PROTOKÓŁ Nr XVII/07
XVII Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 13 grudnia 2007 r.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach.
Godzina rozpoczęcia – 1500
Godzina zakończenia – 17 40
Obecnych – 14 radnych, nieobecna radna Iwona Hasiec- Kukułka. Lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do protokołu. Spóźnione przybycie – radny Daniel Potkański- godz. 1540,
wyjście przed zakończeniem obrad- radna Jolanta Jarecka Strąk – godz. 1615.
W obradach uczestniczyły osoby zaproszone- Pani Burmistrz, Pani Sekretarz Miasta,Pani
Skarbnik, kierownik Referatu Rozwoju Miasta Pani Halina Leszczyńska-Himik i Pani Natalia
Flak. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 1
Otwarcia obrad XVII Sesji Rady Miasta dokonała Przewodnicząca Rady Halina Wieczorek
witając radnych i osoby zaproszone. Przewodnicząca stwierdziła, iŜ na sesji obecnych jest 13
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. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Piechowice z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego,
b/ zaopiniowania zamiaru posadowienia kamiennej tablicy pamiątkowej,
c/ zmiany uchwały nr 168/XXXI/2005 Rady Miasta Piechowice z 22 lutego 2005
roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jednostki strukturalnej Pakoszów w Piechowicach.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta z działalności w okresie
międzysesyjnym.
7. ZłoŜenie informacji przewodniczących komisji z przebiegu prac
w komisjach oraz przez przedstawicieli miasta w Związku Gmin Karkonoskich i
Euroregionie Nysa.
8: Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta
9. Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone przez radnych.
10.Sprawy róŜne.
11.Zamknięcie obrad.
Pani Skarbnik wniosła o uzupełnienie przedstawionego porządku obrad o rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta w 2007r. oraz projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały nr 25/V/2007 w sprawie budŜetu miasta w 2007 roku.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane poprawki oraz rozszerzony porządek
obrad.
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Ad.3
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do prezentowania projektów uchwał.
Projekty uchwał w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi(...) oraz
zamiaru posadowienia tablicy pamiątkowej prezentowała Pani Sekretarz.
Obie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.
Komentarz do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 168/XXXI/2005 dotyczący
wyłączenia określonego obszaru z planu zagospodarowania Pakoszowa prezentowały
pracownice Referatu Rozwoju Miasta. Radna H.Ciepiela zainteresowana była czy nastąpi
wzrost kosztów wykonania planu zagospodarowania. Po uzyskaniu odpowiedzi, Ŝe koszty
mogą być wyŜsze o ok. 3 tys. zł radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.
Projekty uchwał dotyczące budŜetu roku 2007 prezentowała Pani Skarbnik.
Uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 25/V/2007 (...) podjęto 12 głosami „za” przy 1
„wstrzymującym się”.
Uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta w 2007 roku przyjęto jednogłośnie.
Ad. 4
Radni jednogłośnie przyjęli treść protokołu z XVI posiedzenia Rady Miasta.
Ad.5
Burmistrz Miasta -Pani Zofia Grabias-Baranowska złoŜyła sprawozdanie z
działalności w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 6
Przewodnicząca Rady Miasta złoŜyła sprawozdanie z prac w okresie
międzysesyjnym.
Poinformowała, Ŝe wspólnie z Panią Burmistrz uczestniczyła w seminarium zorganizowanym
przez KSWiK, podczas którego prezentowano aktualną sytuację w gminach-członkach
systemu. Uczestniczyła takŜe w konwencie przewodniczących rad gmin, którego głównymi
tematami było ratowanie zabytków i zimowe utrzymanie dróg. Przy tej okazji dowiedziała
się, Ŝe budowa muru i porządkowanie parku przypałacowego w Pakoszowie odbywa się
zgodnie projektem konserwatorskim oraz Ŝe w roku 2008 zaplanowana jest renowacja
kościoła w Piastowie.
Przewodnicząca
przekazała
prowadzenie
dalszej
części
obrad
Wiceprzewodniczącemu Danielowi Potkańskiemu.
Ad. 7
Wiceprzewodniczący poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o złoŜenie
informacji z przebiegu prac w komisjach w okresie międzysesyjnym.
1. Pan Lech Rębisz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, Ŝe Komisja odbyła
jedno posiedzenie. Komisja kontynuuje kontrolę dotyczącą Ceramiki Marconi. Radny Rafał
Mazur poinformował , Ŝe skarga osoby odrzuconej w przetargu na wykonanie oświetlenia
okazała się bezzasadna.
2. Przewodniczący Komisji BudŜetu, Rozwoju i Zagospodarowania Miasta Pan Adam
Spolnik poinformował, Ŝe komisja odbyła jedno posiedzenie, poświęcone opiniowaniu
projektów uchwał w tym projektu budŜetu. Korzystając z głosu przekazał informację nt.
środków unijnych, które w ramach regionalnego programu operacyjnego przeznaczone są na
wielomilionowe zadania z zakresu transportu i oświaty wobec czego skorzystać z nich mogą
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tylko duŜe miasta posiadające środki na udział własny. Przy utrzymaniu się takiego trendu
małe gminy zmuszone będą do skupiania się w związkach dla realizacji swoich celów
3. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Komunalnej, Usług i Handlu poinformował, Ŝe komisja na swoim posiedzeniu opiniowała
projekt budŜetu na 2008 rok. Przedstawił wnioski o zaktywizowanie egzekucji podatków
lokalnych, w tym podatku od posiadania psów.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, Ŝe pozostałe komisje nie odbywały
spotkań. Delegaci takŜe nie uczestniczyli w spotkaniach.
W tym miejscu ogłoszona została przerwa w obradach. Po przerwie przystąpiono do
dalszej realizacji porządku obrad.
Ad. 8
Przewodnicząca Rady Miasta odczytała skargę radnego Lecha Rębisza w sprawie odmowy
dofinansowania zlotu motorowerów. Panie – Burmistrz i Skarbnik poinformowały, Ŝe
udzielą pisemnej odpowiedzi na postawione zarzuty.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Miasta odczytała wniosek Klubu Radnych – propozycje zmiany
uchwały „w sprawie ustalenia diet radnych, przewodniczących komisji, przewodniczących
rad osiedli” i likwidacji komisji doraźnych. Przewodnicząca poinformowała, Ŝe wniosek
złoŜony został na dzień przed sesją wobec czego nie było moŜliwe przygotowanie projektu
uchwały we wnioskowanej sprawie. Wniosła uwagę, Ŝe przy realizacji złoŜonego wniosku
środki finansowe „zaoszczędzone” z diety przewodniczącego nie wystarczą na pokrycie
wzrostu diet przewodniczących komisji i budŜet zaprojektowany w tym zakresie będzie
musiał ulec zmianom oraz, Ŝe przy ustalaniu diety przewodniczącego rady bierze się pod
uwagę funkcję, a nie tzw. wkład pracy.
Radny Rafał Mazur przypomniał, Ŝe zgodnie z uchwałą w sprawie powołania komisji
statutowej komisja ta istnieje do czasu uchwalenia statutu, a wniosek o likwidację komisji ds.
pozyskiwania środków unijnych (...) dziwi o tyle, Ŝe jej powołaniu towarzyszył ogromny
zapał radnych. Stwierdził- odnośnie obniŜenia diety Przewodniczącej Rady- Ŝe osobiście ma
duŜo uwag i zastrzeŜeń do pracy Przewodniczącej w formie organizacyjnej, ale jeŜeli ma
uwagi to woli zagłosować za tym, by tą osobę odwołać niŜ kolokwialnie obniŜać dietę. Radni
dokonali takiego wyboru i winni uszanować własny wybór, zaś w sprawie podwyŜszenia diet
przewodniczących komisji dodał, Ŝe kandydując kaŜdy radny decydował się na pracę
społeczną zabierającą prywatny czas i chciał działać, a działanie nie polega na podwyŜce
diet.
Radny Adam Spolnik poprosił by członkowie Klubu Radnych wzięli pod uwagę głosy
w dyskusji dotyczącej wniosku. Przypomniał radnym osiągnięcia komisji doraźnej ds.
środków unijnych tj. odnowienie umów partnerskich, zatrudnienie pracownika do tych spraw,
lobbing na rzecz pozyskania środków dla Miasta Piechowice.
Radny Paweł Zackiewicz stwierdził, Ŝe inicjatywa uchwałodawcza naleŜy równieŜ do
radnych i klub mógł przygotować projekt uchwały do głosowania zamiast dyskutować
wniosek.
Radny Rafał Mazur zaapelował do radnych by nie zmieniać diet, nie ruszać tego
tematu.
Radny Rębisz dodał, Ŝe wniosek nie wypływa z jego osobistych animozji do
Przewodniczącej Rady lecz wkładu pracy przewodniczących komisji.

3

Radny Mazur przypomniał, Ŝe przed rokiem , przy dyskutowaniu projektu uchwały w sprawie
diet, zwracał uwagę kolegom na ten element, co pewnie miało wpływ na ustalenie w uchwale
wysokości diety przewodniczących komisji i ponownie zaapelował o oddalenie wniosku.
Radny Bronisław Daniło zapytał wnioskodawców czy istnieje przymus bycia
przewodniczącym komisji i dołączył swój apel o nie zmienianie diet.
Radny Rębisz poprosił o przerwę na spotkanie Klubu Radnych.
Po przerwie zgłoszono wniosek o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany diet.
Wniosek nie uzyskał aprobaty radnych. „Za” głosowało 6 radnych, a „przeciw” 7
radnych.
Ad. 10
W sprawach róŜnych, jako pierwszy głos zabrał radny Adam Spolnik. Poinformował o
sprawach podnoszonych na spotkaniach z mieszkańcami, dotyczących głównie spraw
porządku i estetyki. Zaproponował rozwaŜenie wypracowania koncepcji jednolitego
wizualnego obrazu miasta, poczynając od najbardziej reprezentacyjnej części, a w następstwie
realizacji przez mieszkańców przyjętej koncepcji odpowiednie ich honorowanie np.
stosowaniem ulg podatkowych.
Radny Lech Rębisz podał informację, Ŝe w klubie sportowym funkcjonuje sekcja
brydŜowa, która organizuje w niedzielę 16.12.br. zawody brydŜowe. Poinformował teŜ, Ŝe
przy POK zawiązał się sztab organizacyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i
poprosił radnych o wsparcie działania sztabu.
Ad.11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady dokonała
zamknięcia XVII Sesji Rady Miasta.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczyła:
Halina Wieczorek

4

