PROTOKÓŁ Nr XIV/07
XIV Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 27 września 2007 r.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach.
Godzina rozpoczęcia – 14 00
Godzina zakończenia – 19 20
Obecnych – 14 radnych, nieobecny radny Paweł Zackiewicz. Lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do protokołu. Obrady rozpoczęły się przy obecności 12 radnych, dwoje
radnych przybyło po rozpoczęciu obrad- Wiceprzewodniczący Potkański godz. 1430, radna
Iwona Hasiec-Kukułka o godz.1550
W obradach uczestniczyły osoby zaproszone oraz mieszkańcy, lista obecności stanowi
załącznik nr 2.
Ad. 1
Otwarcia obrad XIV Sesji Rady Miasta dokonała Przewodnicząca Halina Wieczorek
witając radnych, mieszkańców i osoby zaproszone oraz przybyłych pracowników Urzędu. 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 Rady zgłosiła dokonanie zmian w zaproponowanym uprzednio
radnym porządku obrad tj. wykreślenie pkt.9 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Piechowice i zmianę kolejności obrad tj. przeniesienie informacji z
działalności Burmistrza Miasta z pkt 4 do pkt 8, w związku z chwilową nieobecnością Pani
Burmistrz. Radny Leszek Maraś, w imieniu Komisji Ochrony Środowiska(...) zgłosił wniosek
formalny o usunięcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru
posadowienia kamiennej tablicy pamiątkowej poniewaŜ treść napisu na projektowanej tablicy
jest niewłaściwa i wymaga zmian i uzgodnienia z fundatorami tablicy.
Po krótkiej dyskusji radnych wnioski przegłosowano 10 głosami „za” przy jednym „przeciw”
i jednym „wstrzymującym się”
Po przegłosowanych zmianach przyjęto następujący porządek obrad XIV Sesji:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. ZłoŜenie informacji przewodniczących komisji z przebiegu prac w komisjach.
6. ZłoŜenie sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta Piechowice
za I półrocze 2007 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.zmiany budŜetu Miasta Piechowice w 2007 roku.
2.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Złotego
Widoku” w Piechowicach
3.likwidacji jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa
4.uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Piechowice na lata 2008-2013
5.wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2008-2011
6.wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na kadencję 2008-2011
7.wyboru ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy do Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2008-2011

8.wyboru ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy do Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze na kadencję 2008-2011
9.wyraŜenia woli przystąpienia gminy Piechowice do spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” z siedzibą w
Bukowcu
8. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym
9. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta
10. Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone przez radnych
11. Sprawy róŜne.
12. Zamknięcie obrad.
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie
Ad. 3
Przewodnicząca zapytała, czy radni są za przyjęciem protokołu z XIII sesji Rady
Miasta.
W wyniku głosowania protokół z XIII sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Miasta złoŜyła sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Poinformowała, Ŝe:
• Uczestniczyła w przygotowaniu i obchodach 40-lecia nadania praw miejskich
Piechowicom
• doŜynkach
• spotkaniu z mieszkańcami gminy Dziemiany
• konkursie na pracownika biura Rady
• spotkaniu z przedstawicielami gmin członków Karkonoskiego Systemu Wodociągów i
Kanalizacji
Ponadto:
• wykonywała pracę biurową
Ad. 5
Informacje przewodniczących komisji rozpoczął przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Komunalnej, Usług i Handlu Pan Leszek
Maraś. Poinformował, Ŝe komisja miała posiedzenie w dniu 25.09.07, na którym opiniowała
przedłoŜone projekty uchwał, z których 2 zaproponowała o oddalenie(co się właśnie stało)
oraz przedstawił wnioski zawarte w protokole tj. przedłuŜenie podwyŜszenia murów
oporowych na Kamiennej i zabezpieczenie składowiska materiałów sypkich w zakładzie
„Marconi”. Zaproponował równieŜ ujęcie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym budowy
targowiska.
Kolejną informację przedstawiła przewodnicząca komisji BudŜetu, Rozwoju i
Zagospodarowania Miasta Pani Halina Ciepiela. Poinformowała radnych, Ŝe Komisja
odbyła 2 posiedzenia, na których opiniowała projekty uchwał, zapoznała się ze
sprawozdaniem z wykonania budŜetu za I półrocze 2007, opiniowała wnioski mieszkańców
zawarte w korespondencji. Większość wniosków mieszkańców dotyczyła dróg, w tym
ul. Wczasowej, Skalnej, Brzozowej. Komisja zasugerowała m.in. rozmowy z Nadleśnictwem
oraz Zarządem Dróg i Mostów. Komisja duŜo uwagi poświęciła sprawie dofinansowania
Zarządu Nieruchomości „Wspólny Dom”. Pozytywnie zaopiniowała sprawę dofinansowania
zasobów komunalnych, a takŜe wniosła o podwyŜszenie stawki czynszu, od 2004 r.
utrzymującej się na poziomie 1,50 zł. Zdaniem Komisji systematyczne, niewielkie podwyŜki
czynszu przyniosłyby Miastu dochody w granicach 130 – 320 tys. zł, za co moŜna by
wykonać część niezbędnych remontów.
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Informację o pracach w Komisji Oświaty, Kultury, MłodzieŜy, Turystyki i Sportu
przedstawiła przewodnicząca Komisji Pani Ewa Szmel. Komisja odbyła 3 posiedzenia, na
których omawiano sprawozdanie z działalności POK w I półroczu 2007, początek roku
szkolnego i halę sportową. Omawiano akcję „Polska Biega”, bieŜącą korespondencję i
opiniowano uchwały, z których 2 projekty nie uzyskały aprobaty Komisji.
Następnie Pan Lech Rębisz przedstawił radnym sprawozdanie z prac Komisji
Rewizyjnej, która odbyła 2 posiedzenia. Omawiano sprawy protokołu pokontrolnego dot.
pomocy powodziowej, kontrolę Klubu Lechia, kontrolę wyborów do rad osiedli i sprawę
kontroli Zarządu Nieruchomości „Wspólny Dom”. Komisja rozpoczyna kontrolę decyzji
wydanych dla Ceramiki „Marconi”. W związku z pismem jakie do Komisji wystosował
pracownik Urzędu p. Proczek, Komisja wniosła o podjęcie kroków dyscyplinarnych wobec
pracownika.
Radny Adam Spolnik poinformował zebranych, Ŝe w okresie międzysesyjnym nie
było posiedzeń Komisji ds. wydatkowania środków unijnych. Radny brał udział w
szkoleniu nt. środków unijnych wobec czego od października będzie nad czym pracować.
Natomiast Komisja ds. ławników odbyła 3 posiedzenia, których wynikiem są
przedstawione Radzie projekty uchwał.
Radny Lech Rębisz, pełniący rolę delegata Rady w Związku Gmin Karkonoskich,
poinformował radnych o niedawnej rocznicy 15-lecia ZGK i zmianach statutu Związku oraz o
przymiarkach do zmiany cen dla załoŜycieli związku i gmin później wstępujących.
Informacja o pracach Komisji Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej nie została
przedstawiona w związku z nieobecnością przewodniczącej Iwony Hasiec-Kukułka.
Ad. 6
Skarbnik Miasta Pani Alicja Pawnuk przedstawiła zebranym sprawozdanie z
wykonania budŜetu miasta Piechowice za I półrocze 2007. Pisemny materiał stanowi
załącznik do protokołu. Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania.
W tym czasie na posiedzenie Rady przybyła Pani Burmistrz
Ad. 7
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do głosowania projektów uchwał.
1. Projekt uchwały o zmianie budŜetu miasta Piechowice w 2007r, przedstawiony przez
Panią Skarbnik został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
2. Uchwałę w sprawie zagospodarowania przestrzennego Złotego Widoku prezentowała
projektantka planu Pani Anna Podworska- Michalak. Poinformowała radnych, Ŝe projekt
planu przeszedł pomyślnie wszystkie szczeble opiniowania. Zgodnie z załoŜeniami teren ten
przeznaczony jest na park krajobrazowo-przyrodniczy z moŜliwą zabudową tylko obiektem
naukowo-dydaktycznym. Uchwała w sprawie planu zagospodarowania rejonu Złotego
Widoku przyjęta została jednogłośnie.
Pani Burmistrz stwierdziła, Ŝe plan jest wspólnym sukcesem mieszkańców, radnych
i władz miasta
3. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Świetlicy Środowiskowej prezentowała Pani
Burmistrz. Poinformowała radnych, Ŝe w miejsce likwidowanej Świetlicy Środowiskowej,
która cieszyła się znikomym zainteresowaniem, powstanie Akademia PoŜytecznego
Spędzania Czasu korzystająca z całego potencjału placówek szkolnych, zgodnie ze
standardami obowiązującymi w oświacie. Na połowę października planowane jest
rozpoczęcie pierwszych zajęć w Akademii. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał
radny Lech Rębisz, wyraŜając swoje nadzieje, Ŝe doŜywianie, pomoc w zadaniach domowych
i inne zajęcia w zintegrowanym środowisku dadzą szansę na oderwanie się od patologicznego
często środowiska lub moŜliwość uniknięcia wnikania w takie środowisko.
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Radna Ewa Szmel podkreśliła, Ŝe zarówno szkoły jak i klub sportowy Lechia bardzo
aktywnie włączają się w realizację inicjatywy Akademii.
Przegłosowano projekt uchwały, który uzyskał 12 głosów „za” przy jednym „wstrzymującym
się”.
4.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego prezentowała Pani
Sekretarz Miasta informując radnych, Ŝe plan jest materiałem, w którym moŜliwe jest
dokonywanie zmian. Plan jest przede wszystkim podstawą do czynienia starań o pozyskanie
środków unijnych. Pani Sekretarz zgłosiła poprawkę do przedstawionego radnym załącznika
w postaci wykazu planowanych inwestycji tj. rozszerzenie katalogu zadań o pkt 42 modernizacja ul. Widok o szacunkowej wartości 400 tys.zł i realizacji w 2009 roku oraz o
pkt 43 – budowa targowiska miejskiego o szacowanej wartości 800 tys.zł z terminem
realizacji w 2010 roku.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę wraz z poprawkami.
5.Projekty uchwał w sprawie wyboru ławników prezentował radny Adam Spolnik.
Rada jednogłośnie dokonała wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
Adam Spolnik, Leszek Maraś, Halina Ciepiela.
Przygotowano 14 kart do głosowania ( zgodnie z ilością obecnych radnych)
Komisja Skrutacyjna, po przeliczeniu głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na
ławników, poinformowała Radę, Ŝe najwięcej głosów na ławników Sądu Okręgowego
uzyskały Panie Leokadia Dobosz i Katarzyna Rębisz.
Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję
2008- 2011 w osobach Leokadii Dobosz i Katarzyny Rębisz została podjęta
12 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw”
Przystąpiono do wyboru ławników do Sądu Rejonowego. Spośród kandydatur w głosowaniu
największą ilość głosów uzyskały Panie Wiesława Rak i BoŜena Posadowska, a w wyniku
głosowania dodatkowego największą ilość głosów uzyskał Pan Roman Ćwiąkała.
Uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na kadencję
2008-2011 w osobach Wiesławy Rak, BoŜeny Posadowskiej i Romana Ćwiąkały podjęto 12
głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Następnie przystąpiono do głosowania na ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy w Sądzie Okręgowym. W głosowaniu największą ilość głosów uzyskała Pani Irena
Kojro. Uchwała w sprawie wyboru ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
w Sądzie Okregowym w Jeleniej Górze na kadencję 2008-2011 w osobie Ireny Kojro została
podjęta jednogłośnie.
Ostatnie głosowanie dotyczyło wyboru ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. W pierwszym głosowaniu największą ilość
głosów uzyskały Panie Chrzanowska Urszula i Zawlik Irena ,a w głosowaniu dodatkowym
Pani Bogusława Janas. Uchwałę w sprawie wyboru ławników do orzekania w sprawach z
zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze na kadencję 2008-2011 w
osobach Urszuli Chrzanowskiej, Ireny Zawlik i Bogusławy Janas Rada podjęła jednogłośnie.
7.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Piechowice do Spółki „Karkonoski System
Wodociągów i Kanalizacji” prezentowała Pani Sekretarz Miasta. Stwierdziła, Ŝe 6.06 2006
poprzednia rada podjęła uchwałę sprawie wyraŜenia woli przystąpienia do projektu
inwestycyjnego KSWiK -II etap. Dzisiejsza uchwała otworzy drogę do dalszych działań. Jej
podjęcie wymagać będzie sporządzenia wyceny majątku wodno-kanalizacyjnego, a następnie
przekazania go do Spółki KSWiK, a ten krok pozwoli na inwestycje w wodociągowokanalizacyjne na terenie gminy.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została przyjęta 12 głosami „ za”
przy 1 głosie „ wstrzymującym się”
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Ad. 8
Pani Burmistrz przedstawiła Radzie sprawozdanie ze swojej działalności
w okresie międzysesyjnym w układzie : wizyty, wyjazdy, zdarzenia miejscowe.
Pani Burmistrz uczestniczyła w:
• uroczystym otwarciu nowej hali produkcyjnej zakładu „WEPA”
• uroczystej sesji rady miasta z okazji 40-lecia nadania praw miejskich
• uroczystej mszy w intencji Mieszkańców Piechowic,
• uroczystościach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego,
• uroczystościach doŜynkowych, jakie miały miejsce w Piastowie i w Piechowicach
Pani Burmistrz wyjeŜdŜała:
• do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie prezentacji programu rozbudowy stadionu w
kontekście starań Piechowic o współudział w EURO 2012
• do Bogatyni na Konwent Wójtów i Burmistrzów , który dotyczył zdobywania środków
unijnych na ratowanie zabytków oraz perspektyw rozwoju dróg wojewódzkich
• do miasta partnerskiego Hradka z rewizytą .
Ponadto Pani Burmistrz:
• podejmowała przedstawicieli kaszubskiej Gminy Dziemiany (ze wsią Piechowice), z którą
nasze miasto planują współpracę partnerską
• uczestniczyła w meczu KS Lechia i w zawodach w boule organizowanych przez
Stowarzyszenia Trzeźwościowe
• udzieliła wywiadu telewizji „DAMI” nt. 40-lecia Piechowic
• spotykała się z radnymi w komisjach oraz na spotkaniach problemowych.
Pani Burmistrz zwróciła się z prośbą do radnych o bardziej wnikliwe analizowanie
projektów uchwał ze względu na fakt, Ŝe podejmowanie uchwał w wyznaczonym terminie
daje władzom miasta moŜliwość terminowego realizowania istotnych dla miasta spraw i nie
opóźnia ich wykonania.
Pani Burmistrz poinformowała radnych o zakończonym remoncie ul.
Świerczewskiego i podjęciu nowych remontów i inwestycji: odbudowie murów oporowych
na Małej Kamiennej przy ul. Górnej z przyznanych przez MSWiA we wrześniu 200 tys. zł.
i
wymianie ponad 100 punktów oświetleniowych przy ul. śymierskiego, prosząc
jednocześnie radnych o dodatkowe informacje o miejscach nie doświetlonych, wyraŜając przy
tym nadzieję, Ŝe w ciągu 3 lat uda się zakończyć wymianę oświetlenia ulicznego na
energooszczędne , co zmniejszy znacznie ilość środków wydatkowanych na energię
elektryczną.
Pani Burmistrz poinformowała radnych o zatrudnieniu nowych pracowników:
zastępcy skarbnika, pracownika biura Rady i koordynatora ds. pozyskiwania środków
unijnych.
Radni uzyskali takŜe informację nt. permanentnych skarg Pana Kalinki na działania
pracowników Urzędu i samej Pani Burmistrz. Zarzuty kierowane pod adresem w/w
przekroczyły juŜ granice przyzwoitości.
W tym miejscu głos zabrała Przewodnicząca Komisji Prawa(...) informując, Ŝe
posiedzenia Komisji często poświęcane są skargom Pana Kalinki, które w oparciu o fakty nie
znajdują potwierdzenia, a radny Maraś powiedział, Ŝe podczas ostatniej wizji lokalnej
Komisja spotkała się z wyjątkowo agresywnym zachowaniem p. Kalinki.
Kolejnym tematem w informacji Pani Burmistrz było przygotowanie do akcji
zimowej. Do 15 października powinna być opracowana kolejność zimowego utrzymania
dróg. Problem stanowi stan posiadanego przez ZUK sprzętu, a takŜe wysokość kwoty
niezbędnej na zakup niezbędnego sprzętu i remont posiadanego.
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Ostatnia informacja dotyczyła zakończenia prac publicznych oraz społecznieuŜytecznych z powodu braku moŜliwości dalszego zatrudnienia osób je wykonujących.
Ad. 9
W punkcie rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta
Przewodnicząca Rady powiedziała, Ŝe poza skargami p. Kalinki Komisja rozpatruje
równieŜ skargę p. Ejnik. Rada – w formie uchwały- decydować będzie o zasadności lub
bezzasadności złoŜonych skarg.
Ad 10
Radni nie składali interpelacji.
Ad.11
Przewodnicząca Rady Halina Wieczorek odczytała radnym podziękowanie za
nadanie Honorowego Obywatelstwa, jakie złoŜyła Pani Irmina Paszkowska.
Radna Halina Ciepiela poinformowała radnych, Ŝe docierają do niej sygnały, iŜ w piwnicy
budynku za targowiskiem gromadzi się młodzieŜ, a osoby dorosłe dokonują zakupów
alkoholu dla młodzieŜy. W niektórych miejscach miasta odbywa się handel narkotykami. W
dyskusji głos zabierali takŜe radni Rębisz, Hasiec, Potkański , Szmel i Kamiński.
Stwierdzono, Ŝe wyłącznie policja zna sposoby na uporanie się z tymi problemami i tam
kierowane winny być sygnały o takich zdarzeniach.
Do zgłoszonych przez radnych spraw odniosła się Pani Burmistrz informując o
trudnościach, jakie występują zarówno w sprawach zabezpieczenia powodziowego
jak i bezpieczeństwa publicznego.
Radna Iwona Hasiec-Kukułka złoŜyła Pani Burmistrz podziękowanie za wsparcie
zawodów OSP i wręczyła pamiątkowy medal.
Pani Skarbnik zwróciła się z prośbą o wcześniejsze zgłaszanie wniosków do budŜetu
na przyszły rok.
Radni serdecznie podziękowali Pani Justynie Deniusz za współpracę z nimi, którą
ocenili bardzo dobrze.
Ad. 12
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Wieczorek dokonała oficjalnego zamknięcia XIV Sesji Rady Miasta.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczyła:

Aldona Kalinowska

Halina Wieczorek
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