PROTOKÓŁ Nr XVIII/07
XVIII Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Sesja odbyła się w Piechowickim Ośrodku Kultury.
Godzina rozpoczęcia – 1400
Godzina zakończenia – 1640
Obecnych – 15 radnych.Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przybycie
radnych po rozpoczęciu obrad: radny Paweł Zackiewicz- godz. 1410, radna Jolanta JareckaStrąk – godz. 1430.
W obradach uczestniczyły osoby zaproszone, lista obecności stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcia obrad XVIII Sesji Rady Miasta dokonała Przewodnicząca Halina
Wieczorek witając radnych, osoby zaproszone oraz przybyłego na Sesję Pana Krzysztofa
Raczka. Na podstawie listy obecności stwierdziła, iŜ na sesji obecnych jest 13 radnych, co
stanowi quorum, przy którym Rada Miasta moŜe podejmować prawomocne uchwały.
Ad. 2
Przewodnicząca przedstawiła zaproponowany radnym porządek obrad.
Burmistrz Miasta Pani Zofia Grabias-Baranowska poprosiła o uzupełnienie porządku o
rozpatrzenie projektów trzech uchwał dotyczących zmian w budŜecie Miasta Piechowice w
roku 2007. Przewodnicząca Rady zaproponowała uzupełnienie porządku obrad o przyjęcie
planu pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2008 roku. Radni jednogłośnie przyjęli
zaproponowane zmiany wobec czego porządek posiedzenia uzyskał następujący przebieg:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany uchwały nr 25/V/2007 Rady Miasta Piechowice z dnia 18 stycznia 2007 roku w
sprawie budŜetu Miasta Piechowice na 2007 rok
b/ zmiany budŜetu Miasta Piechowice w 2007 roku
c/ określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budŜetowego 2007
d/ budŜetu Miasta Piechowice w 2008 roku
e/ ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum, szkole podstawowej i przedszkolach prowadzonych
przez Miasto Piechowice,
f/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin,
g/ gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu
przeciwdziałania narkomanii w 2008 roku,
h/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Piastowskiej w Piechowicach.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2008 roku.
5. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta.
6.Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
8.Informacje przewodniczących komisji o przebiegu prac w komisjach oraz przedstawicieli
Gminy w Euroregionie „Nysa” i Związku Gmin Karkonoskich.
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9. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone przez radnych.
11.Sprawy róŜne.
12.Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Uzasadnienie uchwał związanych z budŜetem roku 2007 przedstawiła radnym
Skarbnik Miasta Alicja Pawnuk. W wyniku głosowania uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr 25/V/ 2007 (...), uchwała w sprawie zmiany budŜetu Miasta Piechowice w 2007 roku i
uchwała w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budŜetowego
2007 przyjęte zostały jednogłośnie tj. kaŜda 14 głosami „za”.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała radnych, Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa
pozytywnie zaopiniowała przedłoŜony projekt budŜetu. Wyjaśnień do projektu uchwały w
sprawie budŜetu Miasta Piechowice w 2008 roku ,o które zwracali się radni Adam Spolnik,
Paweł Zackiewicz i Iwona Hasiec-Kukułka udzielała Skarbnik Miasta. Po wyjaśnieniach
radni jednogłośnie tj. 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie budŜetu Miasta Piechowice
w 2008 roku.
Uzasadnienie do projektów uchwał dotyczących składników wynagrodzeń nauczycieli i
wymiaru godzin przedstawiła Pani Burmistrz. Poinformowała , Ŝe regulamin przyznawania
dodatków został bardzo głęboko przemyślany. Radna Ewa Szmel dodała, Ŝe projekt uchwały
uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty(...)Radna Iwona Hasiec-Kukułka pytała o
wcześniej obowiązujące wysokości dodatków motywacyjnych. Po wyjaśnieniach uchwałę w
sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagradzania
nauczycieli(...) przyjęto 12 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się”, a uchwałę w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli(...) podjęto jednogłośnie
tj. 15 głosami „za”.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych(...) prezentowała Pani Burmistrz. Radni – Iwona Hasiec-Kukułka i Adam
Spolnik stwierdzili, Ŝe zawarte w uchwale dane wywołują szok co do ilości osób objętych
zagroŜeniami, a ze względu na skalę problemu tematowi naleŜałoby poświęcić odrębną sesję.
Uchwałę przyjmującą Gminny Program Profilaktyki (...) w 2008 roku podjęto jednogłośnie
tj. 15 głosami „za”.
Komentarz do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu ulicy Piastowskiej w Piechowicach przedstawiła projektant planu
Pani Anna Podworska-Michalak. Uchwała przyjęta została jednogłośnie ( 15 głosami „za”).
Po przyjęciu uchwał Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła przerwę w obradach.
Po przerwie ( godz. 15 25 ) obrady wznowiono ( przy nieobecności radnych E.Szmel i
J.Kamińskiego).
Ad.4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Radzie plan pracy Komisji na
I półrocze 2008, w którym Komisja zamierza :
-zakończyć kontrolę dotyczącą Ceramiki Marconi,
-kontynuować kontrolę dot. opłat za wodę w ZN „Wspólny Dom”,
-przeanalizować porozumienie z Komendą Policji w sprawie dodatkowego etatu policjanta
i funkcjonowanie StraŜy Miejskiej,
-opracować wniosek o udzielenie absolutorium.
Radna Iwona Hasiec-Kukułka wystąpiła z wnioskiem o rozdzielenie spraw
dotyczących policjanta kontraktowego od spraw StraŜy Miejskiej. Wniosek przyjęto
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13 głosami „za”. Po poprawce przegłosowano plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze
2008 roku równieŜ 13 głosami „za”.
Ad.5.
Radny Rębisz wystąpił z prośbą o przesunięcie zatwierdzenia protokołu z
poprzedniego posiedzenia Rady Miasta na kolejną sesję, poniewaŜ radna Ewa Szmel nie
miała moŜliwości zapoznania się z protokołem, na co radny Leszek Maraś powiedział, Ŝe
radna Szmel czytała protokół przed sesją i zaakceptowała zapisy w nim zawarte.
Radni przyjęli protokół z XVII sesji Rady Miasta 11 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących
się”.
Ad 6.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska złoŜyła sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
( Po krótkiej nieobecności na salę obrad powrócili radni Ewa Szmel i Jacek Kamiński.)
Ad. 7
Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Wieczorek złoŜyła sprawozdanie z prac w
okresie międzysesyjnym.
• Poinformowała o udziale w przedświątecznym spotkaniu z biskupem Stefanem
Cichym we dworze „Czarne”.
• O uczestnictwie w benefisie Pawła Trybalskiego w BWA z okazji 40-lecia pracy
twórczej artysty i 70-tych Jego urodzin.
• O udziale w jasełkach przedszkolaków z P 2 prezentowanych w kościele oraz kolacji
wigilijnej dla samotnych- podopiecznych MOPS.
Przewodnicząca
przekazała
prowadzenie
Wiceprzewodniczącemu Danielowi Potkańskiemu.
Ad. 8

następnego

punktu

obrad

Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe w okresie między sesjami posiedzenia odbyły 2
komisje i poprosił przewodniczących tych komisji o złoŜenie informacji z przebiegu prac.
Radna Ewa Szmel poinformowała, Ŝe Komisja Oświaty, Kultury(...) zajmowała się na
swoim posiedzeniu kalendarzem imprez na 2008 rok i przedstawiła zarys imprez mówiąc m.
in. o organizacji ferii zimowych i imprezach organizowanych w hali sportowej. Powiedziała
równieŜ, Ŝe członkowie komisji brali udział w likwidacji granic w Jakuszycach po wejściu
Polski do strefy Schangen.
Radny Leszek Maraś poinformował, Ŝe głównym punktem posiedzenia Komisji Ochrony
Środowiska(...) było analizowanie programu usuwania azbestu.
Radny Lech Rębisz poinformował Radę o pracach w Związku Gmin Karkonoskich.
Powiedział o strukturze budŜetu Związku w 2008 roku i zmianach statutu, o których
informował takŜe na poprzednich sesjach.
Wiceprzewodniczący Rady przypomniał przewodniczącym komisji o konieczności
opracowania sprawozdań z działalności komisji w upływającym roku i przygotowania planów
pracy na rok następny.
Ad.9
W związku z brakiem skarg i wniosków kierowanych do Rady Miasta ten punkt obrad nie był
realizowany.
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Ad.10
Radny Jacek Kamiński zgłosił zapytanie o projekt statutu. Przewodnicząca Rady
wyjaśniła przyczyny opóźnienia, które nie przekonały radnych. Radna Iwona Hasiec-Kukułka
zaproponowała by w aktualnym kształcie przedłoŜyć projekt statutu na styczniowej sesji.
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady zobowiązała się do przygotowania całego
materiału w terminie do 10 stycznia 2008 roku by projekt mógł uzyskać opinię prawną nowej
obsługi prawnej Urzędu. Radna Iwona Hasiec-Kukułka zgłosiła takŜe ponownie problem
braku odpowiedzi na pismo P. Nadolskiego w sprawie ustawienia znaków. Pani Burmistrz
zobowiązała się do ostatecznego wyjaśnienia sprawy.
Ad.11
W sprawach róŜnych jako pierwsza głos zabrała radna Halina Ciepiela informując członków
Rady, Ŝe „Ten Club” z dobrowolnych składek członków ufundował datek dla Państwa Serafin
poszkodowanych w poŜarze. Zwróciła się z prośbą do pozostałych radnych o wsparcie tej
inicjatywy. Poinformowała takŜe o czynach chuligańskich jakich była świadkiem w okresie
świątecznym i braku interwencji policji przy takich zdarzeniach. Zwróciła uwagę na
pojawianie się szczurów, głównie w okolicach budynku Urzędu w obawie przed plagą tych
gryzoni. Odczytała takŜe Ŝyczenia dla Radnych od własnej firmy.
Następnie głos zabrała radna Iwona Hasiec-Kukułka informując o imprezach
mikołajkowych dla dzieci tj. imprezie „I Ty moŜesz zostać Świętym Mikołajem” jaka 18
grudnia odbyła się w kościele dla 150 dzieci i imprezie mikołajkowej w Piechowicach
Górnych organizowanej przez radną, w której udział wzięło 50 dzieci.
Radna podziękowała władzom za naprawę przystanku autobusowego oraz ZUK za ustawienie
choinki i usunięcie lodu koło tunelu na ul. Sudeckiej.
Radna Ewa Szmel podziękowała Pani Burmistrz za światełka, którymi przystrojono choinkę
na pętli w Górzyńcu.
Następnie głos zabrała Pani Burmistrz składając radnym Ŝyczenia wszystkiego dobrego na
Nowy Rok i wyraziła zadowolenie, Ŝe bez względu na sympatie czy antypatie wspólne
działanie pozwala osiągać wspólny sukces. Przedstawiła radnym Pana Krzysztofa Raczka,
który od 2 stycznia 2008r. obejmie funkcję Zastępcy Burmistrza.
Ad.12
Zamykając obrady XVIII sesji Rady Miasta Piechowice Przewodnicząca Rady Miasta
złoŜyła wszystkim najlepsze Ŝyczenia noworoczne i zaprosiła na kolejne posiedzenie
planowane w dniu 24 stycznia 2008 roku.
.Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Aldona Kalinowska

Przewodniczyła:
Halina Wieczorek
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