PROTOKÓŁ Nr VIII/07
VIII Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 12 kwietnia 2007 r.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach.
Godzina rozpoczęcia – 1600
Godzina zakończenia – 1920
Obecnych – 14 radnych, nieobecna: radna Arleta Ejnik. Lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do protokołu ( o godz. 1620 do obrad dołączył radny Paweł Zackiewicz).
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 VIII 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, 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 przewodniczących komisji z przebiegu prac
w komisjach.
6. Podjęcie Uchwał w sprawie:
1. wyraŜenia zgody na przeznaczenie do dzierŜawy nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Piechowice.
2. zamiany nieruchomości.
3. zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Michałowice.
4. zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Górzyniec.
5. zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Piastów.
6. powiadomienia Sekretarza Miasta Piechowice o obowiązku złoŜenia Radzie Miasta
Piechowice oświadczenia lustracyjnego.
7. powiadomienia Skarbnika Miasta Piechowice o obowiązku złoŜenia Radzie Miasta
Piechowice oświadczenia lustracyjnego.
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9. Przyjęcie protokołu z VI i VII 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.
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Halina Ciepiela poprosiła o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
przeznaczenia do dzierŜawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Piechowice.
Komisja BudŜetu chciałaby dokładniej zapoznać się z terenem, na którym ma stanąć garaŜ
będący przedmiotem projektu uchwały.
Przewodnicząca zaproponowała przegłosowanie propozycji zgłoszonej przez radną Halinę
Ciepielę.
Propozycja radnej dotycząca wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
przeznaczenia do dzierŜawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Piechowice została
przyjęta 8 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”.
Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Ad. 3
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska złoŜyła sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym za 16 dni roboczych.
• 20.03.07 Spotkanie z przedstawicielem grupy brekdance działającej przy POK,
ustalenie zasad współpracy
• 26.03.07 Uczestnictwo w I Komisji Techniczno-Gospodarczej dla Nadleśnictwa
Szklarska Poręba w sprawie ustalenia wytycznych dls wykonania projektu planu
urządzania lasu
• 28.03.07 Uczestnictwo w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Regionu Jelenogórskiego
nt „Miejsce Regionu w strategicznych i operacyjnych programach rozwoju
województwa dolnośląskiego”
• 29.03.07 Udział w konferencji prasowej nt „KSWiK,etap I” jako przykład
wykorzystania środków Unii Europejskiej
• 29.03.07 Uczestnictwo w gali konkursu „Primus Inter pares” w szkle podstawowej
• 30.03.07 Udział w EKO-FORUM” w dworze Czarne nt „Prawne instrumenty ochrony
krajobrazu...”
W okresie przedświątecznym udział w spotkaniach:
• 5.04.07 -Kiermasz baby wielkanocnej zorganizowany przez ZERiI oraz POK,
ufundowanie prywatnej nagrody burmistrza w konkursie na najsmaczniejsze ciasto
• 7.04.07 –Śniadanie wielkanocne dla samotnych i potrzebujących wsparcia
zorganizowane przez MOPS i Urząd Miasta
Ponadto;
• 11.04.07 udział w naradzie poświęconej problemom turystyki w powiecie
jeleniogórskim, z przeglądem obiektów w Michałowicach i wizytą w galerii
P. Trybalskiego oraz spotkaniem z twórcami teatru Cinema.
• Rozwiązane zostały ostatecznie problemy kadrowe w Urzędzie Miasta, od 1.04.07 jest
pełna obsada, na emeryturę odeszła osoba, która od 6 grudnia z powodu długotrwałego
urlopu a później zwolnienie lekarskiego nie świadczyła pracy, takŜe od 2.04.07
obsadzone zostało stanowisko kierownika ZUK wyłonionego w drodze konkursu.
• Od 2 kwietnia 2007 r. rozpoczęło się wielkie sprzątanie Piechowic dzięki zatrudnieniu
przez UM w porozumieniu z PUP pracowników do prac społecznie-uŜytecznych i prac
publicznych
Burmistrz dodała, Ŝe 16 marca mija 100 dni roboczych pełnienia przez nią funkcji
burmistrza. Zamierza wziąć udział w spotkaniach z mieszkańcami, na które zaprosił ją
radny Mazur i Stowarzyszenie Piechowice.
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Ad. 4
Przewodnicząca Halina Wieczorek złoŜyła sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym:
• Spotkanie w sprawie KSWiK,
• Udział w EKO-FORUM w Jeleniej Górze w Pałacu Czarne. Forum dotyczyło m.in.
Kamieniołomów w Michałowicach. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele Urzędu
Wojewódzkiego, Ministerstwa Rolnictwa, prawnicy oraz fachowcy z dziedziny ochrony
środowiska i ekologii. Sugestią Ministra Rolnictwa było m.in. uznanie Kamieniołomów
jako uŜytków ekologicznych.
• Udział w konwencie Przewodniczących Rad w Powiecie Jeleniogórskim, który został
powołany na wzór konwentu wójtów i burmistrzów. Konwent ten będzie spotykał się raz
w miesiącu w poszczególnych gminach. Kolejne spotkanie odbędzie się w Jeleniej Górze.
• Uczestnictwo w śniadaniu wielkanocnym w „Jastrzębim Gnieździe” dla podopiecznych
MOPS. Śniadanie było przygotowane profesjonalnie a podopieczni zostali bardzo
elegancko przyjęci.
• Udział w spotkaniu mającym na celu promocję Piechowic, a szczególnie Michałowic.
Brali w nim udział pracownicy gmin Powiatu Jeleniogórskiego zatrudnieni w referatach
promocji. W Michałowicach oglądano galerię P. Trybalskiego, obrazy amatorów,
zwiedzono kilka pensjonatów, których standard oceniono bardzo wysoko.
Następnie Przewodnicząca przedstawiła kierownik ZUK panią Teresę Kupczyńską i poprosiła
ją o zaprezentowanie zamierzeń odnośnie pracy na tym stanowisku.
Teresa Kupczyńska poinformowała, Ŝe na kierownika ZUK została wybrana w drodze
konkursu i od 02.04.2007r. podjęła tę funkcję. Trudno jest w tej chwili oceniać stan ZUK-u,
poniewaŜ jest to zbyt krótki okres czasu. Od 16.04.2007r. na zlecenie p. burmistrz w ZUK
będzie przeprowadzony audyt. Wnioski z audytu będą podstawą do podjęcia dalszych działań
i zostaną przekazane radnym do wiadomości.
WaŜnym zadaniem będzie osiągnięcie rentowności zakładu. Dzisiaj moŜna tylko bazować na
zestawieniu przychodów i kosztów za rok 2006. Faktem jest, Ŝe gdyby po powodzi ZUK nie
dostał odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, to dziś byłby ponad 200.000 zł. na minusie,
czyli zakład jest nierentowny i nie daje Ŝadnych zysków.
Pracownicy merytoryczni ZUK są na etapie opracowywania wniosku, który zostanie
przedłoŜony Radzie, a ma na celu zmianę taryfy za wodę.
Z końcem marca Prezes ”Wspólnego Domu” p.W. Kondraciuk wypowiedział ZUK umowę na
wywóz nieczystości. Od maja ZUK obsługiwać będzie wszystkich mieszkańców poza
wspólnotami, tj. Michałowice, Górzyniec, Piastów, Pakoszów. W tym miesiącu trzeba będzie
podjąć decyzję, czy ZUK ogłasza przetarg i uruchamia firmę zewnętrzną do tej działalności.
Leszek Maraś zapytał, na jakiej podstawie pan Kondraciuk rozwiązał umowę z ZUK
o wywóz nieczystości stałych, kiedy nie miał prawa takiej umowy rozwiązywać, poniewaŜ
nie było podjętych uchwał Wspólnot w tej sprawie Następnie poprosił o sprawdzenie, czy są
prawomocne uchwały Wspólnot upowaŜniające pana Kondraciuka do działania w imieniu
tych Wspólnoty.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska wyjaśniła, Ŝe była obecna na spotkaniu prezesa
Kondraciuka z przedstawicielami wszystkich Wspólnot i ta sprawa wyszła właśnie od
Wspólnot. Pan Kondraciuk jako zarządzający Wspólnotami wykonuje zatem ich wolę. Dwie
Wspólnoty chcą pozostać przy ZUK, natomiast pozostałe nie. Mieszkańcy wybierają tańszego
oferenta.
ZUK na dzień dzisiejszy nie dysponuje sprawnym sprzętem i nie ma szansy, Ŝeby go
w najbliŜszym czasie kupić.
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Ad. 5
Przewodnicząca Halina Wieczorek przekazała prowadzenie dalszej części sesji (punktu 5)
Wiceprzewodniczącemu Danielowi Potkańskiemu.
Wiceprzewodniczący poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o złoŜenie
informacji z przebiegu prac w komisjach w okresie międzysesyjnym.
1.Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Lech Rębisz poinformował, Ŝe w ostatnim okresie
odbyły się posiedzenia Komisji szczególnie poświęcone sprawie absolutorium. NajwaŜniejsze
spotkanie odbyło się 10.04.2007r. na którym Komisja omawiała proces przeprowadzania
absolutorium. Komisja sformułowała wnioski w tej sprawie (wnioski i opinie zawarte są
w protokole z posiedzenia Komisji).
Następnie zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych Komisji, aby swoje dodatkowe
opinie, czy uwagi przedstawili do Komisji Rewizyjnej w sposób rzetelnie uzasadniony.
Komisja Rewizyjna przy pisaniu wniosku o absolutorium będzie posiłkowała się opiniami
poszczególnych Komisji.
Ostatnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 16.04.2007r. o godz. 1500, na którym
będzie pisany wniosek o absolutorium do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie
Przewodniczący Komisji zaprosił na to spotkanie Przewodniczących pozostałych Komisji.
Wiceprzewodniczący Daniel Potkański powiedział, Ŝe opinie poszczególnych Komisji
w sprawie sprawozdania z wykonania budŜetu zostały juŜ przedłoŜone i tymi opiniami
Komisja Rewizyjna będzie musiała się podeprzeć przy formułowaniu wniosku
o absolutorium.
Halina Ciepiela zauwaŜyła, Ŝe wszystkie opinie i Ŝądania poszczególnych Komisji zawarte
są w protokołach.
Lech Rębisz powiedział, Ŝe zawsze moŜna znaleźć sposób na przedstawianie uwag, jakimi
podeprze się Komisja Rewizyjna przy pisaniu wniosku o absolutorium. Przewodniczący
poszczególnych Komisji na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej mogą przedstawić swoje
wątpliwości i one mogą być przedstawione jako wniosek Komisji Rewizyjnej.
Leszek Maraś poinformował, Ŝe Komisja Ochrony Środowiska sprecyzowała dwa wnioski
dotyczące sprawozdania z wykonania budŜetu za 2006 (wnioski zawarte są w protokole
z posiedzenia Komisji).
2. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Komunalnej,
Usług i Handlu – Przewodniczący Komisji Leszek Maraś poinformował, Ŝe Komisja
spotkała się 05.04.2007r. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie celowości
przeznaczenia środków w budŜecie. Gościem zaproszonym była pani Skarbnik Miasta
Alicja Pawnuk.
Lech Rębisz zapytał, czy jeŜeli któraś z Komisji zgłosi jutro do Biura Rady chęć zwołania
posiedzenia w poniedziałek to, czy jest to wystarczający termin.
Daniel Potkański odpowiedział, Ŝe w dniu dzisiejszym juŜ takiej moŜliwości nie ma,
poniewaŜ informacja taka musi zostać wprowadzona do BIP. Natomiast jutro mogą zgłosić,
ale z tego, co wiadomo Przewodniczący poszczególnych Komisji nie widzą takiej potrzeby.
3. Komisja BudŜetu, Rozwoju i Zagospodarowania Miasta – Przewodnicząca Halina
Ciepiela poformowała, Ŝe Komisja obradowała dnia 10.04.2007r. i dnia 11.04.2007r. Na
posiedzeniu w dniu 10.04.2007r. Komisja zajmowała się tematem sprawozdania
z wykonania budŜetu miasta Piechowice za 2006 rok i opiniowała je pozytywnie.
Komisja na posiedzeniu w dniu 11.04.2007r. rozpatrywała:
• pisma skierowane do Komisji (zawarte są w protokole z posiedzenia Komisji),
• projekty uchwał na sesję (opinie zawarte są w protokole z posiedzenia Komisji),
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• protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Następnie Halina Ciepiela przedstawiła uwagi i propozycje Komisji w temacie bieŜących
spraw, którymi się Komisja zajmuje (zawarte w protokole z posiedzenia).
Przewodnicząca Halina Wieczorek w nawiązaniu do propozycji zorganizowania wspólnej
wizji lokalnej radnych po poszczególnych jednostkach organizacyjnych podległych Urzędowi
powiedziała, Ŝe zorganizowanie jej jednocześnie dla wszystkich radnych jest kłopotliwe.
Powodem jest m.in. zorganizowanie odpowiedniej ilości pojazdów, większość radnych na
pewno nie będzie chciała angaŜować się w soboty, jak równieŜ pracownicy jednostek
organizacyjnych w soboty nie pracują. Najskuteczniejszą formą będzie ponowne rozpatrzenie
moŜliwości wizji lokalnej przez Komisje BudŜetu. Następnie Przewodnicząca zauwaŜyła, Ŝe
najlepszą formą byłoby to, aby poszczególne Komisje jeździły na wizje.
Halina Ciepiela powiedziała, Ŝe Komisja BudŜetu jest zdania, Ŝe nie znając naszego majątku
gminnego cięŜko jest podejmować decyzje w odpowiedzi na pisma, które wpływają do rady.
To radni zadecydują o tym w jakiej formie wizja zostanie zorganizowana i nie musi to być
termin sobotni.
Rafał Mazur zauwaŜył, Ŝe inicjatywa jest bardzo słuszna, poniewaŜ kaŜdy radny przede
wszystkim powinien się zapoznać z majątkiem miasta i poszczególnymi zakładami, które
podlegają jednostce samorządu terytorialnego. Następnie wyraził swój pogląd, iŜ bardziej
ekonomicznie i racjonalnie będzie, jeŜeli te wyjazdy będą się odbywały poprzez poszczególne
Komisje.
Lech Rębisz poinformował, Ŝe taki pomysł, aby zorganizować wycieczkę dla radnych, wraz
z autokarem, z panią Burmistrz, Sekretarz, przewodnikiem, który pokaŜe majtek gminy
wyszedł od Komisji Ochrony Środowiska. Byłoby to wskazanie wszystkich atrakcyjnych
punktów i popatrzenie na miasta, jako z jednej strony atrakcje turystyczno-krajoznawcze,
a z drugiej strony na elementy przemysłowe i gospodarcze, które mamy.
Jacek Kamiński zauwaŜył, Ŝe zamiast autobusu lepszy byłby rower, którym wszędzie się
dojedzie.
Piotr Szach poinformował o tym, iŜ często na Komisję BudŜetu wpływają pisma dotyczące
próśb o zaopiniowanie sprzedaŜy, dzierŜawy działki w związku, z czym trudno jest podjąć
decyzję, poniewaŜ Komisja nie zna tych działek. Następnie zapytał, czy byłaby moŜliwość,
aby pracownik merytoryczny mając aparat cyfrowy wykonywał zdjęcia poglądowe?
Sekretarz Krystyna Chmielewska odpowiedziała, Ŝe zawsze Komisje, które opiniowały
sprzedaŜ działki zapraszały kierownika Ref. geodezji, jechały w teren i wiedziały, co to jest za
działka, gdzie ona się znajduje. To nie jest problemem.
4. Komisja Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej – p. Iwona Hasiec-Kukułka
poinformowała, Ŝe komisja obradowała 05.04.2007r. na wspólnym posiedzeniu
wszystkich Komisji. W części ogólnej była rozmowa w temacie sprawozdania
z wykonania budŜetu za 2006r. Następnie Komisja udała się na krótkie spotkanie w celu
podjęcia decyzji w sprawie absolutorium. Komisja nie wniosła wniosków do
sprawozdania z wykonania budŜetu miasta za 2006 rok i przyjęła sprawozdanie
w działach:
• 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa,
• 851 – Ochrona zdrowia,
• 852 – Pomoc społeczna.
Komisja zaopiniowała dwa projekty uchwał na sesję w sprawie składania oświadczeń
lustracyjnych przez Sekretarza i Skarbnika miasta oraz zapoznała się z pismami
skierowanymi do Komisji.
W nawiązaniu do wizji lokalnej radnych Iwona Hasiec-Kukułka zaproponowała, aby zrobić
ją jako wycieczkę, w której wezmą udział zainteresowane osoby. Kwestia samochodów nie
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jest tutaj utrudnieniem, poniewaŜ większość osób jeździ samochodami. MoŜna byłoby to
zrobić jako mniej oficjalne spotkanie.
Paweł Zackiewicz powiedział, Ŝe nie widzi potrzeby, aby radny w roli wizytatora odwiedzał
zakłady pracy, które mają swoje kierownictwo bezpośrednio podległe Burmistrzowi. JeŜeli
radny lub grupa radnych zostanie zaproszona to oczywiście moŜe zapoznać się, ale nie ma
zasadności, czy potrzeby robienia wizytacji całego mienia komunalnego.
Halina Ciepiela nie zgodziła się z wypowiedzią pana Pawła Zackiewicza. Radni powinni
zaglądać do gminnych zakładów pracy, niekoniecznie na zaproszenie właśnie dlatego, Ŝe taką
pełnią funkcję.
5. Komisja Oświaty, Kultury, MłodzieŜy, Turystyki i Sportu - Przewodnicząca Komisji
Ewa Szmel poinformowała, Ŝe komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się dwa razy:
Dnia 26.03.2007r., gośćmi zaproszonymi byli: Mirosław Uram, Marzena Sąsiada, Marta
Głowala, Monika Gajda, Halina Ciepiela, Prezes Klubu Sportowego Woskar
współpracującego z Klubem Lechia, Zbigniew Mateuszów. Program spotkania:
• Rozliczenie i planowanie wydatków Hali Sportowej,
• Omówienie najbliŜszej przyszłości Klubu Lechia,
• Sprawy turystyki
• Korespondencja.
Komisja wystosowała wnioski z posiedzenia (zawarte w protokole z posiedzenia Komisji).
Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się 05.04.2007r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budŜetu za 2006 rok. Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie.
Iwona Hasiec-Kukułka poinformowała, Ŝe zapoznała się z pismem, które zostało skierowane
do Zarządu OSP przez pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania spraw alkoholowych,
gdzie Komisja Oświaty obliguje Zarząd OSP do podjęcia działań mających na celu
wyeliminowanie i sprawdzenie osób handlujących i biorących narkotyki na terenie dyskoteki.
Z końcem lutego ten temat pojawił się na Komisji Prawa, kiedy to zgłosił się do Komisji pan,
który jest najemcą oraz prowadzi tą dyskotekę, Ŝe taki problem ma oraz, aby Rada, czy
Komisja Prawa wystąpiła w tej sprawie do Komendy Miejskiej o podjecie odpowiednich
kroków. W tej sytuacji ani straŜak ani nikt inny nie moŜe zrobić nikomu przeszukania,
sprawdzić i go wylegitymować, poniewaŜ moŜe to zrobić tylko policja. Pismo w tej sprawie
zostało złoŜone do Komendy Miejskiej. W trakcie postu nie odbywały się dyskoteki.
W ostatnią sobotę była przeprowadzona akcja przez Komendę Miejską i temat został
rozwiązany.
Następnie zapytała, jakiego okresu skargi dotyczyły i co radni oczekują od OSP, jeŜeli policja
ma jako jedyna narzędzia do walki w tym zakresie.
Ewa Szmel odpowiedziała, Ŝe nie wie, jakiego dotyczy to okresu, poniewaŜ taki temat został
zgłoszony i nie moŜna było go zignorować. Nie wie równieŜ, co naleŜy do obowiązków i kto
to powinien robić, natomiast, dlatego została sprawa zgłoszona jako wniosek, aby się znalazły
stosowne słuŜby, które by problem rozwiązały. Został on zgłoszony z dwu stron: młodej
osoby zachęcanej w toalecie do kupna narkotyku oraz ze strony rodziców.
Lech Rębisz zauwaŜył, Ŝe współpracował z panem Calem przy organizacji imprez oraz był
obecny na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa. Dzięki naciskom pani Hasiec i podjętej
akcji „Dyskoteka – tak, narkotyki – nie” oraz pracownikom Urzędu zostały podjęte bardzo
powaŜne działania i w tej chwili naleŜy poczekać na efekty tej pracy.
Iwona Hasiec-Kukułka w nawiązaniu do wypowiedzi pana Lecha Rębisza zauwaŜyła, Ŝe nie
naleŜy czekać spokojnie. JeŜeli tylko są jakiekolwiek informacje dotyczące ostatniego okresu,
to naleŜy to zgłaszać i znaczy to, Ŝe ten temat wraca. Trzeba jak najszybciej interweniować.
Komenda pewne działania juŜ podjęła i będzie podejmować, ale trzeba naciskać na to, aby te
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działania były wzmoŜone i temat wyeliminować absolutnie. Narkotyki wśród dzieci
i młodzieŜy to jest największe zagroŜenie, na jakie mogą być one naraŜone.
Ewa Szmel w nawiązaniu do dyskusji powiedziała, Ŝe dotyczy to okresu sprzed postu,
poniewaŜ temat ten poruszany był na Komisji Oświaty w marcu.
Adam Spolnik poinformował, Ŝe oprócz policji istnieje taka forma jak street wooker, czyli
współpraca z monarem, który wprowadza człowieka bezpośrednio pracującego z młodzieŜą.
Zatrudnienie takiej osoby moŜe być korzystne w ramach programu profilaktyki
przeciwalkoholowej. Street wooker pracując pół roku jest w stanie rozpoznać teren,
a następnie współpracuje z policją. Jest to osoba wprowadzana z zewnątrz, nikt nie wie kto to
jest.
6. Komisja Wydatkowania Środków Unijnych i Współpracy Partnerskiej Przewodniczący Komisji Adam Spolnik poinformował, Ŝe Komisja spotkała się
22.03.2007r. na której została przedstawiona:
• Informacja o znaczeniu partnerstwa w programie europejskiej współpracy
terytorialnej,
• Informacja na temat pierwszych działań ze strony Urzędu Miasta związanych
z pozyskiwaniem środków finansowych w systemie finansowania 2007-2013. Do
systemu ewidencji projektów, wprowadzono 18 tematów
• Informacja na wcześniejszej współpracy partnerskiej miasta Piechowice z Hradkiem
nad Nysą w Czechach, Rhinkobing w Danii i Reinberg w Niemczech.
Następnie Przewodniczący Komisji odczytał wnioski z posiedzenia Komisji (zawarte
w protokole z posiedzenia Komisji).
Ad.6
Ad. a)
Przewodnicząca Halina Wieczorek – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamiany
nieruchomości.
Jacek Kubielski udzielił wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Przewodnicząca Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie przedstawionego
projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości przyjęto 14 głosami „za”.
Ad. b)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia
wyborów do Rady Osiedla Michałowice.
Przewodnicząca Halina Wieczorek udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Wobec braku dyskusji Przewodnicząca p. H. Wieczorek zaproponowała przegłosowanie
omawianego projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Michałowice została przyjęta
14 głosami „za”.
Ad. c)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia
wyborów do Rady Osiedla Górzyniec.
Przewodnicząca Halina Wieczorek udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Wobec braku dyskusji Przewodnicząca p. H. Wieczorek zaproponowała przegłosowanie
omawianego projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Górzyniec została przyjęta
14 głosami „za”.
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Ad. d)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia
wyborów do Rady Osiedla Piastów.
Przewodnicząca Halina Wieczorek udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Wobec braku dyskusji Przewodnicząca p. H. Wieczorek zaproponowała przegłosowanie
omawianego projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Piastów została przyjęta
14 głosami „za”.
Ad. e)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie powiadomienia
Sekretarza Miasta Piechowice o obowiązku złoŜenia Radzie Miasta Piechowice oświadczenia
lustracyjnego.
Przewodnicząca Halina Wieczorek udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Wobec braku dyskusji Przewodnicząca p. H. Wieczorek zaproponowała przegłosowanie
omawianego projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie powiadomienia Sekretarza miasta Piechowice o obowiązku złoŜenia
Radzie Miasta Piechowice oświadczenia lustracyjnego została przyjęta 14 głosami „za”.
Ad. f)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie powiadomienia
Skarbnika Miasta Piechowice o obowiązku złoŜenia Radzie Miasta Piechowice oświadczenia
lustracyjnego.
Przewodnicząca Halina Wieczorek udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Wobec braku dyskusji Przewodnicząca p. H. Wieczorek zaproponowała przegłosowanie
omawianego projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie powiadomienia Skarbnika miasta Piechowice o obowiązku złoŜenia
Radzie Miasta Piechowice oświadczenia lustracyjnego została przyjęta 14 głosami „za”.
Ad. 7
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym do Rady
Miasta nie wpłynęła Ŝadna skarga.
Ad. 8
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe do Rady Miasta wpłynęły uwagi pani
Iwony Hasiec-Kukułki dotyczące protokołu z VI sesji. KaŜda uwaga będzie głosowana
osobno.
Następnie odbyła się krótka dyskusja na temat tego, w jakiej formie uwagi mają być
głosowane, czy w formie zapisanej i zgłoszonej przez radną Iwonę Hasiec-Kukułkę, czy w
formie nagranej na kasetę. Ustalono, Ŝe głosowanie będzie dotyczyło zgłoszonych uwag
w formie nagranej na kasecie.
Przewodnicząca Halina Wieczorek odczytała uwagę nr 1 o następującym brzmieniu:
Strona 2
„Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska powiedziała, Ŝe jeŜeli Państwo zamierzają
kontynuować dzieło poprzedniej Rady to proszę ten projekt odłoŜyć”
Przystąpiono do głosowania.
Przedstawiona uwaga została przyjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
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Przewodnicząca Halina Wieczorek odczytała uwagę nr 2 o następującym brzmieniu:
Strona 2
„Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska powiedziała, Ŝe my wskazujemy miejsce, aby ci
ludzie mięli gdzie handlować. Chcemy zlikwidować handel w centrum miasta, na
przystankach. JeŜeli to się Państwu podoba to ja 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.
Będę robiła wszystko, aby na ciągu ulicy śymierskiego nie było handlu”.
Przystąpiono do głosowania.
Przedstawiona uwaga została przyjęta 14 głosami „za”.
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe treści uwagi nr 3 nie ma na kasecie,
w związku, z czym nie moŜe być ona głosowana. Chodzi o wypowiedź pana Lecha Rębisza,
który stwierdził, Ŝe Komisja Ochrony Środowiska przekonała panią Burmistrz do swojego
stanowiska.
Przewodnicząca Halina Wieczorek odczytała uwagę nr 4 o następującym brzmieniu:
Strona 7
„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 zastanawiam, dlaczego padła taka odpowiedź?”
Przystąpiono do głosowania.
Przedstawiona uwaga została przyjęta 11 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”.
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe treści uwagi nr 5 nie ma na kasecie,
w związku, z czym nie moŜe być ona głosowana. Chodzi o rzekomą wypowiedź pana Lecha
Rębisza, który miał zwrócić się do Klubu 10 Radnych o głosowanie zgodne z ustaleniami
poczynionymi na Klubie 10.
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe treści uwagi nr 6 nie ma na kasecie,
w związku, z czym nie moŜe być ona głosowana. Chodzi o rzekomą wypowiedź pani
Burmistrz Zofii Grabias-Baranowskiej ponawiającej swoje stwierdzenie, iŜ w przypadku nie
podjęcia uchwały w sprawie zakazu handlu na tej sesji będzie informować wszystkich, Ŝe
stało się tak z winy radnych.
Przewodnicząca Halina Wieczorek odczytała uwagę nr 7 o następującym brzmieniu:
Strona 14
„Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska w nawiązaniu do wypowiedzi p. L. Rębisza
powiedziała, Ŝe nie moŜna kupować co drugi miesiąc komputera do Rady Miasta.
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”.
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Przystąpiono do głosowania.
Przedstawiona uwaga została przyjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.
Przewodnicząca Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie całego protokołu
z VI sesji z przyjętymi uwagami. Protokół z VI sesji został przyjęty 14 głosami „za”.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska stwierdziła, Ŝe Ŝadnego swojego powyŜszego słowa
się nie wstydzi, poniewaŜ są to sensowne wypowiedzi. Następnie podziękowała radnym za to,
iŜ uznali, Ŝe słowa te powinny znaleźć się w protokole, chociaŜ wcześniej był w nim skrót
tych wypowiedzi.
Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu z VII sesji Rady Miasta.
Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania. Protokół z VII sesji Rady Miasta został przyjęty 14 głosami
„za”.
Następnie poinformowała, Ŝe po długich dyskusjach z radcą prawnym doszła do wniosku, Ŝe
zgodnie ze statutem miasta protokół będzie streszczeniem wypowiedzi, a nie ich cytowaniem.
Nastąpią zmiany w porządku obrad, a mianowicie przyjmowanie protokołu będzie na
początku po przyjęciu porządku obrad. Za radą radcy prawnego protokoły, które będą
przyjmowane nie będą wykładane na sesji. Protokół będzie dostępny w Biurze Rady Miasta.
KaŜdy radny ma obowiązek przyjść i go przeczytać, a takŜe zostawić swoje uwagi, które będą
przedstawiane na sesji.
Pani Sekretarz nie będzie składała sprawozdania z realizacji uchwał co sesję, tylko raz na
kwartał.
Wszelkie uwagi i wątpliwości radnych powinno się wyjaśniać z Przewodniczącym bądź
Wiceprzewodniczącym a nie swoje przekonania wypowiadać na sesji, poniewaŜ powoduje to
dość duŜe zamieszanie. Im bardziej burzliwa będzie atmosfera tym mniej efektywniej będzie
się pracować. Radni powinni zabiegać o to, aby atmosfera na sesji była spokojna, poniewaŜ
będzie ona wtedy konstruktywna.
Ad. 9
Rafał Mazur wypowiedział się w sprawie przejazdu kolejowego jak wyjeŜdŜa się od strony
Osiedla Kościuszki na Buczka (skrót przez Pakoszów), gdzie przebiegają tory kolejowe, które
są juŜ tak uszkodzone, Ŝe naleŜałoby poczynić starania w stosunku do właściciela o naprawę
tego torowiska.
Sekretarz Krystyna Chmielewska w nawiązaniu do wypowiedzi pana Rafała Mazura
poinformowała, Ŝe takie działania zostały juŜ podjęte. Fabryka Papieru Piechowice
zobowiązała się, Ŝe za tydzień rozpocznie prace w tym zakresie i ogłosi przetarg, aby wyłonić
firmę, która wykona to zadanie.
Rafał Mazur zapytał, czy w związku z tym, Ŝe poniewaŜ, Ŝe po raz kolejny udało się
pozyskać pieniądze od Generalnej Dyrekcji Dróg Wojewódzkich na remont chodnika
moŜliwe byłoby utworzenie zatoki autobusowej w obrębie piekarni u Państwa Klejpsów?
Przystanek autobusowy znajdujący się w pobliŜu Kościoła stwarza duŜe zagroŜenie zarówno
dla ruchu pojazdów, jak i dla przechodniów wysiadających z autobusu.
Sekretarz Krystyna Chmielewska w nawiązaniu do wypowiedzi pana Rafała Mazura
poinformowała, Ŝe takie działania były juŜ podejmowane, jednak były pewne przeszkody
w tym zakresie.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska powiedziała, Ŝe jest to nowa sprawa i zostanie
rozpatrzona. JeŜeli nie będzie przeszkód to zostanie to wykonane.
Halina Ciepiela zaproponowała, aby zmienić nazwę tego przystanku z „Urzędu Miasta” na
„Kościół”, albo inną.
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Lech Rębisz zauwaŜył, iŜ w momencie, kiedy autobus jeździ do Piastowa to część ludzi stoi
na przystanku, który jest przed zakrętem. Następnie ludzie biegną i gonią autobus tam, gdzie
nie ma zatoki. W momencie, kiedy autobus jedzie na Piastów nie ma Ŝadnych przeszkód, Ŝeby
stawał na normalnym przystanku, na którym zawsze stoi, a następnie wykręcał na Piastów.
Lech Rębisz zapytał, czy moŜna by zwrócić się do MZK o takie usprawnienie?
Iwona Hasiec-Kukułka zapytała, czy są jakieś zasady zamieszczania informacji od Radnych,
Komisji w Informatorze Piechowickim oraz, czy jest jakieś miejsce przeznaczone na
składanie takich informacji i w jakich terminach?
Przewodnicząca odpowiedziała, Ŝe jeŜeli radni chcą umieścić jakieś materiały to oczywiście
miejsce się znajdzie, nie ma Ŝadnych przeciwwskazań. Natomiast w przypadku terminów
wypowie się Pani Burmistrz.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska odpowiedziała, Ŝe nikomu nie odrzuca się
materiałów. JeŜeli Informator ukazuje się pod koniec miesiąca to materiały naleŜy składać
przypuszczalnie na początku miesiąca. W tej chwili kwietniowy biuletyn jest juŜ zajęty, więc
jeśli są jakieś materiały to na pewno ukaŜą się w wydaniu majowym. Biuletyn jest
redagowany przez dziennikarza, który zbiera materiały, prowadzi wywiady i t.p. Rada
i Burmistrz podsuwają tylko pewne tematy, które w nim powinny się znaleźć, np. urzędowe
ogłoszenia, natomiast Ŝaden temat nie jest narzucany. Nic nie stoi na przeszkodzie, Ŝeby
z redaktorem się konsultować i podsuwać tematy, które uwaŜa się za stosowne.
Ewa Szmel zapytała, czy moŜna byłoby zarezerwować w Informatorze jedno stałe miejsce,
stronę wyłącznie dla Stowarzyszeń, które będą tam zamieszczać swoje informacje
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska odpowiedziała, Ŝe Informator nie będzie redagowany
w ten sposób, Ŝe dana strona przeznaczona będzie dla poszczególnych jednostek czy tematów.
Biuletyn ma „Ŝyć” i mają być tam treści warte w danym czasie uwagi. To ma być obiektywna
gazeta, a nie redagowana np. przez panią dyrektor placówki czy panią kierownik ZUK laurka
na własny temat. Nie moŜe być teŜ tak jak poprzednio, Ŝe Stowarzyszenie Piechowice nie
dostało się ze swoimi materiałami do „Informatora Piechowickiego” ani razu.
Piechowickiego. Zadaniem Burmistrza, jako wydawcy, jest pokazanie obiektywnej prawdy
o Piechowicach, aby mieszkańcy wiedzieli, co dzieje się w mieście dobrego i złego.
Największym miernikiem tego, czy ten Biuletyn spełnia swoją rolę jest opinia ludzi, którzy
czytają Informator i mogą się wypowiedzieć, co sądzą na jego temat.
Przewodnicząca przekazała radnym numer telefoniczny do redaktora Informatora
Piechowickiego p. Junika.
Lech Rębisz zauwaŜył, Ŝe pojawiał się juŜ problem z rejestracją wypowiedzi radnych. JuŜ raz
w tej sprawie był składany wniosek, na który została udzielona odpowiedź, Ŝe brak jest
środków. Następnie zapytał, czy ramach tego, Ŝe radni oszczędzają na dietach nie znalazłyby
się środki na zakup nowego sprzętu rejestrującego wypowiedzi radnych na sesjach?
Burmistrz odpowiedziała, Ŝe takie sprawy naleŜy załatwiać w trybie roboczym, a na sesji
naleŜy zajmować się powaŜniejszymi sprawami.
Halina Ciepiela poinformowała, Ŝe w związku z tym, iŜ radni zostali poinformowani
o zagroŜeniu jakie niesie za sobą choroba „Sepsa” uznała, Ŝe naleŜy powiadomić o tym
społeczeństwo Piechowic w związku z czym wydrukowała ulotki w tej sprawie. Ludzie mają
prawo wiedzieć, Ŝe jest taka bakteria i powinno to przynajmniej zostać rozwieszone.
Jolanta Jarecka-Strąk w nawiązaniu do wypowiedzi pani Haliny Ciepieli poinformowała
zebranych o zagroŜeniu, jakie niesie za sobą ta choroba, jej objawach oraz o moŜliwościach
jej przeciwdziałania.
Paweł Zackiewicz zapytał, czy w związku z wcześniejszą wypowiedzią pani kierownik ZUK
w sprawie rozwiązania umowy o wywóz nieczystości są planowane zwolnienia
pracowników?
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Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska odpowiedziała, Ŝe jeŜeli do tego dojdzie, ludzie nie
stracą miejsc pracy a stary sprzęt ZUK-u zostanie przez firmę przejmującą usługi zakupiony.
Ad 10
Adam Spolnik poinformował, Ŝe 29.03.2007r. brał udział w konferencji Euroregionu Nysa
w Libercu. Konferencja dotyczyła dróg, kolei, transportu publicznego i regionalnego.
Uczestnikom konferencji, którzy tam pojechali było wstyd, dlatego, Ŝe słowo Jelenia Góra
padło tylko raz. Ciągle była mowa o Liberec – Zittau, Liberec – Drezno, Liberec – Berlin.
Wypowiedzi strony Polskiej związane były tylko z rejonem Wrocławia. Do końca konferencji
po stronie polskiej zostały tylko dwie osoby.
Stowarzyszenie Piechowice i radni z dolnej części Piechowic podjęli próbę zorganizowania
spotkania w ramach akcji „masz głos – masz wybór” 24.04.2007r. o godz. 17.00
w Gimnazjum. Spotkanie odbędzie się z chętnymi mieszkańcami i panią Burmistrz.
Grzegorz Rybarczyk radny miasta Piechowice w powiecie Jeleniogórskim poinformował, Ŝe
jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa oraz Komisji Rewizyjnej, a takŜe jest oddelegowany
z Powiatu do Komisji dwustronnej dla Powiatu i Jeleniej Góry. Aktualnie odbywają się
posiedzenia Powiatu, na które przychodzą przedstawiciele Jeleniej Góry. Na ostatnim
posiedzeniu była poruszana kwestia czystości wody. Będą prowadzone kontrole we
wszystkich ujęciach wody oraz spółkach wodnych.
W temacie promocji rejonu odbyło się spotkanie na którym zostało podpisane porozumienie
z policją miejską o współpracy między Powiatem Jeleniogórskim i Powiatem Jabloneckim.
W okresie października będzie organizowana wspólna olimpiada bezpieczeństwa.
W dalszej wypowiedzi poinformował, Ŝe jest koordynatorem na byłe województwo
jeleniogórskie akcji „Płytka wyobraźnia to kalectwa”. 24.04.2007r. odbędzie się spotkanie
wszystkich 9 gmin naszego powiatu, przedstawicieli szkół i przewodniczących Komisji Prawa
i Porządku Publicznego, gdzie będzie podniesiona kwestia bezpieczeństwa dzieci
korzystających z wody. Planowane jest wspólne zrobienie mapy zbiorników wodnych, gdzie
faktycznie dzieci się kąpią, gdzie dochodzi do tragedii tzn. do uszkodzeń kręgosłupa.
Obecnie Rada Powiatu mocno walczy z likwidacją szpitala w Kowarach.
Rozpoczęto akcję dla dzieci pod nazwą „Zgubek” polegającą na przeszkoleniu dzieci pod
względem zaginięć na terenie lasów.
Iwona Hasiec-Kukułka zauwaŜyła, Ŝe napisała w swoich wnioskach do protokołu z VI sesji
o pełną wypowiedź pana Lecha Rębisza dotyczącą zobligowania radnych. Następnie zwróciła
się do radnego Lecha Rębisza, aby potwierdził, czy powiedział te słowa na sesji, czy nie?
Lech Rębisz potwierdził, Ŝe w momencie głosowania przed sesją powiedział członkom
Klubu 10 radnych, Ŝe prosi o przestrzeganie dyscypliny klubowej.
Następnie zauwaŜył, Ŝe są momenty, w których taśma jest zmieniana i zdania mogą uciec
i być moŜe właśnie wtedy uciekło to zdanie. Lech Rębisz powiedział, Ŝe nie ma nic
przeciwko, aby to zdanie znalazło się w protokole.
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe jedyną osobą, która miała
przegrywane kasety była pani Iwona.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska stwierdziła, Ŝe w protokole z VI sesji jest ujęta
w domyśle wypowiedź pana Lecha Rębisza. Jest zapis, w którym Przewodnicząca Komisji
Halina Ciepiela mówi, Ŝe nie będzie podporządkowywała się panu Lechowi, tylko zagłosuje
według własnego uznania, co świadczy o tym, Ŝe pan Lech taką sugestię zgłosił.
Rafał Mazur zaprosił obecnych na spotkanie z mieszkańcami dnia 17.04.2007r.
o godz. 18.00 w Piechowickim Ośrodku Kultury jak równieŜ pana Grzegorza Rybarczyka,
aby przedstawił sytuację, jaka występuje w Powiecie oraz aktualnie podejmowane tematy na
sesjach Rady Powiatu. Celem spotkania jest poinformowanie mieszkańców o:
• stanie gminy oraz o działalności w radzie,
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•

kwestii naprawy jezdni i przyległych do niej chodników na drodze wojewódzkiej nr 366
zarządzanej przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich,
• temacie oświetlenia ulicznego,
• bezpieczeństwie i komunikacji,
• opinie i propozycje oraz przedstawienie ich Burmistrzowi i Radzie Miasta w temacie
najistotniejszych problemów naszego okręgu, dzielnicy miasta.
W spotkaniu przewidywalny jest udział pani Burmistrz Miasta Piechowice.
Urszula Musielak, mieszkanka ul. Cieplickiej zauwaŜyła, Ŝe poziom merytoryczny aktualnie
ukazującego się Informatora Piechowickiego jest o wiele wyŜszy niŜ poprzednio.
Jako mieszkanka ul. Cieplickiej interesuje się utrzymaniem czystości i porządku na tym
terenie. Istnieje uchwała z dnia 18.05.2004r. w sprawie utrzymania czystości i porządku
według, której to właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania terenu posesji
w naleŜytym stanie sanitarnym oraz do utrzymania porządku. Na ul. Cieplickiej są trzy takie
newralgiczne punkty:
1. Huta Szkła Kolorowego, która jest ciągle zabałaganiona,
2. Grunty znajdujące się po prawej stronie przy wjeździe na ulicę Cieplicką. Grunty te naleŜą
do dwóch właścicieli i są bardzo zaśmiecone.
3. Staw na ulicy Cieplickiej, który zgodnie z podjęta uchwałą będzie dzierŜawiony przez
Polski Związek Wędkarski.
Następnie zapytała, czy istnieje moŜliwość zobligowania właścicieli tych gruntów do
utrzymania na nich porządku
Urszula Musielak podziękowała Przewodniczącej Rady Halinie Wieczorek za szybkie
zareagowanie na prośbę uporządkowania ul. Cieplickiej. Pan radny Adam Spolnik nie przejął
się zgłoszonym tematem, mimo, Ŝe to mieszkańcy Dolnych Piechowic go wybrali.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska poinformowała, Ŝe w dniu dziesiejszym została
wysprzątana cała ul. Cieplicka. To, Ŝe pan Adam Spolnik nie zareagował nie ma znaczenia,
poniewaŜ sprzątanie wszystkich ulic jest w planie pracy ZUK i sukcesywnie będzie to
robione. Ani Radni, ani Przewodnicząca nie mają prawa wydawać poleceń pracownikom
Urzędu czy ZUK-u, poniewaŜ ci pracownicy mają od tego swoich przełoŜoych.
Urszula Musielak w nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrz Zofii Grabias-Baranowskiej
powiedziała, Ŝe to było trzy dni przed świętami i dlatego bardzo jej zaleŜało, aby to zostało
zrobione.
Waldemar Wojtaś zauwaŜył, Ŝe pani Burmistrz mówiła, Ŝe Biuletyn ma być obiektywny.
Obiektywizm nie oznacza, Ŝe naleŜy kłamać i wprowadzać w błąd opinię publiczną.
Poinformował, Ŝe poczuł się kłamliwie poinformowany komunikatem pani Przewodniczącej
Rady Miasta, która w Biuletynie umieściła nawiązanie do tego, co zostało powiedziane na
poprzedniej sesji odnośnie wyborów rad osiedla. Jest nieprawdą, Ŝe wybory do rad osiedla
odbyły się bezprawnie z powodu tego, Ŝe poprzednia rada nie podjęła uchwały. W. Wojtaś
wyraźnie mówił, kto taką uchwałę powinien podjąć i kto powinien zainicjować wybory.
Zdanie, które znalazło się w tym komunikacie, „za działania rady miasta poprzedniej kadencji
przepraszam”, jest nieprawdą. Przewodnicząca nie powinna przepraszać, poniewaŜ dopuściła
się nieprawidłowości, które zaistniały przy wyborze rad osiedla. Sprawa ta powinna zostać
wyjaśniona do końca i społeczeństwo powinno wiedzieć, kto zawinił, kto dopuścił do tego, Ŝe
ktoś działał na szkodę interesu publicznego, kto dopuścił do tego, Ŝe pobierano nienaleŜne
wynagrodzenia i kto dopuścił się łamania prawa. Sprawa dostanie taki bieg, który ją wyjaśni
i wskaŜe te osoby, które ponoszą winę za stan, który zaistniał. Dzisiejsze podjęcie uchwał
nadało właściwy i zgodny z prawem bieg zmierzający do zakończenia wyboru rad osiedli
w Piechowicach.
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Następnie W. Wojtaś powiedział, Ŝe czuje się tym komunikatem oszukany, zmanipulowany
i dlatego społeczeństwo naleŜy poinformować i przeprosić za to, Ŝe komunikat ten był
nieprawdziwy w swojej treści.
W listopadzie 2006r. grupa inicjatywna z Dolnych Piechowic złoŜyła do Biura Rady pismo
w sprawie prośby o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Osiedla Dolne. Pismo to
powinno zostać rozpatrzone zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
w niezbędnym terminie. Do dzisiaj radni nie podjęli Ŝadnej uchwały w tej sprawie. Sprawa ta
powinna znaleźć się na forum rady, zostać przedyskutowana przez radnych i zakończona
stosowną uchwałą. Pismo – wyjaśnienie w tej sprawie zostało skierowane przez panią
Przewodniczącą, w którym zawarła swoje subiektywne stanowisko a nie stanowisko rady.
Następnie W. Wojtaś odczytał rozdział 7 art. 38 kpa. Mieszkańcy mają prawo do utworzenia
rady osiedla, a radni mają obowiązek zająć stanowisko w tej sprawie. Sprawie zostanie
nadany stosowny bieg do organu nadrzędnego. Nie moŜe tak być, Ŝe prawo jest dla jednych,
a dla drugich tego prawa nie ma.
Radni powinni poznać sprawę Osiedla Dolne i rozpatrzyć ją zgodnie z Kpa.
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe mieszkańcy Michałowic, którzy są
bardzo zainteresowani tą sprawą uwaŜają, Ŝe notatka, która została umieszczona
w Informatorze Piechowickim jest jak najbardziej słuszna. Mieszkańcy mają swoje zdanie na
temat wyboru rady osiedla w Michałowicach. JeŜeli będzie taka potrzeba to stawi się
u prokuratora i nie ma sobie nic do zarzucenia. W tej chwili wszystkie uwagi kierowane są do
Przewodniczącej Rady, która jest oskarŜana o wszystkie złe, czy nieprawidłowe działania,
które miały miejsce przy wyborze do Rady Osiedla Michałowice.
Na pismo w sprawie Osiedla Piechowice Dolne, które wpłynęło do Biura Rady została
udzielona odpowiedź sformułowana przez radcę prawnego Urzędu. Radca prawny nie
przekazał informacji, Ŝe pismo takie ma trafić na radę i musi być podjęta uchwała w tej
sprawie. Skoro prawnik pisze, Ŝe nie ma takiej potrzeby, ani uwarunkowań administracyjnych
to jest to sprawa jasna. JeŜeli byłaby inna odpowiedź to wówczas na pewno procedura
zostałaby zachowana.
Według wcześniejszych wypowiedzi wszystko jest winą Przewodniczącej Rady.
Przewodnicząca nie będzie juŜ więcej dyskutowała na temat zasadności, czy prawomocności
powołania rad w Piechowicach i nie zamierza równieŜ zamieszczać notatki przepraszającej za
cokolwiek. Przeprosiny dotyczyły poprzedniej rady, poniewaŜ jeŜeli była taka
nieprawidłowość to ona powstała za kadencji poprzedniej rady i Przewodnicząca po prostu za
to przeprosiła. Przewodnicząca nie była inicjatorem powołania Rady Osiedla
w Michałowicach, była tylko i wyłącznie w komisji wyborczej. Wszystkie nieprawidłowości
i sugestie, które były naleŜało wykazać w czasie trwania poprzedniej kadencji.
Urszula Musielak poinformowała, Ŝe jeŜeli chodzi o Dolne Piechowice to grupa inicjatywna
składała się z siedmiu osób. Pismo zostało skierowane 5 grudnia 2006r. Mieszkańcy byli
zdumieni tonem odpowiedzi, która była sformalizowana i nie było woli, aby z nimi
rozmawiać.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe pismo w całości zostało sformułowane przez panią
prawnik.
Paweł Zackiewicz powiedział, Ŝe te tematy będą przedmiotem rozmów, natomiast panią
Przewodniczącą naleŜałoby usprawiedliwić, poniewaŜ sprawowała swoją funkcję krótki okres
czasu i jeszcze nie wgłębiła się w te zagadnienia ufając pani prawnik, podpisując się pod jej
pismem. Do tej pory nie było woli tworzenia rad.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska powiedziała, Ŝe osiedla, które funkcjonują
w Piechowicach są wyznaczone połoŜeniem geograficznym. Piechowice są całością,
a wszystkie dołączone do Piechowic miejscowości tworzą osiedla. Aby scalić całą
miejscowość powołano osiedla oraz sformułowano statuty. Nie jest uzasadnione Ŝadnym

14

racjonalnym powodem dzielenie Piechowic na cząstki. Nie moŜna jednak stracić szansy, jaką
jest inicjatywa ludzi, którzy chcą coś dla miasta robić i nie jest istotne, czy grupa tych ludzi
ma statuty, regulaminy i itp., poniewaŜ liczą się efekty tych działań.
Rada Osiedla Michałowice była stroną w rozmowach w sprawie Kamieniołomów i wtedy nikt
tego nie kwestionował, a teraz jest mowa o prokuratorze. Oczywiście jest to błąd, Rada
przyznaje się do tego i wyjaśnić naleŜy, Ŝe nikt Ŝadnych pieniędzy nie zdefraudował, bo
wypłacone 260 zł. z tytułu nienaleŜnych diet do kasy miasta zwrócono.
Lech Rębisz zapoznawszy się z dokumentacją oraz statutem poszczególnym osiedli uznał, Ŝe
tworzenie kolejnych osiedli jest zupełnie niepotrzebne, poniewaŜ musi zostać podjęta uchwała
o powstaniu osiedla, naleŜy napisać statut i przeprowadzić wybory zgodne ze statutem.
NaleŜy mieć 15 członków wchodzących w skład rady osiedla, a często nawet 15 osób nie jest
obecnych na spotkaniu. W małych miejscowościach powoływanie dodatkowych rad osiedla
nie ma sensu i dalszy podział na osiedla jest bezprzedmiotowy.
W trakcie wyborów i tuŜ po nich spotykano się z radnymi poprzedniej kadencji,
organizowano przy pomocy OSP Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, gdzie była bardzo
ładna postawa „starych radnych”, gdzie moŜna było bardzo dobrze i szybko zorganizować
imprezę. Natomiast teraz wyczuwa się taką chęć „kopania”, „odgryzania się” nie wiadomo za
co. Lepiej byłoby, gdyby wszyscy ze sobą współpracowali i wskazywali błędy, które
zaistniały.
Adam Spolnik w nawiązaniu do wypowiedzi pani Urszuli Musielak powiedział, Ŝe nie będzie
działał populistycznie w ten sposób, Ŝe za wszelką cenę wszystko dla jego okręgu. Został
wybrany przez mieszkańców swojego okręgu, ale jest radnym Piechowic. Na jednym
z pierwszych spotkań pani Burmistrz mówiła, Ŝe przygotowuje plan realizacji zadań w całym
mieście przez kolejne cztery lata.
Na wszystko trzeba czasu, od razu wszystkiego się nie da zrobić.
Rafał Mazur zauwaŜył, Ŝe obecna kadencja będzie bardzo cięŜka i trudna, dlatego Ŝe są
problemy m.in. z wysypywaniem śmieci, z kanalizacją, zbliŜa się podwyŜka cen wody,
niebawem wchodząc do II etapu KSKS potrzebne będą duŜe kwoty na dopłatę róŜnicy wody.
Tych problemów jest bardzo duŜo. NaleŜy wziąć się do roboty i nie wskazywać, co zrobiła
tamta „stara” rada.
Iwona Hasiec-Kukułka powiedziała, Ŝe Górne Piechowice złoŜyły podobne pismo
w sprawie utworzenia rady osiedla. Została udzielona odpowiedź o tej samej treści, co do
mieszkańców Dolnych Piechowic. To, Ŝe mieszkańcy zauwaŜyli szansę w radach osiedla jest
wynikiem tego, Ŝe Michałowice, które załoŜyły radę osiedla w ciągu dwóch miesięcy zyskały
to, Ŝe jedyna sesja wyjazdowa odbyła się w Michałowicach. Praktycznie rada osiedla
zablokowała powstanie Kamieniołomów w Michałowicach, silna grupa ludzi, którzy działali
jako rada osiedla spowodowała bardzo duŜe zmiany w tym osiedlu. Mieszkańcy zaczęli
myśleć, Ŝe skoro moŜna tak wiele zmienić tworząc rady osiedla to, dlaczego oni nie mogą ich
tworzyć u siebie. W Górnych Piechowicach są dwa waŜne tematy: kanalizacja i mający
powstać obiekt hotelarski, gdzie mieszkańcy obawiają się tego, Ŝe mogą nie mieć wpływu na
to jak ten obiekt zostanie usytuowany, jaki będzie dojazd oraz w jaki sposób będzie
dostarczana woda. Są to tematy, które ludzi bulwersują, a jednocześnie się ich obawiają,
wobec czego uznali, Ŝe powołanie rady osiedla spowoduje, Ŝe oprócz radnego, który jest
jedna osobą będzie grupa ludzi, która będzie bliŜej tych tematów i będzie mogła w tych
sprawach głośniej zabiegać o swoje prawa. Dodatkową rzeczą jest np. to co organizuje rada
osiedla w Górzyńcu, a mianowicie zabawy. Pod szyldem rady osiedla są zbierane pieniądze,
co jest prostsze niŜ tworzenie Stowarzyszenia. Mieszkańcy zauwaŜając skuteczność działania
tych malutkich, lokalnych grup ludzi widzą potrzebę stworzenia tego u siebie.
Bronisław Daniło wyraził swoje zdanie, iŜ te przeprosiny według niego w Informatorze
mogłyby się nie ukazać. To nie był duŜy błąd, tylko mały błąd, który się naprawi.
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Przewodnicząca powiedziała, Ŝe widać, Ŝe nie jest to mały błąd, poniewaŜ groŜą jej bardzo
powaŜne konsekwencje z tego tytułu. Komunikat w Informatorze został napisany w liczbie
pojedynczej „przepraszam”. Według pana W. Wojtasia tak kardynalny błąd, jaki został
popełniony przez Przewodniczącą w Michałowicach, potem w Piastowie i Górzyńcu
kwalifikuje się do tego, aby Przewodnicząca stanęła przed organami ścigania.
Burmistrz
Zofia
Grabias-Baranowska
w
nawiązaniu
do
wypowiedzi
pani Iwony Hasiec-Kukułki uzupełniła, Ŝe debata publiczna nt budowy Walończyka odbyła
się i byli na niej mieszkańcy Górnych Piechowic. Wyjaśniano wówczas m.in. temat
zaopatrzenia obiektu w wodę.
Dodała, Ŝe nie moŜna twierdzić, Ŝe rada osiedla Michałowice ”zablokowała Kamieniołomy",
poniewaŜ procedury jeszcze trwają a ostateczna decyzja naleŜy do burmistrza, który robi
wszystko w porozumieniu z radą, aby tak się stało.
Zaapelowała równieŜ do wszystkich radnych, aby na sesjach ich wypowiedzi były rzetelne
i prawdziwe.
Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady
dokonała oficjalnego zamknięcia VIII Sesji Rady Miasta.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczyła:

Justyna Deniusz

Halina Wieczorek
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