PROTOKÓŁ Nr IX/07
IX Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
Sesja odbyła się w Ośrodku „Jastrzębie Gniazdo” w Piechowicach.
Godzina rozpoczęcia – 1600
Godzina zakończenia – 1810
Obecnych – 13 radnych, nieobecna: radna Arleta Ejnik, radna Jolanta Jarecka-Strąk. Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyły osoby zaproszone oraz mieszkańcy, lista obecności stanowi
załącznik nr 2.
Ad. 1
Otwarcia obrad IX 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 13 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. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta.
4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta z działalności w okresie
międzysesyjnym.
6. ZłoŜenie informacji przewodniczących komisji z przebiegu prac w komisjach.
7. ZłoŜenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta z wykonania budŜetu za 2006 rok.
8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budŜetu za 2006 r. oraz przedłoŜenie wniosku dotyczącego udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta.
9. Zapoznanie z opinią wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową:
- do sprawozdania rocznego
- do wniosku Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja radnych oraz osób zaproszonych.
11. Podjęcie uchwały absolutoryjnej na podstawie wniosku Komisji
Rewizyjnej.
12. Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone przez radnych.
13. Sprawy róŜne.
14. Zamknięcie obrad.
Następnie zapytała, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 3
Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu z VIII sesji Rady Miasta.
Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania. Protokół z VIII sesji Rady Miasta został przyjęty 13 głosami
„za”.
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Ad. 4
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska złoŜyła sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym za 12 dni roboczych.
• 13 kwietnia spotkanie w Starostwie Powiatowym z T. Szulcem dyrektorem Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami PKP we Wrocławiu.
• 16 kwietnia spotkanie z Z. Bałazy z Nadleśnictwa Szklarska Poręba.
• 17 kwietnia spotkanie z mieszkańcami Dolnych Piechowic na zaproszenie radnego
R. Mazura.
• 18 kwietnia szkolenie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim z zakresu spraw
wewnętrznych i obrony narodowej na rok 2007.
• 19 kwietnia kolejne spotkanie z przedstawicielem EnergiiPro.
• 20-21 kwietnia Festiwal Muzyki Teatralnej w Michałowicach – Urząd Miasta
współfinansował występ Kapeli Hałasów.
• 20 i 22 kwietnia Uroczystość Złotych Godów dwu par małŜeńskich (USC i Hotel Las).
• 23 kwietnia spotkanie z p. Michalak nt uwzględniania uwag mieszkańców do projektów
zagospodarowania miasta.
• 24 kwietnia spotkanie z mieszkańcami okręgów na zaproszenie Stowarzyszenia
Piechowice.
• 26 kwietnia spotkanie z Prezesem Energoinstalu, ustalenie zasad współpracy.
• 28 kwietnia udział w III Rodzinnym Zlocie Rodzinnym „Bobrowe Skały”.
Ponadto:
• 16 kwietnia 2007r. minęło sto dni pracy na stanowisku Burmistrza, sprawozdanie
z działalności w kwietniowym numerze „Informatora Piechowickiego”.
• W planie „Majówki w Piechowicach” znalazły się dni otwarte Oczyszczalni Ścieków
(29.04.07) SUW i Hali Gimnastycznej (1.05.07).
• Ogłoszono dwa przetargi na zadania popowodziowe.
• Podpisano porozumienia o funkcjonowanie StraŜy Miejskiej w Piechowicach.
• Sprzątanie Piechowic rozpoczęło się „na dobre”.
• 7 maja podsumowany zostanie audyt w ZUK.
Ad. 5
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe praca w okresie międzysesyjnym
opierała się na pracy Biura Rady. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami EnergoInstalu.
Ad. 6
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 oraz o przedstawienie
opinii Komisji na temat sprawozdania z wykonania budŜetu miasta za rok 2006.
1. Komisja BudŜetu, Rozwoju i Zagospodarowania Miasta – Przewodnicząca Halina
Ciepiela poformowała, Ŝe Komisja obradowała dnia 20.04.2007r. Na posiedzeniu obecny
był przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który zapoznał członków Komisji z opinią
Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budŜetu miasta za rok 2006.
Aby podjąć decyzje w sprawie pism skierowanych do Komisji dokonała ona wizji lokalnej
m.in. ul. Jaworowej, ul. Brzozowej i ul. Górnej w Górzyńcu oraz ul. Jeleniogórskiej. Komisja
rozpatrzyła równieŜ inne pisma do niej skierowane, stanowiące załącznik do protokołu
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z posiedzenia Komisji. Następnie ustaliła termin, w którym chce obejrzeć majątek gminy
08.05.2007r. o godz. 8.00. Będzie to stacja uzdatniania wody, ujecie wody, oczyszczalnie
ścieków i ZUK.
Komisja jednogłośnie jest za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta.
2. Komisja Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej – p. Iwona Hasiec-Kukułka
poinformowała, Ŝe Komisja w okresie międzysesyjnym nie spotykała się.
Przed poprzednią sesją Komisja obradowała w temacie udzielenia absolutorium w zakresie
działań Komisji i udzieliła pozytywnej opinii.
3. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Komunalnej,
Usług i Handlu – Przewodniczący Komisji Leszek Maraś poinformował, Ŝe Komisja
spotkała się 23.04.2007r. i zaopiniowała pozytywnie:
- Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami.
Nastepnie rozpatrywała pisma do niej skierowane, stanowiące załącznik do protokołu
z posiedzenia Komisji. Przewodniczący Leszek Maraś udzielił wyjaśnień w sprawie
korespondencji skierowanej do Komisji i odczytał wnioski, które Komisja wystosowała,
zawarte w protokole z posiedzenia Komisji.
4. Komisja Oświaty, Kultury, MłodzieŜy, Turystyki i Sportu - Przewodnicząca Komisji
Ewa Szmel poinformowała, Ŝe Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się
19.04.2007r. i omawiała następujące tematy:
- omówienie korespondencji oraz zbliŜających się imprez miejskich,
- analiza realizacji wniosków z poprzednich posiedzeń ,
- sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2006 rok.
Przewodnicząca Komisji Ewa Szmel udzieliła wyjaśnień w sprawie pism skierowanych do
Komisji oraz kalendarza imprez miejskich w okresie długiego weekendu majowego
(załączniki do protokołu z posiedzenia Komisji).
Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta.
5. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Lech Rębisz poinformował, Ŝe jednym
z najwaŜniejszym spraw Komisji było zamknięcie protokołu z kontroli remontu szatni na
boisku w Pakoszowie. Protokół jest juŜ podpisany przez osobę kontrolowaną, czyli
Prezesa spółki „Wspólny Dom” i jest dostępny w Biurze Rady w dokumentach Komisji
Rewizyjnej.
Komisja kontynuowała prace związane z kontrolą w sprawie usuwania skutków powodzi
w Piechowicach. Komisja spotkała się z pracownikiem Urzędu panią H. Leszczyńską-Himik
i analizowała wszystkie osiem inwestycji, które zostały wykonane ze środków budŜetowych
na usuwanie szkód popowodziowych. Proces kontrolny dobiega końca, największe
zastrzeŜenia budzi udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej. Wyniki kontroli zostaną
ustalone i opisane w protokole pokontrolnym.
Ostatnie posiedzenie Komisji przede wszystkim wiązało się z procedurą udzielania
absolutorium. Na spotkaniu była obecna Skarbnik Miasta p. Alicja Pawnuk, która wyjaśniła
wszystkie wątpliwości w sprawie wykonania budŜetu za poprzedni rok. Komisja zajęła się
równieŜ ustaleniem przebiegu procesu absolutoryjnego opierając się na konsultacjach
z Regionalną Izbą Obrachunkową, która taki proces kontroluje i jego wykonanie przez Radę
Miasta. Komisja wystosowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta i sporządziła protokół z posiedzenia.
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Wiceprzewodniczący Daniel Potkański poinformował, Ŝe Komisja Wydatkowania
Środków Unijnych i Współpracy Partnerskiej w okresie międzysesyjnym nie spotykała
się.
Ad. 7
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska powiedziała, Ŝe budŜet Piechowic na 2006 rok to
budŜet nie tego Burmistrza i nie tej Rady Miasta. Uchwalała go Rada Miasta poprzedniej
kadencji według swoich koncepcji, swoich priorytetów i swoich wizji. Na realizację tego
budŜetu jeszcze w pierwszych dniach grudnia mięli wpływ poprzedni Burmistrz i poprzedni
radni, gdy np. 01.12.2006r. zatrudniano na czas nieokreślony nowych pracowników.
Obecnemu Burmistrzowi przypadło zarządzać budŜetem miasta w 2006r. zaledwie 16 dni,
w ciągu których trudno byłoby cos zepsuć, albo coś naprawić. Rok 2006 zakończył się
wynikiem:
- zobowiązania wymagalne ogółem – 510.721,00
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 194.665,44 zł.
- zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek – 3 119.000,00
- kwota długu miasta na 31.12.2006r. w relacji do dochodów realizowanych w roku
budŜetowym – 24,8%
- wysokość zaległości podatkowych na 31.12.2006r. – 1.306,672 zł. i wzrosła do
analogicznego okresu roku 2005 o 14,4%.
Skarbnik Alicja Pawnuk złoŜyła sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta Piechowice za
2006 rok stanowiące załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 8
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lech Rębisz odczytał protokół z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 16.04.2007 (godz. 15.00 - 18.30) stanowiący załącznik nr 4 do protokołu,
a następnie wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice za 2006 rok
stanowiący załącznik nr 5 do protokołu.
Lech Rębisz przedstawił opinie Komisji Rewizyjnej dotyczącą sprawozdania z wykonania
budŜetu za 2006 rok:
Na podstawie analizy sprawozdania z wykonania budŜetu za 2006 rok, kontroli
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną i Państwową Inspekcję Pracy oraz posiłkując
się wynikami prac i kontroli pozostałych Komisji Rady Miasta - Komisja Rewizyjna
stwierdza, Ŝe gospodarkę finansową gminy naleŜy w zasadzie uznać za prawidłową i nie
naruszającą ustawy o finansach publicznych.
Do pozytywnych aspektów tej gospodarki naleŜy przykładowo zaliczyć:
- przeprowadzenie powaŜnego remontu elewacji i dachu Gimnazjum w Piechowicach,
- zrealizowanie w zakresie płac nauczycieli średniej gwarantowanej,
- zbudowanie nowych solidnych kładek na rzece Kamiennej (w ramach usuwania skutków
powodzi),
- remont murów oporowych i nawierzchni na ul. Świerczewskiego (w ramach usuwania
skutków powodzi),
- remont ul. 22-go Lipca z pozyskanych środków Programu INTERREG IIIA,
- doposaŜenie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej,
- prawidłowo zrealizowane udzielanie pomocy finansowej powodzianom przez MOPS,
- zmniejszenie zadłuŜenia gminy.
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Mimo ogólnie pozytywnej oceny wykonania budŜetu Komisja Rewizyjna podnosi
następujące zastrzeŜenia co do sposobu realizacji gospodarki finansowej gminy przez
organ wykonawczy:
- brak właściwego wykorzystania urlopów wypoczynkowych, które skutkowało wypłatą
ekwiwalentów pienięŜnych, prowadzących do przekroczenia funduszu płac i konieczności
jego zwiększenia kosztem innych wydatków,
- wykorzystywanie środków celowych na usuwanie skutków powodzi w pierwszej
kolejności na cele, które w mniejszym stopniu od tej powodzi ucierpiały (np. remont
chodników na ulicy Szkolnej i Kościuszki) z pominięciem innych bardziej niezbędnych zadań
(np. wymiana uszkodzonej kładki na Małej Kamiennej czy podwyŜszenie i naprawa wałów
przeciwpowodziowych).
- nieprawidłowości występujące przy pozyskiwaniu dochodów z uŜytkowania Hali
Sportowej,
- doprowadzenie poprzez szereg zaniedbań do nieprawidłowego funkcjonowania
i dewastacji Stadionu Miejskiego,
- wydanie polecenia wykonania prac Zarządowi Nieruchomości „Wspólny Dom” spółka
z o.o., które nie były zaplanowane w wydatkach spółki /remont szatni na boisku
w Pakoszowie/,
- zastrzeŜenia Komisji budzą niektóre pozycje płacowe w obsłudze takich jednostek
organizacyjnych gminy jak:
- oczyszczalnia ścieków;
- stacja uzdatniania wody pitnej,
- hala sportowa,
- a takŜe umowy zlecenia dla osób rozdysponowujących pomoc rzeczową
i Ŝywnościową powodzianom.
Komisja w dniu 16.04.2007 roku obradowała w następującym składzie: Lech Rębisz,
Leszek Maraś, Rafał Mazur, Ewa Szmel. Ponadto w obradach Komisji uczestniczyła
przewodnicząca Rady Miasta Halina Wieczorek oraz przewodnicząca Komisji Prawa,
Zdrowia i Pomocy Społecznej Iwona Hasiec Kukułka. NaleŜy ponadto stwierdzić, Ŝe
członkowie Komisji Rewizyjnej są ponadto przewodniczącymi stałych komisji Rady Miasta:
Leszek Maraś jest przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Komunalnej, Usług i Handlu, a Ewa Szmel jest przewodniczącą Komisji Oświaty
Kultury, MłodzieŜy, Turystyki i Sportu. PoniewaŜ Lech Rębisz przewodniczący Komisji
Rewizyjnej uczestniczył teŜ w posiedzeniu Komisji BudŜetu, Rozwoju i Zagospodarowania
Miasta, której przewodniczy Halina Ciepiela, zapewniony został kontakt bezpośredni
wszystkich przewodniczących Komisji z Komisją Rewizyjną.
Ad. 9
Przewodnicząca Halina Wieczorek odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie opinii o przedłoŜonym przez Burmistrza Miasta Piechowice sprawozdaniu
z wykonania budŜetu Miasta Piechowice za 2006 rok stanowiącą załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
Następnie Przewodnicząca Halina Wieczorek odczytała uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piechowice
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice za 2006 rok stanowiącą
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Ad 10
Lech Rębisz jako Przewodniczący Klubu „10 radnych” poinformował, Ŝe Klub nosi taką
nazwę, ale obecnie w jego skład wchodzi 9 radnych, po ustąpieniu z Klubu p. A. Spolnika.
Nazwa Klubu nie będzie zmieniana. Klub radnych prawie w całości wyraził poparcie dla
wniosku o udzielenie absolutorium. Za główny argument takiej decyzji członkowie Klubu
wskazywali potrzebę bezkonfliktowego przejścia od okresu poprzedniego w nową kadencję
obecnie wybranej na Burmistrza Miasta Piechowic p. Zofii Grabias-Baranowskiej, pomimo
wyraŜania wielu konkretnych uwag do sprawozdania z wykonania budŜetu.
Lech Rębisz we własnym imieniu powiedział, Ŝe mimo poprawności wykonania budŜetu pod
względem formalnym i rachunkowym wiele jego pozycji ocenia negatywnie pod względem
celowości, gospodarności, a takŜe sposobu wykonania, dlatego będzie głosował przeciw
udzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu samorządu terytorialnego miasta
Piechowice, który to prawie w całości wykonywał pan Stanisław Ejnik. Wyraził teŜ uznanie
dla podjętych i podejmowanych zdecydowanych posunięć obecnej pani Burmistrz i kroków
zmierzających do usunięcia wszelkich nieprawidłowości i poprawienia gospodarki miasta.
Adam Spolnik powiedział, Ŝe bardzo słusznie zostało zauwaŜone, Ŝe obecna pani Burmistrz
i obecna kadencja Rady miała bardzo niewielki wpływ na realizację budŜetu w 2006 roku.
Komisje sprawdzały, czy nie została naruszona dyscyplina finansowa, stąd ta pozytywna
opinia, poniewaŜ dyscyplina finansowa jest zachowana. Następnie przedstawił swoje uwagi
co do naruszenia zasadności gospodarowania środkami publicznymi w poprzednim budŜecie:
• brak właściwego nadzoru doprowadził do obowiązku wypłacenia ekwiwalentów
pienięŜnych za niewykorzystane urlopy Burmistrza, Sekretarza Miasta i odchodzącego
z pracy pracownika Urzędu, znacznie podnosząc koszty administracji publicznej. Są to
znaczne kwoty, które równie dobrze mogły być przeznaczone na zupełnie inne zadania
publiczne,
• doprowadzenie Zakładu Usług Komunalnych do stanu braku gotowości do utrzymania
zimowego dróg i chodników oraz utrzymania czystości w mieście,
• nie przestrzeganie odpowiednich ustaw dotyczących gospodarki wodnej i ściekowej,
• brak bieŜącego na przestrzeni lat 2000-2007 uregulowania stanu za wodę i ścieki. Ma to
charakter populistyczny, gdyŜ społeczeństwo stanie teraz w bardzo trudnej sytuacji,
poniewaŜ przez siedem lat nie była podnoszona stawka za wodę i ścieki, a obecna Rada
będzie musiała podjąć tą decyzję,
• wykonywanie remontu szatni przy boisku w Piastowie bez zachowania obowiązujących
procedur,
• dofinansowanie działalności niektórych organizacji pozarządowych bez wyznaczonych
procedur, zgodnie z właściwą ustawą lub pomijanie tych procedur,
• wykorzystanie środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi, na inwestycje nie
związane z zaistniałą klęską czego skutkiem jest niedokończenie odbudowy zniszczonych
murów oporowych, a tym samym naraŜenie mieszkańców Piechowic na ryzyko
ponownego zagroŜenia mienia i zdrowia. Szczególne zastrzeŜenia dotyczą pozostawienia
naniesionego piachu i kamieni w okolicach ul. Tysiąclecia, nie odbudowanie murów
oporowych w górnej części miasta na Kamiennej i Małej Kamiennej, nie podniesienie
murów oporowych w miejscu, gdzie zawsze woda występuje z brzegów w okolicy Urzędu
Miasta.
BudŜet nie był prowadzony zgodnie z zasadami gospodarności.
Leszek Maraś powiedział, Ŝe szacowane straty w Zakładzie Usług Komunalnych wyniosły
w 2006 roku około 200 000 zł. Były tam takie segmenty gospodarki (wywóz nieczystości
stałych), które przynosiły zysk, ale były równieŜ takie segmenty gospodarowania, które
w zasadzie przez ręczne sterowanie pewnymi procesami jak: dawanie dodatków pienięŜnych
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w miejscach, gdzie one się nie naleŜały, przynosiły straty. Sam proces dawania dodatków
został uregulowany prawnie, ale te dodatki się nie naleŜały.
Wykorzystano równieŜ ręczne sterowanie jednostkami podległymi, chodzi tutaj
o wykorzystanie pieniądzy, które były składane przez mieszkańców Wspólnot w Zarządzie
„Wspólny Dom” do remontu szatni na boisku w Pakoszowie. Następnie „Wspólny Dom”
wystąpił do Urzędu Miasta o zapłacenie tych pieniędzy. Mechanizm był podobny
w przypadku remontu ulicy Szkolnej, gdzie w zasadzie nie wystąpiły Ŝadne straty
powodziowe. Powołano Komisję, która ujęła tą ulicę jako dotkniętą stratą wskutek powodzi
i wydała decyzję w tej sprawie. Następnie podjęto działania, aby wyremontować chodniki
w celach koniunkturalnych, gdyŜ jest to duŜe skupisko ludzi mieszkających na osiedlu
bloków wielorodzinnych, gdzie moŜna było uzyskać duŜą ilość głosów.
Daniel Potkański poinformował, Ŝe podczas usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych był
świadkiem jak pracownicy ZUK roznosili dary dla powodzian. Trzy osoby za tą usługę
dostały ponad 10 000 zł. Do takich rzeczy nie powinno więcej dochodzić w naszym mieście.
Halina Ciepiela w nawiązaniu do tematu powodzi zauwaŜyła, Ŝe dotknęła ona równieŜ
mieszkańców ul. Nadrzecznej. Pomimo wcześniejszych sygnałów o tym, Ŝe idzie duŜa fala
i trzeba mieć przygotowany piasek w workach nikt się mieszkańcami nie interesował - nie
było piasku, worków, ani pomocy.
Mury oporowe, które w tym roku były odbudowane wielokrotnie były juŜ uszkodzone przez
powódź w latach poprzednich. Trzeba byłoby te mury wzmocnić, ale tego nie zrobiono.
Istnieje obawa, Ŝe przy pierwszej lepszej powodzi znowu zostaną one zniszczone, poniewaŜ
woda co roku się nasila i jest mocniejsza, a mury mogą nie wytrzymać. Solidność
wybudowania tych murów budzi bardzo duŜe wątpliwości.
Jarosław Kuźniar mieszkaniec Piechowic powiedział, Ŝe słuchając wystąpień zaskoczyła go
dwoistość postaw Radnych Miasta Piechowice. Najpierw mówiono, Ŝe Komisje pozytywnie
opiniują przyznanie absolutorium Burmistrzowi Miasta, następnie radni zajmowali głos
indywidualnie mając zastrzeŜenia do tego, co się działo. Nie powiedziano jeszcze
o wszystkich nieprawidłowościach. Przeglądając budŜet z poprzedniego roku zauwaŜył, Ŝe
zostały zbyte akcje Papierni na kwotę 90 000 zł. Akcje te znalazły się w Urzędzie jeszcze na
początku lat 90-tych, kiedy Papiernia mając problemy finansowe za niezapłacone podatki
przekazała 2% akcji. Akcje zostały zbyte po cenie nominalnej, która jest zdecydowanie niŜsza
od ceny giełdowej, co oznacza straty dla miasta przynajmniej w wysokości kilkuset tysięcy
złotych.
Parę miesięcy temu wszyscy radni ślubowali spełniać rzetelnie i sumiennie swoje obowiązki,
które przyjęli na siebie jako radni. Protokół ma dwie treści, pierwsza to jest tekst, a druga to
jest podpis pod nim. Tym podpisem będzie głosowanie, czy radni podpisują się pod
protokołami, czy uwaŜają, Ŝe to co pan Ejnik zrobił było nieprawidłowe. Większość
z radnych szła do wyborów głosząc potrzebę zmian skończenia z nieprawidłowościami.
Widząc pierwsze posunięcia pani Burmistrz widać, Ŝe się ze swojej obietnicy wywiązuje,
poniewaŜ powiedziała, Ŝe będą zmiany i zmiany są. JeŜeli teraz zostałaby podjęta uchwała
o udzieleniu absolutorium to jak ona ma spojrzeć w oczy mieszkańcom, kiedy radni zgadzają
się z tym, Ŝe jej poprzednik działał dobrze.
Następnie zapytał, czy po sesji odbędzie się bankiet jak to było do tej pory w zwyczaju?
Przewodnicząca Halina Wieczorek odpowiedziała, Ŝe nie, Rada nic o Ŝadnym bankiecie nie
wie.
Paweł Zackiewicz powiedział, Ŝe jeśli chodzi o głosowanie to nie będzie miał dylematu,
poniewaŜ miał zaufanie do rządów pana Ejnika i ma jeszcze większe zaufanie do rządów
obecnej pani Burmistrz.
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Ad.11
Przewodnicząca Halina Wieczorek – przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprawozdania
z wykonania budŜetu miasta za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Następnie zaproponowała przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono
do głosowania.
Uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budŜetu miasta za 2006 rok oraz udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta przyjęto 9 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”
i 2 głosach „wstrzymujących się”.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska podziękowała radnym, którzy zagłosowali „za”
przyjęciem absolutorium, poniewaŜ jest ciągłość władzy i nie jest to absolutorium dla pana
Ejnika tylko absolutorium dla Burmistrza Miasta, jako pojęcia abstrakcyjnego. Są pracownicy
Urzędu, którzy pracowali solidnie, są efekty, które w mieście są widoczne. Władza jest ciągła
i trzeba funkcjonować dla pomyślności Piechowic.
Ad. 12
Nie zgłoszono interpelacji, wniosków, ani zapytań.
Ad. 13
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe do Biura Rady wpłynęły następujące
pisma:
1. prośba o kontrolę dotyczącą powoływania Rad Osiedli,
2. od Wojewody Dolnośląskiego skarga pana Iwaszkiewicza w sprawie przeprowadzenia
kontroli funkcjonowania Klubu Sportowego „Lechia”.
Pisma te zostały skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Następnie poinformowała, Ŝe dnia 09.05.2007r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta odbędzie się spotkanie z przedstawicielami hotelu Walończyk.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska powiedziała, Ŝe wynika to stąd, aby radni byli
doinformowani, a po drugie pani projektantka nie będzie obecna na majowej sesji Rady
Miasta 9.05.2007r. wszystko zostanie radnym przekazane i dopowiedziane.
Waldemar Wojtaś podziękował za zaproszenie na sesję absolutoryjną we własnym imieniu,
pana Naczelnika i Zarządu OSP w Piechowicach. Następnie poinformował, Ŝe w piątek
04.05.2007r. odbędzie się msza za nieŜyjących straŜaków OSP w Piechowicach. 05.05.2007r.
w Sanktuarium w Krzeszowie będą miały miejsce wojewódzkie obchody dnia straŜaka.
W czasie tych uroczystości mieszkaniec Piechowic, zasłuŜony członek, działacz
Stowarzyszenia OSP, pan Zdzisław Magierecki zostanie odznaczony najwyŜszym
odznaczeniem OSP – złotym znakiem związku. Zostanie on przyznany na wniosek Zarządu
miejskiego w Piechowicach. Odznaczenie to jest bardzo trudno dostać. Będzie to bardzo
uroczysta chwila dla straŜaków.
Dnia 06.05.2007r. odbędą się obchody dnia straŜaka.
Następnie Waldemar Wojtaś wręczył radnym zaproszenia na Zwyczajne Walne Zebranie OSP
w Piechowicach, które odbędzie się o godz. 1100. Natomiast o godz. 1800 odbędzie się bal
straŜaka.
Lech Rębisz w imieniu Komisji Rewizyjnej poinformował, Ŝe Komisja po zakończeniu
kontroli pomocy popowodziowej będzie przeprowadzała kontrolę problemową związaną
z wyborem Rad Osiedli.
Następnie Komisja będzie rozpatrywała pisma, które wpłynęły od pana Iwaszkiewicza.
W miesiącu czerwcu będzie układany plan pracy na drugie półrocze i po podjętych
rozmowach z panem Iwaszkiewiczem sprawa zostanie wyjaśniona, czy Komisja podejmie
temat dokładnie, czy pan Iwaszkiewicz będzie się wycofywał ze swoich Ŝądań, czy skarg,
które złoŜył.
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Dobrze byłoby podjąć próbę organizacji wycieczki krajoznawczej mającej na celu zwiedzenie
wszystkich atrakcji turystycznych w Piechowicach, Michałowicach, Piastowie, Pakoszowie,
aby pokazać radnym nasze atrakcje turystyczne. Jest propozycja, aby zrobić to w dzień wolny
od pracy, aby wycieczka ta była teŜ rodzajem integracyjnego spotkania radnych. Program
takiej wycieczki jest ułoŜony, byłaby to wycieczka z pilotem, przewodnikiem, który o kaŜdej
rzeczy mógłby radnym opowiedzieć.
Przewodnicząca Halina Wieczorek zauwaŜyła, Ŝe naleŜałoby pomyśleć nad tym jak
sfinansować taką wycieczkę.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska powiedziała, Ŝe nie ma moŜliwości sfinansowania
takiego wyjazdu radnych z budŜetu miasta.
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe kolejna sesja odbędzie się 22-24
maja.
Iwona Hasiec-Kukułka poinformowała, Ŝe brała udział w spotkaniu, szkoleniu dotyczącym
skoków na główkę w miejscach do tego nieprzewidzianych. W tym momencie jest
prowadzona akcja w szkołach, aby pokazywać dzieciom zagroŜenie, wskazywać miejsca
niebezpieczne, a przede wszystkim uczyć pomocy osobom pokrzywdzonym w takich
sytuacjach. Temat jest warty tego, aby go wprowadzić w naszych szkołach.
Drugim tematem były miejsca szczególnie niebezpieczne tzw. „czarne punkty”. Na terenie
Piechowic naleŜałoby wskazać miejsce pokarelmowskich stawów, wówczas zostanie ono
zamieszczone na ogólnopolskiej mapie „czarnych punków” w tym zakresie.
Ewa Szmel zauwaŜyła, Ŝe Cis w Piechowicach wcale nie jest taką małą atrakcją, poniewaŜ
była świadkiem jak dwa autokary stojąc na łuku w pobliŜu drzewa zatrzymały się
jednocześnie tarasując ruch, przewodnicy w tych autokarach mówili coś na temat Cisów.
Jakakolwiek zatoczka w tym miejscu i nie sprzedawanie tego terenu byłoby wspaniałą rzeczą,
Ŝeby zagospodarować teren i coś tam zrobić.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska poinformowała, Ŝe jest po rozmowach z panią
Tarczyńską, tematu nie ma na okres jednego roku, kiedy to dajemy sobie czas na
przemyślenie i przeanalizowanie tematu.
Ad. 14
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady
dokonała oficjalnego zamknięcia IX Sesji Rady Miasta.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczyła:

Justyna Deniusz

Halina Wieczorek
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