PROTOKÓŁ Nr 20/04
XX Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
Posiedzenie Sesji odbyło się w sali Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Godzina rozpoczęcia – 1205
Godzina zakończenia – 1315
Obecnych – 14 radnych, nieobecny usprawiedliwiony Henryk Szczybura. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyły osoby zaproszone, lista obecności stanowi załącznik nr 2
do protokołu oraz mieszkańcy, lista obecności stanowi załącznik nr 3.
Ad. 1
Otwarcia obrad XX Sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Jan Gasz witając przyby
łych. 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 przybyłych na posiedzenie.
Ad. 2
Przewodniczący zapoznał obecnych z porządkiem obrad i zapytał o proponowane zmiany.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i przedstawia się on następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Złożenie informacji z realizacji uchwał podjętych na XIX sesji.
4. Złożenie informacji przewodniczących komisji z przebiegu prac w komisjach.
5. Interpelacje i wnioski zgłoszone przez radnych.
6. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2002 rok.
7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2002 rok oraz przedłożenie wniosku dotyczącego udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta.
8. Zapoznanie z opinią wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową:
- do sprawozdania rocznego,
- do wniosku Komisji Rewizyjnej .
9. Dyskusja radnych oraz osób zaproszonych.
10. Podjęcie uchwały absolutoryjnej na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Burmistrz poinformował zebranych, że 4 uchwały podjęte na poprzedniej sesji są w trakcie
realizacji, 2 zostały zrealizowane: powołanie na Skarbnika miasta i zaciągnięcie długo
terminowego kredytu na budowę sali gimnastycznej – bankiem, który zwyciężył w przetargu
został Bank Gospodarki Żywnościowej.
W 2003 roku Rada spotkała się 16 razy, podjęła 61 uchwał, wszystkie uchwały zostały
zrealizowane.
Wyniki osiągnięte w 2003 roku uważa za dobre, wykonanie budżetu wynosi 93 % planu,
co i tak jest powyżej średniej powiatowej. Wydatki wyniosły 92 % planowanych.

Powiedział także, że w dobry sposób pracuje w Gminie Oświata, Pomoc Społeczna, Zakład
Usług Komunalnych, Zarząd Nieruchomości „Wspólny Dom”, do życia wraca Piechowicki
Ośrodek Kultury. Dużym sukcesem inwestycyjnym było oddanie do użytku Stacji Uzdatnia
nia Wody w Górzyńcu, której koszt to 4,5 mln, a tylko około 10 % było wkładu własnego,
nie wzrosła także cena wody.
Na 30 czerwca 2004 roku planowany jest odbiór sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
Nr 1 w Piechowicach.
Bezrobocie w mieście wynosi około 20 %, dzięki współpracy z Urzędem Pracy w Jeleniej
Górze 14 osób zatrudnionych jest przy pracach interwencyjnych, jest też 14 stażystów.
W planach jest dalsza kanalizacja miasta, co powinno nastąpić w najbliższych latach.
Ubiegły rok był dla Piechowic dobry, choć wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 4
Przewodniczący przekazał dalsze prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu.
Waldemar Wojtaś poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o złożenie informacji
na temat prac w komisjach nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta w 2003 roku:
Informacje o pracach w Komisjach Rady przedstawili kolejno:
1) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży, Turystyki i Sportu – Iwona
Forszpaniak
2) Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Komunalnej, Usług i Handlu – Andrzej Woroniec
Przewodniczący Komisji powiedział, że dzięki staraniom Burmistrza i
pracowników Urzędu Miasta, udało się pozyskać duże kwoty na budowę Stacji
Uzdatniania Wody. Życzył w imieniu Komisji zdobywania środków pozabudżetowych
Burmistrzowi
w następnych latach.
3) Przewodniczący Komisji Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Wacław Diłaj
4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Bogusław Skowron.
Przewodniczący Komisji powiedział, ze opinię Komisji przedstawi w punkcie 7
dzisiejszych obrad.
5) Przewodniczący Komisji budżetu, Rozwoju i Zagospodarowania Miasta – Bronisław
Daniło
Ad. 5
Uwag i interpelacji nie zgłoszono.
Ad. 6
Jan Gasz oddał głos Pani Jadwidze Kublickiej – Skarbnikowi Miasta, która przedstawiła
w imieniu Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003. Sprawozdania stanowi
załącznik nr 4.
Ad. 7
Bogusław Skowron przedstawił treść protokołu z dwóch posiedzeń dotyczących opinii
w sprawie wykonania budżetu za rok 2003 i odczytał wniosek przekazany do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice,
załącznik nr 5.

Ad. 8
Przewodniczący zapoznał zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wykonania budżetu miasta za rok 2003, załącznik nr 6, a także opinię dotyczącą wniosku
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice; załącznik
nr 7.
Ad. 9
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Ad. 10
Jan Gasz zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Piechowice.
Uwag nie zgłoszono.
Prowadzący zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwałę Nr 103/XX/04 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice, przyjęto
14 głosami „za”.
Przewodniczący pogratulował Burmistrzowi i wszystkim pracownikom Urzędu, a także ży
czył, aby obecny rok był równie udany lub może jeszcze lepszy.
Burmistrz podziękował za jednogłośne przyjęcie uchwały. Podziękował pracownikom
Urzędu, jednostek podległych urzędowi. Powiedział, po raz pierwszy został oceniana praco
Zarządu jednoosobowego. Dzisiaj dokładnie mija 9 lat kiedy został Burmistrzem, podzięko
wał współpracownikom za wytrwałość i wspieranie go w podejmowanych decyzjach.
Bolesław Iwaszkiewicz podziękował za zaproszenie na tak ważną sesję, za miłe traktowanie
przez pracowników Urzędu i poprosił, aby nadal nie zapominali o „Lechii”.
Ad. 11
Protokół został przyjęty 14 głosami „za”.
Ad. 12
Waldemar Wojtaś zaprosił w imieniu Dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury Pani Anny
Kalisz Radnych na imprezę kulturalno – artystyczną „Piechowickie Prezentacje”.
Wacław Diłaj zaprosił radnych i zainteresowane osoby na spotkaniu ze Strażakami z okazji
Dnia Strażaka, które odbędzie się 4 maja 2004 roku o godzinie 1730 w Piechowickim Ośrodku
Kultury.
Ad. 13
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady
dokonał oficjalnego zamknięcia XX Sesji Rady Miasta
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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