PROTOKÓŁ Nr XI/07
XI Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 14 czerwca 2007 r.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach.
Godzina rozpoczęcia – 1600
Godzina zakończenia – 1920
Obecnych
– 14 radnych, nieobecna: Arleta Ejnik, o godz. 1610 doszedł radny
P. Zackiewicz, o godz. 1645 -radna J. Jarecka-Strąk. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
W obradach uczestniczyły osoby zaproszone, lista obecności stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcia obrad XI 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 oraz
radnych. Na podstawie listy obecności stwierdziła, iŜ na sesji obecnych jest 12 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 X 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 delegata Miasta Piechowice do Związku Gmin
Karkonoskich i Euroregionu „Nysa”.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie:
1. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
2. opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Piechowice.
3. zmian budŜetu miasta Piechowice na 2007 rok.
4. zmian w budŜecie miasta Piechowice na 2007 rok
5. zaciągnięcia kredytów długoterminowych.
6. zmiany uchwały nr 25/V/2007 Rady Miasta Piechowice z dnia 18 stycznia 2007r.
w sprawie budŜetu Miasta Piechowice na 2007 rok.
7. powołania zespołu do przedstawienia opinii Radzie Miasta o zgłaszanych
kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Jeleniej Górze.
8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007r.
9. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do 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.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
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Ad. 3
Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu z X sesji Rady Miasta.
Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania. Protokół z X sesji Rady Miasta został przyjęty 12 głosami „za”.
Ad. 4
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska złoŜyła sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym – dni roboczych.
Sprawy bieŜące:
-Rozpoczęcie inwestycji na Małej Kamiennej, wartość prac ponad 1 mln zł, czas trwania 3
miesiące
-Od 1 lipca ruszy remont ul. Świerczewskiego, wartość prac ponad 500 tys. zł.
-Wyburzenie baraków na stadionie Lechii
-Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji stadionu miejskiego w ramach „Programu
rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”
-Zawarcie porozumienia z Energoinstalem na spłatę zaległości podatkowych „Karelmy”
-Pozyskanie 9,9 tys. zł. z programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych” na działalność
ekologiczno-krajoznawczą w szkole podstawowej
Sprawy kadrowe:
-Ogłoszenie konkursu na zastępcę skarbnika
- Ogłoszenie konkursu na kierownika hali sportowej
Kalendarium:
Kilkanaście spotkań o róŜnorodnej tematyce, o czym moŜna przeczytać w BIP w zakładce
„burmistrz informuje”.
Ad. 5
Przewodnicząca Halina Wieczorek złoŜyła sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym:
1. Uczestnictwo w zakończeniu rajdu „Piechotka”.
2. Uczestnictwo w Festynie w Przedszkolu nr 1.
3. Udział w wyborach Rad Osiedli w: Michałowicach, Górzyńcu i Piastowie.
W Michałowicach została wybrana Rada Osiedla – przewodniczącą została ElŜbieta
Polańska. W Górzyńcu i Piastowie nie dokonano wyboru. W Górzyńcu padł wniosek
formalny, aby przenieść drugi termin wyborów na okres powakacyjny. Wniosek został
przyjęty pozytywnie większością głosów. Data kolejnego zebrania zostanie ogłoszona.
Ad. 6
Przewodnicząca Halina Wieczorek przekazała prowadzenie dalszej części sesji (punktu 6)
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 odczytał protokół pokontrolny
z kontroli problemowej remontu szatni na boisku sportowym w Pakoszowie.
Bronisław Daniło zauwaŜył, Ŝe prace nad szatnią znajdującą się na boisku w Pakoszowie
trwały od dłuŜszego czasu i na pewno nie były związane z kampanią wyborczą.
Sekretarz Krystyna Chmielewska dodała, Ŝe największym problemem w tej sprawie jest
znalezienie w budŜecie miasta kwoty ponad 3 000 zł., którą Zarządu Nieruchomości
„Wspólny Dom ”obciąŜa UM za materiały zakupione na remont szatni.
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Lech Rębisz kontynuując swoją wypowiedź poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym
odbyły się dwa spotkania Komisji Rewizyjnej. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej
w składzie: Lech Rębisz, Leszek Maraś, Ewa Szmel przeprowadzał w Piechowicach Dolnych
wywiady środowiskowe związane z udzieloną pomocą popowodziową. Komisja przystępuje
do opracowania protokołu pokontrolnego. Na kolejnej sesji zostanie odczytany protokół z tej
kontroli.
Rozpoczęto prace związane z kontrolą sposobu rozliczeń wody „Wspólnot Mieszkaniowych”
przez Zarząd Nieruchomości „Wspólny Dom”.
Natomiast kontrola procesu decyzyjnego prowadzącego do powstania „Ceramiki Marconi”,
będzie przełoŜona na III kwartał 2007r., poniewaŜ komisja nie jest w stanie przeprowadzić jej
do końca czerwca 2007r.
W najbliŜszym czasie komisja przeanalizuje proces powoływania Rad Osiedli zgodnie z wolą
Rady Miasta.
Komisja złoŜyła projekt planu pracy na II półrocze 2007 roku, który zostanie rozpatrzony na
dzisiejszej sesji.
Iwona Hasiec-Kukułka zapytała, czy w sprawie otrzymanej pomocy dla powodzian będzie
skierowany wniosek do prokuratury?
Lech Rębisz odpowiedział, Ŝe będzie.
2. Komisja BudŜetu, Rozwoju i Zagospodarowania Miasta – Przewodnicząca Halina
Ciepiela poformowała, Ŝe komisja odbyła jedno posiedzenie.
Tematami Komisji były:
• Projekty uchwał na sesję.
• Korespondencja skierowana do komisji.
• Plan pracy komisji rewizyjnej.
• Opłaty za wodę i ścieki.
3. Komisja Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej – p. Iwona Hasiec-Kukułka
poinformowała, Ŝe komisja odbyła jedno posiedzenie.
Komisja podejmowała następujące tematy:
• Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję.
• Analiza pism skierowanych do komisji, m.in. pismo z Komisariatu II Policji w Jeleniej
Górze w sprawie zagroŜenia budynku na ul. Piastów 24.
• Analiza działań podjętych przez dyrektorów placówek oświatowych w celu realizacji
programu „bezpieczne wakacje”.
Następnie Iwona Hasiec-Kukułka odczytała wnioski z posiedzenia komisji, zawarte
w protokole komisji.
Bronisław Daniło udzielił wyjaśnień w sprawie korespondencji z Komisariatem II Policji
w Jeleniej Górze dotyczącej zniszczonego budynku przy ul. Piastów 24.
4. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Komunalnej, Usług
i Handlu – Przewodniczący Komisji Leszek Maraś poinformował, Ŝe komisja spotkała się
29.05.2007r. Komisja odbyła wizję lokalną na stację Muller w Piechowicach w sprawie
zanieczyszczania stawów p. Zielińskich.
Kolejne posiedzenie odbyło się 21.06.2007r. Komisja podejmowała temat róŜnic wynikających
z opomiarowania licznika głównego w budynku i sumarycznych liczników zamontowanych
w poszczególnych lokalach. W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele wspólnot
mieszkaniowych. Komisja opiniowała równieŜ projekty uchwał na sesję.
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5. Komisja Oświaty, Kultury, MłodzieŜy, Turystyki i Sportu - Przewodnicząca Komisji
Ewa Szmel poinformowała, Ŝe komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się dnia
04.06.2007r. w pełnym składzie. Tematy obrad Komisji:
• Omówienie spraw Stadionu „Lechia”, wizje, koncepcje i projekty.
• Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
• Sprawy róŜne – najbliŜsze imprezy sportowe mające się odbyć w mieście.
Przewodnicząca komisji Ewa Szmel poinformowała, Ŝe brała udział w posiedzeniu Komisji
Oświaty, Sportu i Turystyki w Szklarskiej Porębie dnia 12.06.2007r. Celem spotkania było
nawiązanie współpracy między gminami w dziedzinie sportu i turystyki.
6.
Komisja Wydatkowania Środków Unijnych i Współpracy Partnerskiej –
Przewodniczący Komisji Adam Spolnik poinformował, Ŝe komisja w okresie
międzysesyjnym spotkała się 13.06.2007r. w pełnym składzie. Tematy komisji:
•
Informacja Urzędu Miasta dotyczącą realizacji zadań związanych z odnowieniem
współpracy partnerskiej z gminami partnerskimi w Czechach, Niemczech i Danii.
• Informacja Urzędu dotycząca przygotowań w sprawie pozyskiwania środków unijnych
w sprawie róŜnych wniosków.
Następnie przedstawił wnioski komisji zawarte w protokole z posiedzenia komisji.
Ad.7
Lech Rębisz poinformował, Ŝe w Związku Gmin Karkonoskich odbywają się Zgromadzenia,
tj spotkania 6 Burmistrzów i 6 przedstawicieli Rad Miasta i Zarząd Związku Gmin
Karkonoskich.
Na ogół jest jedno lub dwa spotkania w miesiącu.
Związek Gmin Karkonoskich powstał w 1992 roku. ZałoŜyły go cztery gminy: Karpacz,
Kowary, Mysłakowice i Podgórzyn. W 1998 roku do ZGK dołączyła Szklarska Poręba,
natomiast Piechowice w 2002 roku.
NajwaŜniejsze zadania wykonane lub planowane przez ZGK to:
• Telefonizacja gmin karkonoskich.
• Budowa i uŜytkowanie wysypiska odpadów w Ścięgnach – Kostrzycy.
• Selektywna zbiórka oraz utylizacja odpadów.
• Realizacja projektu „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji”.
ZGK obecnie skupia swoje wysiłki na zadaniach związanych ze wzrostem kultury
ekologicznej, organizacją róŜnego rodzaju konkurów ekologicznych oraz na promocji.
Związek stara się promować Karkonosze zarówno Polskie jak i Czeskie. W ramach tych
działań kaŜda gmina moŜe opracować monografie na swój temat a Związek wówczas ją
wyda.
Będzie realizowany projekt „wyposaŜenia ZGK w sprzęt niezbędny do realizacji widowisk,
festynów, koncertów w plenerze”. Chodzi o nagłośnienie, duŜe sceny, balony, banery, tak
Ŝeby mniejsze gminy mogły wypoŜyczać sprzęt od ZGK i wykorzystywać je podczas
własnych imprez.
W tej chwili kładziony jest duŜy nacisk na współpracę w Euroregionie „Nysa” i pozyskiwanie
z tego tytułu środków z Unii Europejskiej. Priorytetem są trójstronne współprace między
związkami gmin niemieckich, polskich i czeskich.
Obecnie prowadzone są teŜ prace nad rozwiązaniem problemu rejestracji zwierząt i opieki
nad zwierzętami bezdomnymi.
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Podejmuje się rozmowy na temat przyjęcia do Związku Jeleniej Góry. Do tej pory przyjęcie
to było blokowane prawem veta przez Karpacz. Zmiany w statucie ZGK będą dąŜyły do tego,
aby 2/3 gmin mogło wyrazić zgodę.
Pojawił się problem wzrostu cen opłat za korzystanie za środowisko, poniewaŜ jest ogromna
zwyŜka. Jest propozycja przedsiębiorcy, aby nie składować śmieci, tylko je przerabiać na
paliwa alternatywne.
Iwona Hasiec-Kukułka zauwaŜyła, Ŝe jeśli chodzi o wejście Jeleniej Góry do ZGK to
w statucie nie powinno być zapisu, Ŝe 2/3 gmin wyraŜa na to zgodę, ale Ŝe tylko jedna gmina
moŜe być przeciwko.
Następnie zapytała, czy Jelenia Góra wchodząc do ZGK zostanie obciąŜona kosztami
wybudowania wysypiska.
Sekretarz Krystyna Cmielewska odpowiedziała, Ŝe tak.
Adam Spolnik poinformował, Ŝe jest uruchomiona nowa strona internetowa
www.euroregion-nysa.pl,na której są zamieszczone m.in. biuletyny Euroregionu „Nysa”.
Aktualnie odbywające się prace w Euroregionie Nysa związane są z ruchem kolejowym.
Ad.8
Ad. a)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
Jolanta Karońska udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Przewodnicząca p. Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie omawianego projektu
uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej została
przyjęta 13 głosami „za”.
Ad. b)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłat za
świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Piechowice.
Sekretarz Krystyna Chmielewska udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Następnie zgłosiła autopoprawkę, aby w §4 dopisać „opłata o której mowa w §1 i w § 2”.
Iwona Hasiec-Kukułka zapytała, dlaczego stawka 36% dla osób spoza Piechowic jest tak
wysoka?
Sekretarz Krystyna Chmielwska odpowiedziała, Ŝe zgodnie z ustawą o systemie oświaty
mówi się o kosztach utrzymania dziecka w przedszkolu, które na dzień dzisiejszy wynoszą
580 zł. W tej chwili w Przedszkolach jest 12 dzieci spoza terenu gminy, w związku z czym
proponuje się 36% z tej kwoty, czyli 337 zł., poniewaŜ 580 zł. to jest zbyt wysoka kwota.
Iwona Hasiec-Kukułka powiedziała, Ŝe mimo wszystko jest to zbyt wysoka kwota.
Następnie zaproponowała jej obniŜenie.
Sekretarz Krystyna Chmielewska poinformowała, Ŝe gminy, z których dzieci uczęszczają
do piechowickich przedszkoli na podstawie umowy mogą refundować część opłat za pobyt
dziecka w przedszkolu.
Paweł Zackiewicz zapytał, czy dziecko musi być zameldowane na terenie miasta, czy moŜe
tylko zamieszkiwać. Natomiast, jeśli musi być zameldowane to na czasowo, czy stałe.
Sekretarz Krystyna Chmielewska odpowiedziała, Ŝe dziecko musi być zameldowane na
stałe.
Przewodnicząca p. H. Wieczorek zaproponowała przegłosowanie omawianego projektu
uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę
Piechowice została przyjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
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Ad. c)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budŜetu
miasta Piechowice na 2007 rok.
Skarbnik Alicja Pawnuk udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Adam Spolnik powiedział, Ŝe w związku z tym, Ŝe na poprzedniej sesji miał wątpliwości, co
do omawianego projektu uchwały obecnie jest za.
Przewodnicząca p. Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie omawianego projektu
uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie zmian budŜetu miasta Piechowice na 2007 rok została przyjęta
14 głosami „za”.
Ad. d)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budŜecie miasta Piechowice na 2007 rok.
Skarbnik Alicja Pawnuk udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Przewodnicząca p. Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie omawianego projektu
uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie zmian budŜetu miasta Piechowice na 2007 rok została przyjęta
14 głosami „za”.
Ad. e)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytów długoterminowych.
Skarbnik Alicja Pawnuk udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Iwona Hasiec-Kukułka zapytała, czy jest taka moŜliwość, aby Rada dała moŜliwość
Burmistrzowi, aby sam zaciągnął kredyt.
Alicja Pawnuk odpowiedziała, Ŝe jeśli składa się wniosek do banku na zadanie
długoterminowe to naleŜy nazwać zadanie, na jakie potrzebne są pieniądze, a następnie jest
zapytanie, czy jest upowaŜnienie do zaciągnięcia kredytu na to zadanie. UpowaŜnienie
Burmistrza przez Radę w sposób ogólny moŜe dotyczyć zobowiązań krótkoterminowych,
które zostaną spłacone w ciągu jednego roku.
Przewodnicząca p. Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie omawianego projektu
uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych została przyjęta 14 głosami
„za”.
Ad. f)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr 25/V/2007 Rady Miasta Piechowice z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie budŜetu
Miasta Piechowice na 2007 rok.
Skarbnik Alicja Pawnuk udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Paweł Zackiewicz zapytał, czy wzrost przy zakupie materiałów i wyposaŜenia w 2007 roku
o 3 000 zł. jest związany z jakimś konkretnym przeznaczeniem tych pieniędzy na
wyposaŜenie Hali?
Alicja Pawnuk odpowiedziała, Ŝe pomysłem są rolety na okna w hali.
Przewodnicząca p. Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie omawianego projektu
uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 25/V/2007 Rady Miasta Piechowice z dnia
18 stycznia 2007r. w sprawie budŜetu Miasta Piechowice na 2007 rok została przyjęta
14 głosami „za”.
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Ad. g)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania
zespołu do przedstawienia opinii Radzie Miasta o zgłaszanych kandydatach na ławników do
Sądu Okręgowego i Rejonowego w Jeleniej Górze.
Przewodnicząca Halina Wieczorek udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Następnie poprosiła o zgłaszanie kandydatów do zespołu.
Lech Rębisz w imieniu Klubu Radnych przedstawił propozycję kandydatów do zespołu:
Halina Ciepiela, Ewa Szmel i Leszek Maraś. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę.
Halina Ciepiela zaproponowała kandydaturę Adama Spolnika, który równieŜ wyraził zgodę.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca p. Halina Wieczorek zaproponowała
przegłosowanie omawianego projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii Radzie Miasta o zgłaszanych
kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Jeleniej Górze została
przyjęta 14 głosami „za”.
Ad. h)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lech Rębisz udzielił wyjaśnień do omawianego
projektu uchwały. Następnie odczytał plan pracy komisji na II półrocze 2007r.
Przewodnicząca p. Halina Wieczorek odczytała wniosek zgłoszony przez Komisję Prawa
do planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007r. o dodanie następującego punktu
„Analiza realizacji porozumienia z KMP we Wrocławiu w sprawie finansowania
dodatkowego etatu dzielnicowego”.
Lech Rębisz powiedział, Ŝe w ustawach i statucie jest mowa o tym, Ŝe Komisja Rewizyjna
podejmuje kontrolę róŜnych spraw, co nie umniejsza innym komisjom do kontrolowania
tematów związanych z ich terenem działania. Komisja Rewizyjna podejmuje trudne problemy
i kontrole w związku, z czym pojawia się problem z czasem. Następnie złoŜył propozycję,
aby Komisja Prawa podjęła się tej kontroli samodzielnie.
Iwona Hasiec-Kukułka stwierdziła, Ŝe Komisja Rewizyjna jest jedyną komisją, która jest
uprawniona do tego, Ŝeby kontrolować dokumenty. Komisja Prawa nie ma do tego
uprawnień, moŜna wspólnie zrobić pewne posiedzenia, aczkolwiek kontrolę powinna
przeprowadzić Komisja Rewizyjna.
Sekretarz Krystyna Chmielewska złoŜyła propozycję, aby odstąpić w planie pracy Komisji
Rewizyjnej od punktów: „kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dot. szatni na boisku”
i „udział Komisji Rewizyjnej w pracach nad budŜetem na 2008 rok”.
Skarbnik Alicja Pawnuk w nawiązaniu do punktu 2 „wykonanie budŜetu przez organ
wykonawczy na I półrocze 2007r.” zauwaŜyła, Ŝe wskazany w projekcie termin realizacji na
lipiec 2007r. jest niemoŜliwy do zrealizowania. Art. 198 ustawy o finansach mówi, Ŝe zarząd
jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki i RIO
informację o przebiegu wykonania budŜetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze
w terminie do 31 sierpnia.
Lech Rębisz zgodził się z wypowiedzią pani Skarbnik, wobec czego w uchwale zostanie
zapisany termin wrzesień – październik.
Radca Prawny Franciszek Mróz w nawiązaniu do wniosku zgłoszonego przez Komisję
Prawa powiedział, Ŝe Komisja Rewizyjna jest jedyną komisją, która ma uregulowane
procedury w zakresie czynności kontrolnych, które podejmuje, jak równieŜ sporządzania
z nich protokołów. śadna inna komisja rady takich uprawnień nie posiada. Z ustawy wynika,
Ŝe Komisja Rewizyjna jest powołana m.in. do kontroli Burmistrza i jednostek
organizacyjnych. Natomiast nie ujmuje to innym komisjom rady kontrolowania spraw
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będących przedmiotem działania danej komisji. Protokoły i ustalenia kontrolne poczynione
przez pozostałe komisje mają mniejsza moc niŜ w przypadku Komisji Rewizyjnej. Temat
dotyczy finansów i bezpieczeństwa, w związku z czym powinna zająć się tym Komisja
Rewizyjna.
Lech Rębisz złoŜył propozycję, aby zespół kontrolny mógł zaprosić członków Komisji Prawa
do współpracy.
Paweł Zackiewicz zgłosił wniosek formalny o wycofanie z projektu uchwały punktu
„Remont szatni na boisku w Pakoszowie – kontrola wykonania zaleceń Komisji Rewizyjnej”
oraz punktu „Udział Komisji Rewizyjnej w pracach nad budŜetem na 2008r.”.
Przewodnicząca p. Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie wniosku pana Pawła
Zackiewicza o wykreślenie z planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007r. punktu
„Remont szatni na boisku w Pakoszowie – kontrola wykonania zaleceń Komisji Rewizyjnej”.
Wniosek został przyjęty 14 głosami „za”.
Przewodnicząca p. Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie wniosku pana Pawła
Zackiewicza o wykreślenie z planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007r.
punktu„Udział Komisji Rewizyjnej w pracach nad budŜetem na 2008r.”.
Wniosek został przyjęty 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodnicząca p. Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie wniosku Komisji
Prawa w sprawie wprowadzenia do planu pracy Komisji Rewizyjnej punktu „Analiza
realizacji porozumienia z KMP we Wrocławiu w sprawie finansowania dodatkowego etatu
dzielnicowego”.
Wniosek został przyjęty 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”.
Przewodnicząca p. Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie omawianego projektu
uchwały z przegłosowanymi zmianami. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007r.
została przyjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Ad. 9
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym do Rady
Miasta wpłynęły następujące pisma i skargi:
1. Skarga p. W. Bieleckiej w sprawie działalności Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Następnie odczytała treść złoŜonej skargi i pisma
kierującego skargę do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska skomentowała omawianą skargę i poinformowała, Ŝe
jest umówiona na spotkanie w tej sprawie z panią W. Bielecką.
Halina Ciepiela przedstawiła propozycję Komisji BudŜetu w omawianej sprawie.
2. Skarga p. M. Kobiałka w sprawie realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej. Następnie
odczytała treść złoŜonej skargi i odpowiedź Przewodniczącej Rady Miasta w w/w sprawie.
3. Pismo informujące o niezadowolonych mieszkańcach ul. Pakoszowskiej złoŜone przez
radną A. Ejnik. Następnie odczytała treść pisma.
Iwona Hasiec-Kukułka zauwaŜyła, Ŝe pismo to jest odpowiedzią na to, co zostało zawarte
w protokole pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z remontu szatni na boisku w Pakoszowie.
O godz. 1850 wyszedł pan Lech Rębisz. Rada obradowała w 13 osobowym składzie.
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Ad. 10
Wiceprzewodniczący Daniel Potkański odczytał wniosek złoŜony przez pana Lecha
Rębisza „Wnioskuję o zorganizowanie objazdu Rady Miasta po najatrakcyjnieszych
krajoznawczo punktach naszej gminy, w celu zapoznania się z tymi punktami oraz ich
zagroŜeniami. Trasa wg opracowania Moniki Gajdy –pracownika UM, 24 lub 30 czerwca.
Koszt: autokar + przewodnik z funduszów Rady Miasta”.
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe wniosek nie moŜe zostać
zrealizowany z funduszy Rady Miasta, poniewaŜ są większe potrzeby niŜ wycieczka.
Halina Ciepiela powiedziała, Ŝe kaŜdy z radnych powinien pokryć koszty takiej wycieczki.
Adam Spolnik zauwaŜył, Ŝe na taką wycieczkę jeden dzień to byłoby mało.
Następnie zapytał, czy moŜna byłoby coś zrobić z progiem zwalniającym w pobliŜu Szkoły
Podstawowej nr 1. Stan techniczny tego progu jest okropny.
Leszek Maraś nawiązał do wniosku, który składał na wcześniejszych sesjach
o zaadoptowanie jednego pomieszczenia policji dla usprawnienia pracy pracowników MOPS.
Sekretarz Krystyna Chmielewska odpowiedziała, Ŝe w tym momencie nie jest to moŜliwe,
poniewaŜ nie przewidziano na ten cel środków, ale na pewno będzie to wzięte pod uwagę w
projekcie budŜetu na 2008 rok.
Ewa Szmel zapytała, kto jest odpowiedzialny za to, Ŝe na przystanku autobusowym nie ma
gdzie usiąść, bo odbywa się „biesiada stałych bywalców”
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska odpowiedziała, Ŝe od 01 lipca na terenie gminy
będzie straŜ miejska, która podejmie działania w tym kierunku.
Przewodnicząca Halina Wieczorek zapytała, czy mieszkańcy Górzyńca mogą powiesić
metalową gablotę ogłoszeniową na przepompowni, poniewaŜ słup ogłoszeniowy jest mało
widoczny
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska odpowiedziała, Ŝe w tej sprawie naleŜałoby się
zwrócić do ZUK.
Ad. 11
Iwona Hasiec-Kukułka zauwaŜyła, Ŝe przeczytała w Informatorze Piechowickim, Ŝe
o sprawie moŜliwości utworzenia obu Osiedli Rada Miasta dyskutowała na sesji 24 maja
i doszła do wniosku, Ŝe na razie nie ma potrzeby powoływania nowych Osiedli. Obecnie
istnieją Osiedla Michałowice, Górzyniec i Piastów. W protokole z ostatniej sesji nie ma takiej
informacji, Ŝe Rada podjęła decyzję, iŜ nie ma takiej potrzeby. Następnie zwróciła się
z prośbą, Ŝeby w Informatorze Piechowickim umieszczać dokładniejsze informacje.
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe była dyskusja w tym temacie.
Zostało przedstawione Radzie pismo, które było skierowane do mieszkańców Górnych
Piechowic.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska dodała, Ŝe materiały do Informatora zbiera redaktor.
Być moŜe ktoś z nim na ten temat rozmawiał.
Jacek Kamiński powiedział, Ŝe rozmawiał z redaktorem Informatora, który moŜe napisał to
w kontekście tej wypowiedzi.
Bronisław Daniło zauwaŜył, Ŝe w jednym z wydań Informatora Piechowickiego było
napisane, Ŝe Bobrowe Skały są w Górzyńcu a nie w Piastowie.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska zapewniła, Ŝe na pewno będzie zwracana większa
uwaga na rzetelność informacji zawartych w IP.
Wiceprzewodniczący Daniel Potkański zaprosił wszystkich radnych na turniej koszykówki
na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach dnia 16.06.2007r.
o godz. 1100 organizowany przez Stowarzyszenie Piechowice.
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe posiedzenie kolejnej sesji odbędzie
się 10.07.2007r. W czasie wakacji nie będą odbywały się dyŜury radnych.
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Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska poinformowała, Ŝe 25 czerwca odbędzie się w UM
spotkanie ze Starostą i Wicestarostą Hradka.
21 czerwca pan C. Zamana będzie na spotkaniu z młodzieŜą w Szkole Podstawowej, gdzie
będzie m.in. mówił o walce z nałogami. Następnie poprosiła radnych, aby na komisjach
zapoznali się z propozycją Stowarzyszenia „Nasze Zdrowie” w sprawie programu
przeciwdziałania narkomanii. Następnie poinformowała, Ŝe jest propozycja powołania
Komitetu Obchodów 40-lecia miasta w osobach: Grzegorz Rybarczyk, Anna Kalisz, Teresa
Kupczyńska, Ksiądz Kubek, Zdzisław Gasz, Halina Wieczorek, Lech Rębisz, Burmistrz
Miasta. Zaproponowała, aby chętni radni dołączyli do składu Komitetu.
Swoje kandydatury zgłosili: Radny P.Zackiewicz i radna I.Hasiec-Kukułka.
Ad. 12
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady
dokonała oficjalnego zamknięcia XI Sesji Rady Miasta.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczyła:

Justyna Deniusz

Halina Wieczorek
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