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Porządek obrad: załącznik nr 1 do protokołu 

1. Otwarcie sesji i powitanie. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

    międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 

1) zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 

2) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, wskazanym grupom 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 

7.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

8.  Informacje dla radnych. 

9.  Zakończenie obrad. 

 

Termin posiedzenia: 04 maja 2020 r. 

 

                                      Sesja prowadzona w trybie on-line 

 

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra  o godzinie 18:03 otworzyła sesję  

powitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta, Sekretarza Urzędu, Skarbnika 

Miejskiego, Radcę Prawnego, pracowników Urzędu i podległych jednostek oraz 

mieszkańców miasta. 

 

Ze względów technicznych Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra 

poinformowała, że na podstawie § 33 ust. 2 Statutu Gminy Świebodzice zarządza 

przerwę w obradach z własnej inicjatywy do dnia 11 maja 2020 r. do godz. 14:00. 

 

W związku z niezrealizowaniem w dniu 11 maja 2020 r. porządku obrad XXVIII sesji, 

została ona przerwana do dnia 18 maja 2020 r., a tym samym posiedzenie XXIX sesji 

również zostaje przeniesione na dzień 18 maja 2020 r. 

 

W dniu 18 maja 2020 r. został zrealizowany porządek obrad XXVIII sesji. 

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej wznowiła XXIX sesję Rady Miejskiej w 

Świebodzicach. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że uchwały z tej sesji 

zostały przeniesione na sesję XXVIII, w związku z tym nie ma uchwał, nad którymi radni 

mieliby procedować. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra wyczytała alfabetycznie radnych, którzy 

potwierdzali swoją obecność na łączach. Następnie stwierdziła prawomocność obrad sesji 

prowadzonej w trybie on-line, w której udział wzięło 13 radnych, 8 radnych było 

nieobecnych. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zwróciła się do wnioskodawców, iż 

uchwały z XXIX sesji zostały przeniesione i były procedowane w porządku obrad XXVIII 

sesji, więc dzisiejsza sesja jest bezprzedmiotowa i czy nie lepiej byłoby ją zakończyć. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że ze względu na sposób zdalny odbywania się 

sesji, musi odebrać oświadczenie woli od wszystkich wnioskodawców. Oświadczył, że nie 

wyraża zgody na zakończenie sesji oraz dodał, że radni są w trakcie przygotowywania 

nowych projektów uchwał. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zwróciła się do mecenasa o wykładnie 

prawną i zapytała wnioskodawców, czy XXIX sesja Rady Miejskiej ma być dalej 

kontynuowana. 

Mecenas Jerzy Świteńki poinformował, że sesja nie może być kontynuowana w celu 

rozpatrzenia innych projektów uchwał, niż tych, dla których została zwołana. Dodał, że druga 

sesja odbywa się na wniosek Klubu Radnych Obywatelskie Świebodzice i zgodnie z 

wymogami, tylko dwa projekty przedłożonych uchwał mogą być przedmiotem rozpoznania 

na zwołanej sesji. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) poinformował, że nie zostały zrealizowane żadne 

punkty porządku obrad po otwarciu posiedzenia, a więc nie zostały wprowadzone zmiany do 

porządku obrad. Dodał, że jeżeli będziemy przy punkcie zmiany porządku obrad, to każdy 

może wprowadzić projekty uchwał i nie jest konieczne zakończenie tej sesji. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki odpowiedział, że sesja została zwołana w celu rozpatrzenia dwóch 

projektów uchwał przedstawionych przez wnioskodawców. Dodał, że jeśli dzisiaj zostanie 

zarządzona przerwa bez ustalenia porządku obrad kolejnej części sesji XXIX, będzie to 

oznaczać permanentne obradowanie w ramach jednej sesji. 

 

Radny Sławomir Łukawski (ad vocem) poinformował, że jako wnioskodawca nie wyraża 

chęci przerwania sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przypomniała, że w dniu 4 maja 2020 r. 

otworzyła obrady  XXVIII i XXIX sesji, lecz żaden punkt porządku obrad nie został 

zrealizowany. 

 

Radny Sebastian Biały jako jeden z wnioskodawców również nie wyraża zgody na 

zamknięcie sesji. 

 

Na obrady zalogował się Adam Pofelski. 
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Radny Marek Gąsior poinformował, że na poprzedniej sesji wnioskodawcy informowali, 

aby dwa projekty przenieść do porządku obrad XXVIII sesji, a tym samym bezprzedmiotowe 

staje się przeprowadzenie posiedzenia XXIX sesji z uwagi na brak projektów uchwał, o czym 

informował radca prawny. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra potwierdziła, iż radca prawny Jarosław 

Wasyliszyn wypowiedział się, że sesja jest bezprzedmiotowa, i że możemy kontynuować 

sesję bez tych uchwał, zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała, czy są wnioski w sprawie zmiany 

porządku obrad. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Świebodzice. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie 

uwag i pytań. 

 

Radny Jan Kościukiewicz poinformował, że skoro projekty uchwał XXIX sesji zostały 

przeniesione do porządku obrad XXVIII sesji, to tym samym posiedzenie XXIX staje się 

bezprzedmiotowe. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że wraz z grupą wnioskodawców wyraża zgodę na 

przerwanie sesji i kontynuowanie jej w późniejszym terminie. 

 

Ogłoszono 5 minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Radny Sebastian Biały złożył wniosek formalny o przerwanie sesji do czwartku tj. 21 maja 

2020 r. do godziny 16:00. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zwrócił się z prośbą do radnego Sebastiana Białego o zmianę 

terminu na dzień 28 maja 2020r. 

 

Radny Sebastian Biały wyraził zgodę. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Sebastiana Białego o przerwanie 

sesji do dnia 28 maja 2020 r. 

 

Wynik głosowania: 

12 głosów - „za” 

0 głosów - przeciw 

0 głosów - wstrzymujących się 

Wniosek został przyjęty. 

XXIX Sesja została przerwana i przesunięta na 28 maja 2020r. na godzinę 16:00. 
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Dnia 28.05.2020r. o godz 16:00 wznowiono obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w 

Świebodzicach. 

                                         Sesja prowadzona w trybie on-line. 

 

1. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj wznowił obrady sesji powitał 

radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta, Sekretarza Urzędu, Skarbnika Miejskiego, Radcę 

Prawnego, pracowników Urzędu i podległych jednostek oraz mieszkańców miasta. 

 

2.Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj wyczytał alfabetycznie radnych, 

którzy potwierdzali swoją obecność na łączach. Następnie stwierdził prawomocność obrad 

sesji prowadzonej w trybie on-line, w której udział wzięło 19 radnych, 2 radnych było 

nieobecnych. 

 

3. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zapytał czy są wnioski w sprawie 

zmian porządku obrad. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zapytał, czy projekty uchwał złożone przez Klub Radnych 

Wspólne Świebodzice i Klub Radnych Obywatelskie Świebodzice są wprowadzone do 

porządku obrad przez Przewodniczącą zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie 

gminnym, czy należy zgłosić je jako zmiany do porządku obrad i przegłosować. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że w porządku obrad 

dzisiejszej sesji znajdują się trzy projekty uchwał w sprawie: 

1) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

2) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Świebodzice 

3) wydania przez Gminę Świebodzice czasopisma samorządowo – społecznego. 

 

Radny Adam Pofelski  poinformował, że w dniu wczorajszym Klub Radnych Forum 

Wspierania Inicjatyw Lokalnych złożył wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej w 

sprawie ustalenia wysokości diet i zasad ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Świebodzicach. Dodał, iż w/w wniosek zostaje 

wstrzymany do następnej sesji Rady Miejskiej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że mecenas 

przekazał,  iż te  trzy projekty uchwał należy wprowadzić do porządku obrad i przegłosować 

każdy z osobna. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że nie rozumie wypowiedzi radnego Adama 

Pofelskiego skoro nie była wnioskiem do porządku obrad. Zwrócił się z prośbą do mecenasa  

o uzasadnienie. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki poinformował, że Przewodniczący jest uprawniony do ustalenia 
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porządku obrad do momentu zwołania sesji. Porządek obrad zamieszczony na stronie BIP jest 

identyczny jak w dniu 4  maja 2020 r. Wnioski Klubu Radnych Obywatelskie Świebodzice i 

Klubu Radnych Wspólne Świebodzice wpłynęły później, w trakcie przerwy między 

kolejnymi posiedzeniami sesji, i opiewały o uwzględnienie w porządku obrad najbliższej sesji  

a zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, XXIX sesja nie jest sesją 

najbliższą. Zatem Przewodniczący Rady nie jest upoważniony do zmiany porządku obrad raz 

określonego w zawiadomieniu o posiedzeniu sesji. Dodał, że te projekty uchwał mogą być 

przedmiotem rozpatrzenia tylko wtedy, jeżeli zostaną wprowadzone w trybie zmiany 

porządku obrad czyli przegłosowane bezwzględną większością głosów. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) poinformował, że w ustawie o samorządzie gminnym 

mowa jest o najbliższej sesji, a nie o kolejnej sesji. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki wyjaśnił, że dzisiejsze posiedzenie jest kolejnym posiedzeniem tej 

samej XXIX sesji, która została rozpoczęta 4 maja 2020r., a wniosek Klubu Radnych wpłynął 

20 maja 2020r., czyli w trakcie trwania XXIX sesji. Dodał, że Przewodniczący Rady 

Miejskiej jest uprawniony do samodzielnego ustalenia porządku obrad oraz jest zobligowany 

do uwzględnienia w nim projektów uchwał w trybie art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie 

gminnym. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) poinformował, że  art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie 

gminnym cyt. „ Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady gminy jest obowiązany 

wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, zgłoszony przez 

klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia 

sesji rady”.  Według radnego  przytoczony art. mówi, że  co najmniej 7 dni od rozpoczęcia 

sesji, a nie zwołania sesji. Zwrócił się z zapytaniem do Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej czy wypowiedział słowa, że rozpoczyna nową sesję. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj odpowiedział, że wznowił sesję, a 

nie, że rozpoczął nową. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki poinformował, że przepis zacytowany przez radnego Łukasza 

Kwadransa stanowi jasną odpowiedź na zadawane przez niego pytanie. Rozpoczęcie sesji 

nastąpiło w dniu 4 maja 2020 r., wnioski wpłynęły 20 maja 2020 r., zatem nie wpłynęły ani na 

7 dni przed rozpoczęciem sesji, ani przed jej zwołaniem. Stąd ich rozpatrywanie wymaga 

zmian w porządku obrad zgodnie z art. 20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że przystępujemy do 

głosowania wszystkich trzech projektów uchwał, czy zostaną one wprowadzone do 

dzisiejszego porządku obrad. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli  nieruchomości wraz z autopoprawką. 
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Wynik głosowania: 

13 głosów -  „za” 

6 głosów -  przeciw 

0 głosów -  wstrzymujących się 

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dla Burmistrza Miasta Świebodzice. 

 

Wynik głosowania: 

7 głosów -  „za” 

9 głosów -  przeciw 

1 głos - wstrzymujący się 

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wydania przez Gminę 

Świebodzice czasopisma samorządowo – społecznego. 

 

Wynik głosowania: 

15  głosów - „za” 

4 głosy -  przeciw 

0 głosów - wstrzymujących się 

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że w dalszym ciągu w 

porządku obrad tej sesji widnieją projekty uchwał, które zostały podjęte na XXVIII sesji. W 

związku z tym zwrócił się do wnioskodawców o wrażenie zgody na zdjęcie ich z porządku 

obrad dzisiejszej sesji. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że porządek obrad XXVIII sesji został 

uzupełniony o te dwa projekty uchwał za zgodą wnioskodawców, to wydają się one za 

bezprzedmiotowe w porządku obrad XXIX sesji. Prosił o opinie mecenasa. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki poinformował, że jeśli jest zgoda wnioskodawców, aby te projekty 

uchwał nie były procedowane, to cofnięcie wniosku przez wnioskodawcę byłoby 

wystarczające dla zdjęcia ich z porządku obrad bez konieczności głosowania w tej sprawie. 

Zapytał czy wnioskodawcy wyrażają zgodę na wycofanie wniosku. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) poinformował, że chciałby przyjąć jednoznaczną 

procedurę, aby mieć pewność w kontekście procedowania i żeby praktyką stało się to o czym  

powiedział mecenas Jerzy Świteńki.  Dodał, że skonsultował się z wnioskodawcami z Klubu, 

którzy wyrazili zgodę, aby te projekty uchwał nie były przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że na dzisiejszej sesji 
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będą rozpatrywane następujące projekty uchwał: 

1)  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości . 

2) w sprawie wydania przez Gminę Świebodzice czasopisma samorządowo – społecznego. 

 

4. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej o działalności w okresie międzysesyjnym. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że Przewodnicząca 

Rady Miejskiej Halina Mądra poprowadzi kolejną sesję i przedstawi swoje sprawozdanie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj odczytał oświadczenie radnego 

Sebastiana Białego złożone na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej Haliny Mądrej 

dotyczące naruszenia jego dóbr osobistych przez redaktor Gazety Świebodzic. Oświadczenie 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że między sesjami był krótki odstęp czasowy 

i swoje sprawozdanie przedstawił z datą 27 kwietnia 2020 r. na sesji, która odbyła się 4 maja 

2020r. Dodał, że kolejne sprawozdanie z działalności przedstawi na następnej sesji. 

 

Zapytania do sprawozdania Burmistrza Miasta. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zwrócił się z prośbą do Burmistrza, aby odniósł się do kwestii 

uargumentowania poluzowanych ograniczeń i do decyzji, która zapadła, iż Klub Seniora 

będzie funkcjonował od 1 czerwca 2020 r., a nie od 25 maja 2020 r.. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że jeżeli chodzi o kolejne odmrożenie 

COVID-19 jest to normalna działalność statutowa Burmistrza. Dodał, że w porozumieniu z 

Dyrektorem OPS Robertem Sysą podjęli decyzję, aby od 26 maja br. uruchomić Świetlicę 

Środowiskową, natomiast od 1 czerwca br. otworzyć w ograniczonym zakresie Ośrodek 

Pomocy Społecznej oraz Klub Seniora. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) przekazał, że dnia 8 maja 2020 r. Wojewoda 

Dolnośląski wydał decyzję, w której polecił Wójtom, Burmistrzom i Prezydentom 

województwa dolnośląskiego  instrukcję w kontekście zawieszenia działalności między 11 a 

24 maja 2020 r.  Z tej decyzji wynika, że Burmistrz nie jest osobą uprawnioną  do tego, aby 

decydować, że Klub Seniora będzie otwarty w późniejszym terminie. Radny uważa, że 

decyzja ta należy do Wojewody. Zwrócił się z pytaniem do Burmistrza, czy ma zgodę 

Wojewody, aby placówka została otwarta w późniejszym terminie. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił dyrektora OPS Roberta Sysę, aby udzielił 

odpowiedzi radnemu. 

 

Ze względów technicznych nie nastąpiło połączenie się z Dyrektorem OPS. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) przekazał, że decyzja Wojewody odnosi się do 
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polecenia dla Starosty, Prezydenta, Burmistrza, Wójta, a nie Dyrektora OPS. W związku z 

tym Burmistrz powinien respektować decyzję Wojewody Dolnośląskiego. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że zgodnie z zaleceniami Wojewody, 

placówki mogą wznowić działalność, lecz nie muszą. 

 

Radny Zdzisław Pantal poinformował, że wszystkie decyzje łagodzące rygory wydawane 

przez rząd w trakcie panowania COVID-19 zostawiają ostateczną decyzję władzom miasta. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) powołał się na konkretną decyzję i na rekomendację 

Ministerstwa Zdrowia. Dodał, że decyzja należy do Wojewody, a on powołuje się na dwa 

dokumenty. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga (ad vocem) poprosił Dyrektora OPS Roberta Sysę, aby 

potwierdził jego wypowiedź, gdzie przytoczył radnemu, iż za każdym razem kiedy 

jakiekolwiek złagodzenia obostrzeń wchodzą do naszego miasta, to ostateczna decyzja należy 

do Burmistrza i tak też było z przedszkolami. Dodał, że nikt odgórnie niczego nie może nam 

narzucić. 

 

Dyrektor OPS Robert Sysa potwierdził, że Wojewoda Dolnośląski zawiesił działalność 

placówek, natomiast ten zakaz zakończył się w dniu 24 maja 2020 r.  Po tym terminie, 

zgodnie z zaleceniami i w porozumieniu z Burmistrzem, podjął decyzję o otwarciu Klubu 

Seniora od 1 czerwca br. natomiast Świetlicę Środowiskową od 26 maja br. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) uważa, że otwieranie żłobków czy przedszkoli jest 

decyzją Burmistrza, natomiast otwarcie Klubu Seniora to decyzja Wojewody, a wynika to z 

dokumentu i z rekomendacji Ministerstwa. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zapytał, czy są jeszcze pytania do 

sprawozdania Burmistrza Miasta. 

 

Radny Łukasz Kwadrans przypomniał, że do dnia 31 maja br. jest obowiązek złożenia przez 

Burmistrza Raportu o Stanie Gminy za rok 2019, a także przedłożenia sprawozdania 

finansowego gminy za rok 2019. Zadał pytanie na jakim etapie są przygotowania w/w 

dokumentów i czy dokumenty te będą gotowe na 1 czerwca 2020 r. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że w związku z COVID-19 terminy ich 

złożenia zostały przesunięte o 60 dni czyli do 30 lipca 2020 r. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że ustawodawca przewidział możliwość 

wydłużenia terminów w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nawet do 30 

września 2020r., natomiast są to możliwości skorzystania z terminów, jeżeli doszłoby do 

sytuacji, w której nie byłoby możliwości sporządzenia raportu czy sprawozdania. Zwrócił się 

z pytaniem do Burmistrza, jakie obiektywne przyczyny spowodowały, że Burmistrz chce 

skorzystać z przesunięcia sporządzenia sprawozdania. 
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Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że skoro jest możliwość skorzystania z 

wydłużonego czasu na przygotowanie dokładnego raportu i sprawozdania to dlaczego z tego  

nie skorzystać. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) zwrócił się do radnych, mieszkańców i urzędników 

informując, że we Wrocławiu zostało już udzielone absolutorium, a radni zostali już dawno 

zapoznani z raportem i sprawozdaniem. Dodał, że jego zdaniem Burmistrz nie ma żadnego 

argumentu. 

 

Radny Zdzisław Pantal zasugerował, że skoro te argumenty i uzasadnienia nie trafiają do 

radnego Łukasza Kwadransa to proponuje, aby Burmistrz udzielił odpowiedzi na piśmie. 

 

Radny Łukasz Kwadrans jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zapytał kiedy 

dokładnie będą sporządzone te dokumenty. Dodał, że wraz z jej członkami jest gotowy w 

terminie przygotować opinie na temat wykonania budżetu oraz przygotować wniosek w 

sprawie absolutorium. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga (ad vocem) odpowiedział, że nie będzie dyskutował z 

przepisami. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zaproponował, aby przejść do 

porządku obrad tj. do punktu, którym jest rozpatrywanie uchwał. 

 

Radny Sebastian Biały poprosił, aby Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj 

nie śpieszył się z przechodzeniem do kolejnych punktów obrad. 

 

Radny Bogdan Kożuchowicz zadał pytanie, jakie argumenty merytoryczne w stosunku do 

wypowiedzi radnego Łukasza Kwadransa może podać Burmistrz. Poprosił o odpowiedź 

radnego Zdzisława Pantala, aby przywołał argument merytoryczny o przesunięciu tych 

terminów. 

 

Radna Zofia Marek podkreśliła, że Komisja Rewizyjna jest najważniejszą komisją 

działająca statutowo na rzecz Rady Miejskiej. Dodała, iż chciałaby być wcześniej zapoznana 

z wynikami pracy tej komisji, zanim zostaną one przedstawione radzie. Następnie w imieniu 

Klubu Radnych Wspólne Świebodzice poprosiła o 10 minut przerwy. 

 

Radny Zdzisław Pantal poinformował, że przed każdą sesją absolutoryjną zawsze Wysoka 

Rada jest zapoznawana z wynikami pracy Komisji Rewizyjnej. Odpowiadając na pytanie 

radnego Bogdana Kożuchowicza dodał, że Burmistrz miał prawo zastosować się do 

rozporządzenia ustawy i do działań jakie naniósł rząd z uwagi na epidemie i wydłużyć 

terminy sprawozdania.   

 

Radny Bogdan Kożuchowicz (ad vocem) jego zdaniem radny Zdzisław Pantal nadal nie 

przywołał żadnego argumentu merytorycznego tylko powtórzył słowa Burmistrza. 
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Radny Łukasz Kwadrans zapytał Burmistrza, czy w związku z tym, że przepisy pozwalają, 

aby kwestie związane z przyjęciem sprawozdań finansowych czy udzielenia absolutorium 

mogą się wydłużyć do 30 września 2020 r., to czy do 30 września będzie Burmistrz te 

czynności dopiero realizował w 3 spółkach, których jest Burmistrz jednoosobowym 

właścicielem reprezentującym gminę. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga w odpowiedzi na zapytanie radnego Łukasza Kwadransa 

poinformował, że wszystkie spółki na bieżąco będą podsumowane. Dodał, aby trzymać się 

porządku obrad i według punktów kontynuować porządek sesji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że ze względu na 

problemy techniczne niektórych radnych pozwolił wrócić do poprzedniego punktu obrad i 

zadawać pytania. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga przekazał, że ustawy które pozwalają na przedłużenie 

terminów dotyczą również radnych, ponieważ oświadczenia majątkowe składają do końca 

maja, a nie kwietnia. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) poinformował, że kwestie sprawozdawcze, nie są 

związane z kwestiami finansowymi w kontekście wydatków gminy. Dodał, że Burmistrz i 

podległy jemu Urząd  Miejski nie miał czasu przygotować radnym i mieszkańcom dwóch 

ważnych dokumentów w kontekście sprawozdawczości za poprzedni rok. 

 

Na wniosek Przewodniczącej Klubu Wspólne Świebodzice radnej Zofii Marek 

zarządzono 10 minut przerwy. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

6.  Rozpatrywanie projektów uchwał w sprawie. 

 

1. Uchwała Nr XXIX/199/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusje i poprosił o 

zgłaszanie uwag i pytań. 

 

Radny Sebastian Biały przedstawił wprowadzoną przez Klub Radnych Obywatelskie 

Świebodzice autopoprawkę. 

 

Radny Janusz Kościukiewicz zwrócił się z pytaniem do Burmistrza, mecenasa, a 

szczególnie do wnioskodawców. Kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli uchwała będzie 

nieprecyzyjna, bądź niezgodna z przepisami. 

 

Radny Sebastian Biały poinformował, że ten projekt uchwały był opiniowany przez radcę 

prawnego Urzędu i zgłoszone poprawki zostały naniesione. Dodał, że projekt uchwały został 



P  R O T O K Ó  Ł  nr  XXIX/2020 
z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 04 maja  2020 r. kadencji 2018 - 2023 

 

12/25 

 

zaopiniowany przez obsługę prawną Urzędu. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że mecenas sprawdzał podstawę prawną, a 

nie treści merytoryczne zapisane w uchwale. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki poinformował, że poprawka wniesiona przez radnego Sebastiana 

Białego nie była opiniowana. Dodał, że wpływa ona na treść uchwały, która już została 

podpisana jako zgodna z prawem. Wprowadzenie drugiego wzoru deklaracji dotyczącej 

opłaty zagospodarowania odpadami wymagałoby odpowiedniej zmiany jej treści, wówczas 

byłyby dwa załączniki oraz prawdopodobnie trzeba by było wprowadzić zmiany w punkcie B 

tej deklaracji, pierwotnie stanowiącej załącznik do projektu uchwały. 

 

Radny Sebastian Biały (ad vocem) poinformował, że drugi wzór deklaracji to wybrane 

fragmenty dotyczące tylko osób fizycznych. Intencją wprowadzenia drugiego wzoru 

deklaracji było ułatwienie życia osobom, których deklaracji będzie najwięcej. Stwierdził, że 

jest skłonny wycofać drugi wzór deklaracji po porozumieniu się z innymi wnioskodawcami i 

pozostać przy pierwotnym, który zawiera wszystkie pozycje takie jak miał wzór pierwotny z 

poprawkami uwzględniającymi opinie prawną mecenasa. 

 

Radny Adam Pofelski poinformował, że rozsądnym zachowaniem byłoby zdjęcie tej 

uchwały z porządku obrad, ponieważ będzie rodziła wątpliwości. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zapytał Burmistrza Miasta co spowodowało, że nie przygotował 

swojego projektu uchwały, a tak zabiegał, żeby tamten błędny został przyjęty. 

 

Radny Sebastian Biały (ad vocem) poinformował, że jest skłonny wycofać wzór deklaracji z 

autopoprawki. Poprosił o 3 minuty przerwy. 

 

Radny Janusz Kościukiewicz zgłosił wniosek formalny o zdjęcie tego projektu uchwały z 

porządku obrad, ponieważ nie był opiniowany przez merytoryczną komisję. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga stwierdził, że radnemu Januszowi Kościukiewiczowi 

chodziło o autopoprawkę do tego projektu uchwały. Poprosił mecenasa o zabranie głosu. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki poinformował, że jedyna różnica między projektem 

przedstawionym przez Burmistrza i odrzuconym przez radę, a projektem przedstawionym 

przez Klub Radnych zachodziła w określeniu dziennika ustaw jako miejsca publikacji ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poprawki naniesione przez radnych 

sprowadzały do sprostowania, nie dokonano dalszych sprostowań w tekście pouczenia samej 

deklaracji. Deklaracja przygotowana przez Klub Radnych Obywatelskie Świebodzice i 

uzupełniona przez niego, a projekt uchwały otrzymał dopiero w ostatni poniedziałek, spełnia 

wszystkie wymogi formalno-prawne. Poprawka wnoszona przez radnego Sebastiana Białego 

wymagałaby dodatkowych analiz. Zostałaby uwzględniona przy opracowaniu nowych 

wzorów deklaracji. 
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Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że mecenas sam przyznał, że ten projekt nie różni 

się diametralnie od projektu złożonego przez Burmistrza, tylko poprawione zostało to co było 

błędne w tamtym projekcie. Chciałby, żeby wszyscy byli świadomi i z uznaniem wypowiadali 

się na temat projektu przygotowanego przez Klub Radnych i z trwogą myśleli dlaczego 

brakuje czasu. 

 

Radny Adam Pofelski poinformował, że Klub Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych jest 

za przyjęciem uchwały, ale bez autopoprawki. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj ogłosił 5 minut przerwy. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Radny Sebastian Biały poinformował, że w porozumieniu z Klubem Radnych Obywatelskie 

Świebodzice wycofuje część autopoprawki. Poprosił Burmistrza, żeby szanował radnych, 

którzy wykonują pracę za niego i żeby opinia prawna następnym razem była sprawnie 

przeprowadzona, żeby można było nad uchwałami rzetelnie popracować. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poprosił, żeby głos zabrał radny 

Janusz Kościukiewicz odnośnie swojego wniosku formalnego. 

 

Radny Janusz Kościukiewicz wycofał swój wniosek formalny. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

19 głosów - „za” 

0 głosów - przeciw 

0 głosów -  wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

2.  Uchwała Nr XXIX/200/2020 w sprawie wydania przez Gminę Świebodzice 

czasopisma samorządowo-społecznego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o 

zgłaszanie uwag i pytań. 

 

Radny Janusz Kościukiewicz zwrócił się do wnioskodawców o cele nowej gazety, co 

chcieliby w niej uzyskać. Zapytał czy są środki na wydanie nowej gazety. 

 

Radny Zdzisław Pantal odniósł się do poprzedniej uchwały i zapytał czy w związku z tym, 

że część radnych mówiła, że popierają wniosek, równoznaczne jest z tym, że ta uchwała 

została przyjęta. Poinformował, że co do projektu uchwały o gazecie, byłby ostatnią osobą, 

która byłaby przeciwna wydawaniu przez Świebodzice naszej gazety samorządowej. Gazeta 

pozwala na bieżąco informować mieszkańców co się dzieje w gminie. Zapytał 

wnioskodawców jak z dostępnością tej gazety dla wszystkich i jak wyobrażają sobie kontrolę 

nad tą gazetą. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj wyjaśnił, że poprzednie głosowanie 

dotyczyło projektu uchwały, a nie wniosku radnego Janusz Kościukiewicza. 

 

Radny Sławomir Łukawski odpowiedział radnemu Januszowi Kościukiewiczowi odnośnie 

finansowania gazety, że do tej pory cały czas finansujemy gazetę prywatną, która się nazywa 

Gazeta Świebodzic. Dodał, że Burmistrz zamieszcza tam ogłoszenia o przetargach i inne 

informacje. Te środki można przeznaczyć na wydanie naszej gazety, w której będzie miejsce 

dla szkół, organizacji i wszystkiego co się dzieje w mieście. W Wydziale Promocji są aż 

cztery etaty, dlatego przy tak licznej kadrze Wydziału Promocji można skorzystać z tych 

pracowników, którzy mogliby wspierać redagowanie takiej gazety. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że ma informacje, że Burmistrz ma zamiar 

zatrudnić kolejną osobę w Wydziale Promocji. Dodał, że jeżeli stać nas na to, aby w 

godzinach pracy szyć maseczki zamiast dodawać na YouTube animacje i zajęcia dla dzieci to 

stać nas na wydawanie gazety. Stwierdził, że Gazeta Świebodzic to nie gazeta samorządowa, 

tylko Gazeta Świebodzicka to gazeta samorządowa.   

 

Radna Zofia Marek podkreśliła, że gazeta jest niezbędna dla naszego miasta oraz, że inne 

małe miasta mają swoje gazety. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odniósł się do wypowiedzi radnego Sławomira Łukawskiego. 

Nawiązał on do kwestii kosztów. Jeśli chodzi o gazetę komercyjną, była wydawana, jest i 

będzie. Bardzo dobrze się sprzedaje. Jeśli chodzi o finanse to jest przeznaczony budżet na 

ogłoszenia, które zamieszczamy w gazecie komercyjnej. Od 2 stycznia do 28 maja br. gmina 

poniosła koszty w kwocie 6.027,00 zł czyli średnio 1.200,00 zł miesięcznie za ogłaszanie 

przetargu. Dodał, że jeśli radni znajdą w budżecie taką kwotę na wydanie gazety i ją 

przegłosują, to się z tym pogodzi. 

 

Radny Bogdan Kożuchowicz (ad vocem) poinformował, że Burmistrz zachowuje tylko 

jedną stronę księgowości i podaje świetny obraz dla prywatnego podmiotu. Gazeta 

Świebodzic była płatna i wszystkie środki trafiały z powrotem do miasta, jak również 

wszystkie zamieszczane sponsorowane materiały były opłacone i to wracało do miasta. Dało 

to około 28.000,00 zł kosztów. Wszelkie ogłoszenia o przetargach, jakby było ich chociaż 

połowę tyle ile w poprzednich latach, te koszty by wzrosły. Zwrócił się do Burmistrza, że  

każdą złotówkę z kieszeni mieszkańców wydaje prywatnemu wydawcy. Dodał, że wydając 

naszą samorządową gazetę część kosztów wraca do miasta, a ponadto koszty zostają dla 

dobra i służą mieszkańcom. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga (ad vocem) poinformował, że wydajemy naszą gazetę 

samorządową Życie Świebodzic. Przypomniał, że wydawanie poprzedniej gazety kosztowało 

gminę 91.000,00 zł z czego 28.000,00 zł to koszt gazety, a 62.000,00 zł to koszty rzecznika 

prasowego. 

 

Radny Sławomir Łukawski (ad vocem) stwierdził, że Życie Świebodzic to nie gazeta, to 

biuletyn i nie ma on uprawnień, aby miasto mogło zamieszczać w nim swoje własne 
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ogłoszenia miejskie. Ogłoszenia muszą być w gazecie ogólnodostępnej, a nie w biuletynie. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że ciężko było coś zamieścić w Gazecie 

Świebodzickiej bo Burmistrz był przez dwie poprzednie kadencje jednym z najmniej 

aktywnych radnych. Zapytał ile w tamtym roku Burmistrz przekazał z publicznych pieniędzy, 

z budżetu gminy, prywatnemu wydawcy i ile kosztują nas rocznie cztery etaty w Wydziale 

Promocji. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że biuletyn Życie Świebodzic kosztuje gminę 

2.400,00 zł, a koszt ogłoszeń średnio wyniósł 1.200,00 zł.  Jeśli chodzi o gazetę, którą była 

wydawana, jej koszt jest znacznie wyższy. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Bogdana 

Kożuchowicza poinformował, że wszystko było wstrzymane przez pandemie, łącznie z 

przetargami. Teraz wszystko rusza, przetargi pójdą i dochody wzrosną. 

 

Radny Janusz Kościukiewicz zgłosił sugestię dla wnioskodawców, aby zmienić nazwę na 

Goniec Świebodzicki a tym samym wrócić do korzeni. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) zwrócił się do Burmistrza, iż nie otrzymał 

odpowiedzi na pytanie dotyczące kosztów Wydziału Promocji. Dodał, że Życie Świebodzic to 

biuletyn, a Goniec Świebodzicki okrył się niesławą. Poinformował, że wnioskodawcy 

chcieliby zostawić nazwę Życie Świebodzic. Nie ma znaczenia, że o takiej nazwie wydawany 

jest biuletyn, można go wyrejestrować i zarejestrować ponownie pod tym samym tytułem. 

 

Radny Adam Tobiasz zasugerował, że po przyjęciu przez  radę w/w projektu uchwały 

zasadnym byłoby zrezygnować z finansowania innych gazet. Zapytał czy mamy wiedzę ile 

stron byłoby wydawane w tym czasopiśmie, czy jest to do ustalenia po przyjęciu uchwały. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga (ad vocem) odpowiedział, że jeżeli będzie wydawana gazeta 

Życie Świebodzic, w której będą ogłoszenia i informacje to nie będzie żadnej innej gazety. 

Ilość stron w zależności od zapotrzebowania, ile będzie informacji i przetargów. 

 

Radny Zbigniew Opaliński stwierdził, że organ informacyjno - prasowy powinien być w 

naszym mieście, ponieważ zawsze był. 

 

Radny Bogdan Kożuchowicz (ad vocem) odniósł się do wypowiedzi radnego Adama 

Tobiasza, że z technicznego punktu widzenia najkorzystniejsze jest wydawanie 16 lub 24 

stron i zachować nazwę Życie Świebodzic. Reasumując koszty całości gazety związane z 

tym, że Burmistrz przypisuje to rzecznikowi prasowemu, ale jeżeli mamy poszerzony 

Wydział Promocji, to we współpracy z biblioteką łatwo jest tę gazetę prowadzić po kosztach 

etatowych pracowników na obecną chwilę zatrudnionych w Urzędzie Miejskim. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zwrócił się z prośbą do radnych, aby zgłaszali wnioski formalne, 

aby móc znaleźć konsensus. 

 

Radny Zdzisław Pantal poinformował, że gazeta komercyjna ukazała się w poprzedniej 
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kadencji i jako radny poprzedniej kadencji był przeciw, natomiast jako mieszkaniec jest za, 

ponieważ przedstawiono inny punkt widzenia, zwracano uwagę na rzeczy, które mogły być 

pomijane. Pochylono się nad mieszkańcami Świebodzic, zaczęto pytać ich o zdanie. Jest to 

demokracja i każdemu wolno, jeżeli nie są naruszane dobra. Zabrał głos również w kwestii 

finansowej, że budżet nie został uchwalony w tej formie w jakiej był przedstawiony przez 

Burmistrza Wysokiej Radzie. Zapytał jak zabezpieczymy tę gazetę, żeby była ona gazetą nie 

tylko urzędową ale również gazetą naszych mieszkańców. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że prosił o merytoryczną dyskusję dotyczącą 

konkretnych zapisów w uchwale, a znowu słyszy wypowiedź, która częściowo nie dotyczy 

problemów o których rozmawiają. Zwrócił się do radnego Zdzisława Pantala czy nie 

zauważył, że był procedowany projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. Poprosił, aby nie snuć już narracji, że budżet nie w tym kształcie itd. Budżet przyjęło 

RIO a Burmistrz oraz rada na wniosek Burmistrza go zmieniła. Poprosił, aby radny to w 

końcu zrozumiał bo mówi nieprawdę. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

19 głosów - „za” 

0 głosów -  przeciw 

0 głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

7.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

 

Radny Adam Tobiasz zadał pytanie w imieniu jednej z mieszkanek miasta. Dlaczego w 

czasie pandemii mieszkaniem chronionym zajmowały się Panie ze świetlicy środowiskowej 

skoro odpowiedzialnym za mieszkanie jest pracownik OPS, który powinien pełnić te 

obowiązki, a nie pracownicy świetlicy środowiskowej, którzy nie mają tego w zakresie 

obowiązków. 

 

Dyrektor OPS Robert Sysa odpowiedział, że mieszkanie chronione, które znajduje się na ul. 

Świdnickiej jest świadczeniem z pomocy społecznej i zajmuje się tym mieszkaniem zespół 

ludzi z OPS. Są to pracownicy merytoryczni, których kompetencje są podzielone tak, że jedna 

osoba zajmuje się administrowaniem i sprawami czysto technicznymi, a zespół ludzi o 

kompetencjach pedagogiczno- psychologicznych zajmuje się treningami na tym mieszkaniu. 

Na okres zawieszenia działalności świetlicy środowiskowej wykorzystał kadrę tej świetlicy 

również do zajęć na mieszkaniu chronionym. 

 

Radna Zofia Marek poinformowała, że przed nami kolejne znoszenie obostrzeń. Z dniem 6 

czerwca rozpoczną działalność kina, teatry i inne obiekty kulturalne. Zadała pytanie, czy nasz 

MDK ma już przygotowaną ofertę z jaką wystartuje do mieszkańców Świebodzic, zwłaszcza 

dla najmłodszych, którzy bardzo ciężko przechodzą okres izolacji. Przedstawiła również 

pytanie od mieszkańców odnośnie tego, że ostatnie oferty, które pojawiają się na stronie 

MDK to ich zdaniem teksty skopiowane z ekokalendarza i czy MDK ma jakąś koncepcję co 
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przedstawi mieszkańcom 6 czerwca br. Kolejnym pytaniem było jaką ofertę przedstawi 

miasto w ramach akcji Lato 2020 i jakie są plany w tym temacie. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że powoli wracamy do życia, ale nie byłby 

wyrywny do przodu, żeby przedstawiać w tej chwili plan, bo i Minister Zdrowia, i Pan 

Premier zwracali uwagę na to, aby bezpieczeństwo dalej zachować. Na pewno wszystkie 

organizacje pozarządowe będą zmieniać swoje harmonogramy i plany pracy po pandemii, tak 

samo i MDK. Działalność MDK jest zawieszona, ale wszystko będzie kontynuowane, 

wszystkie zajęcia będą wracały do normy. Poinformował, że dokładnej odpowiedzi udzieli na 

piśmie. 

 

Radny Jan Klepiec zapytał ile jest podpisanych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych 

na korzystanie z pojemników KP7. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że odpowie na piśmie. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zapytał w jaki sposób rozliczany jest czas pracy rzeszy 

urzędników i kierowników jednostek podległych, którzy godzinami uczestniczą w sesjach ze 

względu na to, że Burmistrz nie jest w stanie odpowiedzieć na wiele pytań radnych. Czy 

odbierają czas wolny w godzinach czy dniach, czy wypłaca nadgodziny rozliczając je zgodnie 

z kodeksem pracy. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że radny Łukasz Kwadrans chyba pomylił 

kompetencje. Kompetencją Burmistrza a nie radnego jest organizacja czasu pracy i 

rozliczanie pracowników. Dodał, że na sesji uczestniczą merytorycznie przygotowani 

pracownicy, aby  odpowiadali na pytania zadane przez radnych. 

 

Radny Łukasz Kwadrans odpowiedział, że nie wchodzi w kompetencje Burmistrza. Zapytał 

ile Burmistrz jako pracodawca zapłaci pracownikom za nadgodziny, albo ile dni wolnych 

będzie oddawał za nadgodziny pracownikom zaangażowanych w każdą sesję. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że pracownicy są w pracy po to, aby 

odpowiadać na pytania radnych. Dodał, że jeśli sesja byłaby o 9.00 rano to pracownicy byliby 

w pracy i nie byłoby potrzeby płacenia rzeszy pracownikom, dlatego że zostają po godzinach 

bo sesja trwa do godziny 22.00. Zaproponował, aby zwołać sesję na godzinie 8.00 ponieważ 

radni mają płacone delegacje w momencie kiedy przychodzą na sesje w godzinach pracy. 

Będziemy kończyć sesję tak, żeby pracowników nie trzeba było rozliczać za nadgodziny. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że radni nie mają płaconych żadnych delegacji. 

Dodał, że Burmistrz nie radzi sobie z samodzielną odpowiedzą na pytania zadane na sesji, 

tylko musi robić to rzesza pracowników. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że od kiedy pamięta to na sesjach, które 

odbywały się po godzinach zawsze była rzesza pracowników. 
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Radny Łukasz Kwadrans poprosił, aby Burmistrz przestał się powoływać na poprzednika. 

Dodał, że z tego co pamięta to za poprzedniej kadencji odpowiedzi były rzeczowe. Zwrócił 

uwagę, że nie ma potrzeby, aby urzędnicy uczestniczyli 8 godzin na sesji. 

 

Radny Sebastian Biały zapytał, którzy urzędnicy są teraz dostępni i dostaną wynagrodzenie 

za to, że siedzą przed komputerami i czekają aż Burmistrz poprosi o zabranie głosu. Poprosił 

o konkretne liczby. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że płaci pracownikom zgodnie z kodeksem 

 

pracy. Odniósł się do wypowiedzi radnego Łukasza Kwadransa dodając, że poprzedni 

Burmistrz nie miał pytań, a sesje były rekordowo krótkie. Nie trzeba było znać tematyki bo 

tematyki nie było. Natomiast to, ile ludzi jest zatrudnionych, jest tylko po to, aby radni 

dostawali dodatkowe informacje, bo żądają odpowiedzi w tej chwili, a tak naprawdę mogą je 

dostać na piśmie i wtedy pracownicy nie musieliby tutaj być. 

 

Radny Sebastian Biały zapytał czy wszyscy urzędnicy są teraz w pracy. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że nie wszyscy. 

 

Radny Bogdan Kożuchowicz zapewnił, że za jego kadencji nie było rzeszy pracowników, a 

ponadto swoje obowiązki to on miał do wypełnienia, a nie pracownicy. Dodał, że Burmistrz w 

swoim sprawozdaniu nie uwzględnił tak ważnego wydarzenia jakim było zwycięstwo 

Mistrzostw Dolnego Śląska przez Młodziczki Victorii Świebodzice drugi raz z rzędu. Warto 

byłoby podziękować Pani trener jak i dziewczynom, które w tej dyscyplinie osiągają tak 

wspaniałe wyniki. Wspomniał również, że z okazji Dnia Samorządowca warto pogratulować i 

sobie i radnym za pracę społeczną na rzecz mieszkańców Świebodzic. Zadał pytanie w 

imieniu mieszkańców, dotyczące usunięcia progów zwalniających na ul. Granicznej. Radny 

chciałby zapoznać się z kopią wniosku. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że był na miejscu i po analizie zostało 

stwierdzone, że jeden próg zwalniający nie spełniał wymogów, ponieważ to była tylko 

podrzutka i ludzie przejeżdżali nie hamując. Dodał, że zostało tam zastosowane ograniczenie 

prędkości i ściągnięte progi zwalniające. 

 

Radna Zofia Marek poinformowała, że w Liceum Ogólnokształcącym trwa rekrutacja do 

dwóch klas, ale jest nadzieja, że powstanie też trzecia. Poprosiła, aby zadbać o promowanie 

naszego Liceum i wspierać Radę Pedagogiczną. Przekazała wykazała również wyrazy 

uznania dla nauczycieli za trud, jaki włożyli w czasie pandemii. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że będzie promował wszystkie szkoły w 

mieście. Dodał, że dołoży wszelkich starań, aby młodzież zatrzymać w Świebodzicach. 

Następnie odniósł się do wypowiedzi radnego Bogdana Kożuchowicza i dodał, że m.in. o 

wygranej Młodziczek Victorii Świebodzice chciał poinformować w punkcie informacje dla 

radnych. 
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Radny Bogdan Kożuchowicz odpowiedział, że jako radny ma prawo do zapoznania się z 

nazwiskami i ponownie prosi o kopię wniosku wraz z pełnymi podpisami wnioskodawców. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że jest to droga dwukierunkowa, która ma 

ograniczenie ruchu i w tym momencie przejazd przez te progi był bardziej niebezpieczny 

kiedy samochody przejeżdżały nie reagując na próg. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Dobosz złożyła zapytanie odnośnie zakresu 

obowiązków i wynagrodzenia osób zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej na 

stanowisku Pomocy Administracyjnej. Dodała również prośbę mieszkańców budynków przy 

 

ul. Zamkowej 16 i 17 w sprawie demontażu ogrodzenia przed tymi budynkami. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że odpowiedzi udzieli na piśmie. Dodał 

również, że stawia Panią za wzór osoby, która składa interpelacje na piśmie. 

 

Radny Zdzisław Pantal zapytał czy to, że Burmistrz korzysta z wiedzy podległych sobie 

pracowników jest czymś nagannym. Według jego wiedzy i obserwacji Prezydenci i 

Burmistrzowie innych miast bardzo rzadko zabierają głos na sesjach i udzielają odpowiedzi  

na pytania i interpelacje. Czynią to w ich imieniu merytorycznie przygotowani kierownicy do 

udzielania odpowiedzi. 

 

Radny Łukasz Kwadrans stwierdził, że już wie dlaczego Burmistrz nie potrzebuje rzecznika 

prasowego, skoro radny Zdzisław Pantal świetnie się w tej roli sprawdza. Zadał pytania 

odnośnie opieki przedszkolnej w Przedszkolu na Osiedlu Piastowskim. Zapytał jaki był sens 

odbierania telefonicznej deklaracji i otwierania obu budynków, początkowo dla trójki dzieci, i 

uruchamiania kuchni wraz z poniesieniem wszystkich kosztów, oraz jakie były powody tego, 

że przedszkole jest czynne w godzinach 8.00-14.00, co jest bardzo kłopotliwe dla rodziców, 

dlatego że muszą zwalniać się z pracy albo angażować członków rodziny do odbioru dzieci. 

Zapytał czy Burmistrz jest świadomy, że byłoby więcej chętnych, aby ich dzieci były objęte 

opieką przedszkolną, gdyby przedszkole było otwarte w normalnych godzinach. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że przed otwarciem przedszkola zostały 

wysłane ankiety do rodziców. Deklaracje zostały złożone, jednak nie wszyscy rodzice 

przyprowadzili dzieci. Dodał, że w pierwszym tygodniu placówki były otwarte w godzinach 

od 8.00-14.00, dlatego, że nie było wiadomo ile czasu, w jakiej formie i jak będzie 

przebiegało przyjęcie dziecka do przedszkola i żłobka, jak również dezynfekcja, która musiała 

być przeprowadzona. W tej chwili placówki są otwarte w godzinach 7.00-15.00. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zadał pytanie czy została wykonana kalkulacja oszczędności w 

związku z wyłączeniem oświetlenia zewnętrznego budynku przy ul. Żeromskiego 27, murów 

obronnych i Parku Miejskiego. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że każda oszczędność jest oszczędnością dla 

miasta. Szerszej odpowiedzi udzieli radnemu na piśmie. 
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Radny Sebastian Biały poinformował, że w Ministerstwie Środowiska jest prowadzony do 

16 czerwca 2020r. nabór wniosków na finansowanie projektów na realizację inwestycji w 

zakresie Programu Zielononiebieskiej Infrastruktury Miejskiej. W związku z tym zadał 

pytanie, czy gmina Świebodzice występuje o środki, a jeżeli nie, to żeby wystosowała 

stosowny wniosek. 

 

Kierownik Wydziału IT Magdalena Osiewacz – Drab poinformowała, że na polecenie 

Burmistrza wytypowano kilka lokalizacji, aby skorzystać z Programu Zielononiebieskiej 

Infrastruktury i głównie skupiać się będziemy na wodach opadowych. Wytypowane 

lokalizacje to: parking przy ul. Rekreacyjnej, teren basenu odkrytego, Szkoła Podstawowa nr 

2 wraz z basenem i halą OSiR, targowisko miejskie, Szkoła Podstawowa nr 3, zbiornik wody 

 

przy ul. Sportowej i ścieżka rowerowa przy obwodnicy Osiedla Piastowskiego. Dodała, że o 

przebiegu prac projektowych i złożeniu wniosku radni zostaną poinformowani. 

 

Radny Adam Tobiasz zwrócił się z pytaniem dotyczącym zaplanowanych na rok 2020 

inwestycji w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach. Czy gmina planuje takowe 

przeprowadzić, a jeżeli tak, środki w jakiej wysokości będą na nie przeznaczone. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że radny otrzyma odpowiedź na piśmie. 

 

Radny Adam Tobiasz w imieniu mieszkańców zwrócił się z wnioskiem o podjęcie 

ponownych rozmów z zarządcą drogi krajowej – Jeleniogórska DK34 w sprawie rozwiązania 

problematycznego wjazdu z ulic: Łączna i Ofiar Oświęcimskich na ulicę Jeleniogórską, w 

godzinach natężenia ruchu samochodowego. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że radny otrzyma odpowiedź na piśmie. 

 

Radny Sebastian Biały zapytał, czy budowa łącznika Aglomeracji Wałbrzyskiej z drogą S3 

przez Świebodzice leży w interesie Świebodzic. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że gmina zainteresowana jest budową tego 

łącznika. 

 

Radny Sebastian Biały (ad vocem) zadał pytanie w jaki sposób Burmistrz lobbował budowę 

łącznika, jakie wysłał dokumenty i do kogo. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że prowadzona jest korespondencja z 

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w sprawie 

wykonania dodatkowego węzła na skrzyżowaniu projektowanej drogi ekspresowej S5 z drogą 

wojewódzką nr 374 w Świebodzicach. 

 

Radny Sebastian Biały (ad vocem) przekazał, że zna treść pisma, z którego nie wynika, że 

Burmistrz wspiera budowę łącznika przebiegającego przez Świebodzice, lecz omijającego 

Świebodzice. Radny poprosił, aby Burmistrz poinformował co zrobił, żeby łącznik przebiegał 
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przez Świebodzice. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że w tej sprawie wysłane zostały dwa pisma. 

W jednym wyraźnie było zaznaczone, aby łącznik przebiegał przez Świebodzice przy ulicy 

Strzegomskiej za strefą w kierunku Lasu Grochotowskiego. 

 

Radny Sebastian Biały (ad vocem) poprosił o udostępnienie pisma ,w którym jest mowa o 

przebiegu łącznika przez Świebodzice, ponieważ zna treść tylko jednego pisma. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że radny otrzyma odpowiedź na piśmie, a 

pismo zostanie udostępnione radnemu. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zadał pytanie o dwie ważne inicjatywy. 

1. Co z budżetem obywatelskim i kiedy można spodziewać się informacji. 

2. Czy Burmistrz zainteresowany jest Programem Małej Retencji. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że harmonogram realizacji budżetu 

obywatelskiego Gminy Świebodzice był przygotowany, jednak na czas  pandemii został  

wstrzymany. W tej chwili będzie nowy i będzie realizowany. Następnie dodał, że gmina jest 

zainteresowana Programem Małej Retencji. Obecnie dokonywane są zmiany w planach 

zagospodarowania przestrzennego miasta, aby tę retencję wprowadzić. 

 

Radny Bogdan Kożuchowicz zapytał czy konkurs na Dyrektora MDK zostanie ogłoszony w 

maju czy czerwcu. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że ogłoszenie konkursu należy do decyzji 

Burmistrza. Jeśli konkurs zostanie ogłoszony, poinformuje o tym radnych. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zaproponował, aby w związku z rezygnacją inwestycji na 

wymianę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2, w to miejsce uwzględnić realizację 

montażu urządzeń do uprawiania sportu, aby plac apelowy zamienić na atrakcyjne miejsce, na 

którym będą się mogły odbywać lekcje wychowania fizycznego. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że na realizację tego zadania nie ma 

zabezpieczonych środków w tegorocznym budżecie. 

 

Radny Sławomir Łukawski zapytał w imieniu mieszkańców, czy można przyśpieszyć 

koszenie trawy na terenie miasta. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że nie ma spójności wśród radnych, ponieważ 

na poprzedniej z sesji zgłoszono również prośbę mieszkańców, aby nie kosić traw ze względu 

na zapowiadaną suszę.   

 

Radny Bogdan Kożuchowicz zadał pytanie, czy prawdą jest, że do Wydziału Promocji został 

zatrudniony nowy pracownik. 
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Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że do Wydziału Promocji i Komunikacji 

Społecznej nie został zatrudniony nowy pracownik. 

 

Radny Bogdan Kożuchowicz zadał kolejne pytanie, czy w ostatnich 10 dniach do Urzędu 

został zatrudniony nowy pracownik. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, iż zatrudnił nowego pracownika do Urzędu. 

 

Radny Sebastian Biały (ad vocem) poprosił o podanie na jakie stanowisko i do jakiego 

Wydziału została zatrudniona nowa osoba. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że nowa osoba została zatrudniona do 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie, na podstawie jakiego 

dokumentu Burmistrz postanowił zawiesić działalność Klubu Seniora na dłużej, niż było to 

wskazane w decyzji Wojewody Dolnośląskiego. 

 

Radny Sebastian Biały zapytał jaki był powód, aby zewnętrzna firma wykonała stronę BIP 

dla MDK. Radny dodał, że strona ta była niedawno przygotowana w ten sposób, żeby 

pracownik MDK mógł samodzielnie ją modyfikować. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że odpowiedź radny otrzyma na piśmie. 

 

Radny Łukasz Kwadrans stwierdził, że Skarbnik Miasta ma już dawno przygotowane 

sprawozdanie finansowe Gminy, ale Burmistrz ją powstrzymuje, żeby powstrzymać całą 

procedurę absolutoryjną. Zadał pytanie czy Raport o Stanie Gminy przygotowuje podmiot 

zewnętrzny czy Burmistrz własnymi siłami. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że Raport o Stanie Gminy przygotowuje 

podmiot zewnętrzny. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zapytał ile to będzie kosztować mieszkańców Świebodzic. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że trudno mu teraz podawać kwoty. Jeśli 

trzeba to udostępni na piśmie. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zapytał, czy jak Burmistrz zamawia flamastry do swojego sklepu 

to też nie wie na ile podpisał zlecenie wykonania usługi zewnętrznej. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, aby 

zwracał uwagę radnemu Łukaszowi Kwadransowi, który notorycznie uderza w jego osobę, 

patrząc na jego sklep, który znajduje się na Osiedlu Piastowskim. Zwrócił się do radnego 

Łukasza Kwadransa, że powinien pamiętać ile te flamastry kosztowały, bo je kupował, bo ten 
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sklep istnieje od ponad 20 lat. 

W tym miejscu Burmistrz nazwał radnego Łukasza Kwadransa „gówniarzem”. Ten 

fragment nie jest słyszalny na nagraniu, dlatego nie zostało to zawarte w poprzedniej 

wersji protokołu, jednak wielu radnych potwierdza ten fakt jak i sam zainteresowany, 

który prosi o zamieszczenie tego w protokole. W dalszej części obrad sesji do słów  

wypowiedzianych przez Burmistrza radny Łukasz Kwadrans jednak powraca. Na XXX 

sesji w dniu 24 czerwca 2020 r. Burmistrz przeprosił radnego za swoje słowa. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zapewnił, że nigdy nie był w tym sklepie i dodał, że nigdy nie był 

i nie będzie dla Burmistrza gówniarzem. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że za poprzedniej kadencji w latach 2008-

2013 Lokalny Program Rewitalizacji kosztował 10 000.00 zł netto, a 12 200.00 zł brutto, 

natomiast Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego kosztowała 15 000.00 zł brutto. 

 

Radny Łukasz Kwadrans odpowiedział, że nudne jest to odwoływanie się do przeszłości, 

czas pochwalić się tym co Burmistrz zrobił, a widocznie nie ma czym. 

 

Radny Sebastian Biały stwierdził, że pytań można by zadawać w nieskończoność, ale 

Burmistrz jest tak niekompetentny, że ciężko oczekiwać odpowiedzi. Następnie radny zapytał 

na jakim etapie znajduje się śledztwo w sprawie wyprowadzonych pieniędzy z OSiR i 

Biblioteki Miejskiej. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że nie jest kompetentny, aby udzielić 

odpowiedzi radnemu. 

 

Radny Adam Tobiasz zapytał czy są prowadzone rozmowy w sprawie zamontowania  

fotoradaru na wyjeździe ze Świebodzic, kierunek Świdnica-Wałbrzych. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że firma, która się w tym specjalizuje nie 

wyraziła zgody na jego montaż, ze względu na krzywą jezdnię tj. zakręt, którym wjeżdżamy 

ze Świdnicy. Nie ma odległości w linii prostej, aby dokonać pomiaru prędkości.   

Dodał, iż wnioskował o to, aby zrobić pas wjazdowy w kierunku Świebodzic tzw. zebrę, co 

spowolni ruch. 

  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że w dniu 26 maja 

2020 r. na stronie internetowej Urzędu ukazał się artykuł odnośnie 30-lecia Samorządu 

Terytorialnego, w którym zostali wymienieni radni wszystkich kadencji, począwszy od roku 

1990. Zapytał, czy brak Mariusza Szafrańca w kadencji 2018-2023 był błędem czy celowym 

działaniem. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że nie było to celowe działanie, lecz błąd 

pracownika, który przeprosił osobiście Pana Mariusza Szafrańca. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj odczytał interpelację radnego 
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Patryka Białego dotyczącą zamknięcia przejazdu w okolicy ul. Ciernie 39 a,b,c. 

 

Radny Sławomir Łukawski zapytał, czy Burmistrz posiada na piśmie uzasadnienie z jakiego 

powodu radar nie może zostać zamontowany w tym miejscu. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że udostępni radnemu kopię pisma w 

powyższej sprawie. 

 

Radny Adam Tobiasz zapytał, czy Burmistrz posiada wiedzę kiedy zostanie zamontowany 

po naprawie zegar przy Placu Jana Pawła II. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że po naprawie zegar powróci na swoje 

miejsce. 

 

8. Informacje dla radnych. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił o odtworzenie fragmentu nagrania z obrad 

poprzedniej sesji, podczas której radny Bogdan Kożuchowicz poruszył temat zasad 

wyłonienia Agencji Ochrony Domu Złotego Wieku w roku 2020. Następnie przedstawił 

prezentację fotograficzną stanu budynku oraz zestawienie kosztów ochrony za poszczególne 

lata tj. od roku 2005 do roku 2019. 

 

W dyskusji udział wzięli: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Kierownik Wydziału IT 

Magdalena Osiewacz-Drab, radni: Bogdan Kożuchowicz, Sławomir Łukawski, Janusz 

Kościukiewicz, Adam Pofelski. 

 

Szczegółowe treści wypowiedzi zawarte są na płycie CD, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu (dostępna w Biurze Rady). Dyskusja rozpoczęła się w 5 godz. 04 

min. 10 sek., a zakończyła się w 5 godz. 31min. 30 sek. nagrania sesji, które jest dostępne 

na stronie BIP. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga złożył wszystkim Burmistrzom i radnym życzenia z okazji 

30-lecia Samorządu Terytorialnego. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że cieszy się, że Burmistrz przypomniał sobie 

przed chwilą o Dniu Samorządowca, bo już na początku sesji można było to celebrować z 

należytym ceremoniałem i w imieniu Radnych Wspólne Świebodzice złożył życzenia z okazji 

Dnia Samorządowca wszystkim radnym, urzędnikom i pracownikom samorządowym. 

Następnie poinformował, że w dniu 19 czerwca br. o godz. 17:00 odbędzie się spacer w 

poszukiwaniu historii Świebodzic, na który wszystkich zaprasza. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że chciałby celebrować dzisiejsze święto i 

biała koszula i krawat jest pokazem tego, że jest to święto, natomiast nie chciałby 

komentować ubioru radnego Łukasza Kwadransa. 
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Radny Łukasz Kwadrans zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, że przykro 

mu, że nie reaguje, gdy Burmistrz nazywa go gówniarzem albo ocenia jego ubiór. Dodał, że 

jego ubiór jest schludny, bo ma czystą, wyprasowaną koszulę oraz marynarkę. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, wpłynęła uchwała 

Składu Orzekającego RIO z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości kwoty 

długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Świebodzicach  nr XXVII/184/2020 z 

dnia 12 marca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice z 

późn. zm. oraz w uchwale Rady Miejskiej w Świebodzicach  nr XXVII/185/ 2020 z dnia 12 

marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. ustalonego uchwałą nr 34/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie ustalenia budżetu 

Gminy Świebodzice na rok 2020 z dnia 19 lutego 2020 r. z późn. zm. Następnie przypomniał, 

że 29 maja br. mija termin złożenia oświadczeń majątkowych, 

 

9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz 

Czekaj zamknął obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach. 

 

 

Protokołowała: 

H. Grabiec                                                                          Zatwierdzam: 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej 
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