PROTOKÓŁ Nr 28/04
XXVIII Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Posiedzenie Sesji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice.
Godzina rozpoczęcia –1200.
Godzina zakończenia – 1550.
Obecnych – 14 radnych, nieobecni: Roman Tarczyński, lista obecności stanowi załącznik nr 1
do protokołu.
W obradach uczestniczyły osoby zaproszone, lista obecności stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcia obrad XXVIII Sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Jan Gasz witając przy
byłych. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na skład 15 radnych na sali obecnych jest
14 radnych, co stanowi bezwzględną większość, tym samym posiedzenie jest prawomocne.
Przywitał także zaproszonych gości.
Ad. 2
Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono, przedstawiony porządek obrad został zaakceptowany. Porządek obrad
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 3
Anna Latto przedstawiła informacje z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji .
Uchwały dotyczące ustalenia wysokości stawek podatków na 2005r., przekazano do
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego celem opublikowania. Poinformowała, że uchwała
w sprawie utworzenia środka specjalnego oraz uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr 141/XXIV/2000 w sprawie Miejskiego Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli, zostały
zrealizowane, pozostałe uchwały w sprawie likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorządowych,
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację dróg niezaliczanych do żadnej kategorii dróg
publicznych, w sprawie zamiany nieruchomości i w sprawie wyrażenia zgody na
przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice są
w trakcie realizacji, w przypadku trzech ostatnich uchwał zlecono wykonanie operatów
szacunkowych i wykonanie zmiany użytków z drogi na budowlane.
Burmistrz poinformował , że w okresie międzysesyjnym Urząd zajmował się głównie
sprawami bieżącymi, dużo pracy poświęcono Karkonoskiemu Systemowi Kanalizacji
Sanitarnej. Poinformował również, że wczoraj dokonano odbioru technicznego kładki, nie jest
ona jeszcze użytkowana, przygotowana została dokumentacja o wykonaniu zabezpieczeń.
Dodał, że odbioru rzeczywistego można będzie dokonać dopiero po dopuszczeniu do
użytkowania przez nadzór budowlany. Powiedział, że dzięki staraniom Urzędu Zarząd Dróg
Wojewódzkich wykonał chodnik łączący Urząd Miasta z mostem przy kościele, wykonano
także roboty drogowe w Piastowie (koszty tych prac ponosi Zarząd Dróg Wojewódzkich).
Paweł Zackiewicz podziękował, w imieniu swoim i Pani Irminy, za wykonanie kładki i
chodnika oraz za wszelkie starania związane z realizacją tych przedsięwzięć.
Burmistrz powiedział, że staraniem Urzędu Miasta i Pana Bogdana Dechnika „Karelma”

przekazała na rzecz Miasta wózek dla osoby niepełnosprawnej, którego wartość wynosi
około 8 tysięcy złotych. Sprzęt będzie przekazany niepełnosprawnemu obywatelowi
Piechowic-Górzyńca . Uroczyste wręczenie odbędzie się w czwartek (23.12.04r).
Ad.4
Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji, aby wszelkie informacje i uwagi
dotyczące budżetu Miasta na 2005 rok przekazali w punkcie 5 podpunkcie 1c. Przekazał
prowadzenie punktu 4 Wiceprzewodniczącemu.
Wiceprzewodniczący Waldemar Wojtaś poprosił Przewodniczących poszczególnych
komisji o złożenie informacji na temat prac w komisjach w okresie międzysesyjnym.
Informacje o pracach w Komisjach Rady przedstawili kolejno:
1) Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Komunalnej, Usług i Handlu – Andrzej Woroniec.
Andrzej Woroniec powiedział, że komisja zajmowała się sprawami dotyczącą Programu
Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki Odpadami. Dodał, że szczególną uwagę
poświęcają byłemu wysypisku śmieci przy ulicy Cieplickiej. Powiedział, że z przyczyn
finansowych jako Komisja będą musieli przystąpić do przygotowania uchwały, która zdejmie
z ZUK-u obowiązek wywożenia złomu wielkogabarytowego z dwóch na jeden raz w roku.
2) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży, Turystyki i Sportu – Iwona
Forszpaniak.
Iwona Forszpaniak powiedziała, że komisja zajmowała się uchwałą w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów
placówek oświatowych.. Dodała, że podczas dyskusji w sprawach różnych poruszono sprawę
planu zagospodarowania przestrzennego Michałowic i Górzyńca, mimo że upłynął termin
składania uwag do planu, komisja wystąpiła z prośbą o ustalenie terminu spotkania z
twórcami planu. Poinformowała, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w
sprawie ustalenia diet dla Radnych Miasta Piechowice z zastrzeżeniem, aby dopisać jeszcze
jeden punkt o treści: „ W przypadku dłuższej nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej
miesiąc potrąca się całość diety”.
Paweł Zackiewicz zapytał, o jakie godziny chodzi w sprawie dyrektorów, dodał, że
odpowiedzi nie musi uzyskać teraz.
Przewodniczący poinformował, że 30.12.2004 roku o godzinie 1200 odbędzie się sesja, więc
spotkanie w sprawie zagospodarowania przestrzennego proponuje się na godzinę 1000
(30.12.04). Serdecznie zaprosił wszystkich obecnych na to spotkanie.
Uwag nie zgłoszono.
3) Przewodniczący Komisji Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Wacław Diłaj.
Wacław Diłaj poinformował, że komisja odbyła spotkanie z Komisją Rewizyjną, aby
omówić sprawę OSP Piechowice, komisje chciały dokładnie przeanalizować sytuację straży.
Dodał, że całość kontroli przeprowadziła Komisja Rewizyjna, lecz razem konsultowali
wnioski pokontrolne dot. m.in. likwidacji jednego wozu bojowego, przeprowadzenie
dokładnej inwentaryzacji (sprzęt zbędny, uszkodzony zlikwidować). Dodał, że dzisiaj OSP
Piechowice miała wizytację ze Straży Miejskiej, po ogłoszeniu alarmu pojawiło się tylko
trzech strażaków, wypadli nie najlepiej. Powiedział, że komisja w sprawach różnych
zajmowała się sprawą niepalących się lamp przez dłuższe okresy np. ulica Żymierskiego 7197 (3 tygodnie awarii),zaproponowano ewentualną zmianę konserwatora oświetlenia. Dodał,
że komisja rozpatrywała prośbę Mieszkańców Michałowic dotycząca remontu tunelu w

drodze powiatowej(Radny Powiatowy z naszego okręgu Pan Ryszard Nowak zobowiązał się
napisać interpelację do starostwa w tej sprawie) oraz skargę Mieszkańców z ulicy Widok,
komisja podjęła już kiedyś stosowne decyzje w tej sprawie a w przypadku nie przestrzegania
przepisów przez kierowców należy zgłaszać ten fakt na policję. Wacław Diłaj odczytał część
pisma od Mieszkańców ulicy Widok.
Burmistrz poprosił Pana Diłaja, aby sprawował osobisty nadzór nad sprawą Mieszkańców
Michałowic.
4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Bogusław Skowron.
Bogusław Skowron powiedział, że komisja odbyła spotkanie 15.12.2004 roku, które zostało
poszerzone o spotkanie z Komisją Prawa w sprawie OSP Piechowice, przedstawiliśmy
Komisji Prawa wnioski pokontrolne, które zostały wspólnie przedyskutowane i
zaakceptowane. Opinie członków Komisji Prawa, która także jest zainteresowana poprawą
działalności OSP, były bardzo pomocne przy sporządzaniu protokołu końcowego. Przedstawił
wnioski:
Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej na dzień 31.12.2004 roku
- środków trwałych
- przedmiotów nietrwałych
- paliw
Przeprowadzenie likwidacji sprzętu zużytego nie nadającego się do eksploatacji
Wycofanie z eksploatacji jednego wozu bojowego
Oddzielenie części bojowej od pozostałych pomieszczeń – przez wygospodarowanie
osobnego wejścia
Wyremontowanie pomieszczeń na piętrze – wykonanie zaplecza socjalnego.
Uporządkowanie i przygotowanie wolnych pomieszczeń garażowych do
wydzierżawienia.
Powiedział, że komisja zajmowała się także projektem uchwały w sprawie diet dla Radnych
Miasta Piechowice, komisja nie opiniowała jednoznacznie projektu postanowiła, że Radni
zadecydują w głosowaniu.
5) Przewodnicząca Komisji Doraźnej – Iwona Hasiec-Kukułka
Iwona Hasiec-Kukułka powiedziała, że komisja na odbytym posiedzeniu wniosła liczne
poprawki do statutu. Dodała, że na najbliższym posiedzeniu komisja chce zakończyć swoje
prace nad statutem, dlatego poprosiła, aby jeszcze przez kilka dni zgłaszać ewentualne
poprawki do członków komisji..
6) Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Zagospodarowania Miasta – Bronisław
Daniło.
Bronisław Daniło powiedział, że komisja 2 grudnia br odbyła spotkanie w Bukowcu, w
siedzibie ZGK, w którym uczestniczyli Pan Dyrektor Szczudlowski, Pan Ryczkowski,
Księgowa ZGK poruszano następujące tematy: Związek Gmin Karkonoskich i KSKS. Dodał,
że komisja opiniowała pozytywnie sprzedaż działki nr 336/1 oraz zapoznała się z pismem
Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie podwyżek dla nauczycieli i administracji.
Powiedział, że komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pisemnej odpowiedzi Związkowi
Emerytów, Rencistów i Inwalidów dotyczącą odmowy pomocy finansowej.
Włodzimierz Kraszewski zapytał, czy komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie
diet dla Radnych.
Bronisław Daniło odpowiedział, że komisja zaopiniowała ten projekt negatywnie.
Irmina Paszkowska wyjaśniła, że Związek Emerytów zwrócił się do Rady o dotacje, my
natomiast nie mamy podstaw prawnych, aby przydzielać dotacje finansowe stowarzyszeniom,

ale zaznaczyliśmy w protokole, ze gmina dała im ogrzewane pomieszczenie jest to pewna
forma pomocy od miasta.
Ad.5
Ad.5 ppkt 1 a)
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2005 rok.
Bożena Ożóg odczytała projekt uchwały budżetowej.
Ad.5 ppkt 1 b)
Przewodniczący odczytał opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej. Opinia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Ad.5 ppkt 1 c)
Przewodniczący przekazał prowadzenie ppkt 1 c) Wiceprzewodniczącemu.
Waldemar Wojtaś poprosił o zajęcie stanowiska i wydanie opinii przez każdego
przewodniczącego komisji w sprawie budżetu.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska – Andrzej Woroniec powiedział, że
komisja zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty – Iwona Forszpaniak powiedziała, że komisja po
przeanalizowaniu działów turystyki, oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu
zaopiniowała je pozytywnie. Podziękowała za ujecie w projekcie waloryzacji płac dla
nauczycieli i pracowników obsługi oraz za zagwarantowanie pieniędzy na dokształcanie
zawodowe nauczycieli. Poprosiła o wygospodarowanie funduszy na obchody 700-lecia
Piechowic ponieważ nie zostały one ujęte w projekcie. Powiedziała, że opinia komisji do
projektu budżetu jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Prawa – Wacław Diłaj powiedział, że komisja po zapoznaniu się
z działami w budżecie podlegającymi komisji zaopiniowała go pozytywnie.
Paweł Zackiewicz poprosił o uwzględnienie poprawki o przeniesieniu 1000zł z Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na rzeczowe wsparcie policji.
Wacław Diłaj powiedział, że wniosek został przekazany Burmistrzowi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Bogusław Skowron powiedział, że na obradach
komisji wyjaśnień do projektu udzieliła Pani Jadwiga Kublicka. Poinformował, że komisja
popiera wniosek Komisji Oświaty o przeznaczeniu kwoty na obchody 700-lecia Piechowic.
Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2005 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Bronisław Daniło powiedział, że komisja pozytywnie
oceniła projekt budżetu na 2005 rok.
Ad.5 ppkt 1 d)
Anna Latto powiedziała, że wniosek Komisji Prawa, dotyczący działu 754 bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotyczący przeniesienia kwoty 1000zł z działu 75 415
zadania w zakresie ratownictwa wodnego i górskiego do rozdziału 75 404 komenda
wojewódzka policji do pozycji wydatki bieżące, został uwzględniony, ale ponieważ
przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach jednego działu leży w kompetencji
Pana Burmistrza w związku z tym przesunięcia te zostaną dokonane zarządzeniem po
uchwaleniu budżetu. Powiedziała, że związku z propozycją Komisji Oświaty dotycząca
zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 10 000zł na organizację obchodów 700lecia Piechowic, zostaną poczynione starania o wygospodarowanie środków na ten cel
w trakcie trwania roku budżetowego.
Ad.5 ppkt 1 e)
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś wnioski do projektu budżetu.
Andrzej Woroniec powiedział, że fundusze dotyczące wniosku Komisji Ochrony
Środowiska w sprawie drogi przy ulicy Cmentarnej prowadzącej do garażowiska i dwóch

firm tam urzędujących miały być uwzględnione w budżecie. Zapytał, czy jest szansa, aby ten
wniosek był zrealizowany w 2005 roku.
Burmistrz odpowiedział, że sprawa ta nie została ujęta w budżecie, dodał, że jeśli za 10
miesięcy uda pozyskać się środki to będzie można tę drogę zrobić. Powiedział, że na dzień
dzisiejszy środki budżetowe są bardzo małe i wykonanie takiej bocznej drogi jest sprawą
drugoplanową.
Andrzej Woroniec powiedział, że został wybrany na reprezentanta grupy i przekazuje
zapytanie w imieniu mieszkańców.
Przewodniczący zaproponował, przeprowadzenie dyskusji z dyrekcją firm, które się tam
znajdują, aby ewentualnie wniosły swój wkład, żeby zminimalizować koszty.
Andrzej Woroniec podziękował, za wykonanie części chodnika od Urzędu Miasta do mostu.
Irmina Paszkowska powiedziała, że w §4 jest napisane: „uchwala się przychody i rozchody
zakładów budżetowych (...) szczegółowy podział kwot według klasyfikacji budżetowej
zawiera załącznik nr 5” a załącznik nr 5 zawiera tylko podział wydatków na wynagrodzenia,
pochodne i inwestycje. Zapytała, czy załącznik ten w tej formie zostanie przekazany do
Wojewody i czy jest to ostateczny podział szczegółowy.
Bożena Ożóg odpowiedziała, że Wojewoda wymaga, aby załącznik ten był w takiej formie
i wygląda on tak co roku.
Irmina Paszkowska wystąpiła z formalnym wnioskiem do Pana Burmistrza o ustalenie ,
kwot niezbędnych na obchody 700-lecia miasta. Powiedziała, że Komisja Oświaty nie
wskazuje skąd pobierać fundusze. Poprosiła, aby Pan Burmistrz wypowiedział się czy
przyjmuje wniosek komisji i przydzieli jakieś pieniądze na ten cel. Zapytała, czy członkowie
komisji powinni złożyć wcześniej preliminarz. Powiedziała, że w ostatnim czasie bardzo dużo
zrobiono w Piechowicach, wyraziła swoją radość z umieszczenia zapisu w projekcie w części
„Wnioski do Budżetu: ppkt 3. Ponadplanowe środki uzyskane w trakcie roku budżetowego,
a nie ujęte w projekcie budżetu przeznaczyć na inwestycje i remonty przedłożone we
wnioskach radnych i poszczególnych referatów Urzędu Miasta”. Dodała, że ma nadzieję, że
wystarczy dodatkowych środków na obchody 700-lecia miasta i wykonanie chodnika
w Górnych Piechowicach (choć po jednej stronie).
Burmistrz odpowiedział, ze środki na obchody 700-lecia miasta na pewno zostaną
zorganizowane. Powiedział, że środki na obchody rocznicowe zobowiązuje się zorganizować
z funduszy poza budżetowych.
Ad.5 ppkt 1 f)
Przewodniczący powiedział, że żadnych wniosków dodatkowych nie było, a wszystkie
wcześniej zgłoszone uwagi został zaakceptowane.
Ad.5 ppkt 1 g)
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie projektu uchwały budżetowej.
Uchwałę Nr 148/XXVIII/2004 w sprawie budżetu Miasta Piechowice na 2005 rok,
przyjęto 14 głosami „za”.
Ad.5 ppkt 2
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta
Piechowice na 2004 rok.
Bożena Ożóg udzieliła wyjaśnień dotyczących powyższego projektu.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwałę Nr 149/XXVIII/2004 w sprawie zmian w budżecie Miasta Piechowice na
2004 rok, przyjęto 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad.5 ppkt 3
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 92/XVII/2004
Rady Miasta Piechowice z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta Piechowice
na 2004 rok.
Bożena Ożóg udzieliła wyjaśnień dotyczących powyższego projektu.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwałę Nr 150/XXVIII/2004 uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 92/XVII/2004
Rady Miasta Piechowice z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta Piechowice
na 2004 rok, przyjęto 14 głosami „za”.
Ad.5 ppkt 4
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla Radnych Miasta
Piechowice. Powiedział, że uchwała ta była przekazana jako oficjalny wniosek od Radnych
Kraszewskiego, Worońca i Mazura do wszystkich Radnych i Pana Pietrzykowskiego.
Poprosił Pana Pietrzykowskiego o odczytanie swoich uwag do tego projektu.
Janusz Pietrzykowski powiedział, że opiniował ten projekt pod kątem „technicznym”,
prawnym, nie merytorycznym. Powiedział, że:
- w §4 jest napisane: „3. Nieobecność usprawiedliwia Przewodniczący komisji na posiedzeniu
Komisji Rady Miasta” natomiast nie wymieniono, kto usprawiedliwia nieobecności na Radzie
Miasta (powinien to być Przewodniczący Rady Miasta)
- jest zbyt zawężone pojęcie usprawiedliwienia nieobecności, ponieważ w projekcie są
wymienione tylko trzy przypadki, gdy obecność jest usprawiedliwiona tzn. wyjazdy
służbowe, pobyty w szpitalu, zwolnienia lekarskie a powinno się wziąć pod uwagę
wszelkiego rodzaju zdarzenia losowe, sprawy zawodowe itp.
Zapytał, jakie jest znaczenie zapisu „Diety w formie ryczałtów wypłacane są z okres
dwunastu miesięcy danego roku kalendarzowego” w §5.
Rafał Mazur powiedział, że ryczałt jest wypłacany przez okres 12 miesięcy. Zapytał,
dlaczego Pan Pietrzykowski wcześniej nie przedstawił swoich uwag na komisje.
Janusz Pietrzykowski powiedział, że uwagi te przekazał Przewodniczącemu zaraz po tym
jak otrzymał projekt.
Przewodniczący powiedział, że są to drobne uwagi techniczne.
Włodzimierz Kraszewski powiedział, że ryczałt nie przewiduje urlopu.
Janusz Pietrzykowski zapytał Pani Iwony Forszpaniak, jakie kryterium było przyjęte przy
ustalaniu wniosku, że w przypadku dłuższej niż miesiąc, nieusprawiedliwionej nieobecności
potrąca się całość diety, która przysługuje radnemu, ponieważ jeśli rada nie będzie spotykać
się przez miesiąc lub odbędzie się tylko jedna komisja to zapis nieobecność „dłuższa niż
miesiąc” może okazać się nieodpowiedni, nieścisły.
Rafał Mazur powiedział, że jeden z Radnych nie uczestniczy w posiedzeniach, jego
nieobecność jest nieusprawiedliwiona, dłuższa niż miesiąc i nie otrzymuje on żadnego
wynagrodzenia. Zapytał Pana Pietrzykowskiego jak prawidłowo powinien wyglądać tenże
wniosek.
Janusz Pietrzykowski odpowiedział, że usłyszał ten wniosek dopiero dzisiaj.
Paweł Zackiewicz powiedział, że nie powinno się żadnemu Radnemu ani Przewodniczącemu
obniżać należności, dodał, że był kiedyś projektodawcą uchwały w sprawie ryczałtów i nie
uwzględniał takiego rozwiązania. Powiedział, że kwoty należne przedstawione są za pomocą
kwot procentowych, aby corocznie nie zajmować się ich rewaloryzacją. Zaproponował, aby
wzmianka o nieobecności w §4 wyglądała tak: „W przypadku nieobecności radnego na
wszystkich posiedzeniach komisji i sesjach Rady w ciągu okresu rozliczeniowego, potrąca się

całość należnej diety”. Złożył wniosek o zdjęcie projektu z obrad i ponowne rozpatrzenie go
na następnej sesji z wniesionymi uwagami.
Rafał Mazur powiedział, że temat ryczałtów poruszany jest już po raz kolejny i wyraził
swoją opinię, że nie ma potrzeby, aby projekt ten był raz jeszcze konsultowany, gdyż był
odpowiedni termin na wnoszenie uwag i wniosków a czasu było na tyle dużo, aby projekt ten
przedyskutować tak na komisjach jak i w sferach kuluarowych. Powiedział, że każdy projekt
ma swoje dobre i złe strony. Dodał, że nie powinno być tak, że część radnych ma ryczałty, a
cześć diety. Powiedział, że ustalenie ryczałtów pozwoliłoby na ustalenie stałej kwoty w
budżecie, która nie powodowałaby zwiększenia wydatków. Złożył formalny wniosek o
zakończenie dyskusji i przeprowadzenie głosowania.
Włodzimierz Kraszewski powiedział, że temat ryczałtów był poruszany już około pół roku
temu i Komisja Budżetowa zobowiązała się do końca roku przeprowadzić ten temat. Zapytał,
Przewodniczącego Komisji Budżetu, dlaczego komisja nie podjęła tego tematu i nie złożyła
wniosku takiego, który odpowiadałby większości.
Bronisław Daniło powiedział, że jest brak woli komisji na załatwienie tej sprawy. Zgodził się
z wypowiedzią Pana Zackiewicza, że nie powinno się nikomu obniżać należności.
Powiedział, że wolą komisji jest pozostawienie diet.
Iwona Hasiec-Kukułka powiedziała, że corocznie kwota ryczałtów będzie się zwiększać,
ponieważ jest to liczone z podstawy, która jest co roku zwiększana. Dodała, że Komisja
Budżetu zajmowała się tą sprawą i w wyniku głosowania zadecydowała, że nie będzie
opracowywać projektu, ponieważ większość w komisji nie jest za wprowadzeniem ryczałtów.
Wacław Diłaj powiedział, że problem diet był poruszany już 4,5 roku temu, dodał, że nie po
to jest w radzie, aby zajmować się dietami, podwyżkami dla siebie, gdyż jest to najmniej
ważna sprawa w całej działalności radnego. Złożył formalny wniosek, aby podać projekt pod
głosowanie.
Irmina Paszkowska powiedziała, że ma rację Pan Kraszewski, gdyż Komisja Budżetowa
zobowiązała się „poruszyć” sprawę ryczałtów przy opracowywaniu budżetu, w związku z tym
komisja wywiązała się z obietnicy i nie wprowadzając żadnych poprawek zadecydowała
pozostać przy dietach.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie formalnego wniosku w sprawie
przegłosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla Radnych Miasta Piechowice.
Andrzej Woroniec powiedział, że sprawa diet i ryczałtów jest podobna do siebie, gdyż czy to
będzie dieta czy ryczałt kwota ta zostanie podobna. Dodał, że wniosek padł i można
wprowadzać do niego poprawki.
Bronisław Daniło powiedział, że kiedyś zarzucono Komisji Budżetowej, że spotyka się
więcej razy niż inne komisje, z analizy ilości posiedzeń w tym roku wynika, że najwięcej razy
spotykała się Komisja Prawa i Komisja Ochrony Środowiska.
Włodzimierz Kraszewski powiedział, że to Komisja Rewizyjna analizuje ilość spotkań
wszystkich komisji.
Iwona Hasiec-Kukułka złożyła formalny wniosek o zamknięcie dyskusji.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie wniosku.
Wniosek przyjęto 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Iwona Hasiec-Kukułka złożyła formalny wniosek o przegłosowanie projektu uchwały w
takiej formie w jakiej został przedstawiony.
Włodzimierz Kraszewski powiedział, że musi on być przegłosowany z wniesionymi
poprawkami, gdyż były one zgłoszone w terminie.
Janusz Pietrzykowski powiedział, że jeśli są poprawki to trzeba je w pierwszej kolejności
przegłosować.
Przewodniczący poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty o sprecyzowanie swojej
poprawki.

Iwona Forszpaniak odczytała: „W przypadku dłuższej nieusprawiedliwionej nieobecności
(miesiąc) potrąca się całość należnej diety”
Paweł Zackiewicz zapytał czy ta poprawka może brzmieć: „W przypadku nieobecności
Radnego na wszystkich posiedzeniach komisji i sesjach Rady w ciągu okresu rozliczeniowego
potrąca się całość należnej diety”.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie poprawki wniesionej przez Komisję
Oświaty, która brzmi: „W przypadku dłuższej nieusprawiedliwionej nieobecności (miesiąc)
potrąca się całość należnej diety”, przyjęto 6 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” oraz 5
głosach „wstrzymujących się”.
Paweł Zackiewicz zgłosił poprawkę - skreślenie w §5 zapisu ”Diety w formie ryczałtów
wypłacane są za okres dwunastu miesięcy danego roku kalendarzowego”, gdyż to wynika z
zapisów w §1 i §2.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie poprawki wniesionej przez Radnego Pawła
Zackiewicza o skreśleniu w §5 zdania o brzmieniu: ”Diety w formie ryczałtów wypłacane są
za okres dwunastu miesięcy danego roku kalendarzowego”, nie przyjęto 4 głosami „za” przy
4 głosach „przeciw” oraz 6 głosach „wstrzymujących się”.
Paweł Zackiewicz zgłosił poprawkę do §2 podpunktu 2 po słowach „Przewodniczącemu
komisji Rady Miasta ustala się dietę” dodać „w formie ryczałtu miesięcznego”.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie poprawki.
Poprawkę przyjęto 9 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” oraz 3 „wstrzymujących się”.
Paweł Zackiewicz złożył wniosek o zamianę stawki procentowej w §1 podpunkcie 1 z „45%”
na „50%” i w podpunkcie 2 z „35%” na „45%”.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie poprawki wniesionej Przez Radnego Pawła
Zackiewicza w sprawie zamiany stawki procentowej, nie przyjęto 3 głosami „za” przy 3
głosach „przeciw” oraz 8 głosach „wstrzymujących się”.
Przewodniczący zaproponował uwzględnienie propozycji Pana Radcy Prawnego o
rozszerzeniu §4 w podpunkcie 3 dodać słowa:”(...) a Przewodniczący Rady Miasta na
posiedzeniu Rady Miasta.”. Poprawkę przyjęto 12 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymujących się”.
Przewodniczący odczytał i zaproponował przegłosowanie projektu uchwały w sprawie
ustalenia diet dla Radnych Miasta Piechowice wraz z poprawkami.
Uchwała w sprawie ustalenia diet dla Radnych Miasta Piechowice wraz z poprawkami, nie
została przyjęta 8 głosami „przeciw” przy 3 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących
się”.
Ad.6
Wacław Diłaj powiedział, że do Rady Miasta wpłynęła prośba Mieszkańców Osiedla
Michałowic oraz pismo Mieszkańców ulicy Widok. dotyczące rozważenia możliwości
wystąpienia do „POLCOLORITU” z propozycją, aby wykupił teren pod dalszą rozbudowę
(m.in. parkingu dla dużych pojazdów) i jednocześnie odciążył ruch pojazdów na ulicy
Widok. Poinformował, że na jego osiedlu powstaje grupa inicjatywna przeciwna
„Polcoloritowi”, są organizowane spotkania i zbierane podpisy. Powiedział, że został
zaproszony na jedno ze spotkań, na którym miał być także Klub Radnych.
Irmina Paszkowska poprosiła o udzielenie wyjaśnień w sprawie pisma Mieszkańców ulicy
Widok i dokładne określenie czy była to skarga czy zwykłe pismo.
Wacław Diłaj powiedział, że pismo to można uznać za wniosek.
Irmina Paszkowska zapytała czy wpłynęła do Rady skarga odnośnie „Polcoloritu”.

Wacław Diłaj powiedział, że prawdopodobnie wpłynęła taka skarga do Pana Burmistrza, a
on chciał tylko poinformować Radę w tym punkcie o sytuacji jaka jest na osiedlu.
Przewodniczący powiedział, że oficjalnie nie wpłynęła żadna skarga odnośnie „Polcoloritu”
wiadomo tylko, że Mieszkańcy podjęli pewne działania w tej sprawie. Dodał, że wcześniejsze
poinformowanie Rady o sytuacji może być pomocne, pozwoli na bliższe zapoznanie się z tym
tematem.
Rafał Mazur wyjaśnił, że Klub Radnych był zaproszony na spotkanie z Mieszkańcami do
baru „Pod rybką” w sprawie „Polcoloritu”.
Paweł Zackiewicz poprosił Przewodniczącego o zwolnienie z dalszych obrad – opuścił salę o
godzinie 1515 .
Włodzimierz Kraszewski powiedział, że po spotkaniu w barze „Pod rybką” Klub
Radnych spotkał się z mieszkańcami i wyjaśniono im wszystkie niejasności oraz
przedstawiono niezbędną dokumentację.
Andrzej Woroniec poprosił o zamknięcie dyskusji oraz złożył wniosek, aby rozpatrywać
tylko skargi złożone na piśmie.
Bronisław Daniło zapytał, dlaczego nikt nie zapytał go o sytuację na ulicy Widok, mógłby on
wyjaśnić Komisji Prawa szczegóły sytuacji, gdyż mieszka w pobliżu.
Irmina Paszkowska poprosiła, aby osoba referująca skargę, krótko ją opisała przed
podaniem rozwiązania sprawy.
Ad.7
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie protokołu nr 27 z XXVII Sesji Rady Miasta.
Uwag nie zgłoszono.
Protokół przyjęto 13 głosami „za”.
Ad.8
Iwona Hasiec-Kukułka złożyła pisemną interpelację do Pana Burmistrza, dotyczącą podania
przyczyny awarii oświetlenia na ulicy Żymierskiego, aby przedstawić ją mieszkańcom.
Ad.9
Przewodniczący przypomniał, że na 30 grudnia 2004 roku na godzinę 1200 zaplanowana jest
kolejna sesja, a o godzinie 10 00 odbędzie się spotkanie z twórcami planu zagospodarowania
przestrzennego.
Burmistrz powiedział, że podczas budowy kładki miał miejsce śmiertelny wypadek. Dodał,
że wykonawca zapytał, czy jest możliwość nadana nazwy kładce tj. imienia osoby, która tam
zginęła. Powiedział, że jeśli Radni nie mają nic przeciwko temu to Urząd Miasta przygotuje
projekt uchwały w tej sprawie.
Irmina Paszkowska zapytała, kto jest wykonawcą kładki.
Burmistrz odpowiedział, że jest to firma „RW-Building” Budownictwo Lądowe, Ryszard
Wiśniewski z Zielonej Góry.
Irmina Paszkowska zapytała, dlaczego ten człowiek zginął i czy był odpowiednio
zabezpieczony.
Burmistrz powiedział, że wykonawca i nadzór zostali oczyszczeni z zarzutów, a prokuratura
nie dopatrzyła się na dzień dzisiejszych żadnych uchybień.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś jest zdecydowanie przeciwny tej propozycji.
Uwag nie zgłoszono.
Bogusław Skowron poprosił o składanie wniosków do planu pracy Komisji Rewizyjnej na
I półrocze 2005 roku.
Wiceprzewodniczący przypomniał, że Komisja Rewizyjna jest zobligowana, aby złożyć plan
pracy na I półrocze do 15.01.2005 roku, dlatego poprosił o wcześniejsze dostarczanie

propozycji. Poprosił, aby następnym razem przy wystąpieniach przewodniczących
poszczególnych komisji podawać termin, godzinę, porządek, osoby zaproszone oraz krótko
streszczać każdy punkt.
Irmina Paszkowska zaapelowała, aby wszyscy Radni dołączyli się do sprzedaży
rocznicowych kalendarzy na 2005 rok.
Przewodniczący złożył życzenia Bożonarodzeniowe wszystkim zgromadzonym.
Ad.10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał oficjalnego
zamknięcia XXVIII Sesji Rady Miasta.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Latto

Jan Gasz

