PROTOKÓŁ Nr VI/07
VI Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 15 lutego 2007 r.
Sesja odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach.
Godzina rozpoczęcia – 1600
Godzina zakończenia – 2000
Obecnych – 14 radnych, nieobecna: Jolanta Jarecka-Strąk. 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 VI Sesji Rady Miasta dokonała Przewodnicząca Halina Wieczorek
witając przybyłych pracowników Urzędu: p. Burmistrz Miasta Zofię Grabias-Baranowską, p.
Sekretarz Krystynę Chmielewską, p.Skarbnik Alicję Pawnuk, Przewodniczących Rady
Osiedli: Michałowic, Górzyńca i Piastowa, zaproszonych gości , mieszkańców oraz radnych
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 V sesji.
6. ZłoŜenie informacji przewodniczących komisji z przebiegu prac
w komisjach oraz przedstawienie planów pracy na I półrocze 2007 roku.
7. Podjęcie Uchwał w sprawie:
1. zakazu prowadzenia handlu w oznaczonych miejscach.
2. „Programu współpracy miasta Piechowice z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2007”.
3. ustalenia sposobu sprawiania pogrzebów przez Miasto Piechowice osobom do tego
upowaŜnionym.
4. podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy
w zakresie doŜywiania dzieci do 7 roku Ŝycia i uczniów do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej.
5. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego zwolnienia z opłat, jak równieŜ tryb ich pobierania.
6. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości
jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piechowicach.
7. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości
jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi jednostek budŜetowych
działających w zakresie oświaty.
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
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9. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta.
10.Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone przez radnych.
11. Sprawy róŜne.
12. Zamknięcie obrad.
Następnie zapytała, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Rafał Mazur przedstawił propozycję, aby wycofać z porządku obrad projekt uchwały
w sprawie zakazu prowadzenia handlu w oznaczonych miejscach. Wyraził pogląd, Ŝe
projekt tej uchwały jest niewłaściwie zredagowany i powinien ponownie powrócić do
poszczególnych komisji rady po to, aby po wniesieniu odpowiednich zmian powrócić na
obrady sesji.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska powiedziała, Ŝe jeŜeli Państwo zamierzają
kontynuować dzieło poprzedniej Rady to proszę ten projekt odłoŜyć.
Następnie zauwaŜyła, Ŝe temat ten był analizowany na posiedzeniach komisji rady
poprzedniej kadencji, jak równieŜ sygnalizowany na sesji, w której uczestniczyli
przedstawiciele piechowickich handlowców, nie uzyskał jednak wówczas akceptacji rady.
Jest to uchwała regulująca handel uliczny w Piechowicach i przywracająca w mieście ład
i porządek. Jej załoŜeniem jest doprowadzenie do zlikwidowania handlu ulicznego
w centrum miasta, na przystankach oraz terenach zielonych. Nie jest to zakaz handlu
w ogóle, ale tylko w określonych w uchwale miejscach, m.in. na głównej ulicy miasta
i w jego centrum. Handlujących, do czasu zlokalizowania i przygotowania targowiska
miejskiego, naleŜy skierować w inne miejsca, np. w okolice OSP i placu- róg śymierskiego
i Szkolnej. Przeprowadzone zostały rozmowy z prezesem OSP, który zadeklarował, Ŝe OSP
przyjmie na swoim terenie kaŜdego chętnego handlowca. Dla mieszkańców dojście do OSP
nie jest kłopotem, więc wprowadzenie uchwały w Ŝycie nie będzie stanowiło dla nich
Ŝadnego utrudnienia.
Natomiast przygotowanie targowiska miejskiego wymaga duŜych nakładów finansowych
i w roku bieŜącym nie będzie to moŜliwe.
My wskazujemy miejsce, aby ci ludzie mięli gdzie handlować. Chcemy zlikwidować handel
w centrum miasta, na przystankach. JeŜeli to się Państwu podoba to ja jako Burmistrz
Miasta się pod tym nie podpisuję i na pewno przekaŜę taką informację wszystkim
zainteresowanym, tym z Państwa, którzy mają sklepy, poniewaŜ oni patrzą na to w innym
kontekście. My chcemy tych ludzi, którzy będą konkurencją skierować w inne miejsce,
które nie będzie jeszcze targowiskiem.
Następnie powiedziała, Ŝe będzie robiła wszystko, aby na ciągu ulicy śymierskiego nie było
handlu.
Burmistrz skierowała do radnych prośbę, aby zamiast wycofywać uchwałę z porządku
obrad, nad nią podyskutowali.
Halina Ciepiela poinformowała, Ŝe temat ten był omawiany przez Komisję BudŜetu, której
zabrakło informacji o tym, Ŝe jest wskazanie miejsca do prowadzenia handlu.
Rafał Mazur poinformował, Ŝe to, iŜ chce wycofać projekt uchwały z porządku obrad nie
jest związane z tym, Ŝe nie chce on uporządkować handlu. Następnie powiedział, Ŝe w jego
przekonaniu przygotowany projekt jest niedoskonały m.in. dlatego, Ŝe nie jest w nim
omówiony temat osiedla: Michałowice, Pakoszów oraz Piastów. Zapytał, czy mieszkańcy
Michałowic będą musieli zejść do Piechowic, aby nabyć róŜne towary? Następnie wyraził
opinię, Ŝe to powinno być uszczegółowione w tym projekcie uchwały.
Rafał Mazur dodał, Ŝe oprócz stowarzyszenia OSP na terenie miasta istnieją teŜ inni
właściciele, którzy dysponują swoim gruntem i np. ten projekt uchwały moŜe ich nie
dotyczyć, a mowa jest tu o Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja”.

2

Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska odpowiedziała, Ŝe w uchwale jest zaznaczone,
gdzie nie moŜna handlować. Nie ma natomiast przekazu, Ŝe handel uliczny w Piechowicach
jest zakazany.
Iwona Hasiec-Kukułka zaproponowała, aby podjąć decyzję, czy wycofać ten projekt
uchwały z porządku obrad, czy nie.
Przewodnicząca Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie wniosku p. R. Mazura
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały dot. zakazu prowadzenia handlu w
oznaczonych miejscach.
Propozycja p. R. Mazura została odrzucona przy 2 głosach „za”, 11 głosach „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Projekt uchwały pozostał w porządku obrad.
Ad. 3
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska złoŜyła sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym - 21 dni roboczych.
19.01.07 Górzyniec wizje w terenie
• Sprawa zakupienia działki wraz ze szlakiem turystycznym na Bobrowe Skały.
• Przeznaczenie terenu na boisko sportowe.
• Zniszczenia po powodzi w prywatnym budynku mieszkalnym.
20.01.07 (sobota) godz.10.00-14.00
Udział w Powiatowym Zjeździe OSP.
22.01.07 r.
• Spotkanie z dyr. POK, ustalenie zasad działalności i współpracy.
• Udział w posiedzeniu rady pedagogicznej szkoły podstawowej, omówienie zasad
współpracy szkoła –burmistrz, organizacja ferii zimowych dla uczniów.
23.01.07
• Spotkanie z kierownictwem MOPS.
• Spotkanie z prezesem Karelmy.
• Spotkanie z prezesem Ceramika Marconii.
• Spotkanie z dyrektorami szkól i nauczycielami wychowania fizycznego w sprawie
organizacji ferii zimowych.
• Spotkanie z prezesem OSP.
24.01.07 godz. 7.00-20.00 wyjazd do Wrocławia:
• Spotkanie z marszałkiem województwa nt współpracy transgranicznej.
• Noworoczne spotkanie u Wojewody Dolnośląskiego.
25-26. 01.07 Karpacz Konwent Wójtów i Burmistrzów.
• Spotkanie z dyr. RIO p. Cybulskim i dyr. DŜydzykiem.
Objazd Piechowic i Górzyca- ocena akcji odśnieŜania.
Objazd Michałowic-ocena akcji odśnieŜania.
29.01.07
• Spotkanie z przedstawicielami fundacji Leader- Partnerstwo Ducha Gór, rozmowy
o ewentualnej współpracy.
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•

Spotkanie z p. Bolkiem nt funkcjonowania Kółka Rolniczego.

30.01.07 r.
• Spotkanie z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych nt współpracy
z prezesem” Wspólnego Domu”.
• Udział w zarządzie OSP godz.16.00-18.00 (powinności miasta wobec OSP,
omówienie form współpracy).
1.02.07 r.
•

2.02.07

•

•

Podpisanie w hotelu „Las" „Porozumienia w sprawie wspólnej promocji
miasta Jeleniej Góry, Powiatu Jeleniogórskiego oraz miast i gmin Powiatu
Jeleniogórskiego” w tym i Piechowic. Koordynację w sprawie wspólnej
promocji przejął w roku 2007 Związek Gmin Karkonoskich, a porozumienie
podpisały wszystkie miasta i gminy Powiatu Jeleniogórskiego.
Spotkanie z radnymi na prezentacji i dyskusji na temat zmian zawartych
w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Piechowice". W/w zmiany zostały opracowane na podstawie wniosków
zgłoszonych przez zainteresowanych mieszkańców i uchwał Rady Miasta
z 30.08.2005 r. i 27.09.2005r. Opracowuje je Pracownia Urbanistyczna
"DOM" z Jeleniej Góry.
Była to kolejna ( po debacie publicznej 8 grudnia 2006 r., kiedy to moŜna było
wnosić uwagi do studium) otwarta dyskusja nad celowością wprowadzanych
zmian.

5.02.07 r.
• Uczestnictwo w trójstronnych rozmowach Wspólnot Mieszkaniowych,
Wspólnego Domu i ZUK na temat nowego sposobu rozliczania opłat za wywóz
nieczystości stałych
6.02.07
• Uczestnictwo w spotkaniu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy na
temat : prac interwencyjnych, prac społecznie uŜytecznych oraz staŜy.
• Udział w spotkaniu Stowarzyszenia Piechowice, w czasie którego wskazano
imprezy do miejskiego kalendarza imprez
7.02.07 r.
Wizyta w PP nr 1:
• ocena stanu placówki,
• określenie zasad współpracy.
8.02.07 r

9 .02.07

• Kolejne spotkanie z władzami OSP na temat zasad współpracy, m.in dalszej
działalności przy OSP orkiestry dętej .
•

Spotkanie z kierownictwem EnergiiPro na temat zawarcia porozumienia
w sprawie kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego.
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10.02.07

• Udział w imprezie zamykającej akcję "Ferie zimowe 2007-na sportowo
i bardzo zdrowo".

12.02.07 r.
Wizyta w PP nr 2:
• ocena stanu placówki,
• określenie zasad współpracy.
13.02.07 r.

•

Spotkanie we Wrocławiu z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej: ustalenie zakresu prac remontowych na Kamiennej i na potoku
Piastówka. Wartość planowanych w roku 2007 r. prac to ponad 1 mln zł.,

14.02.2007 r.
• Spotkanie burmistrza, pedagogów szkolnych, pełnomocnika ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych, kierownika MOPS z kuratorem zawodowym Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze , kuratorami społecznymi i przedstawicielem
Komendy Miejskiej w Jeleniej Górze.
• Spotkanie władz Piechowic i Powiatu Jeleniogórskiego ( J.Włodyga, Z.Jakiel,
U.Filipczuk) z ludźmi biznesu i kultury Piechowic. W spotkaniu wzięła
udział takŜe radna Sejmiku Dolnośląskiego p.E.Zakrzewska oraz piechowiccy
artyści, przedstawiciele przemysłu, małej przedsiębiorczości, organizacji
pozarządowych, właściciele bazy hotelowej.
15.02.2007 r.
• Ocena stanu technicznego obiektu sportowego „Lechia”. Z kontroli został
sporządzony protokół, nagrano płytę ze zdjęciami obiektu. Po sesji odbędzie się
pokaz tych zdjęć.

W ramach przyjęć interesantów p. burmistrz wysłuchała 21 osób, rozmowy dotyczyły w
przewaŜającej części spraw socjalno-bytowych.
Ad. 4
Przewodnicząca Halina Wieczorek złoŜyła sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym
.
• 8.02.2007 r. od godz. 16.00 do 23.00. uczestniczyła w „Śniegobawie” Impreza
odbywała się na prywatnej łące, poniewaŜ Michałowice w tym punkcie widokowym
toną w błocie, nie moŜna wejść do autobusu, nie moŜna tamtędy przejść. Impreza
była bardzo dobrze zorganizowana.
• 14.02.2007r. w godz. 13.00 do 16.00 w Hotelu „Las”. uczestniczyła w spotkaniu
władz Piechowic i Powiatu Jeleniogórskiego z ludźmi biznesu i kultury Piechowic
• 15.02.2007r. wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami MZK w sprawie zmiany
komunikacji miejskiej,
dotyczące Piechowic a w szczególności Osiedla
Michałowice.
• Do Biura Rady Miasta wpłynęły pisma:
1. pana Wysockiego o pomoc w remoncie drogi dojazdowej do jego posesji, ul. Skalna 2
2. w sprawie wycięcia drzew w Michałowicach
3. od p. Iwaszkiewicza z Ŝądaniem przyznania mu 8 000 zł., które są wynikiem
porozumienia zawartego w latach 90-tych do tej pory nie wypowiedzianego.

5

Ad. 5
Sekretarz Krystyna Chmielewska omówiła stopień realizacji uchwał podjętych na ostatniej
sesji. Stwierdziła, Ŝe:
Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 15 grudnia podjęto trzy uchwały:
Pierwsza z nich dotyczyła zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2007
roku. Komisja działa zgodnie z uchwalonym planem i miesiącu styczniu przeprowadziła
kontrolę remontu szatni na boisku sportowym w Pakoszowie.
Następna uchwała dotyczyła powołania komisji doraźnej, której zadaniem jest opracowanie
zmian do Statutu Miasta Piechowice. Komisja ta równieŜ pracuje nad dokonaniem zmian
w statucie.
Uchwała w sprawie projektu budŜetu na 2007 rok jest w trakcie wykonywania. Został
opracowany układ wykonawczy budŜetu, który będzie przekazany do realizacji jednostkom
organizacyjnym Rady Miasta.
Ad. 6
Przewodnicząca Halina Wieczorek przekazała prowadzenie dalszej części sesji (punktu 4)
Wiceprzewodniczącemu Danielowi Potkańskiemu.
Wiceprzewodniczący poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o złoŜenie
informacji z przebiegu prac w komisjach w okresie międzysesyjnym oraz o przedstawienie
planów pracy komisji na I półrocze 2007 roku.
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Lech Rębisz poinformował, Ŝe komisja w tym
okresie zajęła się kontrolą remontu szatni na boisku sportowym w Pakoszowie. Komisja
jest w końcowej fazie tejŜe kontroli. Jest to boisko, na którym istniał obiekt, którego
celowość remontowania jest uzasadniona zarówno przez działaczy miejscowych, jak i
przez Przewodniczącego Rady Osiedla. Niepokojący jest fakt, iŜ obiekt ten nie jest
umieszczony na mapach geodezyjnych i będzie to temat do uregulowania. Stwierdzono,
Ŝe remontem zajmowała się spółka „Wspólny Dom” na ustne zlecenie poprzedniego
Burmistrza pana Stanisława Ejnika. Wszystkie materiały na remont dostarczyła firma
budowlana pana Wojciechowskiego. Rachunki pokrywane były ze środków finansowych
„Wspólnego Domu”. Stwierdzono brak jakiegokolwiek potwierdzenia odbioru
materiałów, które na teren budowy trafiały. Materiały zostały zakupione przez Zarząd
Nieruchomości na kwotę ponad 3 000 zł., który Ŝąda w tej chwili od Urzędu refundacji
tych pieniędzy. Rachunki spływają do Urzędu Miasta, na razie spłynęły w kwocie 2/3 - 2
357 zł. W tej chwili wyjaśnieniu będzie podlegał fakt nadzoru budowlanego nad pracami.
Urząd Miasta uczestniczył w pracach w ten sposób, Ŝe delegował tam jednego pracownika
z prac interwencyjnych. Komisja stwierdziła, Ŝe budynek jest odsłonięty, z zewnątrz jest
wyremontowany, zadaszony, częściowo teŜ remontowany wewnątrz. Istnieje konieczność
wykończenia i zakończenia remontu. NaleŜy zestawić rachunki zakupionych materiałów i
ocenić, czy ilość tych materiałów pokrywa się z wykonanymi pracami.
Ponadto komisja rozeznała podmioty związane z pomocą popowodziową w Piechowicach
i wstępnie podzieliła się pracą, dot .zakresu kontroli.
Artur Strzałkowski poinformował, Ŝe dach i cześć prac wewnątrz szatni były społecznie
wykonane przez mieszkańców Pakoszowa.
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2. Komisja BudŜetu, Rozwoju i Zagospodarowania Miasta – Przewodnicząca Halina
Ciepiela poformowała, Ŝe komisja obradowała trzykrotnie:
• 29.01.2007r. odbyła wizję lokalną w róŜnych częściach Piechowic – Michałowice przy ul.
Złoty Widok, gdzie oceniała działkę przeznaczoną do sprzedaŜy. Komisja zauwaŜyła, Ŝe
naleŜy wyciąć drzewa, które zagraŜają mieszkającym tam ludziom. Komisja opiniowała
skierowane do niej pisma.
• 07.02.2007r. komisja zajmowała się roszczeniami mieszkańców Piechowic dotyczącymi
działek oraz projektami uchwał.
• 14.02.2007r. komisja opiniowała projekty uchwał na sesję oraz pisma skierowane do
komisji m.in. w sprawie działki p. H. Tarczyńskiej.
Iwona Hasiec-Kukułka zapytała p. Halinę Ciepielę, które działki były opiniowane do
sprzedaŜy
Halina Ciepiela odpowiedziała, Ŝe m.in. była to działka p. H. Tarczyńskiej - opinia pozytywna
oraz działka na ul. Ogrodowej – opinia negatywna, poniewaŜ Urząd musiałby ponieść bardzo
duŜe koszty, aby tę działkę uzbroić i przeprowadzić drogę, która byłaby tam konieczna.
Iwona Hasiec-Kukułka zauwaŜyła, Ŝe decyzja Komisji BudŜetu w sprawie działek powoduje
to, Ŝe temat ten jest wdraŜany. Radni powinni bardziej szczegółowo omawiać, jakie działki
zostały przeznaczone do sprzedaŜy, bądź dzierŜawy i właśnie po to są sprawozdania z
działalności poszczególnych komisji.
Halina Ciepiela poinformowała, Ŝe wszystkie decyzje Komisji BudŜetu są do wglądu
w protokołach komisji.
Rafał Mazur zapytał, jaka jest opinia w sprawie sprzedaŜy działki Państwu Tarczyńskim
Halina Ciepiela odpowiedziała, Ŝe komisja jest za sprzedaŜą działki p. Tarczyńskiemu.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowka poinformowała, Ŝe były dwie róŜne opinie komisji.
Komisja BudŜetu była za sprzedaŜą działki, natomiast Komisja Ochrony Środowiska wyraziła
sprzeciw ze względu na sąsiedztwo Cisa i ewentualne przeznaczenie tego terenu pod potrzeby
miasta. Dlatego teŜ zainteresowani otrzymali odpowiedź negatywną..
Przewodnicząca Halina Wieczorek w nawiązaniu do tematu powiedziała, Ŝe Pan Tarczyński
po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi złoŜył kolejne pismo do Biura Rady z prośbą
o ponowne rozpatrzenie jego prośby ze względu na dwie róŜne opinie komisji w tej sprawie.
Iwona Hasiec-Kukułka zauwaŜyła, ze Komisja Ochrony Środowiska przekonała panią
Burmistrz, aby nie sprzedawać działki, ale ostateczną decyzję podejmuje Rada. Gdyby była
bardzo silna Komisja BudŜetu to dąŜyłaby do tego, aby temat ten stanął dzisiaj na Radzie.
Adam Spolnik powiedział, Ŝe pojawiła mu się jedna mała wątpliwość, to znaczy, Ŝe są
komisje waŜniejsze i mniej waŜne, dlatego, Ŝe jedna komisja podjęła decyzję, Ŝe nie, a druga,
Ŝe tak. Dlatego się zastanawia, dlaczego padła taka odpowiedź?
Bronisław Daniło powiedział, Ŝe pan Tarczyński chce w tę działkę zainwestować, zmienić
kiosk, sprzedawać pamiątki. Powinno dać się ludziom moŜliwość rozwijania biznesu, jeŜeli
chcą coś robić.
Paweł Zackiewicz powiedział, Ŝe w przypadku wszystkich próśb odnośnie sprzedaŜy działek
kaŜdorazowo powinien zostać przygotowany projekt uchwały do danej działki, który powinien
być przedstawiony na posiedzeniu Rady Miasta wraz z opinią komisji. Wówczas pani
Burmistrz mogłaby wypowiedzieć swoje zdanie i Rada zadecydowałaby w danej sprawie.
W tym momencie jest to odbieranie kompetencji Radzie.
Następnie p. Halina Ciepiela przedstawiła plan pracy komisji na I półrocze 2007r. stanowiący
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radni nie zadali pytań w sprawie pracy w/w komisji.
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3. Komisja Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej – p. Iwona Hasiec-Kukułka
przedstawiła plan pracy komisji na I półrocze 2007r. stanowiący załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
Przewodnicząca komisji Iwona Hasiec-Kukułka poinformowała, Ŝe komisja w okresie
międzysesyjnym obradowała trzy razy:
• 25.01.2007r. spotkanie trwało 4 godziny. Głównym tematem było spotkanie
z przedstawicielami Komisariatu II w Cieplicach (pan asp. sztabowy Jan KiŜuk –
kierownik rewiru dzielnicowych) oraz spotkanie z kierownikiem MOPS w sprawie
zasad działania MOPS. Z komisji zostały przekazane wnioski do realizacji. (Wnioski
zawarte są w protokole z posiedzenia komisji).
• 08.02.2007r. Tematem głównym było sprawozdanie z działalności Świetlicy
Środowiskowej za I półrocze. Kierownik Świetlicy Środowiskowej p. Z. Opacka
przedstawiła wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Świetlicy – zakres
działania Świetlicy, do kogo jest skierowana działalność Świetlicy itd. Ponadto na tym
spotkaniu komisja zajmowała się zatwierdzeniem planu pracy na I półrocze 2007
roku.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli dodatkowo : p. L. Rębisz, p. A. Bień i p. J. Cal
i omówili sprawę dyskoteki, która miała się odbyć w POK, ale pojawił się problem
zagroŜenia narkotykami. Przewodnicząca Komisji dzwoniła w tej sprawie do Naczelnika
Komendy Miejskiej do sekcji kryminalnej i dostała informację, do kogo naleŜy się
zwrócić z problemem. Temat ten ma zostać pilnie rozpatrzony.
Z komisji zostały przekazane wnioski do realizacji. (Wnioski zawarte są w protokole
z posiedzenia komisji).
• 15.02.2007r. Komisja opiniowała większość projektów uchwał skierowanych do
komisji poza dwoma: - w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia w I kategorii
zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników MOPS (członkowie
komisji podejmą decyzje w głosowaniu na sesji) i w sprawie zakazu prowadzenia
handlu w oznaczonych miejscach (opinia negatywna). Z komisji zostały przekazane
wnioski do realizacji. (Wnioski zawarte są w protokole z posiedzenia komisji).
Paweł Zackiewicz zauwaŜył, Ŝe jeŜeli dyskoteka zostałaby objęta akcją „dyskoteka –tak,
narkotyki – nie” to z tego funduszu moŜna byłoby sfinansować ochronę tej dyskoteki, czy teŜ
obsługę techniczną. Komisja Alkoholowa musiałaby wówczas opracować odpowiedni plan.
4. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Komunalnej, Usług
i Handlu – Przewodniczący Komisji Leszek Maraś przedstawił plan pracy Komisji na
I półrocze 2007 roku stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Następnie poinformował, Ŝe komisja spotkała się:
• 24.01.2007r. w czteroosobowym składzie. Komisja zaopiniowała dwa pisma:
- w sprawie działki Państwa Pietrzyków; pozytywnie
- w sprawie działki Państwa Tarczyńskich, negatywnie.
Z posiedzenia komisji został przekazany wniosek do realizacji (wniosek znajduje się
w protokole komisji).
• 12.02.2007r. Komisja:
- zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
- pozytywnie rozpatrzyła pismo w sprawie wycięcia drzew (świerków) zagraŜającym
pobliskim budowlom na terenie Michałowic.
- rozpatrzyła pismo w sprawie dojazdu do posesji p. Wysockiego, zam. na ul Skalnej.
Zdaniem komisji wszelkie działania w tej materii są w tej chwili niemoŜliwe, poniewaŜ droga

8

ta naleŜy do kilku właścicieli. Do mementu, kiedy nie będzie ustalenia, kto zapłaci za remont
drogi Komisja nie moŜe podjąć decyzji w tej sprawie.
5. Komisja Oświaty, Kultury, MłodzieŜy, Turystyki i Sportu - Przewodnicząca Komisji
Ewa Szmel przedstawiła plan pracy komisji na I półrocze 2007 roku stanowiący załącznik
nr 7 do protokołu.
9 lutego Komisja zajmowała się następującymi tematami:
• Podsumowanie ferii w mieście.
• Omówienie projektów uchwał.
• Kontynuacja tematu Klubu „Lechia”.
• Korespondencja skierowana do komisji.
• Sprawy róŜne.
6. Komisja Wydatkowania Środków Unijnych i Współpracy Partnerskiej
–
Przewodniczący Komisji Adam Spolnik przedstawił plan pracy komisji na I półrocze
2007r. stanowiący załącznik nr 8 do protokołu.
Następnie poinformował, Ŝe środki unijne w tym roku w całym kraju będą „przymroŜone”,
dlatego, Ŝe Ministerstwo nie przygotowało jeszcze Ŝadnej dokumentacji, czyli 2007 rok
moŜna potraktować tylko i wyłącznie jako przygotowanie, poskładanie aplikacji. Dobrze się
składa, poniewaŜ p. Burmistrz i p. Sekretarz są w trakcie reorganizacji całej struktury
organizacyjnej w Urzędzie, co wymaga czasu. To nie jest łatwy temat, wymagający dobrego
przygotowania i przeszkoleń.
W chwili obecnej w Piechowicach jedynie organizacje pozarządowe mogą ubiegać się
o środki unijne. Stowarzyszenie Piechowice skorzystało z tego i przedwczoraj wysłało
pierwszy wniosek aplikacyjny o 10 000 zł. na akcję związaną z defibrylatorem dla Piechowic.
Natomiast jeśli chodzi o współpracę z gminami partnerskimi to nie była ona realizowana.
Dopiero po reorganizacji Urzędu rozpoczną się działania w celu odnowienia układów, które
były i poszukiwanie nowego partnera po stronie niemieckiej, na terenie Saksonii.
7. Komisja doraźna do spraw opracowania zmian w Statucie Miasta Piechowice –
Przewodniczący Komisji Jacek Kamiński poinformował, Ŝe komisja spotkała się
w całym składzie dwa razy:
• 29.01.2007r.
• 08.02.2007r.
Planowane przez Komisję zmiany zostały wprowadzone do statutu, który będzie znajdował
się w Biurze Rady i w sekretariacie. Jeśli ktoś z radnych miałby jakieś propozycje zmian to
proszę o ich zgłaszanie. Ostateczna wersja Statutu zostanie przekazana do zaopiniowania
przez radcę prawnego.
Ad.7
Ad. a)
Przewodnicząca Halina Wieczorek – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zakazu
prowadzenia handlu w oznaczonych miejscach.
W dalszej kolejności Sekretarz Krystyna Chmielewska udzieliła wyjaśnień do omawianego
projektu uchwały. Chodzi o zlikwidowanie handlu w centrum Piechowic.
Przewodnicząca Halina Wieczorek powiedziała, Ŝe ustawa o targach i targowiskach jest
dosyć jasno sprecyzowana i wymogi, które są tam określone miasto musiałoby spełnić. Na
dzień dzisiejszy nie stać miasta na taki wydatek, dlatego teŜ to, co się proponuje zamiennie –
handel przy OSP – jest dobrym rozwiązaniem.
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Iwona Hasiec-Kukułka zapytała, czy teren przy OSP nie jest traktowany jako pas zieleni?
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska odpowiedziała, Ŝe jest to prywatny teren straŜy,
którym OSP moŜe dysponować.
Iwona Hasiec-Kukułka zauwaŜyła, Ŝe w takim wypadku w uchwale powinien znaleźć się
zapis „na terenie naleŜącym do Miasta Piechowice” bądź „na terenie gminnym”, poniewaŜ
chodzi tu o własność.
Sekretarz Krystyna Chmielewska zauwaŜyła, Ŝe chodniki nie są własnością gminy.
Halina Ciepiela powiedziała, Ŝe taka sytuacja nie moŜe mieć miejsca, poniewaŜ ktoś, kto ma
kawałek prywatnego terenu np. w centrum moŜe wyrazić zgodę, aby tam był prowadzony
handel. Wówczas okaŜe się, Ŝe w centrum ludzie będą mogli handlować, poniewaŜ to nie
będzie teren gminny, tylko czyjaś własność.
Lech Rębisz powiedział, Ŝe wszystkim zaleŜy na tym, aby handel został uporządkowany.
Natomiast Klub „10 radnych” uwaŜa, Ŝe ta uchwała jest bardzo pobieŜnie, nieprecyzyjnie
i niedobrze skonstruowana. Istnieje obawa,Ŝe uchwała ta zabroni handlu gdziekolwiek.
Przykładem moŜe być zakaz sprzedaŜy ziemniaków z wozu jadącego np. przez Piastów,
poniewaŜ jest to pas dróg.
Ktoś moŜe stanąć z butami w pobliŜu OSP, jest to teren zielony oznaczony w planie
zagospodarowania przestrzennego jako zieleń parkowa, natomiast, jeśli zejdzie z zieleni to
będzie na chodniku, gdzie równieŜ nie wolno handlować.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska w nawiązaniu do wypowiedzi p. L. Rębisza
powiedziała, Ŝe uchwała ta nie moŜe być dopracowana, poniewaŜ została przekonsultowana z
radcą prawnym i nic tutaj nie da się zmienić. Odwlecze się tylko temat.
Rafał Mazur zauwaŜył, Ŝe w projekcie uchwały brakuje jednej istotnej rzeczy, a mianowicie,
kto będzie egzekwował opłaty? W projekcie uchwały jest zapis mówiący o tym, Ŝe zabrania
się handlu „na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania na cele zieleni
parkowej”. Następnie zapytał, czy osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i handluje
na terenie Piechowic będzie wiedziała, Ŝe dany teren jest przeznaczony w planie
zagospodarowania przestrzennego na pas zieleni?
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska odpowiedziała, Ŝe wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i to do Burmistrza naleŜy dbanie o to, aby ta uchwała była
egzekwowana. Są to rzeczy wykonawcze, których Burmistrz musi dopilnować.
Rafał Mazur ponowił swoją prośbę o odrzucenie projektu uchwały i jego dopracowanie.
Ewa Szmel powiedziała, Ŝe w treści uchwały wskazane są miejsca, gdzie zabrania się
handlowania. NaleŜałoby dodać zapis „w centrum Piechowic” lub „w pasie dróg głównych”
wówczas wszystkie drogi osiedlowe zostaną uwolnione. Poprawki powinny być naniesione
i dzisiaj przegłosowane.
Halina Ciepiela poinformowała, Ŝe prowadzi działalność gospodarczą; piekarnictwo, handel.
Pomimo, Ŝe pan L. Rębisz odwołuje się do Klubu „10 radnych” ona będzie jedną z tych, która
się „wyłamie”. Od wielu lat handlowcy w Piechowicach walczą o to, Ŝeby mogli godnie
sprzedawać towary, za które płacą podatki do gminy. Z tego się utrzymują, dając miejsca
pracy. Następnie wyraziła swoją opinię, Ŝe ten projekt uchwały jest potrzebny i to
natychmiast. JeŜeli go się odwlecze na miesiąc lub dwa to automatycznie stworzy się
olbrzymią barierę i niechęć do radnych ze strony kupców. Jest to duŜa rzesza ludzi, która
oczekuje działań.
Jacek Kamiński zauwaŜył, Ŝe w dyskusji zabierają głos te osoby, które nie mają na ten temat
nic do powiedzenia. Poparł panią H. Ciepielę, poniewaŜ od kilku lat sam handluje i zna tą
sytuację. Chodzi tu o zrobienie porządku na terenie gminy, aby handlarze mieli moŜliwość
sprzedaŜy w jednym miejscu.
Sekretarz Krystyna Chmielewska powiedziała, Ŝe została juŜ podjęta uchwała w sprawie
opłaty targowej. Podejmowane były wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich pewne

10

działania wobec tych , którzy handlują w centrum śymierskiego. Nie moŜna jednak tego
wyegzekwować, poniewaŜ nie ma podjętej Ŝadnej uchwały regulującej ten temat. Stąd jest
prośba, aby podjąć dzisiaj uchwałę, co doprowadzi do wyeliminowania handlu w centrum
Piechowic.
Iwona Hasiec-Kukułka zaproponowała, aby zgłaszać wnioski, czy to o uchylenie, czy
o zmianę treści uchwały.
Leszek Maraś zapytał czy po przyjęciu uchwały jest moŜliwe umieszczenie w miejscu, gdzie
ci państwo handlują tablicy „zakaz handlu” z podaniem najbliŜszego miejsca do tego
przeznaczonego.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska odpowiedziała, Ŝe oczywiście tak.
O godz. 1830 wyszedł p. Bronisław Daniło. Rada obradowała w 13 osobowym składzie.
Przewodnicząca Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie przedstawionego
projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwalę w sprawie zakazu prowadzenia handlu w oznaczonych miejscach przyjęto 11
głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
O godz. 1840 przyszedł p. Bronisław Daniło. Rada obradowała w 14 osobowym składzie.
Ad. b)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie „Programu
współpracy miasta Piechowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2007”.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska przeprosiła za to, ze ta uchwała nie weszła pod
obrady w grudniu 2006 roku, poniewaŜ powinna obowiązywać od stycznia. Z końcem tego
roku kalendarzowego wszystkie prace przygotowawcze łącznie z zatwierdzeniem będą
wcześniej przygotowane.
Marta Głowala udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca p. H. Wieczorek zaproponowała
przegłosowanie omawianego projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie „Programu współpracy miasta Piechowice z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
w roku 2007” została przyjęta 14 głosami „za”.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska zauwaŜyła, Ŝe dzięki tej uchwale odkryto, Ŝe na
terenie Piechowic działają bardzo ciekawe i poŜyteczne organizacje pozarządowe. Następnie
wskazała na p. Marciniak, obecnej na posiedzeniu sesji, która szefuje organizacji „Nasze
Zdrowie” mogącej wiele poŜytecznego wnieść w Ŝycie Piechowic.
Ad. c)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
sposobu sprawiania pogrzebów przez Miasto Piechowice osobom do tego upowaŜnionym.
W dalszej kolejności Jolanta Karońska udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu
uchwały.
Halina Ciepiela zapytała, czy wskazane w uchwale osoby zamieszkałe to równieŜ osoby
zameldowane.
Jolanta Karońska odpowiedziała, Ŝe nie tylko, są to osoby przebywające na terenie miasta
Piechowice.
Halina Ciepiela dodała, Ŝe moŜe być taka sytuacja, Ŝe ktoś przyjedzie z innego regionu
Polski i nie będzie wiadomo, gdzie był zameldowany, zejdzie z tego świata i trzeba będzie go
pochować.
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Jolanta Karońska powiedziała, Ŝe moŜe się tak zdarzyć, wówczas pisze się na tabliczce
„nn”.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Halina Wieczorek zaproponowała
przegłosowanie omawianego projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebów przez Miasto Piechowice
osobom do tego upowaŜnionym została przyjęta 14 głosami „za”.
Ad. d)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie podwyŜszenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie doŜywiania
dzieci do 7 roku Ŝycia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
W dalszej kolejności Jolanta Karońska udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu
uchwały.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska poinformowała, Ŝe podjęcie takich działań jest
spowodowane sytuacją, Ŝe do tej pory z tego przywileju korzystało w szkołach podstawowych
tylko 12 dzieci a w gimnazjum tylko 9 osób. Z pewnością w szkołach jest więcej głodnych
dzieci , które powinny z darmowego doŜywiania skorzystać.
Halina Ciepiela zapytała, czy nie moŜna byłoby dać darmowych posiłków jeszcze większej
ilości dzieci? Jaka tu musi być spełniona kwota i jak to się przenosi na kwotę od dochodów?
Jolanta Karońska odpowiedziała, Ŝe 351 zł. jest na kaŜdego członka rodziny, to
w przypadku czteroosobowej rodziny wynosi 1 404 zł.. Jeśli podniesiemy do 200% to będzie
to 2 800 zł.
Halina Ciepiela wyraziła swoją obawę, Ŝe nie wszystkie dzieci potrzebujące dostaną ten
posiłek.
Sekretarz Krystyna Chmielewska powiedziała, Ŝe jeśli się okaŜe, Ŝe jeszcze te kwota nie
pozwoli na skorzystanie większej ilości dzieci to zawsze moŜna to kryterium zmienić.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Halina Wieczorek zaproponowała
przegłosowanie omawianego projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania
pomocy w zakresie doŜywiania dzieci do 7 roku Ŝycia i uczniów do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej została przyjęta 14 głosami „za”.
Ad. e)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia
z opłat, jak równieŜ tryb ich pobierania.
W dalszej kolejności Jolanta Karońska udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu
uchwały.
Leszek Maraś zapytał, jakie jest kryterium dochodowe.
Jolanta Karońska odpowiedziała, Ŝe 351 zł. dla osoby w rodzinie, natomiast 477 zł. dla
osoby samotnej.
Adam Spolnik zapytał, kto wyznacza osoby, którym naleŜy pomóc, poniewaŜ okazuje się, Ŝe
czasami osoby, które naprawdę potrzebowały pomocy nie dostawały jej.
Jolanta Karońska odpowiedziała, Ŝe na terenie gminy w MOPS są zatrudnione dwie
opiekunki i jedna na umowne zlecenie. śadna osoba, która zwróciła się do MOPS nie dostała
odmowy.
Adam Spolnik zapytał, kto decyduje o tym, Ŝe dana osoba wymaga pomocy, a nie zgłosi się
do MOPS?
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Jolanta Karońska odpowiedziała, Ŝe jeśli osoba zwróci się do MOPS to decyduje o tym
pracownik socjalny oraz lekarz, który wydaje zaświadczenie, jakie dane osoby mają mieć
usługi.
Adam Spolnik zapytał, czy jest współpraca między MOPS a przychodnią paliatywną?
Jolanta Karońska odpowiedziała, Ŝe tak, jest to stała współpraca.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Halina Wieczorek zaproponowała
przegłosowanie omawianego projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego zwolnienia z opłat, jak równieŜ tryb ich pobierania została przyjęta 14 głosami
„za”.
Ad. f)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
najniŜszego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach.
Sekretarz Krystyna Chmielewska udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodnicząca Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie
omawianego projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz
wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piechowicach została przyjęta 14 głosami „za”.
Ad. g)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
najniŜszego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla
pracowników administracji i obsługi jednostek budŜetowych działających w zakresie oświaty.
Sekretarz Krystyna Chmielewska udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Iwona Hasiec-Kukułka zapytała skąd się bierze róŜnica w kwotach 5 zł. dla MOPS,
natomiast w przypadku pracowników administracji i obsługi jednostek budŜetowych 4 zł.?
Sekretarz Krystyna Chmielewska odpowiedziała, Ŝe jest to po prostu rachunek
ekonomiczny, który wynika z istniejących wynagrodzeń. Aby pracownik nie stracił naleŜało
dać gwarancję ewentualnego przeszeregowania, Ŝeby mógł się w tej tabeli zmieścić. Wobec
braku dalszych pytań Przewodnicząca Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie
omawianego projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz
wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi jednostek budŜetowych
działających w zakresie oświaty została przyjęta 14 głosami „za”.
O godz. 1900 wyszła p. Iwona Hasiec-Kukułka. Rada obradowała w 13 osobowym składzie.
Ad. 8
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym do Rady
Miasta nie wpłynęła Ŝadna pisemna skarga. Była zgłoszona jedna skarga ustna od pana
Jarzębskiego w sprawie nieobecności policjanta w miejscu jego urzędowania. W związku z
powyŜszym p. Jarzębski prosił o wyjaśnienie tej sprawy, ewentualnie o przywołanie
policjantów do porządku.
O godz. 1910 przyszła p. Iwona Hasiec-Kukułka. Rada obradowała w 14 osobowym składzie.
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Ad. 9
Przewodnicząca Halina Wieczorek spytała czy są uwagi do protokołu z V sesji Rady
Miasta.
Iwona Hasiec-Kukułka zgłosiła poprawkę do protokołu z V sesji Rady Miasta. W punkcie
11 w wypowiedzi p. M. Piwowarskiego zostało napisane „Marek Piwowarski powiedział, Ŝe
bardzo dobrze, Ŝe po tylu latach pan radny Rafał Mazur złoŜył interpelację w sprawie remontu
chodników na ul. śymierskiego.”, natomiast powinno być „Marek Piwowarski powiedział, Ŝe
bardzo dobrze, Ŝe po tylu latach pan radny Rafał Mazur złoŜył interpelację w sprawie remontu
chodników na ul. śymierskiego, poniewaŜ pani Iwona Hasiec-Kukułka ciągle występuje
o jakieś przystanki i inne rzeczy”.
Lech Rębisz zawnioskował o dostarczanie skróconej formy gotowego projektu protokołu
wraz z projektami uchwał na sesję, aby kaŜdy mógł go spokojnie przeczytać i mieć czas do
ewentualnego sprostowania.
Rafał Mazur zauwaŜył, Ŝe nie ma skróconego protokołu, jest tylko protokół całościowy.
Protokół jest jeden i albo przyjmujemy tą formę, która dzisiaj została zaprezentowana, albo
wracamy do formy, która była poprzednio. Nie powinniśmy wprowadzać nowych pojęć
skróconego protokołu.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska w nawiązaniu do wypowiedzi p. R. Mazura
powiedziała, Ŝe nie ma pojęcia skróconego protokołu. KaŜdy protokół musi być szczegółowy
i musi oddawać przebieg zdarzenia. Natomiast przechowywanie taśm przyda się, poniewaŜ
zawsze kaŜdy będzie mógł mieć dostęp do nagrania, mimo iŜ protokół zostanie zatwierdzony.
Leszek Maraś powiedział, Ŝe wniosek zgłoszony przez p. L. Rębisza miał na celu szybsze
i spokojniejsze zapoznanie się z treścią protokołu w domu.
Rafał Mazur wyraził swoją opinie, Ŝe dostarczanie protokołu z sesji jest niezasadne. Po to
jest Urząd Miasta, Biuro Rady, aby radny przed sesją przyszedł i zapoznał się z treścią
protokołu. „Najlepiej zostańmy w domu, kupmy sobie laptopy i zróbmy sesję przez internet”dodał.
Paweł Zackiewicz powiedział, Ŝe rozwiązaniem byłoby, aby wysyłać projekt protokołu tym
osobom, które tego chcą.
Przewodniczącą Halina Wieczorek podsumowując dyskusję powiedziała, Ŝe w okresie
międzysesyjnym przewaŜnie odbywają się dwa razy posiedzenia kaŜdej z komisji. W związku
z powyŜszym radny będąc wówczas w Urzędzie moŜe wziąć protokół z biura rady, przeczytać
i przeanalizować Protokół z sesji jest juŜ tydzień przed kolejną sesją przygotowany
i dostępny. Dlatego niezasadne jest wysyłania protokołów łącznie z projektami uchwał.
Więcej uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania
Protokół z V sesji z poprawką zgłoszoną przez p. I. Hasiec-Kukułkę został przyjęty
14 głosami „za”.
Ad. 10
Lech Rębisz w imieniu Klubu Radnych odczytał wniosek: „Klub „10 Radnych” wnioskując,
aby w celu usprawnienia dokumentowania przebiegu sesji:
- zakupić profesjonalny dyktafon do Biura Rady,
- sporządzać skrócone wersje protokołów,
- archiwizować nagrania z sesji w miejsce sporządzania powyŜszych ścisłych protokołów,
- w celu umoŜliwienia i poprawienia elektroniczno-internetowej formy kontaktu radnych
z biurem rady Klub „10 Radnych” zakupić do tego biura nowy komputer z odpowiednim
wyposaŜeniem”.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska w nawiązaniu do wypowiedzi p. L. Rębisza
powiedziała, Ŝe nie moŜna kupować co drugi miesiąc komputera do Rady Miasta.
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Aktualny protokół nie jest uproszczoną formą, poniewaŜ jest w nim słowo w słowo napisane,
co kaŜdy mówił tylko poprawnym językiem literackim, bez zdrobnień, potocznych wyrazów
itp. Natomiast, jeŜeli ktoś chce, aby jego wypowiedzi zostały zacytowane, to powinien dać
wypowiedź na kartce i zostanie ona w całości umieszczona w protokole.
Ten protokół jest napisany bardzo dobrze, nie ma tam ani jednego słowa, które by uleciało,
natomiast czasami niezręczne Państwa wypowiedzi są usunięte, poniewaŜ język mówiony
a język pisany to są dwie róŜne sprawy i nie kaŜdy potrafi ładnie mówić, a piszący protokół
ma to wygładzić, Ŝeby nie stracić sensu wypowiedzi.
Jeśli to się ukazuje w internecie w sposób dosłowny to nas ośmiesza jako Radę, jest to
nieporadne, poniewaŜ mówimy inaczej a piszemy inaczej.
Mirosław Gałek pochwalił przeprowadzoną akcję odśnieŜania mając na uwadze obraz
Cieplic oraz Jeleniej Góry. śal jest tylko tego, Ŝe mało osób, które pomagały
w poprzednich latach, nie robiły tego w tym roku. Lepiej jest wykorzystać w tym celu ludzi
z gminy, niŜ ściągać firmy z okolic.
Następnie zapytał, czy naprawy ulic i murków przy rzekach będą nadal robione tą samą
metodą polegającą na wybiórczym naprawianiu tylko dziur w drogach?
W wyniku zniszczeń po powodzi został naprawiony mur przy Urzędzie, natomiast nikt nie
pomyślał, Ŝeby podwyŜszyć go o dwie warstwy, aby jak ponownie przyjdzie duŜa woda, nie
zalało pobliskich ogródków .
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska w nawiązaniu do wypowiedzi p. M. Gałka
powiedziała, Ŝe jest przygotowywany układ wykonawczy, w którym pieniędzy na drogi
i inwestycje jest niewiele. Największą inwestycją będzie za ponad 1mln zł wymiana
magistrali wodociągowej między Ujęciem Wody a Stacją Uzdatniania Wody. Gmina musi to
w tym roku wykonać. Wystąpiono o środki popowodziowe na remont ul. Świerczewskiego,
gdzie do wymiany jest. nawierzchnia Na pewno będzie robiony chodnik na ul śymierskiego,
mury oporowe w Górnych Piechowicach, w Górzyńcu i na potoku Piastówka.
Sekretarz Krystyna Chmielewska zauwaŜyła, Ŝe na pewno drogi nie będą remontowane
tam, gdzie jest przewidziane połoŜenie nowych rur pod kanalizację sanitarną., wszystkie ulice
będą sukcesywnie remontowane w zaleŜności od pozyskanych środków. W pierwszej
kolejności będzie remontowana ul. Świerczewskiego.
Ad 11
Lech Rębisz poinformował, Ŝe w zeszły wtorek na Stowarzyszeniu Piechowice padł pomysł
zbiórki pieniędzy na defibrylator, urządzenie do ratowania serca. PoniewaŜ są ostatki,
Stowarzyszenie Piechowice podjęło się próby zorganizowania na Uroczysku zabawy
ostatkowej. Poprosił o wsparcie oraz pomoc..
Halina Ciepiela powiedziała, Ŝe bardzo zaleŜy jej na przedstawieniu harmonogramu dyŜurów
radnych, albo przynajmniej informacji z wyprzedzeniem co najmniej miesięcznym.
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, ze harmonogram dyŜurów jest
opracowany do końca roku kalendarzowego i jest dostępny w Biurze Rady.
Prawdopodobnie konieczna będzie zmiana, poniewaŜ harmonogram został opracowany do
końca roku, włącznie z okresem wakacyjnym.
Jacek Kamiński wyraził opinie, iŜ nie widzi sensu swojego dyŜuru w Piechowicach,
poniewaŜ chciałby mieć kontakt ze swoimi wyborcami w Górzyńcu.
Rafał Mazur powiedział, Ŝe w poprzedniej kadencji na początku przychodził na te dyŜury,
następnie później umawiał się z pracownikiem Biura Rady na telefon, gdyby jakiś
mieszkaniec przyszedł na dyŜur. Nikt nie przychodził, a jeŜeli mieszkańcy mieli jakieś
sprawy to albo przychodzili do domu, albo dzwonili.
Iwona Hasiec-Kukułka poinformowała, Ŝe na początku poprzedniej kadencji przychodziło
duŜo mieszkańców, jednak później to się zmieniło.
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Ewa Szmel zaproponowała, aby wprowadzić dyŜury komisjami np. w danym tygodniu
dyŜuruje określona komisja i mieszkańcy przychodzą w tym temacie. Są cztery komisje stałe
i cztery tygodnie w miesiącu. Wyznaczałoby się z komisji jednego reprezentanta, który jest
kompetentny do odpowiadania na pytania w danym temacie.
Paweł Zackiewicz wyraził opinię, iŜ głos p. E. Szmel jest bardzo słuszny i uwaŜa, Ŝe mogliby
dyŜurować przewodniczący poszczególnych komisji.
Przewodnicząca Halina Wieczorek zaproponowała, aby została zachowana przyjęta forma,
poniewaŜ na ostatniej sesji był poruszany temat dyŜurów i nikt nie zgłaszał Ŝadnych
propozycji.
Rafał Mazur złoŜył propozycję uporządkowania spraw związanych z estetyką miasta,
poprzez realizację w danym okresie czasu pewnych inwestycji. Zaproponował, aby kaŜdy
z radnych sporządził listę najwaŜniejszych potrzeb w jego okręgu, począwszy od stawiania
lampy a skończywszy na naprawie dróg. Na podstawie tego wykazu Rada przyjęłaby
czteroletni plan działania na terenie miasta, aby wskazać najbardziej istotne, priorytetowe
zadania i zrobić je od początku do końca. Takim przykładem, który się tutaj nasuwa jest
łącznik ul. Szkolnej, Kolejowej i 22 Lipca. NaleŜałoby zagwarantować na przyszłe lata
pieniądze w budŜecie, wyasfaltować te drogi, zamknąć ten temat i do niego nie wracać.
Z doświadczenia wiadomo, Ŝe między radnymi moŜe nastąpić pewnego rodzaju „wyścig”,
natomiast jeśli zostanie przyjęty plan na trzy lata, wg kolejności, to wówczas głosując nad
budŜetem, będzie zgodność, Ŝe przeznacza się odpowiednie środki na odpowiednie cele.
Leszek Maraś zauwaŜył, Ŝe jest to słuszna uwaga, poniewaŜ w tej chwili robi się to w sposób
przypadkowy i chaotyczny.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska poinformowała, Ŝe niejednokrotnie wyraŜała pogląd,
iŜ celem Burmistrza i Sekretarza jest kompleksowe i sukcesywne realizowanie
najwaŜniejszych zadań a nie przypadkowa realizacja „koncertu Ŝyczeń radnych”.
Lech Rębisz wyjaśnił, Ŝe chodzi o uporządkowanie potrzeb poszczególnych okręgów, które
naleŜy w mieście wykonać. Radni w swoim okręgu mają moŜliwość rozmawiania z ludźmi
i mogą bardziej wnikliwie dojrzeć pewne sprawy.
Przewodnicząca Halina Wieczorek zauwaŜyła, Ŝe pozwoli to na kompleksowe
pogrupowanie tematów.
Jacek Kamiński poprosił o przeznaczenie w pierwszej kolejności środków na Górzyniec.
Iwona Hasiec-Kukułka zapytała p. Przewodniczącą H. Wieczorek, czy spotkanie
z przedstawicielami Komendy Miejskiej policji będzie to spotkanie wszystkich komisji, czy
jako sesja
Przewodnicząca Halina Wieczorek odpowiedziała, Ŝe najprawdopodobniej będzie to
spotkanie na sesji.
Następnie powiedziała, Ŝe pan Jacek Kamiński mówi, Ŝe wszystko ma być dla Górzyńca
a w Michałowicach na placu widowiskowym nie idzie wejść do autobusu, poniewaŜ
mieszkańcy toną po kostki w błocie.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska poinformowała, Ŝe była w Michałowicach na wizji
lokalnej i skierowała do Komisji Ochrony Środowiska prośbę o zaopiniowanie wycięcia
świerków.
Następnie powiedziała, Ŝe widzi, co się dzieje dookoła, ale podchodzi do wszystkiego
spokojnie, poniewaŜ nie jest w stanie tego nagle zmienić. Błoto w Michałowicach, obsunięte
mury oporowe w Górzyńcu, rozwalone wiaty i słupy ogłoszeniowe, połamane latarnie
dziurawe ulice- to wszystko jest do zrobienia ale trzeba wybrać priorytety i na pewno zrobią
to radni. Pomysł ze sporządzeniem wykazu potrzeb z okręgów jest dobrym pomysłem, naleŜy
takie potrzeby spisać .
Ewa Szmel zapytała, gdzie się ma zwrócić z taką sprawą: na ul. Słonecznej w Górzyńcu jest
odnóŜka 100 metrów szutrowej drogi, która jest jedynym dojazdem do prywatnej posesji.
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ZUK tego nie odśnieŜa, poniewaŜ to jest teren lasu. Czy z problemem tym naleŜy zwrócić się
do nadleśnictwa, Ŝeby odśnieŜał tym ludziom, czy zgłosić go do ZUK?
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska odpowiedziała, Ŝe trzeba rozmawiać na ten temat
z ZUK.
Ad. 12
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady
dokonała oficjalnego zamknięcia VI Sesji Rady Miasta.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Justyna Deniusz

Przewodniczyła:
Halina Wieczorek
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