PROTOKÓŁ Nr 17/04
XVII Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 27 stycznia 2004 r.

Posiedzenie Sesji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice.
Godzina rozpoczęcia – 1200 .
Godzina zakończenia – 1345.
Obecnych – 14 radnych, nieobecny Roman Tarczyński, lista obecności stanowi załącznik nr 1
do protokołu.
W obradach uczestniczyły osoby zaproszone, lista obecności stanowi załącznik nr 2 i miesz
kańcy, załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 1
Otwarcia obrad XVII Sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Jan Gasz witając przybyłych. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na skład 15 radnych obecnych jest 14,
na sali jest bezwzględna większość, tym samym posiedzenie jest prawomocne. Przywitał
także zaproszonych gości i mieszkańców.
Ad. 2
Przewodniczący zapoznał obecnych z porządkiem obrad i zapytał o proponowane zmiany
do porządku obrad.
Waldemar Wojtaś zgłosił formalny wniosek, aby na dzisiejszej sesji ograniczyć czas po
szczególnych mówców do 5 minut.
Prowadzący zaproponował przegłosowanie wniosku Waldemara Wojtasia.
Wniosek przeszedł 10 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się”.
Więcej uwag nie zgłoszono i przedstawiony porządek został zaakceptowany. Porządek obrad
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 3
Krystyna Chmielewska poinformował zebranych, że uchwała podjęta na ostatniej sesji
została zrealizowana.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 4
Przewodniczący powiedział, że sprawozdania z działalności Komisji w II półroczu 2003 r.,
przewodniczący Komisji złożą na następnej sesji. Przekazał dalsze prowadzenie obrad
Wiceprzewodniczącemu.
Waldemar Wojtaś poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o złożenie informacji
na temat prac w komisjach w okresie między sesyjnym, a także o przedstawienie opinii
w sprawie budżetu miasta na 2004 rok.
Informacje o pracach w Komisjach Rady przedstawili kolejno:
1) Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Komunalnej, Usług i Handlu – Andrzej Woroniec
2) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży, Turystyki i Sportu – Iwona
Forszpaniak
3) Przewodniczący Komisji Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Wacław Diłaj
4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Bogusław Skowron

5) Przewodniczący Komisji budżetu, Rozwoju i Zagospodarowania Miasta – Bronisław
Daniło
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu miasta Piechowice na 2004 r.
Szczegółowe informacje na temat prac poszczególnych komisji znajdują się w protokołach
z posiedzeń komisji.
Ad. 5
Bogusław Skowron powiedział, ze jest gotowy protokół pokontrolny POK – u i jeśli prze
wodniczący pozwoli, to na koniec sesji przedstawi go.
Jan Gasz powiedział, że sprawozdaniami zajmiemy się na następnej sesji.
Ryszard Dudek poruszył kilka tematów:
1. wynagrodzenie POK – u
2. wynagrodzenie MOPS – u, sprawa pani Abramek
3. rachunek „LECHI” – czy był u Burmistrza, czy nie?
4. poinformował, że złożył w styczniu skargę do Kuratora i Inspekcji Pracy
5. spotkanie radnego Bogusława Skowrona z mieszkańcami
Ad. 6 pkt 1
Wiceprzewodniczący zapoznał zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
w sprawie budżetu miasta Piechowice na 2004 r. Opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Piechowice
na 2004 r.
Jadwiga Kublicka poinformowała, że na spotkaniach poszczególnych komisji odpowiadała
na pytania i zapytała, czy są jeszcze jakieś wątpliwości. Jedynie dochody zostały zwiększone
o 33 tys. w stosunku do projektu, który radni otrzymali w grudniu 2003 r. Pieniądze te są
przeznaczone na spłatę raty pożyczki.
Uwag nie zgłoszono.
Jan Gasz zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwała Nr 92/XVII/2004 w sprawie budżetu miasta Piechowice na 2004 rok, przyjęto
14 głosami „za”.
Burmistrz podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu. Wie, że budżet ten nikogo
nie zadowala, jest on prospołeczny, podatki zostały w większości utrzymane na poziomie
roku 2003, na razie nie będzie wzrostu cen wody i ścieków. Budżet to nie tylko wydatki,
ale i dochody, które coraz trudniej uzyskiwać.
Ad. 6 pkt 2
Prowadzący przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Michałowice
w Piechowicach.
Krystyna Chmielewska udzieliła wyjaśnień dotyczących powyższego projektu. Powiedziała,
że w związku ze zmianą przepisów ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennego,
z dniem 31.12.2003 r. wygasł plan zagospodarowania przestrzennego i dlatego trzeba podjąć
nowe uchwały. Na razie podejmowane są tylko dwie uchwały, gdyż w Górzyńcu i Michało
wicach jest najwięcej terenów przeznaczonych pod inwestycje, w związku z tym trzeba wyda
wać decyzje o warunkach zabudowy. W późniejszym czasie będą plany zagospodarowania
Piastowa, Pakoszowa, plan centrum Piechowic jest aktualny.
Iwona Forszpaniak powiedział, że cieszy ją, że wszystko jest uporządkowane, na swoim
miejscu (ochrona środowiska, zabytki).
Irmina Paszkowska zapytała, na jaki okres jest plan.

Jacek Kubielski odpowiedział, że plan na dzień dzisiejszy jest bezterminowy, ale może
zaistnieć sytuacja, że trzeba będzie zmienić, jeśli zmienią się przepisy.
Włodzimierz Kraszewski zapytał, jaki jest koszt takiego planu. Zapytał także, czy ul. Koś
ciuszki jest ujęta w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Piechowic.
Krystyna Chmielewska odpowiedziała, że koszt jest około 20.000 zł. Plan zagospodaro
wania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice obejmujący ul. Kościuszki jest
aktualny. Zmiany w planie mogą nastąpić zgodnie z ustawą.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwała Nr 93/XVII/2004 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Michałowice w Piechowicach,
przyjęto 14 głosami „za”.
Ad. 6 pkt 3
Jan Gasz przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Górzyniec w Piechowicach.
Krystyna Chmielewska udzieliła wyjaśnień dotyczących powyższego projektu.
Uwag nie zgłoszono.
Prowadzący zaproponował przegłosowanie powyższego projektu.
Uchwała Nr 94/XVII/2004 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Górzyniec w Piechowicach, przyję
to 14 głosami „za”.
Ad. 7
Do Rady Miasta nie wpłynęły skargi w okresie między sesyjnym.
Ad. 8
Protokoły z sesji XV i XVI przyjęto 14 głosami „za”.
Ad. 9
Przewodniczący zapoznał zebranych z pismami, które wpłynęły do Rady Miasta z Urzędu
Miasta Piechowice:
1. w sprawie wygaszenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piechowicach. Należy w lutym
podjąć uchwałę o wygaszeniu szkoły podstawowej, gdyż trzeba to zrobić pół roku
przed planowanym wygaszeniem. Po podjęciu tej uchwały w Piechowicach będzie
jedna szkoła podstawowa i gimnazjum. Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
2. dotyczące podania do sądu mieszkańca Piechowic pana Ryszarda Dudek za zniesła
wienie i pomówienie pracownika Urzędu Miasta pani Gertrudy Dechnik. Pismo
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Irmina Paszkowska zapytała, kto dokonuje selekcji księgozbioru bibliotecznego, a także za
pytała, czy Powiat ma Rzecznika Praw Konsumenta tylko na użytek powiatu. Wie z prasy, że
Urząd Miasta w Jeleniej Górze ma takiego rzecznika i czy jest możliwość, gdyż naszej Gminy
nie stać na zatrudnienie takiego rzecznika, aby Starosta pozwolił, żeby rzecznik miejski
w Jeleniej Górze był na użytek mieszkańców powiatu.
Zofia Grabias – Baranowska odpowiedziała, że zapyta się, czy istnieje taka możliwość, aby
Pani Rzecznik mogła dyżurować w Piechowicach. Na dzień dzisiejszy można z korzystać
z porady w Jeleniej Górze, może podać numer telefonu, adres, godziny urzędowania.
Burmistrz odpowiedział, że selekcja książek odbywa się pod nadzorem pani bibliotekarki,
która ma do pomocy dwie stażystki. Powiedział również, że część księgozbioru trzeba będzie
oddać na makulaturę, gdyż jest przestarzały, nikt z niego nie korzysta i zalega tylko na pół
kach.

Irmina Paszkowska powiedziała, że cieszy się, iż selekcja odbywa się pod nadzorem pani
bibliotekarki, gdyż mieszkańcy boją się, że zostaną wyrzucone książki nadające się do czyta
nia.
Bogusław Skowron zaprosił wszystkich radnych na zabawę karnawałową, która odbędzie
się pod patronatem Rady Miasta, a dochód będzie przeznaczony na urządzenie ogródków
zabaw dla dzieci w mieście. Poprosił chętnych do pomocy do Komitetu Organizacyjnego,
który będzie odpowiedzialny za przygotowanie zabawy.
Irmina Paszkowska poinformowała zebranych, że zbiera fanty do loterii fantowej, a dochód
ze sprzedaży losów ma być przeznaczony na plac dla deskorolkowiczów.
Rafał Mazur w imieniu organizatorów przekazał na ręce pani Sekretarz zaproszenie dla pra
cowników Urzędu.
Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady
dokonał oficjalnego zamknięcia XVII Sesji Rady Miasta
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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