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22 lipca 2020 r . 
 

 

 

 

Porządek obrad: załącznik nr 1 do protokołu 

1. Otwarcie sesji i powitanie. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji. 

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

    międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 

1) zmian budżetu gminu na 2020 r. 

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020-2026, 

3) zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2030 

r. dla Gminy Świebodzice z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla 

Aglomeracji Wałbrzyskiej, 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i 

finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzice, 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świebodzice, 

6) ustalenia na rok szkolny 2020/2021 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Świebodzice, 

7) odwołania Skarbnika Miasta Świebodzice, 

8) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu 

lokalnego transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej. 

  

8.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

9.  Informacje dla radnych. 

10.  Zakończenie obrad. 

 

Termin posiedzenia: 22 lipca 2020 r. godz. 16.00 

 

                                      Sesja prowadzona w trybie on-line 

 

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra  o godzinie 16:00 otworzyła sesję, 

powitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta, Skarbnika Miejskiego, Radcę 

Prawnego, pracowników Urzędu i podległych jednostek oraz mieszkańców miasta. 

 

2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra wyczytała alfabetycznie radnych, którzy 
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potwierdzali swoją obecność na łączach. Następnie stwierdziła prawomocność obrad sesji 

prowadzonej w trybie on-line, w której udział wzięło 17 radnych, 4 radnych  nieobecnych. 

 

3.  Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad. Porządek został przyjęty. 

 

4. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała czy są uwagi do protokołu z 

XXIX i XXX sesji. 

 

Radny Sebastian Biały zgłosił, że zbyt późno  protokoły z XXIX i XXX sesji zostały 

zamieszczone na stronie BIP , bo w dniu wczorajszym ok. godz. 16:00, w związku z czym 

wnosi, aby nie przyjmować ich na dzisiejszej sesji. 

 

Radny Łukasz Kwadrans dodał, że jest podobnego zdania co radny Sebastian Biały. 

Następnie z uwagi na słabą słyszalność radny zrezygnował z głosu. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zaproponowała, aby przyjąć je na następnej 

sesji. Dodała, że uwagi i wnioski do protokołów należy zgłosić do Biura Rady. 

 

5.  Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

– W dniu 04.07.2020 r. - brała udział wraz z radnymi Tomaszem Czekajem, Adamem 

Tobiaszem w GaszynChallange. 

– Sprawy bieżące. 

– Przygotowanie sesji. 

 

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

W okresie od 17 czerwca do 14 lipca 2020 r. Burmistrz Miasta uczestniczył w następujących 

spotkaniach: 

– W dniach 18.06. 2020 r. - brał udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników ZGK. 

– W dniu 24.06.2020 r. - brał udział w spotkaniu włodarzy gmin oraz starostów z panią 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzatą Jarosińską-Jedynak w sprawie 

tworzenia nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 dla powiatu 

wałbrzyskiego i świdnickiego. 

– W dniu 02.07.2020 r. - brał udział w briefingu z Prezydentem Wałbrzycha Romanem 

Szełemejem. 

– W dniu 04.07.2020 r. - brał udział w mszy św. oraz spotkaniu z odchodzącym na 

emeryturę ks. biskupem Ignacym Decem. 
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– W dniu 08.07.2020 r. - brał udział w odbiorze Parku Historycznego przy ul. Łącznej. 

– W dniu 08.07.2020 r. - brał udział w spotkaniu ze starym i nowym Zarządem 

Towarzystwa Lotniczego. 

– W dniu 09.07.2020 r. - brał udział w wideokonferencji organizowanej przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu dotyczącą „Studium 

korytarzowego autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa. 

– W dniu 11.07.2020 r. - brał udział w sprzątaniu Książańskiego Parku Krajobrazowego. 

Następnie Burmistrz złożył podziękowania wszystkim osobom biorącym udział w akcji 

sprzątania Książańskiego Parku Krajobrazowego. Poinformował, że w dniu 30 czerwca 2020 

r. Pan Tobiasz Wysoczański został powołany na Zastępcę Burmistrza Miasta, a w dniu 02 

lipca 2020 r. odbyła się konferencja prasowa z mediami. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański dokonał prezentacji swojej osoby, 

przestawił zakres powierzonych Jemu obowiązków i zaprosił radnych do współpracy. 

 

Na obrady zalogował się radny Jacek Żygłowicz. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że w tej chwili 

zalogowanych jest 18 radnych, następnie poprosiła o zadawanie konkretnych pytań do 

przestawionego przez Burmistrza sprawozdania, natomiast interpelacje i zapytania należy 

składać w pkt 8 porządku obrad.   

 

Radny Łukasz Kwadrans zadał pytanie, w jakim celu  przygotowano film promujący hobby 

Pana Burmistrza, kto za to zapłacił i jakie były koszty tego filmu. Poprosił o przybliżenie 

tematu spotkania z Panią Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że filmik został zrobiony przez Niego i była to 

promocja Jego osoby. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zapytał, to po co ten filmik był zamieszczony na stronie miejskiej 

skoro to nie jest film promujący miasto, tylko Pawła Ozgę, i ponowił pytanie dotyczące 

spotkania z Panią Minister. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że było to spotkanie robocze dotyczące 

funkcjonowania Wałbrzyskiej Aglomeracji. 

 

Radny Adam Tobiasz poinformował, że otrzymał właśnie wiadomość, że Burmistrz  

zapomniał  złożyć podziękowania mieszkańcom biorącym również udział w sprzątaniu 
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Książańskiego Parku Krajobrazowego. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że w swojej wypowiedzi podziękował 

wszystkim osobom uczestniczącym w sprzątaniu Książańskiego Parku Krajobrazowego. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zwrócił się do Zastępcy Burmistrza Miasta Tobiasza 

Wysoczańskiego o wyjaśnienie nabycia przez Niego lokalu mieszkalnego, a także o 

wręczenie wypowiedzenia Dyrektorowi MZN. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował radnego, że zakup mieszkania przez Jego 

Zastępcę nastąpił w drodze przetargu już dużo wcześniej. Dodał, że wypowiedzenie umowy o 

pracę Dyrektorowi MZN było z Jego dyspozycji, Zastępca tylko je wręczył, ponieważ w tym 

dniu był nieobecny w pracy. 

 

7.  Rozpatrzenie projektów uchwał. 

 

1.  Uchwała Nr XXXI/201/2020 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 

 

Radny Sebastian Biały poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Planowania 

Przestrzennego jest negatywna. Zdaniem radnego posiedzenia Komisji zwoływane są po to, 

aby wyjaśnić intencję uchwał, oraz objaśnić radnym kwestie, które rodzą wątpliwości i 

przekonać, żeby głosowali za uchwałą. Przypomniał, że radni są przedstawicielami 

mieszkańców, aby dbać o ich interesy. Dodał, że w dniu 20 lipca br. o godz. 16:00 odbyło się 

posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego, w którym Burmistrz nie wziął 

udziału pomimo zaproszenia, natomiast wystosował pismo powołując się na § 122 Statutu 

Gminy Świebodzice cyt. „Burmistrz lub inny wyznaczony przez niego pracownik 

samorządowy może uczestniczyć w posiedzeniach komisji. Harmonogram posiedzeń 

burmistrz otrzymuje z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem”. 

Według radnego Burmistrz nie musi  brać udziału w sesjach, a w ogóle  Pan Ozga nie musi 

być Burmistrzem. 

Radny twierdzi, że projekt uchwały został przez Burmistrza przedstawiony z marnym 

uzasadnieniem. Burmistrz nie raczył wypracować konsensusu z radnymi i nie zadał trudu, aby 

bronić swoich decyzji. W związku z czym złożył wniosek merytoryczny o wprowadzenie 

następujących zmian w projekcie uchwały: 

– wykreślenie zadania inwestycyjnego na kwotę 70.000-,zł dotyczącego przebudowy i 

adaptacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego na Biuro Obsługi Klienta , 

– wykreślenie przesunięcia kwoty 50.000,-zł na remont związany z naprawą niecki 

basenowej na odkrytym kąpielisku miejskim, 

– rezygnację z nowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie układu 
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saunarium wraz z adaptacją tężni solankowej na grotę solną budynku Krytej Pływalni 

na kwotę 70.000,-zł, 

– zwiększenia planu wydatków o kwotę 190.094,-zł z przeznaczeniem na dopłatę do 

OSiR Spółka z o.o , która wynika z rozliczenia finansowego za 2019 r. 

– wprowadzenie poprawki polegającej na zwiększeniu planu usług związanych z 

remontem pustostanów w budynkach gminnych i zmniejszeniu planu wydatków 

inwestycyjnych w MZN. 

Po wprowadzeniu tych zmian radny rekomenduje przyjecie projektu uchwały. 

 

Radny Marek Gąsior przekazał, że radni jeszcze nie zdążyli usłyszeć uzasadnienia projektu 

uchwały, a już radny Sebastian Biały wprowadza zmiany i chce coś usuwać. Zwrócił się z 

prośbą do Przewodniczącej Rady Miejskiej, aby przed głosowaniem wniosku radnego 

Sebastiana Białego udzieliła głosu Prezesowi OSiR, żeby mógł przedstawić uzasadnienie 

wniosków przez Niego złożonych. 

 

Radny Sebastian Biały odpowiedział, że została otwarta dyskusja i uważa, że w pierwszej 

kolejności powinno być przedstawione stanowisko Komisji Budżetu i Planowania 

Przestrzennego. Dodał, że wniosek merytoryczny został złożony. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, iż uważa, że radny Sebastian Biały w dalszym 

ciągu robi wycieczki personalne do Jego osoby. Zdaniem Burmistrza radny jako 

Przewodniczący Komisji nie zna Statutu Gminy i nie wie, jak informować o posiedzeniach 

Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego. Podziękował radnemu Markowi Gąsiorowi za 

głos rozsądku. Następnie poinformował, że  na posiedzeniu w dniu 20 lipca br. Komisja 

Budżetu i Planowania Przestrzennego złożyła wniosek, aby z nowego rocznego zadania 

inwestycyjnego na kwotę 70.000,-zł  dotyczącego przebudowy i adaptacji pomieszczeń 

Urzędu Miejskiego na Biuro Obsługi Klienta przenieść kwotę 20.000,-zł przenieść na zadanie 

pod nazwą „Wyburzenie i budowa nowych komórek wraz z wykonaniem ogrzewania 

gazowego w dwóch lokalach komunalnych – ulica Jeleniogórska 6-24 w Świebodzicach i 

kwotę 50.000,-zł na usługi remontowe pustostanów w budynkach gminnych”, a na dzisiejszej 

sesji wprowadza kolejne zmiany i próbuje zrobić zamęt. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że zdaniem radnego szafujemy Statutem gdzie nie 

do końca wszyscy go znają lub nie czytają ze zrozumieniem. Według radnego nie jest to 

argument, po to jest sesja, aby była dyskusja nad projektem uchwały. Proponuje przejść do 

głosowania nad wnioskiem. 

 

Radny Sebastian Biały odniósł się do wypowiedzi Burmistrza. Wniosek Komisji został 

złożony, ale nie było informacji czy został przez Burmistrza uwzględniony i dlatego złożył 

kolejny wniosek. 
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Radny Janusz Kościukiewicz poinformował, że odnosi takie wrażenie, iż część radnych 

chce zrobić wszystko, aby zaszkodzić miastu. Zaproponował, aby projekt uchwały 

przedstawiła Pani Skarbnik, Burmistrz i Dyrektor OSiR, a wówczas podejmie decyzję, co do 

wniosku radnego Sebastiana Białego. 

 

Radny Sebastian Biały poinformował, iż nie rozumie radnego Janusza Kościukiewicza. 

Odnosił się do prac Komisji na której nie było Burmistrza, ani żadnego pracownika, który 

merytorycznie by uzasadnił projekt uchwały. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i 

Planowania Przestrzennego uczestniczyła Pani Skarbnik Luiza Gass-Sokólska, osoba 

najbardziej kompetentna, i że większość radnych zaakceptowało zadanie przebudowy układu 

saunarium wraz z adaptacją tężni solankowej na grotę solną. Zwrócił się do Przewodniczącej 

Rady o udzielenie głosu Prezesowi OSiR i Pani Skarbnik. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra odpowiedziała, że w pierwszej kolejności 

udziela głosu radnym, a później udzieli głosu Prezesowi OSiR. 

 

Radny Janusz Kościukiewicz zgłosił, że radny Sebastian Biały pomylił kolejność, bo opinia 

Komisji powinna być po wyczerpaniu dyskusji tuż przed głosowaniem 

 

Radny Sebastian Biały wyjaśnił radnemu, że Przewodnicząca otworzyła dyskusję, nikt się 

nie zgłosił do dyskusji, więc przedstawił prace Komisji i złożył wniosek. 

 

Radna Ewa Dziwosz poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania 

Przestrzennego wstrzymała się od głosu i teraz też się wstrzyma. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poprosił, aby przejść do merytoryki. 

 

W związku ze zgłoszeniami radnych odnośnie złej jakości transmisji Przewodnicząca 

Rady Miejskiej Halina Mądra zarządziła 15 minutową przerwę techniczną do godz. 

16:50. 

 

Ogłoszono przerwę w obradach. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra podjęła decyzję o przerwaniu sesji 

w związku z zakłóceniami w transmisji i złożyła wniosek do Burmistrza Miasta o 
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przygotowanie sesji w trybie normalnym, w warunkach zgodnych z Rozporządzeniem 

dotyczącym epidemii. Kontynuacja XXXI sesji  odbędzie się w dniu 27 lipca  br. o godzinie 

16:00. 

 

XXXI Sesja została przerwana i przesunięta na dzień 27 lipca 2020r. na godzinę 16:00. 

 

Dnia 27 lipca 2020r. o godz 16:00 wznowiono obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w 

Świebodzicach. 

                                         Sesja prowadzona w trybie on-line. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra wznowiła obrady sesji, powitała radnych 

Rady Miejskiej, Zastępcę Burmistrza Miasta, Sekretarza Urzędu, Skarbnika Miejskiego, 

Radcę Prawnego, pracowników Urzędu i podległych jednostek, mieszkańców miasta. 

Poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu jest nieobecny Burmistrz, który przebywa na 

zwolnieniu lekarskim. Sprawdziła obecność wyczytując alfabetycznie radnych, którzy 

potwierdzali swoją obecność na łączach. Następnie stwierdziła prawomocność obrad sesji 

prowadzonej w trybie on-line, w której udział wzięło16 radnych. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Halina Mądra przypomniała, że w dalszym ciągu 

obradujemy nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. i zgłoszonym 

wnioskiem przez radnego Sebastiana Białego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra  otworzyła dyskusję. 

 

Radny Sebastian Biały poinformował, że na poprzednim posiedzeniu złożył wniosek, który 

obecnie chce sprecyzować i wnosi o: 

– wykreślenie nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 70.000-,zł dotyczącego 

przebudowy i adaptacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego na Biuro Obsługi Klienta , 

– wykreślenie  nowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie układu 

saunarium wraz z adaptacją tężni solankowej na grotę solną budynku Krytej Pływalni 

na kwotę 70.000,-zł, 

– nieuwzględnienie wniosku dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości dotyczącego 

zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 55.000,-zł, a kwotę 

przeznaczyć na zwiększenie planu usług związanych z remontem pustostanów w 

budynkach gminnych. 

 

Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Rady 

Miejskiej, aby przed  głosowaniem wniosku radnego Sebastiana Białego udzieliła głosu Pani 

Skarbnik w celu przedstawienia uzasadnienia do projektu uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że debata odbyła się na 

sesji w dniu 22 lipca 2020 r., następnie udzieliła głosu Pani Skarbnik. 

 

Skarbnik Miasta Luiza – Gass Sokólska przedstawiła propozycje do zmian budżetu. 

 

Radny Sławomir Łukawski (ad vocem) podziękował Pani Skarbnik za przybliżenie projektu 

uchwały i poinformował, że na poprzednim posiedzeniu nie było chętnych do zabrania głosu 

w związku z czym radny Sebastian Biały złożył wniosek. 

 

Na obrady zalogowali się radna Aneta Dobosz, radny Janusz Kościukiewicz i radny 

Jacek Żygłowicz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że 

obecnie w sesji udział bierze 19 radnych. 

 

Radny Adam Tobiasz zapytał  o przebieg głosowania wniosku, czy głosowany będzie w 

całości, czy każdy punkt  z osobna. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zwróciła się do radnego Sebastiana Białego 

o przypomnienie wniosku. 

 

Radny Sebastian Biały przypomniał treść wniosku. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański poprosił o udzielenie głosu Prezesowi 

OSiR Mariuszowi Gawlikowi. 

 

Prezes OSiR-u Mariusz Gawlik wyjaśnił, że wykorzystując czas pandemii, która nie 

pozwala  korzystać z sauny na przebudowę,  modernizację układu saunarium i tężni 

solankowej i dostosować do aktualnych potrzeb. Dodał, że intencją było połączenie tężni z 

częścią saunową, aby nie wychodzić na zewnątrz, a zarazem stworzyć miejsce odpoczynku.   

 

Radny Sławomir Łukawski (ad vocem) poinformował, że Jego zdaniem dyskusja jest 

niepotrzebnie przedłużana, ponieważ ściana solankowa była tak niedawno przebudowana i 

żeby w tak krótkim czasie rezygnować z tego co zostało zrobione. Zdaniem radnego jedyne 

co można przerobić na tym basenie, to wykonanie zewnętrznej niecki basenowej. Następnie 

poprosił, aby nie przedłużać dyskusji tylko przejść do głosowania nad wnioskiem radnego 

Sebastiana Białego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina poinformowała, że  ze względu na przerwanie sesji 
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dyskusja nie została zakończona. 

 

Radny Sebastian Biały zgłosił, iż uważa, że w tym momencie dyskusja merytoryczna 

powinna dotyczyć Jego wniosku, a nie projektu uchwały. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański zwrócił uwagę, że to, co zgłosił radny 

Sebastian Biały są to poprawki do uchwały, a nie cały wniosek. Zasugerował, aby każdą 

poprawkę głosować z osobna. 

 

Radny Łukasz Kwadrans przekazał, że od wnioskodawcy będzie zależało, czy zgłosi inny 

wniosek, ponieważ wniosek został już zgłoszony. Dodał, że ma pytania do wnioskodawcy, bo 

w pierwotnym wniosku były jeszcze inne kwestie tj. usunięcie 50 tys zł związane z naprawą 

niecki basenowej na odkrytym kąpielisku miejskim i nie zwieszać planu wydatków o 190.094 

tys zł z przeznaczeniem na dopłatę do OSiR, która wynika z rozliczenia finansowego 

(bilansu) za rok 2019-  dlaczego je usunął, a do Prezesa OSiR o wyjaśnienie tych dwóch 

kwestii. Następnie zadał pytanie, kto podjął zobowiązanie w kwocie 50 tys zł na remont 

niecki basenowej bez zabezpieczenia finansowania. Przekazał, że radni będą sankcjonować 

nad zadaniem, które już zostało wykonane, i aby byli świadomi swojego głosowania, bo być 

może w kwocie 190.094 tys zł  o którą nie zamknął bilans znajduje się kwota 50 tys zł na 

remont niecki. Następnie poprosił o informację, który Dyrektor MZN wystąpił z wnioskiem. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański odpowiedział, że kwota 190.094 tys zł 

jest to zobowiązanie z lat 2017-2018, które ma być przeznaczone na dofinansowanie OSiR, a 

szczegółowych informacji udzieli Prezes OSiR. Poinformował, że wniosek został złożony 

przez Pana Kaczmarka, i że otrzymał w dniu dzisiejszym informację z MZN, że rozbiórka 

komórek przy ul. Jeleniogórskiej od 6 do 24 została zakończona, jak również, że w dwóch 

lokalach została wykonana  instalacja gazowa dlatego ta kwota została wycofana. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) poprosił o podanie adresów pustostanów, które 

zostały wymienione w projekcie uchwały, i kto podjął zobowiązania na remont niecki 

basenowej bez zabezpieczenia środków. 

 

Prezes OSiR Mariusz Gawlik odpowiedział, że on podjął decyzję o wydatkowaniu kwoty 50 

tys zł, ponieważ chciał, aby basen odkryty mógł być dopuszczony do użytku,a wymogiem 

było wyremontowanie niecki basenowej. Dodał, że z takim też wnioskiem wystąpiła Komisja 

Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej. Wspomniał, że kwota 190.094 tys zł są to 

zobowiązania wynikające z uchwał sprawozdawczych i sposobu pokrycia strat w latach 

minionych, a praktyka była taka, że pomimo podjęcia uchwały o sfinansowaniu straty poprzez 

dopłaty, kwoty przelewane były sukcesywnie. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) zadał pytanie co w przypadku kiedy nie zostanie 
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przyjęta uchwała, to czy Prezes pokryje wykonanie niecki z własnych środków. Przypomniał, 

że w ubiegłym roku z powodu 90 tys zł, których Burmistrz nie znalazł w budżecie, żeby 

dołożyć do najniższej oferty przetargu na adaptację budynku po OPS, zrezygnowano ze 

środków zewnętrznych i obecnie za 900 tys zł usiłuje się sprzedać ten budynek. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Sebastiana Białego. 

Wynik głosowania: 

13 głosów - „za” 

6 głosów - przeciw 

0 głosów - wstrzymujących się 

Wniosek został przyjęty. 

 

Ogłoszono 5 minutową przerwę w obradach. 

Ogłoszono kolejną 15 minutową przerwę w obradach. 

 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański poprosił o udzielenie głosu Pani 

Skarbnik w celu przedstawienia projektu uchwały w takiej formie jaka zostanie ona podjęta. 

 

Skarbnik Miasta Luiza Gass-Sokólska poinformowała, że po przyjęciu wniosku § 1 

uchwały nie ulegnie zmianie, z § 2 wykreślone zostanie zadanie  tj. 70 tys zł na adaptację 

przebudowy pomieszczeń Urzędu Miejskiego na Biuro Obsługi Klientów i 70 tys zł na 

zadanie dotyczące przebudowy saunarium wraz z adaptacją tężni na łączną kwotę 140 tys zł,  

w § 3 deficyt wyniesie 103.626,-zł,  w § 5 planowane dochody to kwota 115.013.762,- zł,  

planowane wydatki to kwota 118.701.258,-zł, a deficyt po wprowadzonych zmianach 

wyniesie 3.687.496,-zł. Dodała, że po przyjęciu uchwały będą dostosowane załączniki nr 2, 

3 , 4. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zgłosił wniosek merytoryczny, aby z projektu uchwały usunąć 

zapis dotyczący kwoty 50 tys zł na remont związany z naprawą niecki basenowej na 

otwartym  kąpielisku miejskim przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj  w imieniu Klubu Radnych 

Obywatelskie Świebodzice poprosił o 10 minutową przerwę. 

 

Ogłoszono przerwę w obradach. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Prezes OSiR Mariusz Gawlik przekazał, że w okresie pandemii decyzje podejmowane są 

niestandardowo i sugerując się wnioskiem z Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej 

podjął Jego zdaniem słuszną decyzję, a jeżeli uchwała nie zostanie podjęta środki na pokrycie 
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tego zadania będą musiały pochodzić z innego źródła. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański zgłosił sprzeciw względem wniosku 

radnego Łukasza Kwadransa. Dodał, że gdyby ten remont nie został przeprowadzony, to 

basen nie zostałby otwarty. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) przekazał, że wnioski przeciwne mogą zgłaszać tylko 

radni. 

 

Radna Ewa Dziwosz poinformowała, że wniosek o naprawę niecki padł z Komisji i to radni 

prosili Pana Prezesa o wykonanie remontu niecki basenowej, który był konieczny, bo zagrażał 

bezpieczeństwu osób korzystających z tego basenu. Radna uważa, że środki zostały 

wydatkowane bardzo dobrze i będzie głosowała przeciw wnioskowi radnego Łukasza 

Kwadransa. 

 

Radny Łukasz Kwadrans przekazał, że nie zgłasza sprzeciwu do remontu niecki basenowej, 

a jedynie sposobu załatwienia sprawy. 

  

Radny Marek Gąsior poinformował, że remont basenu był konieczny. Mieszkańcy 

przyzwyczajeni są do tego obiektu szczególnie w okresie letnim, który istnieje już 40 lat. 

Radny podniósł w swojej wypowiedzi ważną kwestię jaką jest bezpieczeństwo naszych 

dzieci, i by nie topiły się po jakiś sadzawkach. Zwrócił się z prośbą do radnego Łukasza 

Kwadransa o wycofanie wniosku. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zapytał kiedy wypłynął wniosek z Komisji Zdrowia, Sportu i 

Pomocy Społecznej. Zgodził się z radnym Markiem Gąsiorem i poprosił, aby nie stawiać Jego 

w opozycji do mieszkańców oraz funkcjonowania basenu odkrytego, bo on jedynie nie 

zgadza się ze sposobem załatwienia tej sprawy. 

 

Radna Ewa Dziwosz poinformowała, że wniosek z Komisji został zgłoszony na początku 

roku. 

 

Radny Sławomir Łukawski (ad vocem) poinformował, że przychyla się do wniosku 

Łukasza Kwadransa. Przytoczył sytuację, jaka miała miejsce kiedy Burmistrz Paweł Ozga był 

radnym powiatowym i głosował  za zamknięciem szkół świebodzickich. Na pytanie dlaczego 

głosował tak, a nie inaczej, usłyszał odpowiedź, że dbał o finanse gminy. Radny dodał, że też 

dba o finanse gminy. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zapytał, dlaczego przez tyle miesięcy nie zostały podjęte zmiany 

w budżecie co do realizacji tego zadania. Dodał, że radni zgadzają się na remont niecki 
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basenowej, ale nie zgadzają się ze sposobem załatwienia. 

 

Prezes OSiR Mariusz Gawlik przypomniał, że 12 lub 13 marca br. zostały wyłączone z 

użytku wszystkie obiekty sportowe i przez długi czas nie było wiadomo kiedy będzie można 

te obiekty uruchomić. Przenoszenie wówczas środków i wykonywanie remontu w sytuacji 

kiedy nie było wiadomo czy i kiedy basen będzie otwarty, wydawało się mało zasadne, bo 

mogłyby być zarzuty, że wydane zostały środki, a obiekt nie będzie otwarty. Decyzja o 

odmrożeniu nastąpiła w połowie maja z ograniczoną ilością osób korzystających z basenu,  

złagodzono je w późniejszym terminie, i w połowie czerwca została podjęta decyzja o 

wykonaniu remontu. 

 

Radny Bogdan Kożuchowicz poinformował, że wniosek z Komisji wypłynął z dużym 

wyprzedzeniem,w tym też czasie była pandemia na którą powołuje się Pan Prezes i według 

radnego był to najlepszy okres do przeprowadzenia remontu tego obiektu. Następnie radny 

zadał pytanie, czy w planie fonansowo-rzeczowym był przewidziany remont niecki 

basenowej. Dodał, że w tej chwili radni postawieni są w sytuacji, gdzie wydatkowano środki 

publiczne na to zadanie, a nie wiadomo według jakiej procedury, na jakich zasadach 

wyłoniono wykonawcę i na takie działania radni nie wyrażają zgody. 

 

Radny Sebastian Biały zadał pytanie dlaczego Burmistrz nie podjął inicjatywy 

uchwałodawczej i nie zabezpieczył środków w budżecie na to zadanie mając już wiedzę o 

wniosku Komisji. Radny uważa, że za cały ten bałagan i za tą sytuacją stoi złe zarządzanie 

przez Burmistrza Pawła Ozgę. 

 

Prezes OSiR Mariusz Gawlik odpowiedział, że remont został zrealizowany zgodnie z 

obowiązującym w Spółce regulaminem i nie zostały złamane żadne reguły i przepisy. Dodał, 

że obiekt z użytkowania jest wyłączony zawsze do czerwca i tu pandemia nie miała nic 

wspólnego, bo i bez pandemii można było go wykonywać. Natomiast pandemia spowodowała 

to, że istniało bardzo duże ryzyko, że obiekt nie będzie z punktu prawnego dotyczącego 

przepisów pandemii, mógł być uruchomiony. Trudno było podjąć decyzję o szczątkowym 

jego remoncie w tym roku, bo być może w przyszłym byłaby decyzja o większym remoncie. 

 

Radny Bogdan Kożuchowicz (ad vocem) poinformował, że Jego zdaniem jeżeli zachodziła 

konieczność nawet szczątkowego remontu, to środki należało zabezpieczyć w budżecie 

wcześniej. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Łukasza Kwadransa. 

Wynik głosowania: 

5 głosów - „za” 

14 głosów - przeciw 
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0 głosów - wstrzymujących się 

Wniosek nie został przyjęty. 

 

 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że chciał złożyć kolejny wniosek merytoryczny, 

ale się wycofa, bo uważa, że  nie znajdzie poparcia radnych jak poprzedni. Dodał, że dyskusja 

toczyła się nad sposobem realizacji od strony finansowej zadań wyznaczonych Spółce, i że w 

tym roku wprowadzili do jej kapitału 500.000,-zł, a przez kilka miesięcy Spółka nie 

funkcjonowała, więc wydawałoby się, że oszczędności pewne można było poczynić. 

Następnie zwrócił się do Pani Skarbnik z zapytaniem, czy zwiększenie planu wydatków o 

kwotę 190.094,-zł wynika ze straty za rok 2019, czy jest konieczność realizacji tego tego 

zapisu w uchwale budżetowej i kiedy zamierza przekazać te środki do Spółki. 

 

Skarbnik Miasta Luiza Gass-Sokólska poinformowała, że bilans Spółki wygląda inaczej. 

Kwota 190.094,-zł jest zapisana Spółce w roku 2019, są to jeszcze rozliczenia, z których 

gmina nie wywiązała się z dopłat za lata 2017 – 2018, a bilans z roku 2019, rachunek zysków 

i strat przedstawia się inaczej. Dodała raz jeszcze, że jest to tylko wyrównanie z dopłat z lat 

poprzednich, a zyski i straty w bilansie przedstawiają się inaczej. 

 

Radny Łukasz Kwadrans przekazał, że chciałby poznać bilans Spółki OSiR. 

 

Skarbnik Miasta Luiza Gass-Sokólska poinformowała, że strata Spółki OSiR z roku 2018 

w stosunku do roku 2019 jest  mniejsza ok. 94.000,-zł  i strata wynosi 2.405.881,-zł. Taki 

zapis pochodzi z rachunku zysków i strat w sprawozdaniu finansowym Spółki. 

 

Prezes OSiR Mariusz Gawlik poinformował, że strata jest o 100.000,-zł mniejsza niż była 

planowana nie przez Niego, a jeszcze w roku wcześniejszym. Dodał, że zwiększyły się o 

200.000,-zł koszty z tytułu wynagrodzenia, które  podniesione zostało do najniższego wraz ze 

stażowym. 

 

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały z naniesionymi poprawkami wynikającymi z 

przegłosowania wniosku zgłoszonego prze radnego Sebastiana Białego. 

Wynik głosowania: 

16 głosów - „za” 

2 głosy - przeciw 

1 głos -  wstrzymujący się 

Uchwała została podjęta. 

 

2. Uchwała Nr XXXI/202/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Świebodzice na lata 2020-2026. 
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Przewodnicząc Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie 

uwag i pytań. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański poprosił o udzielenie głosu Pani 

Skarbnik Luzie Gass-Sokólskiej. 

 

Skarbnik Miasta Luiza Gass-Sokólska poinformowała, że w związku z wprowadzonymi 

zmianami w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. to zostaną 

uaktualnione i wprowadzone kwoty do WPF i do przedsięwzięć. Zmieni się kwota dotycząca 

planowanych dochodów ogółem, deficytu budżetowego jak również przychody i rozchody. 

Wprowadzone zmiany w poprzedniej uchwale będą uwzględnione w WPF w załączniku nr 1, 

2 jak również części opisowej. 

 

Radny Sebastian Biały poinformował, że projekt uchwały negatywnie został zaopiniowany 

co było konsekwencją projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. Dodał, że 

po uwzględnieniu Jego wniosku i uwzględnieniu tych poprawek w WPF rekomenduje, aby 

głosować za przyjęciem w/w projektu uchwały. 

 

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

17 głosów - „za” 

0 głosów - przeciw 

1 głos -  wstrzymujący się 

Uchwała została podjęta. 

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

 

3.  Uchwała Nr XXXI/203/2020 w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na 

lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Świebodzice z uwzględnieniem 

zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

 

Przewodnicząc Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie 

uwag i pytań. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański poprosił o udzielenie głosu Pani 

Kierownik Wydziału RS Grażynie Sikorskiej. 

 

Kierownik Wydziału  RS Grażyna Sikorska przedstawiła celowość podjęcia 

przedmiotowego projektu uchwały. Poinformowała, że Ministerstwo Klimatu ogłosiło nabór 

wniosków na tzw. zielono-niebieskie inwestycje w ramach Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach toczącego się naboru jest bardzo 

korzystne dofinansowanie, bo aż 75% kosztów kwalifikowanych, dlatego nasza gmina 

zdecydowała się złożyć swoje aplikacje. Jednym z warunków powodujących, że wniosek jest 

poprawny, jest aby zakres podmiotowy nad wnioskiem wynikał z dokumentów strategicznych 

gminy. Ministerstwo dopuszcza, aby załącznikiem był Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i 
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najlepszym rozwiązaniem dla gminy jest dokonanie w Planie zmian, który będzie 

załącznikiem do wniosku aplikowanego. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

16 głosów - „za” 

0 głosów -  przeciw 

0 głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta. 

Trzech radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

4.  Uchwała Nr XXXI/204/2020 w zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej 

obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora 

finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzice. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie 

uwag i pytań. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański poprosił o udzielenie głosu Pani Zofii 

Choińskiej pracownika Wydziału ES. 

 

Pracownik Wydziału ES Zofia Choińska przedstawiła celowość podjęcia przedmiotowego 

projektu uchwały. Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy obsługi finansowej i 

administracyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Centrum Usług Wspólnych. Projekt 

uchwały ma charakter porządkujący i aktualizujący. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła o przedstawienie opinii 

Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Zofię Marek. 

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Zofia Marek 

poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

18 głosów - „za” 

0 głosów -  przeciw 

0 głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta. 

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 
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5.  Uchwała Nr XXXI/205/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na 

terenie Gminy Świebodzice. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra  poinformowała, że zmienił się Dz U. z 

2018 r. poz. 996 z późn. zm. Prawo oświatowe, obecnie winno być Dz. U z 2020 r. poz 910, a 

następnie otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie uwag i pytań. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański poprosił o udzielenie głosu Pani Zofii 

Choińskiej pracownika Wydziału ES. 

 

Pracownik Wydziału ES Zofia Choińska przedstawiła celowość podjęcia przedmiotowego 

projektu uchwały. Poinformowała, że prawo oświatowe w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza możliwość zlokalizowania nie więcej niż 6 oddziałów przedszkolnych w innych 

lokalach na terenie danej miejscowości. W celu zwiększenia liczby miejsc w placówkach 

publicznych podjęto decyzję o zwiększeniu o 3 oddziały przedszkolne i to rozwiązanie 

pozwoli na zwiększenie o 75 ilość miejsc w publicznej sieci przedszkoli i będzie 

przeznaczona dla dzieci z przedszkola niepublicznego, gdyby placówka nie zabezpieczyła 

miejsc dzieciom. Przedszkola pozostają w swojej siedzibie tylko dodatkowe zajęcia będą się 

odbywały w innych lokalach tj.: w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, 3 i Szkole 

Podstawowej Integracyjnej. W/w projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała, czy to będą oddziały 

przedszkolne dzieci od 3 do 6 lat, czy oddziały tylko dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat. 

 

Pracownik Wydziału ES Zofia Choińska odpowiedziała, że w zależności jak się zgłoszą 

dzieci, bo jeżeli przedszkole będzie dysponowało zwiększoną liczbą miejsc, to będzie mogło 

w ramach swojej struktury dokonać przesunięć. Szkoły są przygotowane również na dzieci 3 

letnie i decyzja będzie należała do Dyrektora jak rozmieszczone zostaną dzieci. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że w dniu 22 lipca br. 

skontaktowała się z Nim matka dziecka uczęszczającego do Przedszkola Koniczynka. Pani 

przekazała, że dzwoniła do Przedszkola na Osiedlu Piastowskim, Dyrektor tej placówki  

odpowiedziała, że nie ma miejsc w przedszkolu i żłobku dla dzieci z Przedszkola Koniczynka,  

i że może przyjąć tylko kilka 6 latków. Pani dodała, że Burmistrz kolejny raz ich okłamał, bo 

co innego mówi radnym, co innego rodzicom i co innego na sesji. Poprosił, aby Zastępca 

Burmistrza odniósł się do tych zarzutów. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański wyjaśnił, że sytuacja związana z 

Przedszkolem Koniczynka jest przez Niego zastaną i przez okres swojego urzędowania starał 

się z nią zapoznać. Prześledził korespondencję pomiędzy Dyrektorką Przedszkola, a 

Wydziałem Oświaty. Prześledził te informacje starając się w tej chwili przygotować miejsca 

w szkołach w razie sytuacji, gdyby dzieci nie  mogły uczęszczać do Przedszkola Koniczynka. 

Dodał, że jeżeli chodzi o żłobki, to w dniu jutrzejszym jest umówiony na spotkanie z 
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Dyrektorami Publicznych Przedszkoli w celu możliwości określenia i znalezienia alternatywy 

dla tych rodziców, gdzie w tej chwili ich dzieci uczęszczają do Koniczynki. Nie jest intencją 

Urzędu, aby dzieci z Koniczynki zabierać, a Pani Dyrektor Przedszkola Koniczynka znajdzie 

miejsce do prowadzenia swojej działalności i zapewni rodzicom opiekę nad dziećmi. Dodał, 

że w miesiącu grudniu rodzice dzieci z Koniczynki chcieli spotkania z Burmistrzem, 

wyznaczono termin, lecz do spotkania nie doszło. W piątek również odbyło się spotkanie w 

Szkole Podstawowej Integracyjnej na które zaproszeni byli rodzice, Pani Dyrektor, aby móc 

porozmawiać, ustalić proces działania, bo przecież nikt nikomu nie chce zaszkodzić, dzieci są 

naszym dobrem i Urząd chce zabezpieczyć im opiekę. 

 

Radny Adam Tobiasz (ad vocem) poinformował, że na ostatniej Komisji Oświaty, 

Wychowania i Kultury było powiedziane, że 75 miejsc będzie zapewnione dla dzieci z 

Przedszkola Koniczynka w szkołach na czas 1 roku, i że budynek na Osiedlu Sudeckim 

będzie wyremontowany. Zwrócił się z pytaniem do Burmistrza, czy są, czy będą 

zabezpieczone środki na remont budynku, kiedy planowany jest remont, w tym czy w 

przyszłym roku, czy remont dotyczy powstania Publicznego Przedszkola czy Żłobka, czy zna 

decyzje rodziców w razie nieprzedłużenia umowy z prywatnym podmiotem, bo z tego co wie, 

to większość rodziców nie wyraża zgody na przejście do innej placówki, a co z miejscami do 

żłobka w sytuacji kiedy do gminnego nie dostało się 40 dzieci.   

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański odpowiedział, że jeżeli uda się przejąć 

budynek Przedszkola na Osiedlu Sudeckim, zamiar jest taki, aby rozpocząć remont w 

przyszłym roku i od września dzieci mogłyby do niego uczęszczać. 

 

Pracownik Wydziału ES Zofia Choińska poinformowała, że jest opracowany harmonogram 

działań. W tym roku nie ma środków zabezpieczonych, bo i nie ma takiej potrzeby. W tym 

roku będzie przejęcie budynku, a jego remont planowany jest w styczniu przyszłego roku. 

Dodała, że rekrutacja do żłobka odbywała się we wcześniejszych miesiącach, Urząd nie 

posiada wiedzy ile dzieci  zostało zapisanych, ponieważ Dyrektor Przedszkola Koniczynka 

nie przekazała tych danych, a to z tego względu, że gmina nie dofinansowuje do przedszkoli. 

Tak jak wspomniał Zastępca Burmistrza, ma odbyć się spotkanie z Dyrektorkami Przedszkoli 

w celu wypracowania stanowiska pomocy rodzicom w zabezpieczeniu opieki ich dzieciom na 

1 rok, bo zgodnie z harmonogramem robót, placówka od 1 września ma być uruchomiona. 

 

Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj. 

 

Radna Zofia Marek poinformowała, że nie rozumie wypowiedzi Zastępcy Burmistrza „jeżeli 

uda się przejąć budynek Przedszkola”. Radna myśli, że rozwiązania prawne jakie już zostały 

podjęte to zostały podjęte zbyt późno. Dodała, że dochodzą informacje, że Pani Dyrektor 

rozpoczęła rekrutację do przedszkola i sytuacja rzeczywiście jest patowa. Burmistrz jak i 

radni na tę chwilę muszą mieć szeroką informację i podjąć takie działania, aby żaden z 

rodziców nie poczuł się skrzywdzony. Były propozycje spotkań tzw. drzwi otwarte rodzice się 

nie pojawili, bo być może czas wakacyjny nie bardzo służy i zbyt późno zostały podjęte 

rozwiązania. Zwróciła się z apelem, aby nie odpuszczać spotkań z rodzicami, uspokajać ich  i 

informować, że rozwiązania się znajdą dla każdego dziecka łącznie z takim, że dzieci całymi 

grupami wraz z opiekunkami będą przenoszone. Podzieliła się taką uwagą, że zamknięcie 
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tego budynku na 1 rok to jest rzecz, która nie powinna mieć miejsca i myśli, że można było 

poszukać środków w Urzędzie, które pozwoliłyby ten remont podjąć wcześniej. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że indolencja, niemoc, brak zaangażowania  

przełożyło się na to, co mamy w rzeczywistości. Temat Przedszkola Koniczynka jest znany 

radnym od kilku miesięcy, a w wypowiedzi Zastępcy Burmistrza nie pojawiły się nowe 

informacje. Dodał, że są to zadania własne gminy, a nie było pomysłu, w budżecie nie 

zabezpieczono środków na prowadzenie opieki przedszkolnej. Jeżeli kończyła się umowa 

końcem maja i była taka decyzja, że ma to być Przedszkole Publiczne, trzeba było możliwie 

szybko przejąć obiekt, zinwentaryzować, przeprowadzić remont i możliwie szybko czyli we 

wrześniu, po naborze, kontynuować tam działalność. Radny zaznaczył, że znalazło się 

70.000,-zł na przebudowę pomieszczeń Urzędu na drugie już Biuro Obsługi Klienta, 50.000,-

zł na naprawę nicki basenowej, 70.000,-zł na adaptację tężni solankowej, a te środki można 

było przeznaczyć na Przedszkole. 

 

Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański (ad vocem) poprosił, aby nie wzbudzać 

negatywnych emocji, został poproszony o udzielenie odpowiedzi i stara się udzielić. 

Poinformował, że ma przed sobą korespondencję prowadzoną z Panią Dyrektor z którego 

wynika, że w dniu 12 lipca 2019 r. otrzymała pismo o nie przedłożeniu umowy dzierżawy. 

Przy odpowiedniej chęci i możliwości współpracy, znalazłyby się rozwiązania tej sytuacji. 

Dodał, że stanowisko Urzędu było takie same jak Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury, 

która podjęła decyzję o nieprzedłużaniu umowy najmu tego lokalu na kolejny rok. Mimo 

wszystko ma nadzieję, że problem uda się rozwiązać i zapewnić miejsca w przedszkolu 

wszystkim dzieciom w placówkach publicznych. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza 

Miasta. To Burmistrz wysłał pismo do Dyrektor Przedszkola przypominające o dacie 

zakończenia umowy dzierżawy obiektu, ale od lipca 2019 r. ten sam Burmistrz nie zrobił nic, 

nie zabezpieczył złotówki w budżecie, ani organizacyjnie nie zabezpieczył ciągłości opieki 

przedszkolnej w tym obiekcie, ani przez podmiot niepubliczny, ani przez podmiot publiczny. 

 

Radna Ewa Dziwosz poinformowała, że najważniejsze z tych wszystkich wypowiedzi jakie 

padają na sesji, to jest informacja dla rodziców, że nie są sami z tym problemem, że bez 

względu na przynależności radnych wszyscy uważają, że nie może być sytuacji takiej, że 

Przedszkole Koniczynka się zamknie to rodzice zostaną z dziećmi w domach i nie będą 

mogły kontynuować zatrudnienia. Dodała, że ważne jest też to, że Burmistrz tak się deklaruje, 

że również wszystkie osoby zatrudnione w tym Przedszkolu mające kwalifikacje zostaną 

zatrudnione przez gminę. Poprosiła o zmianę harmonogramu po to, aby remont placówki 

rozpoczął się znaczenie wcześniej niż w marcu. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) poinformował, że Jego zdaniem to jeszcze przez 

miesiąc i cztery dni będą słyszeli o planach i harmonogramach i ma nadzieję, że rodzice 

dzieci rozliczą Burmistrza z tej bezczynności. Dodał, że nie zmieniło się nic od poprzednich 

sesji, oprócz przedłużenia aneksem umowy, a z harmonogramu, który poznali wynika, że 

przez rok obiekt nie będzie pełnił swojej funkcji użytkowej, czyli przez rok nie będzie pełnił 

możliwości opiekuńczych. 
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Radny Adam Tobiasz zwrócił się ponownie do Burmistrza z zapytaniem czy mogą mieć  

pewność, że powstanie tam przedszkole i żłobek nie mając w budżecie na ten cel 

zabezpieczonych środków, ponieważ rodzice się boją, że nie będzie tam ani przedszkola ani 

żłobka. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że radna Zofia Marek i radny Sławomir 

Łukawski są w tej chwili nieobecni. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła o przedstawienie opinii członka 

Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury Adama Tobiasza. 

 

Radny Adam Tobiasz poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

17 głosów - „za” 

0 głosów -  przeciw 

0 głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta. 

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

 

6.  Uchwała Nr XXXI/206/2020 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Świebodzice. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie 

uwag i pytań. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański poprosił o udzielenie głosu Pani Zofii 

Choińskiej pracownika Wydziału ES. 

 

Pracownik Wydziału ES Zofia Choińska przedstawiła celowość podjęcia przedmiotowego 

projektu uchwały. Poinformowała, że na każdy rok szkolny określa się średnią cenę paliwa w 

gminie, ponieważ jest to konieczne do wyliczenia i zwrotu kosztów jednorazowego przewozu 

niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych. Dodała, że w naszej gminie jest jedno 

dziecko dowożone przez rodzica własnym środkiem transportu. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

17 głosów - „za” 

0 głosów -  przeciw 

0 głosów - wstrzymujących się 
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Uchwała została podjęta. 

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

 

7.  Uchwała Nr XXXI/207/2020 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta. 

 

Przewodnicząc Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie 

uwag i pytań. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański przybliżył uzasadnienie celowości 

podjęcia przedmiotowego projektu uchwały. Dodał, że w dniu 25 maja 2020 r. Skarbnik 

Miasta Pani Luiza Gass-Sokólska złożyła pisemny wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z 

dniem 25 sierpnia 2020 r., na mocy porozumienia stron, w związku z przejściem na 

emeryturę. 

 

Przewodnicząc Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła o zgłaszanie uwag i pytań. 

 

Podziękowania za długoletnią współpracę na rzecz gminy złożyli radny Bogdan 

Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański, Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Halina Mądra w imieniu swoim i radnych, radny Łukasz Kwadrans, radny 

Zbigniew Opaliński  i radny Adam Tobiasz 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały 

Wynik głosowania: 

6 głosów - „za” 

0 głosów -  przeciw 

4głosy – wstrzymujące się 

Uchwała została podjęta. 

Dziewięciu radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

 

Skarbnik Miasta Luiza Gass-Sokólska podziękowała za przychylenie się do Jej wniosku. 

Następnie złożyła podziękowania dla wszystkich Przewodniczących Rad Miejskich z którymi 

miała okazję pracować przez 13 lat. 

 

8.  Uchwała  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji 

zadania z zakresu lokalnego transportu publicznego o charakterze użyteczności 

publicznej. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że nastąpiły zmiany w 

podstawie prawnej poprzez dopisanie „ z późn. zm.” 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański poprosił o przedstawienie projektu 

uchwały przez Panią Kierownik Wydziału IT Magdalenę Drab - Osiewacz. 

 

Kierownik Wydziału IT Magdalena Drab - Osiewacz poinformowała, że podjęcie 

przedstawionego projektu uchwały ma zapewnić mieszkańcom Świebodzic i Strzegomia 

wspólny transport, który realizować będzie gmina Strzegom. Następnie przytoczyła projekt 
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Porozumienia międzygminnego. Dodała, że przedmiotowe Porozumienie zostanie zawarte po 

przyjęciu w/w projektu uchwały. Jest to uchwała intencyjna, korzystna dla naszej gminy, 

ponieważ gmina Strzegom chce zapewnić transport nie tylko swoim mieszkańcom również 

mieszkańcom Świebodzic. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że wyjaśnienia Pani 

Kierownik są niewystarczające i składa wniosek merytoryczny o zdjęcie tego projektu 

uchwały z porządku obrad. Dodał, że w uzasadnieniu bak konkretnych wyliczeń, brak 

terminów, brak informacji kto będzie za to płacił. Zdaniem radnego projekt uchwały jest źle 

skonstruowany i wnosi w imieniu radnych, aby Burmistrz raz jeszcze pochylił się nad jego 

przygotowaniem i przedstawił konkretne rozwiązania, które mogłyby być zawarte w tym 

projekcie uchwały. Nadmienił, że radni nie są przeciwko kursom na linii Strzegom – 

Świebodzice, wręcz przeciwnie, uważają, że te kursy są potrzebne dla mieszkańców 

Świebodzic, jednak powinno to być oparte na konkretnych wyliczeniach. 

 

Radny Sebastian Biały poinformował, że Jego zdaniem po raz kolejny jest skandaliczna 

sytuacja jeżeli chodzi o współpracę na linii Burmistrza z radnymi. Dodał, że jeżeli 

uzasadnienie do projektu uchwały jest jego integralną częścią, to projekt uchwały został 

złożony w dniu dzisiejszym. Radni nie mieli okazji poznać porozumienia, które przeczytała 

Pani Kierownik i według radnego to projekt uchwały został przygotowany w dniu 

dzisiejszym. W Jego ocenie to, że porozumienie zostało odczytane w dniu dzisiejszym to 

skandal. 

 

Radny Janusz Kościukiewicz zgłosił wniosek przeciwny, ponieważ jest to uchwała 

intencyjna i według radnego nie należy hamować działań Burmistrza. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj (ad vocem) odpowiedział radnemu 

Januszowi Kościukiewiczowi, że radni nie chcą być po raz kolejny oszukani tak jak to było z 

Porumienieniem z Powiatem Świdnickim, do którego wypracowania mieli być zaproszeni 

radni, a Burmistrz tego nie zrobił. W obawie, że sytuacja może się powtórzyć, oczekują 

konkretnych informacji co będzie zawierało Porozumienie i poprosił o przystąpienie do 

głosowania nad wnioskiem. 

 

Radna Ewa Dziwosz poprosiła o udzielenie informacji, dlaczego w dniu dzisiejszym zostało 

odczytane radnym Porozumienie i dlaczego nie było załącznikiem do projektu uchwały. 

 

Radny Sebastian Biały zwrócił się do radnego Janusza Kościukiewicza, aby czytał projekty 

uchwał, bo po jego przyjęciu nie będzie już można zrobić nic w sprawie tego Porozumienia. 

 

Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański  poprosił mecenasa o wyjaśnienie. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki poinformował, że uchwała, co do jej istoty, nie będzie wyglądać 

inaczej, niż w zaprezentowanym projekcie. Dodał, że jedyna zmiana może polegać na tym, że 

Porozumienie z gminą Strzegom będzie stanowić załącznik do uchwały, natomiast te 

szczegóły, które były poruszane w dyskusji, uchwała określać nie będzie. Takie szczegóły jak 

rozkład jazdy, czy lokalizacja przystanków mogłyby być zredagowane w treści Porozumienia, 
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ale to by oznaczało, że zmiana rozkładu jazy nawet nieistotna, lub zmiana lokalizacji 

przystanku, będzie wymagać zmiany Porozumienia, a wcześniej podjęcia stosownych uchwał 

przez rady dwóch gmin. Organizatorem przewozów w tym przypadku jest gmina Strzegom, a 

gmina Świebodzice nie ponosi żadnych wydatków natury finansowej, ani żadnych kosztów. 

Porozumienie natomiast jest niezbędne, aby gmina Strzegom mogła wykonywać część 

przewozu na fragmencie trasy w granicach administracji innej gminy. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że w imieniu Klubu Radnych Wspólne 

Świebodzice będzie głosował za wnioskiem Wiceprzewodniczącego Tomasza Czekaja. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że po konsultacji z 

Mecenasem Jerzym Świteńkim będziemy przegłosowywać wniosek merytoryczny o zwrot 

projektu uchwały do wnioskodawcy. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) poprosił, aby wnioskodawca zgłosił wniosek, 

ponieważ, ani Pan mecenas, ani Zastępca Burmistrza nie mogą składać wniosków 

formalnych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że po konsultacji z 

Panem mecenasem chciałby doprecyzować swój wniosek, który brzmi w sposób następujący:  

„wniosek formalny o zwrot projektu uchwały do wnioskodawcy”. 

 

Poddano pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Czekaja. 

Wynik głosowania: 

10 głosów - „za” 

5 głosów -  przeciw 

1 głos - wstrzymujących się 

Wniosek został przyjęty. 

Trzech radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

 

8.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

 

Radny Adam Tobiasz w imieniu grupy Młodzi dla Świebodzic jak i swoim zwrócił się do 

Burmistrz informując, że jest im przykro, iż Burmistrz nie zaszczycił swoją obecnością na 

otwarciu Jadłodzielni w Świebodzicach. Dodał, że obecność Burmistrza w tak ważnej 

inicjatywie dla młodych ludzi była nobilitująca. W dniu otwarcia rano otrzymali wiadomość, 

że Burmistrz będzie nieobecny i aby w przyszłości  powiadamiać Jego wcześniej. Zaproszenie 

zostało przekazane na trzy dni przed otwarciem Jadłodzielni. Radny zapytał, na ile dni przed 

jakimkolwiek spotkaniem należy wysłać zaproszenie i dlaczego wiadomość o nieobecności 

Burmistrza nie została wysłana wcześniej, tylko w dniu otwarcia. Natomiast na to spotkanie 

został oddelegowany w zastępstwie pracownik pomocy administracyjnej, nie podając nam 

nazwiska tej osoby. Zdaniem radnego było to lekceważenie i brak tzw. kindersztuby, ponieważ 

powinno Burmistrzowi zależeć na środowisku młodych ludzi, a Wydział Promocji w swoim 

komunikacie na stronie miejskiej nie podał nazwisk radnych, którzy brali udział w tym 

spotkaniu. Odniósł się również do wywiadu jaki został udzielony w Radiu Sudety 24, w którym 

Burmistrz wypowiedział się na temat Jadłodzielni w sposób negatywny i krzywdzący 
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cyt.” dość hucznie było, było huczne otwarcie, widzieliśmy to na portalach społecznościowych 

gdzie radni uczestniczyli, natomiast martwi mnie rzecz taka , że lodówka, mówimy o otwarciu 

jest pusta. Dlaczego jest pusta, czy inicjatorzy zapomnieli by tam dbać o to i donosić w jakiś 

sposób, że nie tylko otwarcie lodówki jest najważniejsze, ażeby ona funkcjonowała” koniec 

cyt. Następnie zwrócił się do Burmistrza, iż nie zapomnieli o lodówce 

i są tam codziennie, mogą potwierdzić to firmy, od których odbierają pieczywo oraz żywność, 

także codziennie coś w lodówce się znajduje, a to, że jest pusta świadczy o tym, że żywność na 

bieżące jest zabierana. Dodał, że Burmistrz w Radiu powinien chwalić świebodzicką młodzież, 

a nie krytykować. 

 

Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj. 

 

Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański poinformował, że interpelacja jest skierowana do 

Burmistrza i to w sposób odpowiedni Burmistrz ustosunkuje się do wypowiedzi radnego. 

 

Radny Marek Gąsior zadał pytanie związane z kradzieżą pieniędzy z OSiR-u. Poprosił, aby 

informacji udzielił Prezes OSiR-u Pan Mariusz Gawlik. 

 

Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański poprosił o udzielenie głosu osobie najbardziej 

kompetentnej Prezesowi OSiR Mariuszowi Gawlikowi. 

 

Prezes OSiR  Mariusz Gawlik poinformował, że postępowanie prowadzone jest od roku 2018, 

natomiast w roku 2019 nastąpił pewien przełom, ponieważ po kolejnym zażaleniu na 

działalność Prokuratora Rejonowego w lipcu postępowanie zostało przekazane do Prokuratury 

Okręgowej, która ponownie rozpoczęła przesłuchania świadków, ale też i dopuszczenie 

świadków których im zaproponowano. Został zmodyfikowany zakres dochodzenia, ponieważ 

rozszerzone zostało dochodzenie o lata   kiedy OSiR nie był Spółką tj. o rok 2013. Zostały 

postawione zarzuty dwóm osobom, Prokurator w związku z nowymi okolicznościami 

rozszerzył ekspertyzę, która została skierowana do biegłej o nowe zagadnienie. Sprawa na razie 

się przedłuża ze względu na epidemię. Po zakończeniu ekspertyzy będzie znana wielkość straty 

jaka będzie szacowana przez biegłą. Dodał, że zostały zabezpieczone mieszkania osoby, która 

uznana jest za sprawczynię, jedno zabezpieczone przez Prokuratora, a jedno przez Spółkę w 

postępowaniu cywilnym, które zostało wstrzymane do czasu zakończenia ekspertyzy i 

postępowania Prokuratora. Ekspertyza powinna być wykonana do czerwca jednak ze względu 

na Covid-19 sprawa się przedłuża.  Według Prezesa postępowanie idzie w dobrym kierunku . 

 

Radny Sebastian Biały (ad vocem) poinformował, że cieszy się z podanych informacji, bo na 

pytania zadawane na poprzednich sesjach Burmistrz odpowiadał, że jest niekompetentny by 

odpowiadać. Przypomniał o bardzo ważnej sprawie, a mianowicie o wyprowadzonych 

pieniądzach również z Biblioteki przez tę sama osobę i ma nadzieję, że rozstrzygnięcie będzie 

obopólne z korzyścią dla OSiR i Biblioteki. 

 

Radny Jan Klepiec złożył podziękowanie za szybką interwencję na złożoną w dniu 9 czerwca 

br. interpelację w sprawie wykonania progów zwalniających przy ul. Młynarskiej. 

Następnie radny złożył kolejną interpelację w sprawie umożliwienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w tym niepełnosprawnymi poruszającymi się na wózkach 
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inwalidzkich do niecki basenu odkrytego. 

 

Prowadzenie obrad przejęła Przewodniczący Rady Miejskiej Halina Mądra. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przekazała, że ucieszył ją fakt szybkiego 

załatwienia interpelacji radnego Jana Klepca. Dodała, że odpowiedzi na interpelacje innych 

radnych są lub są z opóźnieniem, a Jej interpelacje, które złożyła do tej pory, to żadna nie została 

zrealizowana i otrzymuje lakoniczne odpowiedzi, że zostanie zrealizowana w późniejszym 

terminie, albo, że należy wykonać projekty. 

 

Radny Janusz Kościukiewicz zwrócił się do radnego Adama Tobiasza i do grupy Młodzi dla 

Świebodzic. Jako radny z Osiedla Sudeckiego i mieszkający tam prawie 50 lat, chciałby być 

zaproszony na otwarcie Jadłodzielni. Jednak radny Adam Tobiasz zaprosił tylko tzw. „swoich 

radnych”, a zapomniał o radnych z Klubu Form Wspierania Inicjatyw Lokalnych, do którego 

do niedawna należał i z którego startował do Rady Miejskiej. Następnie zwrócił się do Zastępcy 

Burmistrza Miasta Tobiasza Wysoczańskiego z zapytaniem czy wystosował już odpowiednie 

pismo do Premiera, aby otrzymać pieniądze w kwocie 1.200. 000,-zł na inwestycje, które na 

ostatniej sesji prezentował Wiceminister Klimatu Ireneusz Zyska  i poprosił, żeby tego 

dopilnował.   

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała radnego Janusza 

Kościukiewicza, że była to kwota ponad 1.400.000,-zł, i nie jest  przeznaczona tylko na 

inwestycje, ale również na oświatę i inne sprawy, bo w tej promesie nie było wyznaczonego 

celu na co mają być wydatkowane te pieniądze. 

 

Radny Adam Tobiasz zabrał głos w sprawie wypowiedzi radnego Jana Klepca. Poinformował, 

że również złożył interpelację w tej samej sprawie i dziwi Jego, że w piśmie radnego Jana 

Klepca nie zawarta jest ta sama informacja co u Niego.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zwrócił się z pytaniami do Zastępcy 

Burmistrza w sprawie: 

– co dzieje się z naszymi autobusami, bo jeździł po Świebodzicach wynajęty autobus z 

MPK ze Świdnicy, zastępujący autobusy obsługujący nasze linie komunikacyjne, 

– kto w tej chwili przyjmuje mieszkańców Świebodzic 

 

Radny Jan Klepiec (ad vocem) odniósł się do wypowiedzi radnego Adam Tobiasza 

informując, że radny złożył wniosek, a nie interpelację, a jest to wielka różnica. Poprosił, aby 

nie mówić, że zrobili to razem, bo to on był z pracownikiem Urzędu Wydziału IT na ul. 

Młynarskiej. 

 

Radny Adam Tobiasz (ad vocem) poinformował radnego Jana Klepca, że nie ma do Niego 

pretensji, ale jak coś robi się razem, to powinno wybrzmieć. Dodał, że w tej sprawie 

komunikowali się telefonicznie. Następnie radny odniósł się do wypowiedzi Janusza 

Kościukiewicza informując, że do Biura Rady nie zostały wysłane żadne zaproszenia na 

otwarcie Jadłodzielni, natomiast rozwieszone były plakaty i informacje, i kto chciał ten 

przyszedł. 
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Radny Janusz Kościukiewicz (ad vocem) zgłosił, iż uważa, że był to błąd, że zaproszenia nie 

zostały wysłane do Biura Rady. 

 

Radny Bogdan Kożuchowicz w imieniu mieszkańców ulicy Świdnickiej zgłosił o 

skorygowanie znaków zakazujących zatrzymywanie się do obszaru jezdni, ponieważ tak 

postawione znaki uniemożliwiają korzystanie z podjazdów. Poprosił Kierownika Wydziału IT 

o rozważenie możliwości ustawienia tego samego znaku po prawej stronie ulicy. 

Następnie zwrócił się do Zastępcy Burmistrza Miasta z prośbą o podanie przyczyny 

zwolnienia Dyrektora MZN. 

  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj (ad vocem) zgłosił, iż nie otrzymał 

odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański  poinformował Tomasza Czekaja, że ze 

względu na dalsze obostrzenia związane z koronawirusem, przyjęcia mieszkańców są 

wstrzymane, a odnośnie autobusów odpowiedzi udzieli Prezes ZGK.  Dodał, że zwolnienie 

Dyrektora MZN było decyzją Burmistrza i nie może podać podstawy zwolnienia, ponieważ 

jest to informacja publiczna, a ewentualnych odpowiedzi Burmistrz udzieli piśmie. 

 

Radny Zdzisław Pantal przypomniał radnemu Bogdanowi Kożuchowiczowi, że za Jego 

kadencji zapadły decyzje o połączeniu MZN z Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej. 

Dodał, że nie ma wiedzy czy takie prace trwają i czy to było przyczyną zwolnienia Dyrektora 

MZN. 

 

Prezes ZGK Grzegorz Cabanek poinformował, że od jakiegoś czasu po naszym mieście 

jeździ autobus wypożyczony z MPK Świdnicy. Jest to autobus, którym ZGK posiłkuje się w 

awaryjnych sytuacjach i taka sytuacja miała miejsce w mienionym czasie, w chwili kiedy 

jeden z autobusów znajdował się na okresowym przeglądzie technicznym. 

 

Radny Bogdan Kożuchowicz (ad vocem) sprostował wypowiedź  radnego Zdzisława 

Pantala, że były to jedynie pomysły, które nie zostały wdrożone. Następnie radny zwrócił się 

do Prezesa ZGK z pytaniem, czy jest już odpowiedź producenta czy pośrednika w sprawie 

śmieciarki, jeżeli jest, to co zawierała. 

 

Prezes ZGK Grzegorz Cabanek odpowiedział, że sytuacja ze śmieciarką jest tematem 

złożonym. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska szczegółowo omawiał ten temat. Dodał, że do  końca miesiąca producent 

zabudowy ma określić sposób usunięcia niesprawności układu do rozładunku kontenerów 

KP7. Termin został zaproponowany przez dostawcę po dokonaniu ponownych pomiarów 

całego układu i na tą ekspertyzę z ich strony i na podjecie dalszych działań oczekują. 

Równolegle podjęte są działania prawne, stanowisko Spółki jest takie, aby otrzymać zwrot 

poniesionych kosztów, które Spółka poniosła w związku z dostawą tego pojazdu. 

 

Radny Bogdan Kożuchowicz (ad vocem) poinformował, że nie jest zadowolony z 

odpowiedzi na zadane pytanie. Poprosił o bieżącą informację dla radnych. 
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Prezes ZGK Grzegorz Cabanek poinformował, że udzieli pisemnej odpowiedzi na ręce 

Przewodniczącej Rady. 

 

Radny Adam Tobiasz zadał pytania jn.: 

1. Czy jest szansa aby została otwarta sauna na krytym basenie. Jeżeli tak, to kiedy, jeżeli 

nie, to dlaczego. 

2. Czy jest możliwość otwarcia boisk Orlik. 

3. Czy został wyłoniony Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy. 

   

Ad. 3 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański poinformował, że w pierwszym naborze 

na to stanowisko nikt się nie zgłosił. W dniu dzisiejszym został wznowiony i będzie trwał do 

8 sierpnia br. 

 

Ad. 1 i 2 

Prezes OSiR Mariusz Gawlik odpowiedział, że boisko Orlik udostępnione zostało od 

pierwszego dnia zniesienia obostrzeń, natomiast obiekt na Osiedlu Sudeckim nie posiada 

węzła sanitarnego i na tę chwilę nie można go udostępnić ponieważ są to wymogi 

Rozporządzenia dotyczącego pandemii. Dodał, że również to Rozporządzenie powoduje 

ograniczenia umożliwiające udostępnienia takich obiektów jak sauny. 

 

Prowadzenie obrad przejęła Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra. 

 

Radny Janusz Kościukiewicz zwrócił z wnioskiem do Przewodniczącej Rady, aby następna 

sesja odbyła się w warunkach tradycyjnych. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra wyjaśniła, dlaczego dzisiejsza sesja 

odbywa się on-line i dodała, że już kolejna odbędzie się w trybie tradycyjnym. 

 

Radny Sebastian Biały chciałby się dowiedzieć na jakich warunkach Radio Sudety 24 

zostało patronem medialnym miasta Świebodzic, ile to kosztuje i co w zamian miasto 

otrzymuje. 

 

Kierownik Wydziału PK Ilona Szczygielska poinformowała, że miasto nasze nie ponosi z 

tego tytułu żadnych kosztów. Dodała, że współpraca układa się bardzo dobrze, podobnie jak z 

innymi partnerami medialnymi i jest to promocja dla miasta. 

 

Radny Sebastian Biały (ad vocem) odpowiedział, że wypowiedź Kierownika Wydziału nie 

była przekonująca, ponieważ Jego zdaniem nikt nic nie robi za darmo. Poprosił o podanie 

namiarów, bo sam chciałby skorzystać i wypromować siebie i nadal prosi o podanie 

konkretów co gmina ma dać w zamian. 

 

Kierownik Wydziału PK Ilona Szczygielska poinformowała, że na stronie Radia Sudety 24 

są podane szczegółowo dane kontaktowe. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra w nawiązaniu do wypowiedzi Kierownika 

Wydziału PK dotyczącego promocji miasta poinformowała, że nie można tego powiedzieć o 

Gazecie Świebodzic ponieważ szkaluje miasto, radnych i pracę rady. Z ubolewaniem 

stwierdziła, że zamieszczanie anonimowych donosów jest oburzające i nie na miejscu. Ma 

wątpliwość, że taki anonim na tym etapie gazeta pozyskała od Prokuratury. Dodała, że 

otrzymała pismo od Burmistrza z informacją, że taki animom wpłynął do Urzędu. Następnie 

zwróciła się z apelem do tych mieszkańców, którzy również chcieliby złożyć taki anonim, aby 

wcześniej przemyśleli swoją decyzję. 

 

Radny Łukasz Kwadrans w imieniu rzeszy mieszkańców zapytał o kolejne odsłony i 

osiągnięcia hobby Burmistrza Pawła Ozgi, jakim jest jazda na motorze. Według radnego jest 

to spowodowane brakiem obecności Burmistrza na posiedzeniach komisji i sesji. 

Dodał, że ma szereg wniosków i zapytań, ale nie widzi sensu zadawania ich, ponieważ nie ma 

adresata w osobie Burmistrza. Zwrócił się z prośbą, aby w protokóle zostały zawarte 

wszystkie pytania radnych. 

 

Radny Adam Tobiasz złożył interpelację w sprawie: 

– naprawy schodów przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy drodze DK34 

ponieważ stan schodów i podjazdów dla wózków inwalidzkich jest w bardzo złym 

stanie technicznym, 

– mieszkańcy ul. Wiejskiej proszą o zamontowanie na placu zabaw piaskownicy, 

– mieszkańcy ul. Sikorskiego proszą o pilną interwencję poprzez zamontowanie progów 

zwalniających lub częste kontrole policji odnośnie przekraczania prędkości przez 

poruszające się po niej pojazdy. 

 

Radny Adam Tobiasz odczytał interpelację, którą złożył do Burmistrza w dniu 21 lipca br. 

dotyczącą nieruchomości przy ul. Wiejskiej. 

 

Radny Sebastian Biały zgodził się z wypowiedzią radnego Łukasza  Kwadransa, że 

większość pytań jest kierowana do Burmistrza, który jest nieobecny na dzisiejszym 

posiedzeniu, ale pomimo to, pytania będzie zadawał, bo i tak jak się udaje zadać pytanie 

Burmistrzowi to odpowiada, że jest niekompetentny. Czy była prowadzona akcja zbierania 

podpisów pod apelem urzędników do radnych, kto ją organizował i w jaki sposób była 

prowadzona. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że wystosowała pismo do 

urzędników odnośnie tego apelu i prosiła o ustosunkowanie się i złożenie do Biura Rady 

deklaracji spotkania z radnymi opozycyjnymi. Deklaracji żadnej nie złożono. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański wyjaśnił, że sprawa apelu jest sprawą 

wewnętrzną pracowników Urzędu a Burmistrzem, i to Burmistrz udzieli odpowiedzi na 

piśmie. 

 

Radny Sebastian Biały (ad vocem) poinformował, że apel został opublikowany w Gazecie 

Świebodzic na stronie miejskiej. Następnie Przewodnicząca Rady wystosowała pismo, w 

którym prosi osoby chętne i te, które podpisały się pod tym apelem o wyrażenie chęci 
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spotkania w celu wyjaśnienia sytuacji. Natomiast zbiórka podpisów odbyła się w terminie 

późniejszym, bo dochodziły do Niego sygnały, że pracownicy byli zapraszani do gabinetu 

Burmistrza i Burmistrz prosił ich o podpisywanie tego apelu. Radny chciałby się dowiedzieć 

czy jest to prawdą, bo jeżeli nie, to prosi o zdementowanie tych informacji. 

 

Radny Sebastian Biały zadał pytanie dotyczące MDK. Kilka tygodni temu powołana została  

Dyrektor tej placówki na okres 5 lat, a zgodnie z przepisami, jeżeli powołuje się osobę na 

takie stanowisko Dyrektora instytucji kultury i nie jest przeprowadzony konkurs, to taka 

osoba powinna przedstawić plan działania instytucji kultury na cały ten okres. Radny chciałby 

zapoznać się z takim planem, ponieważ nigdzie takiego planu funkcjonowania nie widział. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański odpowiedział, że radny otrzyma 

odpowiedź na piśmie. 

 

Radny Adam Tobiasz poinformował, że otrzymał odpowiedź na zadane pytanie dotyczące  

powołania Zarządzeniem Burmistrza Panią Katarzynę Woźniak na stanowisko Dyrektora 

MDK powołując się w nim na opinię środowisk zawodowych i twórczych. Radnych chciały 

otrzymać informację jakie są to związki zawodowe i twórcze i jakie były ich opinie. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański poinformował, że odpowiedź zostanie 

udzielona na piśmie. 

 

Radny Sebastian Biały zadał pytanie w jaki sposób będzie rozstrzygnięty Budżet 

Obywatelski. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański wyjaśnił, że konkurs został ogłoszony i 

dotyczy realizacji w przyszłym roku. 

 

Kierownik Wydziału RS Grażyna Sikorska poinformowała, że zgodnie z uchwałą, która 

wprowadzała Regulamin wyłaniania projektów do Budżetu Obywatelskiego, projekty mają 

być wyłonione do kwietnia danego roku do realizacji. Postanowiono,  aby w tym roku 

przeprowadzić tę procedurę już wcześniej, tak żeby konstruując budżet na rok 2021 mieć 

wyłonione projekty do realizacji, ponieważ nie celowym jest ogłaszanie kolejnego naboru w 

miesiącu styczniu czy lutym i wyłaniać projekty do realizacji w danym roku budżetowym. 

Dodała, że ostateczna lista byłaby gotowa w miesiącu maju lub czerwcu, to do realizacji 

zostałoby pół roku. Zgodnie z uchwałą najpierw będą przyjmowane projekty do 20 sierpnia 

br. później odbędzie się głosowanie i projekty, które otrzymają największą ilość głosów będą 

oceniane pod względem merytorycznym i formalnym. Po zabezpieczeniu środków w 

budżecie na rok 2021 będzie można je realizować już od stycznia. 

 

Radny Sebastian Biały (ad vocem) poinformował, że Jego zdaniem jest to niezgodne z 

prawem, ponieważ jest uchwała Rady Miejskiej, którą należy przestrzegać, a konkurs może 

nie zostać rozstrzygnięty, bo w budżecie nie ma ani jednej złotówki. Dodał, że z Regulaminu 

Budżetu Obywatelskiego wynika, iż na wiosnę należy przeprowadzić kolejny nabór 

wniosków. Radny uważa, że jest to łamanie prawa miejscowego. 
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Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański poprosił o wyjaśnienie przez obsługę 

prawną. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki poinformował, że ta sytuacja jest konsekwencją przyjęcia dopiero 

w styczniu bądź lutym uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Przypomniał także, że 

projekt uchwały został zgłoszony  przez Burmistrza w miesiącu lipcu – sierpniu 2019 r. i z 

oczywistych powodów wobec odrzuconego projektu uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego żadne środki nie zostały przewidziane, ponieważ budżet też został 

uchwalony dopiero w lutym br. W sytuacji kiedy Rada przyjęła rozwiązanie polegające na 

określeniu minimalnej, a nie maksymalnej wielkości środków, które mogą być przeznaczone 

na realizację Budżetu Obywatelskiego jest to jedyny sposób postępowania, a absolutnie 

niedopuszczalną sugestią jest wypowiedź radnego Sebastiana Białego jakoby takie 

zachowanie naruszało przepisy prawa. Dodał, że jest to zgodne z prawem i powszechnie 

przyjętą praktyką, że wyłonienie projektów, które miałyby być zrealizowane że środków 

Budżetu Obywatelskiego następuje w roku poprzedzającym rok budżetowy, a tylko na 

podstawie przeprowadzonej kwalifikacji wniosków daje się bowiem określić sumę, która na 

ten cel powinna być przeznaczona.   

  

Radny Sebastian Biały przypomniał, że uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego została 

odrzucona z tego względu, że Burmistrz nie godził się na poprawki i uchwała nie spełniała 

oczekiwań radnych. Zdaniem radnego, że to co powiedział mecenas, to bzdury. Radny 

przytoczył § 4 Regulaminu cyt. „Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 

każdorazowo będą przeznaczone środki finansowe w wysokości przewidzianej w uchwale 

budżetowej gminy na dany rok do rozdysponowania na zadania własne wydane zgodnie z 

Regulaminem”. Dodał, że w tym roku nie ma ani złotówki, nie będzie wyłonione żadne 

zadanie w Budżecie Obywatelskim. W przyszłym roku zgodnie z harmonogramem w 

Regulaminie będą wyłaniane nowe zadania. 

 

Radny Sebastian Biały zadał pytanie w sprawie remontu bloku operacyjnego szpitala 

MIKULICZ. Poprosił o podanie informacji, czy istnieje harmonogram prac, czy są deklaracje 

ze strony szpitala, że remont zostanie podjęty i czy zabezpieczona kwota 500 tys zł dla 

szpitala na wykup udziałów będzie uruchomiona w tym roku. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański poinformował, że odpowiedź zostanie 

udzielona na piśmie. 

 

Radny Sebastian Biały zapytał co się wydarzyło w sprawie rozliczenia majątku z WZWiK i 

co się wydarzyło w sprawie inwestycji dotyczącej modernizacji przepompowni w 

Dobromierzu od kiedy Prezesem Spółki ZWiK jest Pan Artur Torbus. 

 

Pracownik ZWiK Agnieszka Lendo-Kawałko poinformowała, że od momentu kiedy 

Prezesem Spółki ZWiK został Pan Artur Torbus prowadzone są na bieżąco rozmowy z 

WZWiK, bo żeby doszło do transakcji odkupienia majątku od WZWiK to musi dojść do 

porozumienia między gminą Świebodzice a WZWiK odnośnie oczyszczalni  w Chwaliszowie. 

Po raz drugi została podjęta decyzja o wycenie Chwaliszowa, ponieważ z pierwszą nie 

zgodził się Burmistrz. W momencie kiedy wycena zostanie zrobiona będą kolejne spotkania 
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między WZWiK a ZWiK oraz Burmistrzem. Dodała, że jest już jedna instytucja, która jest 

gotowa udzielić kredytu na odkupienie sieci i zakład przygotowany jest na taką inwestycję. 

Następnie poinformowała, że ZWiK ma podpisaną umowę na zmianę złoża filtracyjnego w 

trzech filtrach stacji Dobromierz i ma to służyć polepszeniu jakości wody, są podpisane 

stosowne umowy i do końca sierpnia złoża mają być wymienione. 

 

Radny Sebastian Biały chciały się dowiedzieć do kiedy będzie trwała wycena Chwaliszowa. 

 

Pracownik ZWiK Agnieszka Lendo-Kawałko poinformowała, że najprawdopodobniej 

wycena ma być końcem tego tygodnia. 

 

9. Informacje dla radnych. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przekazała następujące informacje: 

– wpłynęło pismo Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskie o rezygnacji z 

pełnionej funkcji, 

– wystosowała pismo do pracowników Urzędu w związku z apelem, 

– wystosowała pismo do Burmistrza w sprawie wyjaśnienia i sprawdzenia programu 

pozwalającego na transmisję on-line – pismo do wglądu znajduje się w Biurze Rady, 

– wpłynęło pismo dotyczące problemów sąsiedzkich mieszkańców ul. Granicznej – 

pismo do wglądu w Biurze Rady, 

– zgłaszać poprawki do Statutu Gminy, 

– w Biurze Rady są do odbioru zaproszenia z MDK na przedstawienie „Nic nowego pod 

słońcem”, 

– raport o stanie Gminy znajduje się na stronie BIP. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że uchwała nr XIII/67/2020 Składu Orzekającego 

RIO z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi jest opinią pozytywną z zastrzeżeniami, i że od tej 

opinii RIO Komisja Rewizyjna złożyła odwołanie. 

 

 

10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina 

Mądra zamknęła obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach. 

 

 

Protokołowała: 

H. Grabiec                                                                          Zatwierdzam: 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                                                                                           Halina Mądra 

 

 

                                                                                 

 

 


