PROTOKÓŁ Nr XVI/07
XVI Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 29 listopada 2007 r.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach.
Godzina rozpoczęcia – 16 00
Godzina zakończenia – 19 15
Obecnych – 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyły osoby zaproszone oraz mieszkańcy. Listy obecności stanowią
załącznik nr 2 i nr 3 do protokołu.
Ad. 1
Otwarcia obrad XVI 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 obecni są wszyscy radni i Rada Miasta moŜe
podejmować prawomocne uchwały.
Ad. 2
Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad. Radny L.Rębisz
zgłosił wniosek o przeniesienie sprawozdań z pracy w komisjach po informacji
Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym, bez dyskutowania nad
sprawozdaniami. Wniosek został przegłosowany 8 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 5
„wstrzymujących się”. Sekretarz Miasta poprosiła o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na likwidację drogi(...) informując radnych o innej
drodze prawnej właściwej dla realizacji takich spraw. Pani Burmistrz poprosiła o
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2007rok.
Porządek obrad z proponowanymi zmianami przegłosowano 13 głosami „za” przy 2
„wstrzymujących się”
Po przegłosowanych zmianach przyjęto następujący porządek obrad XVI Sesji:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta.
4. Informacja Burmistrza a działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. ZłoŜenie informacji przewodniczących komisji z przebiegu prac w komisjach oraz przez
przedstawiciela Gminy w ZGK i w Euroregionie „Nysa”.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyraŜenia zgody na przeznaczenie do sprzedaŜy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Piechowice,
b) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Piechowice nieruchomości stanowiącej własność
Adama Ryszarda Piskozuba,
c) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego zwolnienia z opłat , jak równieŜ tryb ich pobierania,
d) zmiany uchwały nr 25/V/2007 Rady Miasta Piechowice z dnia 18 stycznia 2007r. w
sprawie budŜetu Miasta Piechowice na 2007 rok,
e) powiadomienia Sekretarza Miasta o obowiązku ponownego złoŜenia oświadczenia
lustracyjnego,

f) powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku ponownego złoŜenia oświadczenia
lustracyjnego,
g) zmian w budŜecie Miasta Piechowice na 2007 rok.
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta
9. Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone przez radnych
10. Sprawy róŜne.
11. Zamknięcie obrad.
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących
się”
Ad. 3
Przewodnicząca zapytała radnych czy są uwagi do protokołu z XV sesji Rady Miasta.
Radna Iwona Hasiec- Kukułka zgłosiła uwagę, Ŝe protokół nie jest wykładany i radni nie
mogą się z nim zapoznać. Sprawa została wyjaśniona. Uwag nie zgłoszono. W wyniku
głosowania protokół z XV sesji Rady Miasta został przyjęty 14 głosami „za” przy 1
„wstrzymującym się”.
Ad. 4
Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad Pani Burmistrz przedstawiła sprawozdanie ze
swojej działalności w okresie między sesjami. Tekst sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Ad.5
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta złoŜyła sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Poinformowała o uczestniczeniu w zorganizowanym przez Panią Burmistrz spotkaniu stron
zainteresowanych problemem ulicy Skalnej i o konwencie przewodniczących rad , członków
Związku Gmin Karkonoskich, na którym obszernie omawiano Tezy Karkonoskie. Materiał
ten otrzymają takŜe wszyscy radni. Poinformowała równieŜ o uczestnictwie w Kongresie nt.
współpracy transgranicznej z Niemcami, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej, który odbywał się w hotelu „Las” w dniach 26-27.11.br.
Przewodnicząca przekazała prowadzenie dalszej części obrad Wiceprzewodniczącemu
Danielowi Potkańskiemu, który przypomniał radnym o wcześniejszym ustaleniu o nie
dyskutowaniu nad sprawozdaniami.
Ad. 6
Informacje przewodniczących komisji rozpoczął nowo powołany przewodniczący
Komisji BudŜetu, Rozwoju i Zagospodarowania Miasta Pan Adam Spolnik, przekazując
głos dotychczasowej przewodniczącej komisji Pani Halinie Ciepieli. W sprawozdaniu
podano, Ŝe Komisja miała jedno posiedzenie, na którym omawiała przedłoŜone projekty
uchwał i wpływającą korespondencję. Poinformowała o dokonaniu zmiany przewodniczącego
Komisji oraz o groźbach zgłoszonych Komisji przez Pana Maja.
Kolejną informację przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Lech
Rębisz. Poinformował Radę, Ŝe Komisja pracuje zgodnie z planem. Wyraził Ŝal, Ŝe radna
Arleta Ejnik, mimo próśb, nie zainteresowała się wnioskami z protokołu popowodziowego.
Poinformował takŜe o zakończeniu kontroli w KS „Lechia”. Radna Ewa Szmel odczytała
treść protokołu pokontrolnego i wypływający z niego wniosek.
Radna Iwona Hasiec-Kukułka – przewodnicząca Komisji Prawa, Zdrowia i Pomocy
Społecznej oznajmiła, Ŝe komisja miała 2 posiedzenia. Na jednym omawiane były głównie
sprawy przydziału mieszkań, m.in. skargi p. A. Rynkiewicz, na drugim pozytywnie
zaopiniowano projekt uchwały dotyczący usług opiekuńczych i omawiano bieŜącą
korespondencję. Wnioski zostaną przedstawione radnym na kolejnej Sesji.

Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska(....) przedstawił
przewodniczący , Pan Leszek Maraś. Poinformował, Ŝe Komisja odbyła 1 posiedzenie, na
którym opiniowała projekt budŜetu oraz sformułowała wnioski dotyczące lokalu uŜytkowego
przy ul. śymierskiego 25, a takŜe sposobu odbudowy murów okalających pałac przy
ul.Zamkowej i wycinki drzewostanu parkowego.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury(....)Pani Ewa Szmel poinformowała, Ŝe
Komisja na swoim posiedzeniu omawiała głównie projekt budŜetu POK i wysunęła wniosek o
zwiększenie w § 926 zaplanowanej kwoty 65 300 zł. do kwoty 100.000 zł. poprzez
zwiększenie prognozowanych przychodów.
Radny Adam Spolnik poinformował, Ŝe Komisja Wydatkowania Środków
Unijnych(...) nie odbywała posiedzeń jednak jej członkowie brali udział w szkoleniach
dotyczących pozyskiwania środków unijnych oraz objazdach przygranicznych gmin.
Delegat Rady Miasta do ZGK radny Lech Rębisz poinformował, Ŝe Związek dokonał
zmiany statutu, w wyniku której do przyjęcia nowego członka potrzebna jest zgoda 2/3 składu
Związku. W wyniku przyjmowania na wysypisko nieczystości z Jeleniej Góry nastąpiła
wyraźna poprawa wyniku ekonomicznego Zakładu Gospodarki Komunalnej Związku Gmin
Karonoskich. Związek podjął uchwałę o podwyŜce cen zrzutu nieczystości w związku ze
znacznym wzrostem opłat za składowanie, odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego.
Poza selekcjonowaniem odpadów i ich częściową sprzedaŜą Związek zdecydował się równieŜ
na przetwarzanie odpadów, o czym mowa była na poprzedniej Sesji. Związek rozwaŜa takŜe
podjęcie rozwiązywania problemu bezpańskich psów, wobec kosztów takich działań
przekraczających moŜliwości pojedynczych gmin.
Radny Adam Spolnik poinformował, Ŝe w Euroregionie „Nysa” ostatnio nastąpiła
stagnacja i nic interesującego się nie dzieje.
Przewodnicząca Rady zaproponowała przerwę w obradach. W tym miejscu Pani
Burmistrz poprosiła o dopuszczenie do głosu Kierownika ZUK, Panią Teresę Kupczyńską,
przybyłą na Sesję specjalnie na Ŝyczenie radnych. Wstęp do wystąpienia Kierownika ZUK
przedstawił radny D.Potkański, mówiąc, Ŝe radnym sygnalizowano tragiczną, wręcz
katastrofalną sytuację na drogach po opadach śniegu.
Kierownik ZUK powiedziała, Ŝe budŜet na zimowe utrzymanie w 2007r był bardzo
skromny i wynosił 65 tys.zł, z czego aŜ 58 tys. pochłonęły miesiące poprzedniego sezonu
zimowego. Z uwagi na wyjątkowo skromne fundusze i bardzo zły stan sprzętu zimowego
posiadanego przez ZUK podjęto rozmowy z firmami prywatnymi nt. ich współudziału z
zimowym oczyszczaniu. W ich wyniku ZUK współdziała z firmami Pana Semeriaka
odśnieŜającego Górzyniec i Pana Szczybury odśnieŜającego Piastów, Pakoszów i
Michałowice. Współdziałanie polega na tym, Ŝe w/w firmy odśnieŜają, natomiast
posypywaniem i dostarczaniem posypki w newralgiczne miejsca zajmuje się ZUK. Umowy są
bardzo korzystne finansowo. Sposób utrzymania dróg będzie zgodny z przyjętymi
standardami negowanymi jednak przez mieszkańców Michałowic stawiających bardzo
wygórowane wymagania. Do tej wypowiedzi Pani Burmistrz dodała, Ŝe miasto wydało ok.
100 tys. zł na naprawę sprzętu posiadanego przez ZUK, nie jest jednak w stanie ani sprzętowo
ani finansowo spełniać Ŝądań natychmiastowej mobilizacji sił i środków i reagować
natychmiast po pojawieniu się opadów, jak tego Ŝądają mieszkańcy Michałowic. W
sytuacjach bardzo trudnych podejmowane będzie odśnieŜanie interwencyjne.
O głos poprosił obecny na Sesji Pan Ryszard Banaszak, który zwrócił uwagę, Ŝe po
pierwszym ataku zimy przez dłuŜszy czas nie było reakcji ze strony słuŜb odśnieŜających.
Radny Rębisz zgłosił uwagi wniesione na posiedzeniu klubu radnych przez
przewodniczącą rady osiedla Michałowice, Ŝe występuje zbyt długa przerwa pomiędzy
odśnieŜaniem a posypywaniem ulic w Michałowicach i o to mieszkańcy mają głównie

pretensję. Na to Pani Burmistrz zacytowała fragment pisma podpisanego przez P. Polańską
zawierający zgoła odmienne Ŝądanie.
Przy ponownej próbie Przewodniczącej Rady ogłoszenia przerwy radny Jacek
Kamiński zwrócił uwagę, Ŝe mimo parokrotnych próśb nie został dopuszczony do głosu, a
ma uwagi do sposobu posypywania dróg w Górzyńcu. Po uzyskaniu głosu poprosił ZUK o
zwrócenie uwagi pracownikom by nie rzucano na drogi duŜych brył posypki – jak to się
zdarzało oraz na słabe ciśnienie wody uniemoŜliwiające niektórym mieszkańcom korzystanie
z urządzeń do podgrzewania wody, co w okresie zimowym i przedświątecznym jest
szczególnie uciąŜliwe. Pani Kupczyńska wyjaśniła , Ŝe słabe ciśnienie jest wynikiem awarii
wodociągu, która zostanie usunięta po znalezieniu jej źródła i przyczyny.
W tym miejscu Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach.
Ad. 7
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do głosowania projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przeznaczenie do sprzedaŜy
nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice został przez Radę przyjęty
jednogłośnie.
2. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę nieruchomości
stanowiącej własność Adama Ryszarda Piskozuba, której cel prezentował Pan Jacek
Kubielski, został przyjęty jednogłośnie.
3. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze(...) prezentowany przez
Kierownika MOPS, został przyjęty jednogłośnie po uwadze radnej I.Hasiec- Kukułki w
sprawie poprawienia błędów pisarskich i pytaniach radnej E.Szmel w sprawie wolontariatu.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25/V/07 dotyczącej zmian w budŜecie w
zakresie Funduszu Ochrony Środowiska został przyjęty jednogłośnie.
5. Projekty uchwał w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta o
obowiązku ponownego złoŜenia oświadczeń lustracyjnych zostały przyjęte jednogłośnie.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2007 rok , prezentowany przez
panią Skarbnik spotkał się z pytaniami radnych. Radny Spolnik pytał o wysokie kwoty
przeznaczone na sprzęt do oczyszczalni ścieków, radne Szmel i Ciepiela o środki na
wynagrodzenia osobowe w placówkach oświatowych. Po odpowiedziach projekt
uchwały został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 8
W punkcie rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta
Przewodnicząca Komisji Prawa odczytała pismo p. Kalinki, zawierające niezadowolenie
ze sposobu załatwienia skargi.
Ad 9
Radna Iwona Hasiec-Kukułka zgłosiła wniosek o zmianę godziny rozpoczynania sesji
na godzinę 12-tą i zmianę porządku obrad tj. podejmowanie uchwał w punkcie 3. Radny Lech
Rębisz poprosił o przerwę w celu naradzenia się Klubu Radnych odnośnie wniosku. W tej
sprawie zabrało głos kilku radnych i Pani Burmistrz, po czym nastąpiła krótka przerwa. Po
przerwie zgłoszony został przez radną Iwonę Hasiec-Kukułkę wniosek kompromisowyzmiana porządku obrad z pozostawieniem w gestii Przewodniczącej Rady godziny
rozpoczęcia obrad , nie później niŜ o 15-tej. Zgłoszony wniosek przyjęty został jednogłośnie.

Ad.10
Przewodnicząca Rady Halina Wieczorek odczytała radnym sprawozdanie z Urzędu
Skarbowego nt. nieprawidłowości w złoŜonych przez radnych oświadczeniach majątkowych.
Radny Adam Spolnik zaapelował do kolegów radnych o zachowanie powagi na
sesjach i organizowanie sesji w większym pomieszczeniu. Radna Iwona-Hasiec Kukułka
zaproponowała korzystanie w tym celu z sali w OSP.
Do głosu dopuszczeni zostali przybyli na posiedzenie mieszkańcy osiedla
Michałowice. Przewodnicząca rady osiedla p. ElŜbieta Polańska w imieniu mieszkańców
osiedla poprosiła o przewidzenie w przyszłorocznym budŜecie większych środków na
zimowe utrzymanie dróg. Pan Ryszard Banaszak zaprosił radnych do odbywania sesji w
„Chatce Puchatka”, pytał równieŜ jak Energetyka jest przygotowana do kolejnego wietrznego
sezonu.
Odpowiedzi udzielała Pani Burmistrz:
Niemal kaŜdego dnia wizytuje Michałowice i nie stwierdza, by stan dróg był
„tragiczny”.
Posiadany sprzęt i środki na odśnieŜanie muszą wystarczyć. W razie
konieczności będzie się prowadzić odśnieŜanie interwencyjne.
Nie ma wpływu na stan dróg powiatowych.
Miasto nie ma wpływu na działania koncernu energetycznego, moŜe
wyłącznie monitować o podjęcie działań.
Radny Rębisz podał zebranym informację nt. działalności klubu radnych -składu
klubu i jego udziału( równieŜ finansowego) w ciekawych, społecznych inicjatywach.
Przewodnicząca Rady poinformowała o zaproszeniu do udziału w spotkaniu z
biskupem diecezji legnickiej 14 grudnia br. we dworze Czarne.
Radni rozmawiali nt. organizacji imprezy mikołajkowej dla dzieci i uczestnictwa w
niej jak największej ilości dzieci z osiedli.
Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Wieczorek dokonała oficjalnego zamknięcia XVI Sesji Rady Miasta.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczyła:

Aldona Kalinowska

Halina Wieczorek

