PROTOKÓŁ Nr XV/07
XV Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 24 października 2007 r.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach.
Godzina rozpoczęcia – 1600
Godzina zakończenia – 2010
Obecnych – 14 radnych, nieobecny radny Paweł Zackiewicz. Lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyły osoby zaproszone- Pani Burmistrz, Pani Sekretarz Miasta i Pani
Skarbnik. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 1
Otwarcia obrad XV Sesji Rady Miasta dokonała Przewodnicząca Rady Halina Wieczorek
witając radnych i osoby zaproszone. Przewodnicząca stwierdziła, iŜ na sesji obecnych jest 14
radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miasta moŜe podejmować prawomocne
uchwały.
Ad. 2
Przewodnicząca przedstawiła radnym porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
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 informacji przez przedstawicieli miasta w Związku Gmin Karkonoskich i
Euroregionie Nysa.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
A/ Nadania nazwy ulicy.
B/ WyraŜenia zgody na przeznaczenie do sprzedaŜy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Piechowice.
C/ Ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów.
D/ Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
E/ Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
F/ Ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta Piechowice.
G/ Ustalenia wysokości opłaty miejscowej.
9. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
10.Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone przez radnych.
11.Sprawy róŜne.
12.Zamknięcie obrad.
Na wniosek Skarbnika Miasta Przewodnicząca Rady zaproponowała uzupełnienie
przedstawionego porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w
budŜecie miasta w 2007r..
Radni jednogłośnie przyjęli rozszerzony porządek obrad.
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Ad.3
Radni jednogłośnie przyjęli treść protokołu z XIV posiedzenia Rady Miasta. Uwagę
do protokołu wniosła natomiast Pani Burmistrz, która zakwestionowała zapis zawierający
informację o braku podwyŜek czynszu za lokale mieszkalne w latach 2004 –2007.
Przewodnicząca Komisji BudŜetu, Rozwoju i Zagospodarowania Miasta stwierdziła, Ŝe
Komisja posłuŜyła się informacjami posiadanymi od Prezesa Spółki „Wspólny Dom” i zapis
jest prawidłowy. Pani Burmistrz złoŜyła radnym pisemną informację nt. terminów i
wysokości podwyŜek czynszu otrzymana ze Spółki.
Ad. 4
Burmistrz Miasta -Pani Zofia Grabias-Baranowska złoŜyła sprawozdanie z działalności w
okresie międzysesyjnym.
Powiedziała o udziale w wielu imprezach, jakie miały miejsce w ostatnim czasie tj:
15-leciu Związku Gmin Karkonoskich , Spartakiadzie Samorządowej, imprezie „Polska
Biega”, rajdzie górskim Wojska Polskiego, którego uczestników (w ilości ponad 100 osób)
gościły Piechowice i Dniu Edukacji Narodowej.
Poinformowała radnych o naradzie w Powiatowym Urzędzie Pracy, po której
wiadomo, Ŝe PUP zaniecha obsługi bezrobotnych z terenu miasta na miejscu i nie wznowi
umów na roboty publiczne i prace interwencyjne oraz o spotkaniu we Wrocławiu nt. EURO
2012, w wyniku którego Piechowice uzyskały moŜliwość wejścia w projekt utworzenia
boiska wielofunkcyjnego. Pani Burmistrz zaprosiła radnych do uczestnictwa w spotkaniu
przedstawicieli Polski i Czech nt. wspólnego projektu dofinansowania zapobiegania klęskom
Ŝywiołowym, jakie odbędzie się w hotelu „Las” 26 października br., a takŜe powiedziała o
publicznej debacie nt. planów zagospodarowania przestrzennego dla Piastowa,Pakoszowa i
ul. Piastowskiej.
Radni uzyskali krótką informację o zmianach kadrowych i Urzędzie Miasta.
Pani Burmistrz poinformowała takŜe, Ŝe rozpoczęły się pierwsze zajęcia Akademii
PoŜytecznego Spędzania Czasu.
Ostatnią część swojej informacji Pani Burmistrz poświęciła działaniom remontowym i
modernizacyjnym dot. oświetlenia ulicznego, monitoringu wizyjnego SP 1, wiat
przystankowych , naprawy ul. Szkolnej i chodników przy śymierskiego.
Na zakończenie Pani Burmistrz poprosiła o wskazanie Jej sugerowanego przez
radnych kierunku działania w sprawie ulicy Skalnej i Wczasowej, proponując radnym
wspólne, robocze spotkanie w tej sprawie.
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Miasta złoŜyła sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.
Poinformowała, Ŝe uczestniczyła:
- w uroczystościach związanych z 15-leciem Związku Gmin Karkonoskich i obchodach
Dnia Edukacji Narodowej,
- w TV DAMI udzielała wywiadu nt. aktualnych i przyszłych działań władz
- uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem firmy KRY-CHA dotyczącym
uruchomienia połączeń z Michałowicami.
Przewodnicząca przekazała prowadzenie dalszej
Danielowi Potkańskiemu.
Ad. 6

części obrad Wiceprzewodniczącemu

Wiceprzewodniczący poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o złoŜenie
informacji z przebiegu prac w komisjach w okresie międzysesyjnym.
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1. Pan Lech Rębisz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, Ŝe Komisja odbyła
jedno posiedzenie, którego tematem było podsumowanie kontroli wyborów do rad osiedli i
przebiegiem kontroli w KS „Lechia”. Radny Rafał Mazur zapoznał Radę z treścią protokołu
pokontrolnego dot. wyborów rad osiedli. Aktualnie Komisja prowadzi kontrolę działalności
Spółki „Wspólny Dom”. Poinformował tez, Ŝe do Komisji wpływają skargi na działalność
straŜy miejskiej.
2. Przewodnicząca Halina Ciepiela poformowała, Ŝe Komisja BudŜetu, Rozwoju i
Zagospodarowania Miasta odbyła jedno posiedzenie, poświęcone opiniowaniu projektów
uchwał. Komisja proponuje dokonanie zmian w wysokości stawek podatku od nieruchomości.
3.Pani Iwona Hasiec-Kukułka poinformowała, Ŝe Komisja Prawa, Zdrowia i Pomocy
Społecznej odbyła jedno posiedzenie, na którym rozpatrywano skargi, o których mówić
będzie w dalszej części obrad oraz opiniowano wnioski o ustawienie znaków.
TU PANI BURMISTRZ nt. znaków, Hasiec- wizja z policjantem i Spolnik

\
4. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Komunalnej, Usług i Handlu poinformował o dwóch spotkaniach Komisji, na których
opiniowano projekty uchwał i przedstawił wnioski skierowane do Burmistrza.
5. Komisja Oświaty, Kultury, MłodzieŜy, Turystyki i Sportu jak poinformowała
Przewodnicząca Komisji Ewa Szmel, spotkała się dwa razy. Posiedzenia Komisji dotyczyły
organizacji Dnia Edukacji Narodowej i imprezy „Polska Biega” oraz opiniowania projektów
uchwał, tworzenia kalendarza imprez na rok następny i wniosków do budŜetu miasta na 2008
rok. Przewodnicząca przedstawiła wnioski wypracowane przez Komisję.
6. Komisja Wydatkowania Środków Unijnych i Współpracy Partnerskiej, której
przewodniczy radny Adam Spolnik, miała jedno posiedzenie.
7. Radny Jacek Kamiński poinformował o posiedzeniu Komisji Statutowej, która
dopracowywała projekt zmian w Statucie Miasta. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian
w Statucie przedstawiony będzie Radzie na kolejnej Sesji.
Ad.7 Radny Lech Rębisz podał zwięzłą informację nt. prac w Związku Gmin Karkonoskich,
gdzie zróŜnicowano wysokość składek członkowskich i ceny zrzutu nieczystości. ZGK
pozyskał teren pod instalację ......................
Ad. 8
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do prezentowania projektów uchwał.
A/ projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy uzasadniał Kierownik Referatu
Gospodarki Gruntami Pan Jacek Kubielski. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę wsprawie
nadania nazwy Liczyrzepy nowopowstałej ulicy.
B/ Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na przeznaczenie do
sprzedaŜy nieruchomości gminnych.
C/ Skarbnik Gminy prezentowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokosci opłaty od
posiadania psów. Radni zgłosili wniosek o zmianę wysokości stawki – z proponowanych
100 zł na 25 zł. wniosek przegłosowano 12 głosami „za” przy 1 „przeciw” i 1 głosie
” wstrzymującym się”. Uchwałę po zmianie stawki podatku podjęto identycznym stosunkiem
głosów.
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D/ Następny projekt uchwały dotyczył stawek podatku od środków transportowych.
.................uchwałę podjęto 6 głosami „za” przy 3 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się|”.
E/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
wywołał dyskusję i propozycje zmian stawek podatkowych, które w wyniku głosowań nie
znalazły akceptacji. Uchwałę w brzmieniu zgodnym z projektem przyjęto 9 głosami „za”
przy 2 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się”.
F/ Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
G/ Rada jednogłośnie uchwaliła wysokość opłaty miejscowej
H/ Jednogłośnie Rada Miasta uchwaliła zaproponowane przez Panią Burmistrz i
zaprezentowane przez Panią Skarbnik zmiany w budŜecie w 2007 roku.

Ad. 9
W sprawie rozpatrzenia skarg ponownie głos zabrała przewodnicząca Komisji
Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Poinformowała radnych, Ŝe w sprawie skargi radnej
Ejnik na Przewodniczącą Rady osiągnięto porozumienie, tj. radna wycofuje skargę a
Przewodnicząca Rady koryguje wysokość wypłaconej diety. Komisja rozpatrzyła skargę Pana
Zbigniewa Kalinki na Burmistrza Miasta i nie dopatrzyła się uchybień w działaniach
Burmistrza, wobec czego przewodnicząca komisji zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały w
sprawie bezzasadności skargi.
Uchwałę w sprawie bezzasadności skargi na Burmistrza Miasta podjęto 13 głosami „za”.
(podczas głosowania obecnych było na sali obrad 13 radnych)
Ad. 10
Radni Iwona Hasiec-Kukułka i Lech Rębisz złoŜyli wnioski pisemnie (wnioski
stanowią załączniki do protokołu).
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wystąpienie do Zarządy Dróg Powiatowych o
montaŜ barier zabezpieczających na ul................w rejonie pętli MZK i hotelu „Walończyk”
Ad.11
W sprawach róŜnych zgłoszone zostały propozycje wspólnego posiedzenia komisji przed
podejmowaniem szczególnie waŜnych uchwał dla dogłębnego przedyskutowania tematu oraz
organizowania sesji tematycznych np. nt. dzieci i młodzieŜy.
Radny Rębisz zaproponował pozostałym radnym objazd po Piechowicach 26.10.07 w
godzinach popołudniowych
Ad. 12
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady dokonała zamknięcia XV
Sesji Rady Miasta.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczyła:
Halina Wieczorek
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