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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i powitanie. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

   międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

7. Zapytania do przedłożonych sprawozdań. 

 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

1. zmian budżetu gminy na 2018 r., 

2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2018-2037 

3. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 

schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Świebodzice, 

4. podziału Gminy Świebodzice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej oraz 

ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym, 

5. zmieniająca uchwałę Nr XLI/292/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 31 stycznia 

2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych z uprawnieniami 

publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

6. zmieniająca uchwałę Nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 9 

października 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski nr 2 w 

Świebodzicach, 

7. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/284/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w 

Świebodzicach, 

8. założenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzicach, 

9. opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością ZGK Świebodzice z/s w Świebodzicach ul. Strzegomska 30, 

10. opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji z/s w Świebodzicach ul. 

Kasztanowa 1. 

 

9.    Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

10.  Informacje dla radnych. 

11.  Zakończenie obrad. 
 

Termin posiedzenia: 27.03. 2018 r. 

Godzina rozpoczęcia: 13:00 

Godzina zakończenia: 14:00 
 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1. 
 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans otworzył sesję i powitał radnych Rady 

Miejskiej, Burmistrza, Skarbnika Miejskiego, pracowników Urzędu oraz mieszkańców miasta. 
 

2. Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans stwierdził prawomocność obrad, w sesji 

zgodnie z listą obecności uczestniczy 21 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu. 



 

3. Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans zapytał czy są wnioski o zmianę porządku 

obrad? Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad. 

   

4. Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans zapytał czy są uwagi lub wnioski do 

protokołu z poprzedniej sesji? 

 

Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, 

że protokół został przyjęty. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej Zdzisława Pantala i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jana Klepca jako 

odpowiedzialnych za prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, i za 

obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzania quorum oraz wykonywania innych 

czynności o podobnym charakterze. 
 

5.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

 -  Udział w szeregu spotkaniach min. z zarządem Victorii, Polska Spółką Gazowniczą. 

 -   Przygotowanie sesji. 

  -  Sprawy bieżące. 

 

6.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz poinformował, że sprawozdanie z działalności 

Burmistrza Miasta i pracy Urzędu Miejskiego za okres od 01 lutego 2018 r. do 28 lutego  2018 r. 

radni otrzymali poprzez e-mail w materiałach sesyjnych. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. Natomiast przed sesją radni otrzymali ksero zadań, które planowane są przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie obejścia Świebodzic. Taką informację przekazał 

pan Zbigniew Pokojowczyk dyr Departamentu a materiał przygotowała pani Agnieszka 

Iwaniukowicz.  Do dnia dzisiejszego na zmianę ogrzewania wpłynęło 18 wniosków.   

Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytanie zadane przez radnego Mariusza Szafrańca na Komisji 

Budżetu i Planowania Przestrzennego,a dotyczyło ul. Młynarskiej 22. 

Otóż trwa kapitalny remont kamienicy przy ul. Młynarskiej 22, i lokatorzy na czas trwania remontu 

otrzymają mieszkania zastępcze. 

 

7. Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans  poprosił o zgłaszanie uwag i pytań. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

8.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

1.  Uchwała Nr XLIII/300/2018 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie 

uwag i pytań.   

 

Skarbnik Miasta Luiza Gass-Sokólska przedstawiła celowość podjęcia przedmiotowego projektu 

uchwały. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 



 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans poprosił o przedstawienie opinii  

Przewodniczącego Komisji  Budżetu i Planowania Przestrzennego Lesława Podhalicza. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Lesław Podhalicz  

poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

21 głosów - „za” 

0 głosów – przeciw 

0  głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Liczba radnych obecnych podczas głosowania nad uchwałą – 21 

 

2. Uchwała Nr XLIII/301/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Świebodzice na lata 2018-2037 . 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie 

uwag i pytań.   

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans poprosił o przedstawienie opinii   

Przewodniczącego Komisji  Budżetu i Planowania Przestrzennego Lesława Podhalicza. 

 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Jarosław Podhalicz   

poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

21 głosów - „za” 

0 głosów – przeciw 

0  głosów – wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Liczba radnych obecnych podczas głosowania nad uchwałą – 21 

 

3. Uchwała Nr XLIII/302/2018 w sprawie  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy 

Świebodzice. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie 

uwag i pytań.   

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans poprosił o przedstawienie opinii   

Przewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Zdrowotnej 

Zofię Marek. 

 



Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej Zofia Marek poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna. Opinia stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

21 głosów - „za” 

0 głosów – przeciw 

0  głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Liczba radnych obecnych podczas głosowania nad uchwałą – 21 

 

4. Uchwała Nr XLIII/303/2018 w sprawie podziału Gminy Świebodzice na okręgi wyborcze w 

wyborach do Rady Miejskiej oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie 

uwag i pytań.   

 

Radny Mariusz Szafraniec złożył pisemne oświadczenie do protokołu. Oświadczenie stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

15 głosów - „za” 

6 głosów – przeciw 

0  głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta. 

Liczba radnych obecnych podczas głosowania nad uchwałą – 21 

 

5. Uchwała Nr XLIII/304/2018 zmieniająca uchwałę Nr XLI/292/2018 Rady Miejskiej w 

Świebodzicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

szkół niepublicznych z uprawnieniami publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie 

uwag i pytań.   

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans poprosił o przedstawienie opinii   

Przewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Zdrowotnej 

Zofię Marek. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej Zofia Marek poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna. Opinia stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 



 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

21 głosów - „za” 

0 głosów – przeciw 

0  głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Liczba radnych obecnych podczas głosowania nad uchwałą – 21 

 

6. Uchwała Nr XLIII/305/2018 zmieniająca uchwałę Nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w 

Świebodzicach z dnia 9 października 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o 

nazwie Żłobek Miejski w Świebodzicach. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie 

uwag i pytań.   

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans poprosił o przedstawienie opinii   

Przewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Zdrowotnej 

Zofię Marek. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej Zofia Marek poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna. Opinia stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

21 głosów - „za” 

0 głosów – przeciw 

0  głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Liczba radnych obecnych podczas głosowania nad uchwałą – 21 

 

7. Uchwała Nr XLIII/306 /2018  zmieniająca uchwałę Nr XLVII/284/2013 Rady Miejskiej w 

Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie 

Żłobek Miejski w Świebodzicach. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie 

uwag i pytań.   

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans poprosił o przedstawienie opinii   

Przewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Zdrowotnej 

Zofię Marek. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej Zofia Marek poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna. Opinia stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 



 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

21 głosów - „za” 

0 głosów – przeciw 

0  głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Liczba radnych obecnych podczas głosowania nad uchwałą – 21 

 

8. Uchwała Nr XLIII/306 /2018 w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Świebodzicach. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie 

uwag i pytań.   

 

Radna Zofia Marek przekazała, że środowiska oświatowe mówią, że to dobre rozwiązanie. 

Otwarcie nowej szkoły to rzecz niezbędna, która rozwiąże problem II zmiany. Utrzymanie budynku 

po termomodernizacji pozostanie  w oświacie. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans poprosił o przedstawienie opinii   

Przewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Zdrowotnej 

Zofię Marek. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej Zofia Marek poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna. Opinia stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

21 głosów - „za” 

0 głosów – przeciw 

0  głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Liczba radnych obecnych podczas głosowania nad uchwałą – 21 

 

9. Uchwała Nr XLIII/306 /2018 w sprawie opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu 

niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZGK Świebodzice z/s w 

Świebodzicach ul. Strzegomska 30. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie 

uwag i pytań.   

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans poprosił o przedstawienie opinii   

Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Jerzego Kirklo. 

 



Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Jerzy Kirklo poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. Opinia stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

21 głosów - „za” 

0 głosów – przeciw 

0  głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Liczba radnych obecnych podczas głosowania nad uchwałą – 21 

 

10. Uchwała Nr XLIII/306 /2018 w sprawie opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu 

niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji  z/s w Świebodzicach ul. Kasztanowa 1. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie 

uwag i pytań.   

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans poprosił o przedstawienie opinii   

Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Jerzego Kirklo. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Jerzy Kirklo poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. Opinia stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

20 głosów - „za” 

0 głosów – przeciw 

0  głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta. 

Liczba radnych obecnych podczas głosowania nad uchwałą – 21 

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 

9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych 

 

Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Łukasza Kwadransa, ile wniosków, postulatów, sugestii wpłynęło w sprawie okręgów 

wyborczych? 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans odpowiedział, że wpłynął tylko jeden 

wniosek od Burmistrza i Wydziału OA, natomiast wniosków obywatelskich nie było. Z kalendarza 

wyborczego wynika, że wszystkie rady gmin są zobowiązane do dokonania podziału gmin na 

okręgi wyborcze w wyborach do rady gmin w terminie 60 dni od wejścia ustawy w życie tj. do dnia 

1 kwietnia 2018 r. 

 



Advocem radny Mariusz Szafraniec do rady gmin. Pyta jakie rozwiązanie przyjęła rada? 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans odpowiedział, że dzisiaj podjęła uchwałę. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans – poprosił Panią mecenas o interpretacje 

prawną w tej sprawie. 

 

Mecenas Lilla Gruntkowska – odpowiedziała że określenie okręgów jest wyłączną kompetencja 

burmistrza, a art. 419 § 2  nie zamyka składania wniosków przez radnych, organizacje pozarządowe 

czy mieszkańców. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans – zwrócił się z prośbą do radnych, że w 

związku z tym iż będzie inna mapa wyborcza oraz inne lokale wyborcze o informowaniu o tym 

mieszkańców. 

 

Zofia Marek – w imieniu Sztabu WOŚP podziękowała i zaprosiła wszystkich mieszkańców na 

koncert, który odbędzie się w SP Nr 2 w dniu 5 maja o godzinie 18.00. 

 

10.Informacje dla radnych 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans – poinformował, że w Biurze Rady do 

wglądu znajdują się zaproszenia, pismo Burmistrza Miasta Szczawno Zdrój w sprawie pomocy 

finansowej w związku z pożarem uzdrowiska, list z Biura Poselskiego, pismo mieszkańców ul. 

Królowej Elżbiety do ZW i K w Świebodzicach, raport Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans – poinformował o obowiązku składania 

oświadczeń majątkowych których termin upływa 30 kwietnia 2018 r. 

Następnie złożył wszystkim życzenia świąteczne. 

 

 

11.  Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans  

zamknął obrady. 

 

Protokołował: 

Halina Grabiec 

                                                                                           Z a t w i e r d z a m 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

                                                                                         dr  Łukasz Kwadrans    


