PROTOKÓŁ Nr V/07
V Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 18 stycznia 2007 r.
Sesja odbyło się w sali Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Godzina rozpoczęcia – 1600
Godzina zakończenia – 1910
Obecnych – 14 radnych, nieobecna: Arleta Ejnik. 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 V Sesji Rady Miasta dokonała Przewodnicząca Halina Wieczorek witając
przybyłych pracowników Urzędu : panią Burmistrz Miasta Zofię Grabias-Baranowską, panią
Sekretarz Krystynę Chmielewską, panią Skarbnik Alicję Pawnuk, zaproszonych gości,
mieszkańców, radnych oraz Przewodniczących Rady Osiedla Michałowice, Górzyniec
i Piastów. Na podstawie listy obecności stwierdziła, iŜ na sesji obecnych jest 14 radnych, co
stanowi quorum, przy którym Rada Miasta moŜe podejmować prawomocne uchwały.
Ad. 2
Przewodnicząca przedstawiła poniŜszy porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta z działalności w okresie
międzysesyjnym.
5. ZłoŜenie informacji z realizacji uchwał podjętych na IV sesji.
6. ZłoŜenie informacji przewodniczących komisji z przebiegu prac
w komisjach.
7. Podjęcie Uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na I półrocze 2007 roku.
2. powołania komisji doraźnej, w sprawie opracowania zmian w Statucie Miasta
Piechowice.
3. budŜetu miasta Piechowice na rok 2007.
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone przez radnych.
11. Sprawy róŜne.
12. Zamknięcie obrad.
Uwag do proponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ad. 4
Przewodnicząca złoŜyła sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.
Poinformowała, Ŝe uczestniczyła:
- w zakończeniu Dolnośląskiego Turnieju Cukierników, którego współorganizatorem była
p. Halina Ciepiela. Spotkanie odbyło się w jeleniogórskim ratuszu i było prezentacją prac
uzdolnionej młodzieŜy. W obecności sponsorów najlepszym wręczano nagrody.
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- w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Starostę Powiatu Jeleniogórskiego,
połączonym z prezentacją dokonań Starostwa w roku 2006.
- w spotkaniu z Sekretarzem i Przewodniczącym Rady Miasta Kowary w celu nawiązaniu
kontaktów oraz zasięgnięcia informacji w sprawie opłat za wodę.
W styczniu P. Przewodnicząca uczestniczyła takŜe w dwudniowym szkoleniu
Przewodniczących Rad.
Ad. 3
Burmistrz Zofia Grabias Baranowska złoŜyła sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Stwierdziła, Ŝe:
-sprawozdanie dotyczy 13 dni roboczych, jakie miały miejsce między poprzednią a obecną
sesją. W tym czasie:
-odbyła kilka spotkań wyjazdowych ( np. Dyrekcja Dróg Wojewódzkich we Wrocławiuspotkanie z dyr. Jakubowskim na temat remontu chodników i ulicy śymierskiego) oraz 7
spotkań w UM
( m.in.z Prezesem Spółki PKS Tour, Prezesem Spółki Simeco, Prezesem MZK, Dyrektorem
Oddziału Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej, projektantką A. Michalak , Burmistrzem
Szklarskiej Poręby)
-przeprowadziła 1 kontrolę wewnętrzną (oczyszczalnia ścieków)
-przyjęła 1 kontrolę zewnętrzną( Państwowej Inspekcji Pracy).
-odbyła kilka wizji lokalnych : poŜar komina na ul. Zawadzkiego, u Państwa Sobczyków
(Nadrzeczna) oraz u pani Deniusz (Górna)
-spotkała się z dość liczną grupą piechowiczan. W trakcie poniedziałkowych dyŜurów
(dwóch) przyjęła 20 osób. Tematy rozmów to: sprawy mieszkaniowe, rodzinne,
poszukiwanie pracy.
-odbyła kilka spotkań z ciekawymi ludźmi Piechowic, których zaprosiła do współpracy.
-dokonała kilku waŜnych uzgodnień dotyczących Ŝycia codziennego mieszkańców. (m.in.
ZUK uporządkował fragment najbardziej zniszczonego fragmentu ul. Świerczewskiego i od
23 stycznia 2007 roku powróci tam kurs linii nr 9).
-uczestniczyła w posiedzeniu nowo powołanej Komisji Mieszkaniowej oraz Piechowickiego
Towarzystwa Turystycznego
Z waŜniejszych działań tego okresu wskazała na:
- wykonanie i końcowe rozliczenie kolejnych 3 zadań w zakresie usuwania skutków powodzi
- dwu kładek i murów oporowych na Kamiennej, w wyniku czego wszystkie zaplanowane
zadania zostały wykonane i rozliczone.
-rozstrzygnięcie konkursu na pracownika inwestycji. Funkcje tę od 01.02.2007 r.
będzie pełnić pani Leszczyńska-Himik
- przejęcie od 01.02.2007 r. funkcji pracownika ds. oświaty, kultury, sportu i współpracy
z organizacjami pozarządowymi przez p. Martę Głowalę.
-przejęcie od 1.02.07 r. przez p. Agnieszkę Butkiewicz funkcji pracownika sekretariatu
-zatrudnienie na ¼ etatu pracownika ds. BHP i ppoŜ- Jana Tyczyńskiego
- określenie zasad funkcjonowania hali sportowej przy Szkole Podstawowej
-rozpoczęcie porządkowania spraw dot. Klubu Sportowego Lechia
-nawiązanie współpracy z dziennikarzem, który będzie zbierał materiały do „Informatora
Piechowickiego” i wydawał go
-zaplanowanie bogatego programu ferii zimowych pod hasłem „Na sportowo bardzo zdrowo”
Planowane najbliŜsze działania to:
- konieczność spotkania wszystkich radnych z projektantką aktualnie opracowywanego
studium zagospodarowania przestrzennego miasta i dyskusja nad kierunkami zmian,
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- podjęcie działań skuteczniej broniących ujęcie wody przed ewentualną kolejną powodzią,
tak aby znów nie zostało zmyte z powierzchni Przeprowadzono wstępne rozmowy
z projektantką, która zna ujęcie i ma pewne pomysły na rozwiązanie problemu,
-pozyskanie środków na remont ulicy Świerczewskiego.
Burmistrz poinformowała takŜe, Ŝe
-Generalna Dyrekcja Dróg zadeklarowała przebudowę skrzyŜowania ulicy Cmentarnej,
poprzez poszerzenie pasa lewoskrętnego na drodze krajowej nr 3, wartość zadania 292 800 zł.
-Główne zadanie inwestycyjne na rok 2007 to wymiana magistrali wodnej od ujęcia wody do
stacji uzdatniania wody. Jest to zadanie obowiązkowe do wykonania w tym roku, poniewaŜ
stacja uzdatniania wody w 95% została wykonana ze środków zewnętrznych
(z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) jako I etap zadania. II etapem jest właśnie
w/w zadanie traktowane jako wkład własny gminy do budowy SUW. Realizacja zadania
odwlekana była kilka lat i w tym roku powinna być sfinalizowana.
Burmistrz poinformowała takŜe o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej.
Po ostatniej sesji- 29.12.06 r. wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, panem
Wiceprzewodniczącym Rady i kierownikiem ZUK udała się na teren oczyszczalni ścieków.
Po wejściu na teren zakładu wizytujący oczyszczalnię ujrzeli uciekających pracowników nie
reagujących na wezwanie kierownika ZUK do pozostania, a w czterech pomieszczeniach
ślady po imprezie alkoholowej.
Na terenie zakładu przebywali i uczestniczyli w piciu alkoholu wszyscy (z dwoma
wyjątkami) pracownicy, tak zeznał wezwanej policji jedyny pracownik, który nie opuścił
oczyszczalni. Przyznał, Ŝe pił wraz z kolegami i kierowniczką alkohol, ale odmówił
dmuchania w alkomat. Policja odmówiła przewiezienia pracownika na badanie krwi.
To, co zobaczyli wizytujący oczyszczalnię, świadczy o poczuciu bezkarności
i lekkomyślności osób tam pracujących. Olbrzymi majątek, jaki im powierzono pozostał bez
nadzoru a pijani pracownicy sami naraŜali się na niebezpieczeństwo, choćby na utonięcie po
pijanemu w zbiornikach.
Szkoda,Ŝe wezwany na miejsce zdarzenia dziennikarz „Nowin Jeleniogórskich” zamiast
pomóc władzom miasta w walce z patologią, wolał szukać w tym nieprzyjemnym zdarzeniu
wątków sensacyjnych i politycznych.
Radni po wysłuchaniu sprawozdania P. Burmistrz przystąpili do zadawania pytań:
Iwona Hasiec-Kukułka – zapytała, czy w aktualnie opracowywanym studium są ujęte
fragmenty Górnych Piechowic i Górzyńca oraz kiedy nastąpi remont murów oporowych na
Kamiennej w Górnych Piechowicach w pobliŜu nr 98-120
Burmistrz odpowiedziała, Ŝe 2,5 mln., które miasto otrzymało na powódź i środki własne 1
1.100 000 zł. decyzją Rady mogły być skierowane na mury oporowe a niekoniecznie na
chodniki np. na Kościuszki czy na Szkolnej. Czyjąś decyzją te środki zostały tam właśnie
skierowane. Nie ma więc murów na Kamiennej nr 98-100 ale są chodniki na ulicach. I nie są
to decyzje ani tej rady, ani tego burmistrza.
W roku 2007 będą na pewno remontowane fragmenty murów oporowych na rzekach, ale
dzisiaj nie moŜna jeszcze powiedzieć gdzie. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane
wspólnie z zarządcami rzek.
Istnieje teŜ potrzeba zinwentaryzowania wszystkich miejsc, które powinny być naprawiane,
i na pewno w tym roku zostanie to zrobione. Naprawiane powinny być w pierwszej kolejności
miejsca najbardziej zagraŜające bezpieczeństwu ludzi.
Przy okazji p. Burmistrz zaprosiła osoby chętne do współtworzenia raportu o stanie miasta,
(nie tylko w powyŜszym temacie) do włączenia się w jego opracowywanie.

3

Ad. 5
Sekretarz omówiła stopień realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Podjęto ich ogółem
4. Trzy z nich zostały zrealizowane. Są to:
- Uchwała w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu stanu Cywilnego.
- Uchwała w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budŜetowego
2006.
- Uchwała w sprawie zmian w budŜecie Miasta Piechowice na 2006 rok.
Uchwała w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli” będzie realizowana w trakcie
roku 2007.
Ad. 6
Przewodnicząca
przekazała
prowadzenie
dalszej
Wiceprzewodniczącemu Danielowi Potkańskiemu.

części

sesji

(punktu

4)

Wiceprzewodniczący poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o złoŜenie
informacji z przebiegu prac w komisjach w okresie międzysesyjnym.
1. Komisja BudŜetu, Rozwoju i Zagospodarowania Miasta – Przewodnicząca Halina
Ciepiela poformowała, Ŝe komisja w dniu 10 stycznia 2007r. obradowała nad budŜetem
na 2007 r., analizowała równieŜ treść pism, które do niej wpłynęły. Na kolejnym
posiedzeniu, po przeprowadzeniu wizji lokalnej, podjęte zostaną decyzje w sprawach
poruszanych w w/w pismach.
Komisja zapoznała się planem pracy na I półrocze 2007r. oraz wystąpiła z wnioskiem
zgłoszonym przez pana Adama Spolnika w sprawie naniesienia poprawek w budŜecie na
2007r.
Radni nie zadali pytań w sprawie pracy w/w komisji.
2. Komisja Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Przewodnicząca Iwona Hasiec-Kukułka
poinformowała, Ŝe komisja obradowała 16.01.2007r. w pełnym składzie. Była to wizja
lokalna na terenie bloków przy ul. śymierskiego 98 – 101. W wizji brało udział około 20
mieszkańców, przedstawiciele Zarządu Nieruchomości „Wspólny Dom”, kierownik ZUK
oraz pracownik Urzędu pan A.Proczek. Komisja znalazła dwie moŜliwe lokalizacje na
usytuowanie miejsc parkingowych i z takim wnioskiem wystąpi do Urzędu.
W drugiej części posiedzenia komisji brał udział pan Adam Bień, który wypowiedział się w
sprawie ochrony dyskoteki w okresie ferii.
Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 25.01.2007r. o godz. 1300. Będzie to spotkanie
z Komendantem i Zastępcą Komendanta Komisariatu II w Cieplicach. Obecni będą: pan Jan
KiŜuk – kierownik rewiru dzielnicowych i pan Łukasz Olba.
Pytań do przewodniczącej komisji nie zgłoszono.
3. Komisja Oświaty, Kultury, MłodzieŜy, Turystyki i Sportu - Przewodnicząca Komisji
Ewa Szmel poinformowała, Ŝe komisja spotkała się 5 i 17 stycznia 2007r.
5 stycznia Komisja zajmowała się następującymi tematami:
• organizacją pracy na Hali Sportowej – kontynuacja tematu,
• sportem w szkołach i w mieście – przedstawiono terminarz,
• sprawami budŜetu w zakresie oświaty,
• klubem „Lechia”,
• sprawami róŜnymi.
Z tego posiedzenia zostały przekazane cztery wnioski, na które pani Burmistrz juŜ
odpowiedziała.

4

17 stycznia podejmowane były tematy:
• ferii zimowych w mieście.
• Członkowie komisji chcieliby, aby te ferie wyglądały inaczej niŜ do tej pory.
• Wpłynęły propozycje ze wszystkich szkół i przedszkoli.
• Jest współpraca z MOPS i propozycja wykorzystania funduszu z profilaktyki
uzaleŜnień -warunek stworzenie ciekawego programu.
• Zajęcia będą głównie odbywały się na Hali Sportowej.
• Klubu sportowego Lechia
• Przeprowadzono rozmowę z p. Iwaszkiewicz na temat podjęcia współpracy
z nowym Zarządem Klubu.
Do komisji wpłynął wniosek pana Mariana Jankowskiego, który przedłoŜył bardzo ciekawą
propozycję utworzenia ekspozycji modeli w mieście. Pan jest gotowy dać swoje eksponaty,
nawet wyremontować pomieszczenie, jeŜeli takie byśmy znaleźli. Pan prosi o udostępnienie
lokalu około 20m2. Niestety miasto takiego lokalu nie posiada. Pani przewodnicząca
zaapelowała o pomoc w znalezieniu takiego lokum..
Lech Rębisz zauwaŜył, Ŝe takie lokum moŜna znaleźć w byłych obiektach GS
4. Komisja Wydatkowania Środków Unijnych i Współpracy Partnerskiej
–
Przewodniczący Komisji Adam Spolnik poinformował, Ŝe komisja spotkała się 10 stycznia
2007r. Dyskutowano nad planem pracy na I półrocze 2007r. oraz nad projektem budŜetu
miasta.
Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe pozostałe Komisje nie spotykały się.
Natomiast 11 stycznia 2007r. odbyło się wspólne spotkanie wszystkich komisji, które
dotyczyło budŜetu miasta Piechowice na 2007r. Protokół z tego spotkania będzie dostępny
w Biurze Rady.
Ad.7
Ad. a)
Przewodnicząca H.Wieczorek – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy komisji rewizyjnej na I półrocze 2007 roku.
W dalszej kolejności Lech Rębisz udzielił wyjaśnień do omawianego projektu uchwały,
a następnie odczytał plan pracy komisji rewizyjnej na I półrocze 2007 roku:
1. Kontrola przeprowadzonego remontu szatni na boisku sportowym w Pakoszowie.
typ kontroli: problemowa;
kontrolowana jednostka: Zarząd Nieruchomości „Wspólny Dom” Sp. z o.o.;
termin kontroli: styczeń 2007
2. Kontrola istnienia oraz działania audytu wewnętrznego (kontroli wewnętrznej)
w Urzędzie Miasta
typ kontroli: sprawdzająca,
jednostka kontrolowana: zespół do przeprowadzania audytu wewnętrznego,
termin kontroli: styczeń 2007
3. Kontrola udzielonej pomocy powodzianom oraz wykorzystania środków finansowych na
pomoc poszkodowanym obywatelom, a takŜe rozdysponowania funduszy i dotacji na
usuwanie szkód powodziowych.
typ kontroli: będzie to kontrola kompleksowa, która obejmie:
a) działanie Sztabu Antykryzysowego podczas klęski powodzi,
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b) pomoc rzeczową,
c) pomoc finansową,
d) pomoc finansową partii Samoobrona R.P.,
e) fundusze otrzymane z Woj. Funduszu Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Gdańsku,
f) dotację celową otrzymaną z BudŜetu Państwa,
kontrolowane jednostki: były Burmistrz miasta i powołane lub upowaŜnione przez
niego jednostki do udzielania pomocy oraz rozdziału otrzymanego mienia, a takŜe
wykorzystania uzyskanych środków finansowych;
termin: I kwartał 2007 r.
4. Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium byłemu Burmistrzowi.
typ kontroli: obowiązek ustawowy;
zakres kontroli: wykonanie budŜetu i uchwał Rady Miasta za 2006 r.;
termin: marzec – kwiecień 2007;
5. Zbadanie procesu decyzyjnego podejmowanego na szczeblu gminy, który zaskutkował
powstaniem Ceramiki Marconi – duŜej fabryki chemicznej w pobliŜu centrum miasta.
typ kontroli: kompleksowa;
kontrolowane jednostki: były Burmistrz miasta oraz referaty UM odpowiadające za
wykonanie związanych z tym problemem Uchwał i decyzji;
termin: I półrocze 2007 r.
6. Kontrola rozliczeń i opłat za zuŜycie wody we Wspólnotach Mieszkaniowych.
typ kontroli: problemowa;
kontrolowana jednostka: Zarząd Nieruchomości „Wspólny Dom” Sp. z o.o.;
termin: maj – czerwiec 2007 r.
Przewodnicząca
zaproponowała przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwalę w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na I półrocze 2007roku.
przyjęto 14 głosami „za”.
Ad. b)
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej,
w sprawie opracowania zmian w statucie Miasta Piechowice.
Osoby wymienione w projekcie uchwały wyraziły zgodę na uczestniczenie w pracach
komisji.
Lech Rębisz dodatkowo zgłosił swoją kandydaturę na członka w/w komisji.
Przystąpiono do przegłosowania propozycji L.Rębisza
Kandydatura pana Lecha Rębisza została przyjęta 14 głosami „za”.
Przewodnicząca przedstawiła proponowany ostateczny skład komisji doraźnej powołanej do
opracowania zmian w statucie miasta: Daniel Potkański, Rafał Mazur, Lech Rębisz, Adam
Spolnik i Jacek Kamiński .i zaproponowała przegłosowanie projektu uchwały. Przystąpiono
do głosowania.
Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej, w sprawie opracowania zmian w statucie
Miasta Piechowice została przyjęta 14 głosami „za”.
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Ad. c)
Przewodnicząca H. Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie budŜetu miasta
Piechowice na 2007 rok.
Skarbnik Alicja Pawnuk udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Lech Rębisz zabrał głos w imieniu Klubu Radnych i stwierdził, Ŝe Klub Dziesięciu Radnych
postanawia przyjąć projekt budŜetu miasta na 2007 rok, chociaŜ z wieloma uwagami. Jednak
Radni Klubu mając duŜe opory w sprawie wprowadzania zmian do budŜetu, którego sami nie
przygotowywali, tych zmian nie proponują.
Adam Spolnik dodał, Ŝe budŜet daleki jest od tego, czego moŜna by oczekiwać. Wyraził
nadzieję, Ŝe przy dobrej współpracy z Urzędem i z panią Burmistrz uda się w ciągu roku
przeprowadzić w nim pozytywne zmiany. Prawda jest taka, Ŝe nad tym budŜetem trzeba cały
rok pracować, natomiast dzisiaj go przegłosować, aby ta roczna praca nad nim była moŜliwa.
Sekretarz K. Chmielewska zauwaŜyła, Ŝe zgodnie z przepisami budŜet musi być uchwalony,
a w ciągu roku zmiany w budŜecie będą dokonywane. Na dzień dzisiejszy złoŜone zostały
wnioski o 4 mln zł., jest zapewnienie, Ŝe te pieniądze zostaną przyznane więc dokonanie
zmian będzie konieczne..
Przewodnicząca H Wieczorek, zauwaŜyła, Ŝe mimo wielu zastrzeŜeń co do zawartości
budŜetu i wiedzy, Ŝe nie jest on idealny jedynym najrozsądniejszym wyjściem dla nowej rady
jest przyjęcie tego budŜetu.
Burmistrz Z .Grabias Baranowska stwierdziła, Ŝe w tym budŜecie wstydzi się wielu rzeczy,
ale przecieŜ z takim budŜetem Piechowice funkcjonowały wiele lat i radni poprzedniej
kadencji godzili się, Ŝe na turystykę jest zaledwie 1 500 zł.(!), kulturę fizyczną 16 200 zł.,
Ale np na opłacenie jednego etatu policjanta wydaje się 50 000 zł Czy miasto na to stać? I czy
gdybyśmy nie „kupili” tego etatu w mieście byłby tylko jeden policjant?
Paweł Zackiewicz stwierdził, Ŝe tylko jeden.
Burmistrz dodała, iŜ z tego wynika, Ŝe aby zapewnić większe bezpieczeństwo w gminie
naleŜałoby opłacić pensję trzeciego i czwartego policjanta, ale nasuwa się pytanie, czy nie ma
innych skuteczniejszych rozwiązań, które zapewnią większe bezpieczeństwo mieszkańców.
Paweł Zackiewicz podsumował, Ŝe był przeciwnikiem tego, aby likwidować Komisariat
Policji w Piechowicach. Były to jednak decyzje odgórne. Dodał teŜ, Ŝe uwaŜa, Ŝe teraz moŜe
być lepiej, od tego roku będzie moŜna tak naprawdę te zmiany wprowadzać. Po pierwsze
zmieniły się władze, a po drugie wpływy z podatków będą większe. Skandaliczne byłoby
umarzanie podatków.. Jest fabryka, to musi podatek płacić.
Burmistrz odpowiedziała, Ŝe nie będzie jednoosobowo umarzała podatków. Wszelkie
decyzje w tej sprawie będą konsultowane. Obecnie wszelkie prośby zakładów o umorzenia
podatków są załatwiane negatywnie, Ewentualne ustępstwa dotyczą rozkładania zobowiązań
na raty. Odnosi się to zarówno do podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca zaproponowała przegłosowanie omawianego
projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie budŜetu miasta Piechowice na 2007 rok została przyjęta 14 głosami „za”.
Ad. 8
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła do Rady Miasta
Ŝadna skarga.
Ad. 9
Przewodnicząca spytała czy są uwagi do protokołu z IV sesji Rady Miasta.
Adam Spolnik zaproponował, by zmienić formę dostarczania protokołów, tak aby na sesji
słuchać co się dzieje a nie dopiero czytać protokoły.
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Więcej uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania
Protokół z IV sesji został przyjęty 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Ad. 10
Lech Rębisz poprosił, aby wprowadzić do programu ferii zimowych zorganizowanie
w soboty i w niedziele turnieju szachowego i turnieju brydŜowego w Zespole Szkół
Licealnych.
Od dłuŜszego czasu funkcjonuje w tej szkole takŜe klub filmowy. MoŜna by zorganizować od
czterech do pięciu projekcji w trakcie ferii. Poprosił teŜ o pomoc w organizacji trzech
dyskotek dla nastolatków w okresie ferii. Stwierdził teŜ, Ŝe okres ferii jest dobrym okresem,
aby spróbować utworzyć Radę MłodzieŜy. Zadeklarował ze swojej strony pomoc
i zaangaŜowanie w tej sprawie. ZauwaŜył, Ŝe pani burmistrz miała taki projekt w swoim
programie wyborczym.
W odpowiedzi burmistrz Z. Grabias Baranowska przekazała, Ŝe propozycja p. Lecha odnośnie
zaktywizowania młodzieŜy jest ciekawa, chociaŜ jej program wyborczy takiej deklaracji nie
zawierał. Natomiast przedstawienie ciekawej oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieŜy
jak najbardziej, podobnie jak stworzenie ośrodka inicjatyw społecznych jako formy
aktywizacji takŜe ludzi młodych..
Przewodnicząca dodała, Ŝe Rada MłodzieŜy moŜe funkcjonować, ale po zmianach
w statucie.
Następnie odczytała wniosek pana Rafała Mazura stanowiący załącznik nr 4 do protokołu.
Iwona Hasiec-Kukułka zawnioskowała, aby złoŜyć odpowiednie pismo do Starostwa
Powiatowego o przeprowadzenie inwentaryzacji wszelkiego typu przybudówek, garaŜy na
terenie miasta, co wydaje się zasadne w świetle pobytu Komisji, której przewodniczy na
terenie posiadłości bloków ul. śymierskiego 98-101
Ad 11
Przewodnicząca H. Wieczorek poinformowała, Ŝe
• w związku z zaistniałą sytuacją na oczyszczalni naleŜy przypomnieć, Ŝe 29.12.06.r
radna Arleta Ejnik zwolniła się z części sesji pod pretekstem waŜnego spotkania,
którym okazało się przyjęcie na terenie oczyszczalni. Sesję opuściła po upływie jednej
godziny.
Po konsultacji z prawnikiem Panem Cyrankiewiczem, została podjęta decyzja
o potrąceniu radnej diety za nieobecność na sesji .
• Na następnej sesji przedstawione zostaną plany pracy poszczególnych komisji( za
wyjątkiem Komisji Rewizyjnej.)
• Radni powinni przedstawić swoje propozycje odnośnie terminów pełnienie dyŜurów
oraz spotkań z mieszkańcami.
• Od następnej sesji osoby, które deklarowały, Ŝe chcą otrzymywać materiały droga
elektroniczna, będą je otrzymywały.
• 20 lutego w godzinach od 10.00 do 15.00 odbędzie się szkolenie radnych.
Wszystkich radnych zobowiązuje się do wzięcia udziału w szkoleniu.
Paweł Zackiewicz zauwaŜył, Ŝe skoro pani Przewodnicząca zwolniła panią Arletę Ejnik
z sesji, to dieta za to posiedzenie nie powinna zostać potrącona.
Iwona Hasiec-Kukułka zaproponowała, aby dyŜury odbywały się w konkretny dzień
o konkretnych godzinach, w poprzedniej kadencji był to czwartek.
Burmistrz zauwaŜyła, Ŝe mógłby być to poniedziałek, wtedy teŜ interesantów przyjmuje
burmistrz.
Marek Piwowarski powiedział, Ŝe bardzo dobrze, Ŝe po tylu latach pan radny Rafał Mazur
złoŜył interpelację w sprawie remontu chodników na ul. śymierskiego. W budŜecie powinien
znaleźć się zapis dotyczący remontu chodników na w/w ulicy. Przy budynkach mieszkalnych
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są straszne dziury w chodnikach w związku zwrócił się z prośba o ich remont. Dobrze by było
aby wreszcie znalazł się fachowiec, który by określił, jak chodniki mają być robione i aby.
wreszcie znalazł się fachowiec do odbioru wszystkich chodników, które teraz powstaną
Rafał Mazur natomiast ucieszył się, Ŝe mieszkańcy z jego okręgu przychodzą na sesję
Stwierdził, Ŝe przez poprzednie cztery lata głównym jego zadaniem było pozyskiwanie
środków na remont ul. śymierskiego. Natomiast budowa chodników z budŜetu miasta jest
nierealna i niezasadna.
Iwona Hasiec-Kukułka dodała, Ŝe przez ostatnie cztery lata zostało wybudowanych wiele
chodników. Na całym odcinku ul. śymierskiego zrobiono ich około 4 km. .
Kazimierz Jarzębski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, Ŝe ul. Nadrzeczna jest to
najbardziej brudna ulica w mieście. Pobocza są strasznie zanieczyszczone. Czy w tej
dziedzinie się coś zrobi?
Czy nie moŜna byłoby uprzątnąć śmietnika na parkingu przy Przedszkolu, poniewaŜ staje tam
bardzo duŜo samochodów?
Halina Ciepiela zgodziła się, Ŝe ulica Nadrzeczna jest bardzo zaniedbana, ale to w duŜej
mierze zaleŜy od nas samych. DuŜo jest wyrzucanych śmieci wprost do rzeki.
Iwona Hasiec-Kukułka nawiązując do wypowiedzi p. Piwowarskiego zauwaŜyła, Ŝe odbioru
nie dokonuje Urząd tylko robi to właściciel, a właścicielem przy ul. śymierskiego jest Zarząd
Wojewódzki Dróg. Chodnik na ul. śymierskiego jest naprawdę bardzo dobrze połoŜony.
Lech Rębisz poinformował, Ŝe po raz pierwszy dzięki wsparciu Urzędu, POK, StraŜy
PoŜarnej, Silesii udało się zorganizować Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, w której
uczestniczyło około 100 osób. StraŜacy pomagali przy pilnowaniu porządku, było spokojnie i
bezpiecznie. Odbyła się dyskoteka, na którą przyszło około 30 osób. Dla starszych odbyła się
impreza w Silesii, gdzie odbył się koncert gitarowy oraz aukcją. Z aukcji uzyskano 1 800 zł.
i protokolarnie zostały one przekazane do sztabu WOŚP.
Ad. 12
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady
dokonała oficjalnego zamknięcia V Sesji Rady Miasta.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Justyna Deniusz

Przewodniczyła:
Halina Wieczorek
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