PROTOKÓŁ Nr X/07
X Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 24 maja 2007 r.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach.
Godzina rozpoczęcia – 1600
Godzina zakończenia – 2110
Obecnych – 14 radnych, nieobecna: Arleta Ejnik. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
W obradach uczestniczyły osoby zaproszone, lista obecności stanowi załącznik nr 2 do
protokołu oraz mieszkańcy, lista obecności stanowi załącznik nr 3.
Ad. 1
Otwarcia obrad X 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. Przyjęcie protokołu z IX 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. Podjęcie Uchwał w sprawie:
1. wyraŜenia zgody na przeznaczenie do dzierŜawy nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Piechowice.
2. wyraŜenia zgody na przeznaczenie do sprzedaŜy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Piechowice.
3. zmiany w budŜecie miasta Piechowice na 2007 rok.
4. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
I półrocze 2007 roku.
5. zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Michałowice.
6. zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Górzyniec.
7. zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Piastów.
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone przez radnych.
10. Sprawy róŜne.
11. Zamknięcie obrad.
Następnie zapytała, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska zaproponowała wprowadzenie w punkcie 7
podpunkcie 1 porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 419, 420 i 421 obręb Piechowice 8, wskutek
czego pozostałe projekty uchwał będą miały kolejne punkty w kolejności. Projekt uchwały
był omawiany na poszczególnych Komisjach. Nie wpisanie go do porządku obrad sesji
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wynika z przeoczenia pracownika merytorycznego, który nie zgłosił projektu uchwały
w odpowiednim czasie.
Przewodnicząca zaproponowała przegłosowanie propozycji złoŜonej przez Burmistrz Miasta
Zofię Grabias-Baranowską.
Propozycja Pani Burmistrz została przyjęta 14 głosami „za”.
Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Ad. 3
Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu z IX sesji Rady Miasta.
Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania. Protokół z IX sesji Rady Miasta został przyjęty 12 głosami „za”,
przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Ad. 4
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska złoŜyła sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym od 30 kwietnia – 24 maja; 15 dni roboczych w tym 2 dni urlopu.
Kalendarium:
1 maja obserwacja zawodów w hali sportowej, ufundowanie pucharu w I Mistrzostwach
Piechowic w Wyciskaniu Sztangi.
3 maja uczestnictwo i współorganizacja I Amatorskiego Rajdu Rowerowego.
6 maja uczestnictwo w Walnym Zebraniu OSP, ufundowanie nagrody pienięŜnej
wieloletniemu działaczowi OSP p. Magiereckiemu.
9 maja spotkanie z pracownikami ZUK, omówienie wyników audytu.
12 maja obserwacja w Michałowicach – ośrodek Zielone Wzgórze III ustnego finału
konkursu przyrodniczo-krajoznawczego nauczania zintegrowanego zorganizowanego przez
ZO LOP w Jeleniej Górze.
15 maja spotkanie z mieszkańcami Górzyńca.
16 maja udział w posiedzeniu Zarządu ZGK.
17 maja udział w posiedzeniu Komisji Oświaty.
21 maja reprezentowanie miasta na nadaniu imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej
w Wojcieszycach.
22 maja
- spotkanie z kandydatem na nowego Komendanta Komisariatu Policji w Jeleniej Górze –
Cieplicach.
- spotkanie z mieszkańcami Piastowa.
23 maja przecięcie wstęgi przy przekazaniu do ogrodu szklanego rzeźby hutnika przez
Liceum Plastyczne w Jeleniej Górze.
24 maja spotkanie z prezesem spółki „Wodnik” w Jeleniej Górze.

•
•
•
•

Aktualne informacje:
StraŜ Miejska funkcjonować będzie dopiero od 1 lipca ze względu na konieczność
podjęcia dodatkowych uchwał przez Radę Miasta Jelenia Góra.
7 maja zakończył się audyt w ZUK, aktualnie realizowane są zalecenia, UM przygotowuje
wniosek do rzecznika dyscypliny finansowej.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie murów oporowych na Małej Kamiennej –
zatrwaŜająca zwyŜka cen.
Zakończono nabór wniosków na realizację zadań wynikających z miejskiego programu
przeciwdziałania narkomanii w roku 2007. Do przekonsultowania pozostała propozycja
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•
•
•

Stowarzyszenia „Nasze Zdrowie”, która, jeŜeli zyska akceptację radnych, będzie
realizowana w II półroczu 2007r.
Istnieje konieczność opracowania koncepcji zagospodarowania stadionu Lechii, prośba do
Rady o akceptację realizacji tego zadania.
Wystąpiono do Biura Usuwania Skutków Klęsk śywiołowych o zwiększenie
dofinansowania na usuwanie skutków powodzi 2006r.
W poniedziałek ukaŜe się majowy numer Informatora Piechowickiego.

Ad. 5
Przewodnicząca Halina Wieczorek złoŜyła sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym:
1 i 3 maja uczestnictwo w imprezach organizowanych przez miasto.
6 maja uczestnictwo w Walnym Zebraniu OSP.
15 maja udział w zebraniu mieszkańców Górzyńca, wybór Rady Osiedla w Górzyńcu.
19 maja Festyn organizowany przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach.
22 maja udział w zebraniu mieszkańców Piastowa, wybór Rady Osiedla w Piastowie.
24 maja konwent Przewodniczących Rad Powiatu Jeleniogórskiego, na którym była obecna
radna sejmiku pani Zakrzewska. Radna udzieliła wielu informacji, na temat pozyskiwania
środków z Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie stowarzyszenia, które funkcjonują
minimum 12 miesięcy mogą składać małe projekty i ubiegać się o środki w granicach od 5 do
15 tys. euro. Pani Radna Zakrzewska pomaga w wypełnianiu wniosków, o czym informuje na
swojej stronie internetowej Na spotkaniu byli równieŜ obecni przedstawiciele Karkonoskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego, którzy prezentowali dolnośląską sieć informacji
turystycznej. Agencja ta przydziela równieŜ poŜyczki dla małych przedsiębiorców.
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 poinformował, Ŝe Komisja spotkała
się dnia 17.05.2007r. Na kolejnej sesji zostanie przedstawiony projekt protokołu w temacie
pomocy rzeczowej udzielanej powodzianom będący wynikiem pracy członków Komisji w
zespołach kontrolnych
Zostały wysłane odpowiedzi na pisma będące przedmiotem obrad Komisji (stanowiące
załączniki do protokołu z posiedzenia Komisji). Następnie Lech Rębisz przedstawił wniosek
zawarty w protokole z posiedzenia Komisji.
2. Komisja BudŜetu, Rozwoju i Zagospodarowania Miasta – Przewodnicząca Halina
Ciepiela poformowała, Ŝe Komisja obradowała dnia 16.05.2007r. i dnia 22.05.2007r.
Tematami Komisji były:
- projekty uchwał na sesję;
- korespondencja skierowana do Komisji.
Następnie Halina Ciepiela odczytała wnioski zawarte w protokole z posiedzenia Komisji.
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3. Komisja Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej – p. Iwona Hasiec-Kukułka
poinformowała, Ŝe Komisja obradowała dwukrotnie. Na pierwszym posiedzeniu w dniu
08.05.2007r. Komisja podejmowała następujące tematy:
- realizacja programu „pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, wyjaśnień udzieliła Jolanta
Karońska,
- analiza propozycji programu profilaktycznego przeciwdziałania narkomanii w gminie
Piechowice,
- analiza pism skierowanych do Komisji.
Następnie Iwona Hasiec-Kukułka odczytała wnioski zawarte w protokole z posiedzenia
Komisji.
Drugie posiedzenie odbyło się dnia 23.05.2007r. i dotyczyło:
- pism skierowanych do Komisji,
- rozpatrzenia skargi pana Bolka na Burmistrza Miasta Piechowice,
- p. D. Południak przedstawiła pismo Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie
moŜliwości ograniczenia prędkości na terenie miasta Piechowice do 40 km/h,
- opiniowania projektów uchwał na sesję.
4. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Komunalnej, Usług
i Handlu – Przewodniczący Komisji Leszek Maraś poinformował, Ŝe Komisja spotkała
się 22.05.2007r. Tematem posiedzenia było:
- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- zapoznanie członków Komisji z odpowiedziami i pismami, które wpłynęły do Komisji
w celach informacyjnych,
- sprawa lokalizacji i usytuowania targowiska stałego w Piechowicach,
- stawy hodowlane państwa Zielińskich połoŜone w pobliŜu budującej się stacji benzynowej
Muller.
Następnie Leszek Maraś odczytał wnioski zawarte w protokole z posiedzenia Komisji.
5. Komisja Oświaty, Kultury, MłodzieŜy, Turystyki i Sportu - Przewodnicząca Komisji
Ewa Szmel poinformowała, Ŝe Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się dnia
14.05.2007r.Tematy obrad Komisji:
- podziękowanie Dyrektor Przedszkola nr 1 za pomoc w organizacji Rajdu Rowerowego
i udostępnienie terenu,
- sprawa łączenia klas II,
- przyszłość Stadionu Miejskiego,
- „kwietny bieg” z 27.05.2007r. na 28.05.2007r. w którym gmina Piechowice będzie
brała udział,
- 08.06.2007r. odbędzie się w Piechowicach meta jednego z etapów bike adventure,
- 09.06.2007r. odbędzie się start do następnego etapu,
- korespondencja i sprawy róŜne.
6. Komisja doraźna do opracowania zmian w Statucie Miasta Piechowice –
Przewodniczący Jacek Kamiński poinformował, Ŝe Komisja spotkała się dnia 21.05.2007r.
Na posiedzeniu zostały przedstawione przez radcę prawnego propozycje zmian do Statutu.
Komisja zwróciła się do radcy prawnego o skorygowanie zmian do Statutu naniesionych
przez Komisję.
Jacek Kamiński w imieniu Komisji złoŜył wniosek, aby radca prawny Urzędu był bardziej
dostępny dla radnych.
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Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska w nawiązaniu do wypowiedzi pana Jacka
Kamińskiego zauwaŜyła, Ŝe Rada Miasta moŜe zatrudnić radcę prawnego na część etatu dla
swoich potrzeb.
Przewodnicząca Halina Wieczorek powiedziała, Ŝe środki Rady Miasta są bardzo
ograniczone, jednak moŜna się nad tą propozycją zastanowić.
Wiceprzewodniczący Daniel Potkański poinformował, Ŝe Komisja Wydatkowania
Środków Unijnych i Współpracy Partnerskiej w okresie międzysesyjnym nie spotykała
się.
Ad.7
Ad. a)
Przewodnicząca Halina Wieczorek – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 419, 420 i 421 obręb
Piechowice 8.
Andrzej Proczek udzielił wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Lech Rębisz zauwaŜył, Ŝe temat był omawiany wielokrotnie na posiedzeniach Komisji
i budził zainteresowanie wielu radnych. Większość uwag została przez projektantów
uwzględniona. Następnie wyraził się pozytywnie w imieniu Klubu „10 radnych”, jak i grupy
ekologów, poniewaŜ jest tu duŜa przychylność dla środowiska i wręcz chęć nie szkodzenia
okolicznym mieszkańcom i przyrodzie.
Tadeusz Pietrus współinwestor podziękował radnym Piechowic za to, Ŝe traktują ten obiekt,
jako wspólną inwestycję. W przyszłości będzie on takŜe dostępny dla mieszkańców
Piechowic i okolicy. jako ośrodek Ŝycia rekreacyjno i kulturalnego
Przewodnicząca Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie przedstawionego
projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek nr 419, 420 i 421 obręb Piechowice 8 przyjęto 14 głosami „za”.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe podczas głosowania nad w/w projektem uchwały
nastąpiło pewne niedopatrzenie, gdyŜ w rozdziale 3 w przepisach końcowych znajduje się
wykropkowane miejsce, gdzie powinna znaleźć się propozycja radnych w wysokości 30%.
Andrzej Proczek wyjaśnił, iŜ ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nadaje Radzie
Miasta uprawnienie do uwzględnienia w projekcie uchwały tzw. renty urbanistycznej od 0 do
30% róŜnicy wartości przy sprzedaŜy działki przed uchwaleniem planu i po jego uchwaleniu.
W ciągu 5 lat gmina ma prawo uzyskać do 30% róŜnicy wzrostu wartości przed uchwaleniem
planu i po jego uchwaleniu.
Następnie odbyła się dyskusja radnych w sprawie stawki, jaką naleŜy wpisać
w wykropkowane miejsce omawianego projektu uchwały.
Przewodnicząca zaproponowała przegłosowanie projektu uchwały z propozycją wpisania
30% w wykropkowane miejsce.
Propozycja została przyjęta 14 głosami „za”.
Ad. b)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na przeznaczenie do dzierŜawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Piechowice.
Jacek Kubielski udzielił wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
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Wobec braku dyskusji Przewodnicząca p. H. Wieczorek zaproponowała przegłosowanie
omawianego projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na przeznaczenie do dzierŜawy nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Piechowice została przyjęta 14 głosami „za”.
Ad. c)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na przeznaczenie do sprzedaŜy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Piechowice.
Jacek Kubielski udzielił wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Iwona Hasiec-Kukułka zauwaŜyła, Ŝe działka nr 133/1 połoŜona na ul. śymierskiego
o pow. 450m2 nie nadaje się do tego, aby budować na niej jakikolwiek budynek mieszkalny,
gdyŜ powinna zostać przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania.
Działka jest połoŜona tuŜ nad samą rzeką, gdzie jest duŜy mur oporowy, a grunt jest
niestabilny. Wszystkie okoliczne działki, na których stoją budynki są znacznie większe.
Działka ta jest nieduŜa i do tej pory była uŜytkowana przez właściciela domu, który stoi obok.
Dom ten został sprzedany a nowi właściciele są zainteresowani wydzierŜawieniem tego
terenu, albo wykupieniem go z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania.
Jacek Kubielski przyznał, Ŝe działka jest trudna do zagospodarowania., ale na działce nr 135
stoi budynek mieszkalny, więc przy załoŜeniu, Ŝe ta linia zabudowy będzie odnośnikiem ,to
na omawianej działce moŜe zostać ulokowany budynek. Działka ta jest oddzielona od
wymienianej przez p.Hasiec posesji drogą, wobec czego nie moŜna uznać, Ŝe moŜe być
przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości, z którą nie graniczy
bezpośrednio. Jedyną moŜliwością zbycia działki est tryb przetargowy. Sąsiedzi z jednej
i drugiej strony nie są zainteresowani nabyciem tego terenu. Według informacji uzyskanych
z RZGW przy tego typu lokalizacjach w sąsiedztwie juŜ istniejącej zabudowy, gdzie są
zbliŜenia do murów oporowych RZGW wyraŜa zgodę na lokalizację innych obiektów w tym
samym połoŜeniu.
Lech Rębisz zapytał, czy ktoś interesował się tym terenem
Jacek Kubielski odpowiedział, Ŝe byli zainteresowani mieszkańcy nieruchomości nr 123.
Paweł Zackiewicz potwierdził, Ŝe działkę rzeczywiście powinno się sprzedać, ale nie
z przeznaczeniem pod zabudowę.
Iwona Hasiec-Kukułka dodała, Ŝe działka nr 133/1 od 1946 roku była uŜytkowana jako
ogród i jeŜeli zostanie pozostawiona jako niczyja to po prostu ulegnie dewastacji. Następnie
złoŜyła wniosek o nieprzeznaczanie tej działki do sprzedaŜy, a jedynie do dzierŜawy.
Przewodnicząca p. H. Wieczorek zaproponowała przegłosowanie wniosku zgłoszonego
przez panią Iwonę Hasiec-Kukułka o wycofanie z projektu uchwały dot. niezabudowanej
działki nr 133/1 o pow. 450m2 połoŜonej przy ul. śymierskiego z przeznaczeniem pod
budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Wniosek p. Iwony Hasiec-Kukułki nie został przyjęty: 5 głosów „za”, przy 6 głosach
„przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”.
Przewodnicząca p. H. Wieczorek zaproponowała przegłosowanie omawianego projektu
uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na przeznaczenie do sprzedaŜy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Piechowice została przyjęta 12 głosami „za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się”.
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Ad. d)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
w budŜecie miasta Piechowice na 2007 rok.
Skarbnik Alicja Pawnuk udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Adam Spolnik złoŜył wniosek, aby w §3 w pkt.2, gdzie zwiększa się plan wydatków
budŜetowych o kwotę 19 200 zł. wykreślić dział 801 „Oświata i Wychowanie” w wysokości
9 700 zł. w § 2310 „dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień między j.s.t.”, a wpisać dział 750 rozdział 75075 „promocja jednostek
samorządu terytorialnego” 9 700 zł. W uzasadnieniu A. Spolnik wyjaśnił
„Gdybyśmy w naszych przedszkolach nie dysponowali wolnymi miejscami to byłoby to
zasadne, ale nasze przedszkola dysponują wolnymi miejscami, a więc jest to wola rodziców,
Ŝe chcą wysłać dziecko do innego przedszkola.
Przekazanie środków na rozdział 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego”
umoŜliwiłoby reaktywowanie istniejących i zawarcie nowych porozumień partnerskich
z gminami na obszarze Euroregionu Nysa, co umoŜliwi aplikowanie o środki unijne w 20072013. Bez nawiązania realnych porozumień i działań partnerskich gmina moŜe „zapomnieć”
o ubieganiu się o środki w ramach europejskiej współpracy terytorialnej.”
Sekretarz Krystyna Chmielewska wyjaśniła, Ŝe na tej samej zasadzie zostanie
przygotowana uchwała, która będzie działała w drugą stronę. Zmiana ta moŜe być
wprowadzona od września, dlatego, Ŝe w naszych przedszkolach jest 20 dzieci spoza terenu
gminy. Porozumienia te dotyczą równieŜ dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych.
Od momentu, kiedy zapis ten wszedł do ustawy o systemie oświaty takie same przywileje ma
Rada uchwalając większe opłaty za przedszkole dla dzieci spoza terenu gminy. Natomiast
gmina ma prawo podpisać porozumienia z innymi gminami. Planuje się uregulowanie tego
tematu od września br.
Alicja Pawnuk powiedziała, Ŝe gmina nie podpisując takiego porozumienia nie będzie
przestrzegać przepisów ustawy. Przepis ten stwarza ustawowy obowiązek refundowania
dotacji przez gminę.
Do niepublicznego przedszkola przysługuje dotacja w wysokości 75% wydatków bieŜących.
Iwona Hasiec-Kukułka zapytała, czy jest szansa na to, Ŝe za te 20 osób zostaną gminie
przekazane środki przez inne gminy
Alicja Pawnuk odpowiedziała, Ŝe gminy te teŜ muszą wywiązać się z obowiązku
ustawowego.
Sekretarz Krystyna Chmielewska wyjaśniła, Ŝe w uchwale, która będzie przygotowywana
opłata za przedszkole dla dzieci spoza terenu gminy moŜe być wyŜsza np. 70, czy 80% kosztu
utrzymania dziecka w przedszkolu.
Nawiązując do dyskusji radnych wypowiedziała się Iwona Ławińska – Tarsa – radca
prawny. Mechanizm działania jest taki, Ŝe jak jest dziecko to gmina ma dotować jego pobyt
w przedszkolu. JeŜeli jest sytuacja taka, Ŝe dziecko chodzi do przedszkola w innej gminie
i odwrotnie to kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta na poziomie gmin, co do zasady.
Rada powinna podjąć uchwałę określającą zasady na jakich będą zawierane porozumienia
z innymi gminami.
Adam Spolnik podtrzymał swój wniosek.
Przewodnicząca p. H. Wieczorek zaproponowała przegłosowanie wniosku pana Adama
Spolnika, aby w §3 w pkt.2, gdzie zwiększa się plan wydatków budŜetowych o kwotę 19 200
zł. wykreślić dział 801 „Oświata i Wychowanie” w wysokości 9 700 zł. w § 2310 „dotacje
celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień między
j.s.t.”, a wpisać dział 750 rozdział 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego”
9 700 zł.
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Wniosek pana Adama Spolnika został przyjęty 7 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodnicząca p. H. Wieczorek poinformowała, Ŝe przyjęcie tego wniosku spowoduje, Ŝe
nie zostaną przekazane środki na utrzymanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli w Jeleniej
Górze.
Adam Spolnik zauwaŜył, iŜ równocześnie gminy powinny wystosować pisma do tych gmin,
do których przedszkoli chodzą ich dzieci i sprawa ta zostanie uregulowana. W tej sytuacji
nasza gmina zapłaciłaby za swoje dzieci innym gminom nie odzyskując pieniędzy za te 20
dzieci, które są w naszych przedszkolach. W chwili obecnej inne gminy nie podejmują takiej
uchwały.
Alicja Pawnuk wyjaśniła, Ŝe jest to tylko przestrzeganie prawa.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska zauwaŜyła, Ŝe w poprzedniej kadencji ktoś ten temat
zaniedbał, Wtedy rada nie wiedziała (?), Ŝe naleŜy podjąć taką uchwałę, natomiast obecnie,
aby działać zgodnie z prawem, taką uchwałę naleŜałoby podjąć. Temat ten powinien być
wcześniej dokładnie omówiony na komisjach.
Adam Spolnik wyjaśnił, Ŝe jego intencją nie było robienie prezentu innym gmin, ale
zrobienie tego w tym samym czasie we wszystkich gminach. Chodzi o to, aby przedwcześnie
pieniądze nie wypływały z gminy.
Sekretarz Krystyna Chmielewska poinformowała, Ŝe w 2005 roku została wprowadzona
zmiana do ustawy o systemie oświaty, w której jest napisane, Ŝe jeŜeli do przedszkola
publicznego uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole gmina,
której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ustępem 2.
W związku z tym Rady innych gmin podejmowały uchwały, które określały, Ŝe rodzice
dzieci, które są spoza terenu pokrywają ustalone opłaty do czasu zawarcia porozumienia
z gminą. Następnie była podejmowana uchwała przez Radę dotycząca zawarcia porozumień
międzygminnych dotyczących pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez miasto dla
poszczególnych gmin. Takie uchwały ma Jelenia Góra, Oława, Bogatynia.
Adam Spolnik powiedział, Ŝe Komisja BudŜetu nie wiedziała, Ŝe 20 dzieci spoza gminy
Piechowice uczęszcza do naszych przedszkoli. Następnie poprosił o wstrzymanie przekazania
tych środków.
Rafała Mazur złoŜył wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad omawianego projektu
uchwały, aby projekt uchwały wrócił pod obrady Komisji Oświaty, która wypracuje swoje
opinie w tym temacie.
Wobec wycofania się przez pana Adama Spolnika ze swojego wniosku Przewodnicząca
zaproponowała przegłosowanie wniosku pana Rafała Mazura.
Wniosek pana Rafała Mazura został przyjęty 11 głosami „za”, przy 3 głosach
„wstrzymujących się”.
Uchwała w sprawie zmiany w budŜecie miasta Piechowice na 2007 rok została wycofana
z porządku obrad.
Ad. e)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2007 roku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lech Rębisz udzielił wyjaśnień do omawianego
projektu uchwały.
Paweł Zackiewicz zauwaŜył, Ŝe jego zdaniem ta sprawa została juŜ wyjaśniona i nie ma
potrzeby wprowadzać tej zmiany do planu pracy Komisji Rewizyjnej.
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Przewodnicząca Halina Wieczorek powiedziała, Ŝe jest konieczność, poniewaŜ pan
Waldemar Wojtaś złoŜył oficjalny wniosek skierowany do Komisji Rewizyjnej z prośbą
o przeprowadzenie kontroli, wskazanie winnych zaniedbań, wobec czego naleŜy wprowadzić
wniosek do planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Ewa Szmel poparła wypowiedź Przewodniczącej Rady Miasta.
Iwona Hasiec-Kukułka złoŜyła propozycję, aby ten temat uwzględnić w planie pracy
Komisji Rewizyjnej na II półrocze, poniewaŜ zaczyna się juŜ miesiąc czerwiec a Komisja
Rewizyjna w swoim planie na I półrocze ma jeszcze dwie kontrole.
Rafał Mazur powiedział, Ŝe jako członek Komisji Rewizyjnej proponuje to wnieść do planu
pracy Komisji na II półrocze z tego względu, Ŝe plan pracy Komisji na I półrocze jest
szczegółowy. Temat ten będzie istotny, ale w II półroczu 2007 roku.
Leszek Maraś, jako członek Komisji rewizyjnej powiedział, iŜ tematu tego odkładać nie
naleŜy. NaleŜy kontroli dokonać w I półroczu.
Lech Rębisz powiedział, Ŝe zgodnie z planem pracy Komisja Rewizyjna ma opóźnienia.
Wyraźne Ŝądanie pana Wojtasia wyjaśnienia tego tematu powoduje, Ŝe sprawa ta powinna
być wyjaśniona. NaleŜy tu tylko rozwaŜyć sprawy formalne. W czasie tej kontroli mogą
zostać sformułowane wnioski do Statutu, który będzie niebawem kończony.
Przewodnicząca p. H. Wieczorek zaproponowała przegłosowanie wniosku pana Rafała
Mazura o wniesienie kontroli do planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007r.
Wniosek pana Rafała Mazura nie został przyjęty: 4 głosy „za”, przy 8 głosach „przeciw”
i 2 głosach „wstrzymujących się”.
Przewodnicząca p. H. Wieczorek zaproponowała przegłosowanie omawianego projektu
uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na I półrocze 2007 roku została przyjęta 11 głosami „za”, przy 2 głosach
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Ad. f)
Przewodnicząca Halina Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia
wyborów do Rady Osiedla Michałowice.
Przewodnicząca Halina Wieczorek udzieliła wyjaśnień do omawianego projektu uchwały.
Aby wybory były prawomocne w pierwszym terminie musi być 50% mieszkańców plus
jeden, co jest to mało prawdopodobne. W związku z powyŜszym zapis w Statucie Rady
Osiedla mówi o tym, Ŝe moŜna ogłosić drugi termin wyborów bez względu na ilość
mieszkańców obecnych na zebraniu. Stąd ten projekt uchwały. Taka sama procedura
występuje w Osiedlu Górzyniec i Piastów.
Wobec braku dyskusji Przewodnicząca Halina Wieczorek zaproponowała przegłosowanie
omawianego projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Michałowice została przyjęta 14
głosami „za”.
Ad. g)
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. h)
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. 8
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym do Rady
Miasta wpłynęły następujące skargi:
1. W kwietniu do wiadomości Rady wpłynęła skarga od Państwa Widak na Prezesa
Spółki „Wspólny Dom”, która została skierowana do rozpatrzenia przez panią
Burmistrz Miasta. Następnie Przewodnicząca odczytała treść skargi i odpowiedzi w tej
sprawie.
2. Skarga, wniosek pana W. Wojtasia w sprawie przeprowadzenie kontroli
przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli: Michałowice, Górzyniec i Piastów.
Następnie Przewodnicząca odczytała treść pisma i odpowiedzi Komisji Rewizyjnej
w tej sprawie.
3. Skarga od Wojewody Dolnośląskiego w sprawie działalności Klubu „Lechia”. Skarga
była skierowana przez pana Bolesława Iwaszkiewicza do Ministra Kaczmarka
i Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda przesłał skargę do rozpatrzenia przez
Komisję Rewizyjną Rady Miasta. Następnie Przewodnicząca odczytała treść skargi
i odpowiedź Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.
4. ZaŜalenie – wezwanie przed sądowe państwa A.A.T. Bolek na panią Burmistrz.
Następnie Przewodnicząca odczytała treść skargi i odpowiedź w tej sprawie.
Iwona Hasiec-Kukułka poinformowała, Ŝe zgodnie z kompetencją pismo zostało skierowane
do Komisji Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej, która wystąpiła do radcy prawnego urzędu
o przygotowanie opinii prawnej w tej sprawie, którą Komisja otrzymała w dniu 23.05.2007r.
Komisja Prawa na postawie analizy pism oraz opinii prawnej radcy prawnego kieruje w/w
sprawę do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska poinformowała, Ŝe są to sprawy zadawnione,
z ubiegłych lat.
Odbyła się dyskusja radnych w temacie pisma - zaŜalenia pana Bolka złoŜonego na
Burmistrza Miasta.
Ad. 9
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe nie zostały złoŜone Ŝadne
interpelacje, wnioski ani zapytania przez radnych.
Ad. 10
Mieszkaniec pan Mieczysław Matyja zapytał, czy gmina wie o tym, Ŝe przez całą ulice
Nowotki jeden z mieszkańców tej ulicy kopie kabel?
Sekretarz Krystyna Chmielewska odpowiedziała, Ŝe wszyscy powinni się zwracać do
gminy w takiej sprawie. Płaci się wówczas za zajęcie pasa drogowego.
Halina Ciepiela zauwaŜyła, Ŝe przygotowując materiały do pracy Komisji naleŜy uwzględnić
wszelkie oznaczenia na mapkach geodezyjnych.
Dokumenty w sprawie Wallończyka były przygotowane na ostatnią chwilę.
Następnie poinformowała, Ŝe wielokrotnie zwracała się do Zakładu Usług Komunalnych, aby
naprawił 0,5m2 drogi przy ul. Nadrzecznej, którą ktoś wykopał.
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Za rzeką na ul. Nadrzecznej jest ogródek, nad którym jest bardzo wysoka niezabezpieczona
skarpa naprzeciw bloku nr 9. Powinna zostać tam postawiona barierka, poniewaŜ nie ma tam
oświetlenia.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska w nawiązaniu do wypowiedzi radnej Haliny Ciepieli
powiedziała, Ŝe osobiście przypilnuje, aby pracownicy przygotowywali materiały rzetelnie
i porządnie.
Termin łatania dziur przez ZUK został ”przegapiony.” Zadanie to powinny wykonane
w kwietniu, a nie w maju, Jest to zaniedbanie konkretnego pracownika.
Iwona Hasiec-Kukułka poinformowała, Ŝe droga do Michałowic jest w bardzo złym stanie.
Największa dziura jest pod wiaduktem.
Sekretarz Krystyna Chmielewska wyjaśniła, Ŝe Powiat zobowiązał się, iŜ w najbliŜszym
cz” Karelmą” w sprawie zadłuŜenia zakładu wobec gminy.
Zwróciła się teŜ z prośbą do radnych, aby zastanowili się na Komisjach, jaka powinna być
cena wody i ścieków. Wszyscy radni dostali materiały w sprawie nowej taryfy za wodę i
ścieki , gdzie podane są propozycje ZUK Dodała, Ŝe będzie korygowana umowa w sprawie
dostawy wody dla Wodnika.
Poinformowała równieŜ, Ŝe:
• -Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o pieniądze na remont stadionu
„Lechia”, oraz do Fundacji „Eko Raj”, która zajmuje się opracowywaniem
dokumentacji, jeśli chodzi o obiekty sportowe i zadania z zakresu ochrony środowiska.
Fundacja moŜe opracować koncepcję zagospodarowania stadionu z moŜliwością
pozyskiwania środków na to zadanie. NiezaleŜnie od tego, gdzie gmina ubiegałaby się o
środk,i taka koncepcja jest potrzebna. Koncepcja nie przekroczyłaby 6 000 Euro.
Następnie zapytała się radnych, czy wyraŜają wolę poparcia dla takiej koncepcji Środki
planowane w budŜecie na remont ulicy Szklarskiej naleŜałoby przeznaczyć na sprawy
dokumentacyjne.
Radni wyrazili pozytywną opinię w tej sprawie.
• -Został rozstrzygnięty przetarg na remont murów oporowych. Ceny są o 50% wyŜsze
jak w poprzednim roku za takie same odcinki murów. Na to zadanie brakuje około 250
000 zł. Lada dzień rozstrzyga się kolejny przetarg na ul. Świerczewskiego. Tutaj
równieŜ gmina musi mieć akceptację radnych. co do realizacji w roku bieŜącym tych
zadań.
Radni wyrazili pozytywną opinię w tej sprawie.
Ewa Szmel zapytała, czy istnieje moŜliwość obniŜenia tunelu w Michałowicach, poniewaŜ
jest tam nałoŜone wiele warstw asfaltu.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska odpowiedziała, Ŝe w pierwszej kadencji rady
powiatu pan Wryszcz bardzo o to zabiegał, ale jest to rzecz niewykonalna.
Przewodnicząca Halina Wieczorek poinformowała, Ŝe wszyscy radni dostali propozycję
ZUK w sprawie opłat za wodę i ścieki. W niedługim czasie odbędzie się spotkanie wszystkich
radnych w tym temacie z udziałem osób, które przygotowały tą dokumentację.
Następnie złoŜyła propozycję, aby spotkanie odbyło się 05.06.2007r. o godz. 800.
Kolejne posiedzenie sesji planowane jest na dzień 14.06.2007r. o godz. 1600.
Adam Spolnik poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie przedłoŜenia
sprawozdania dwóch delegatów do Związku Gmin Karkonoskich i Euroregionu „Nysa”.
Burmistrz poinformowała radę o pismach autorstwa radnej A. Ejnik, które wpływają z duŜą
częstotliwością do Urzędu Miasta a dotyczą ulicy Pakoszowskiej.
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Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady
dokonała oficjalnego zamknięcia X Sesji Rady Miasta.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczyła:

Justyna Deniusz

Halina Wieczorek
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