się” (w głosowaniu brało
udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 97/XVI/2015
17.10 Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę
17.22 wznowienie obrad po przerwie
J. Burmistrz Miasta zaprezentował projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 38/VI/2015 z dnia
26.03.2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.
Uchwała została podjęta 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” (w głosowaniu brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 98/XVI/2015.
K. Pani Marta Mielczarek Skarbnik Miasta zaprezentowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku.
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 99/XVI/2015
L. Pani Marta Mielczarek Skarbnik Miasta zaprezentowała projekt uchwały w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
Pozytywna opinia Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 100/XVI/2015
M. Pani Marta Mielczarek Skarbnik Miasta zaprezentowała projekt uchwały w sprawie uchylenia
Uchwały Nr 141/XXIX/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała została podjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującego się”.
Uchwała otrzymuje numer 101/XVI/2015
N. Pani Marta Mielczarek Skarbnik Miasta zaprezentowała projekt uchwały w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji składanych w celu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
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Uchwała otrzymuje numer 102/XVI/2015
O. Pani Marta Mielczarek Skarbnik Miasta zaprezentowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 103/XVI/2015
P. Pan Jarek Bumażnik Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Pozyskiwania Środków
zaprezentował projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 104/XVI/2015
Ad.4
Brak mieszkańców
Przekazanie prowadzenia sesji Wiceprzewodniczącemu Rady
Ad.5
Informację z działalności międzysesyjnej została złożona przez Burmistrza Miasta - całość wypowiedzi można odsłuchać z nagrania zamieszczonego na stronie BIP – zakładka nagrania z sesji.
Ad.6
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XIV sesji Rady Miasta, został on przyjęty
jednogłośnie, protokół z XV sesji został przyjęty 14 głosami „za’, przy jednym glosie
„wstrzymującego się”.
Burmistrz Miasta zwrócił się z prośba, aby wyciąg z protokołu z XIV sesji tj. Ad. 3 przesłać Panu
Kraszewskiemu, jako odpowiedź na wniosek w sprawie zajęcia pasa drogowego.
Ad.7
Komisja Rewizyjna - Przewodniczący Leon Smolczyński – 19 listopada zakończenie kontroli
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Stawicka
odczytała protokół.
Komisja ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego, Komisja ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony
Środowiska, Komisja ds. Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki, Komisja ds. Edukacji,
Sportu, Kultury i Turystyki Przewodniczący zebrały się na wspólnym posiedzeniu komisji
26 listopada, podczas którego opiniowane były projekty uchwał.
Komisja do opracowania zmian w Statucie Miasta Piechowice – nie obradowała.
Ad.8
Punkt nie został zrealizowany – brak skarg i wniosków
Ad. 9
Radny Bogdan Widak zawnioskował o ustawienie przy ulicy Kolonijnej 16 skrzyni z piachem, aby
w razie oblodzenia nawierzchni drogi (wykonanej z kostki brukowej) można doraźnie ją posypać.
Zgłosił również wniosek o wstawienie szyb na przystanku autobusowym przy zbiegu ulic Śnieżnej
i Sudeckiej.
Radna Monika Stawicka podziękowała za rozbiórkę szpecącego budynku Grill Bar na ulicy
Turystycznej.
Radny Marcin Ramski zwrócił się z wnioskiem o usunięcie znaków drogowych umieszczonych na
czas trwania remontu.
18.40 salę obrad opuściła Radna Agnieszka Mandziej
Radny Leon Smolczyński ponowił wniosek o oświetlenie ulicy Polnej.
Radny Zdzisław Jędrzejek zabrał głos w sprawie konieczności zdemontowania spowalniacza na ulicy
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koło zakładu drogowego.
Radny Dariusz Uzorko zgłosił potrzebę naprawy wiaty przystankowej na Świerczewskiego. Sekretarz
Miasta odpowiedziała, że szyba jest już zamówiona i zostanie wstawiona.

Ad. 10
Radny Tomasz Bolek zwrócił uwagę na ubytki w oświetleniu w Parku Kryształowym.
Radny Bogdan Widak wymienił, jakie prace na terenie Michałowic wykonało miasto Jelenia Góra:
zasilenia oświetleniem z Jagniątkowa, wykonanie fragmentu odpływu kanalizacji, wyremontowany
kawałek ulicy Śnieżnej.
Zaproponowany został termin 14 grudnia godz. 8.00 na wspólne posiedzenie komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony Środowiska zasygnalizował
konieczność zwołania posiedzenia komisji w związku z wpływem pisma dot. problemu utylizacji
azbestu w gminie.
Burmistrz przypomniał, że Rada Miasta pracuje komisjach, których posiedzenia wg jego oceny
zwoływane są zbyt rzadko.
Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 19.00 Wiceprzewodniczący Rady Miasta
zamknął obrady XVII 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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