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24 czerwca 2020 r .

Porządek obrad: załącznik nr 1 do protokołu
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX 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) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach,
4) przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego
zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach,
5) ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice,
6) przystąpienia Miasta Świebodzice do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu
Adaptacji do zmian klimatu”,
7) nadania nazwy ulicy,
8) zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Świebodzice,
9) wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Świebodzicach do Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Świebodzicach.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Informacje dla radnych.
10. Zakończenie obrad.
Termin posiedzenia: 24 maja 2020 r. godz. 14.00
Sesja prowadzona w trybie on-line
1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra o godzinie 14:00 otworzyła sesję,
powitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta, Sekretarza Urzędu, Skarbnika
Miejskiego, Radcę Prawnego, pracowników Urzędu i podległych jednostek oraz
mieszkańców miasta.
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2. 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 19 radnych, 2 radnych nieobecnych.
3. Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad. Porządek został przyjęty.
4. Nie zgłoszono uwag i poprawek do protokołu z XXVIII sesji . Protokół został
przyjęty.
Radny Sebastian Biały zgłosił uwagi do protokołu z XXIX sesji.
Dodał, że w protokole brak jest zapisów o istotnych informacjach, być może nie w sensie
merytorycznym, ale obrazujących przebieg sesji.
–

Brak informacji czego dotyczyło Jego oświadczenie złożone przed sesją do
Przewodniczącej Rady Miejskiej.

–

Brak zapisu, że Burmistrz znieważył radnego Łukasza Kwadransa.

–

Nie ma odpowiedzi na niektóre pytania mimo, iż odpowiedzi padły w trakcie sesji np.
nie ma odpowiedzi na Jego pytanie dotyczące wyprowadzenia pieniędzy z OSiR i
Biblioteki.

–

Pominięte są też odnośniki jak persona Burmistrza do ubioru radnych.

Dodał, iż według niego są to fakty istotne na poziom merytoryczny sesji, choć bez cytowania
powinny być ujęte w protokole. Następnie radny wyświetlił dwa fragmenty nagrania z XXIX
sesji. Jedno nagranie pochodzi ze strony BIP, a drugie to zapis z transmisji on-line (nagranie
było słabo słyszalne). W związku z tym, iż nagranie było słabo słyszalne, radny twierdzi, że
została przeprowadzona manipulacja, ponieważ Burmistrz w tym fragmencie nagrania nazwał
radnego Łukasza Kwadransa „gówniarzem”. Nie ma opisanego tego faktu w protokole, ani
zapisach audio/video. Zażądał wyjaśnień takiego stanu rzeczy, oraz tego, że transmisja on-line
odbywa się z kilkudziesięciu sekundowym opóźnieniem. Radny zapytał, czy wynika to z
wady oprogramowania transmisji, czy jest to funkcjonalność tego oprogramowania
umożliwiająca przerwanie transmisji.
Na obrady zalogował się radny Bogdan Kożuchowicz.
Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że również ma zastrzeżenia co do protokołu
oprócz tego co zgłosił radny Sebastian Biały ( np. wypowiedź radnego Zdzisława Pantala o
trzepaniu piany) są też pytania w protokole, które nie zostały przeniesione na formę pisemną i
zamieszczone na stronie BIP jako zapytania radnych, a tym samym nie będzie można
oczekiwać odpowiedzi na te pytania. W kontekście końcówki wypowiedzi radnego Sebastiana
Białego poinformował, że zostało przygotowane zawiadomienie o możliwości popełnienia
przestępstwa. Zawiadomienie zostanie złożone do Biura Rady i zachęca radnych do złożenia
podpisów. Następnie radny Łukasz Kwadrans odczytał treść zawiadomienia. Radny
poinformował, iż ma wniosek w imieniu Klubu Radnych Wspólne Świebodzice i nie tylko,
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aby po tych dwóch sytuacjach Przewodnicząca Rady Miejskiej zaproponowała, aby w dole
ekranu umieścić licznik czasu. Technicznie nie jest to skomplikowane, utrudni to
manipulowanie przy następnych nagraniach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że protokół z XXIX sesji
zostanie skorygowany.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odniósł się do wypowiedzi radnego Sebastiana Białego i
radnego Łukasza Kwadransa. Zapytał jaki sens byłby manipulacji, skoro transmisja on-line
jest dodatkowo nagrywana przez niektórych radnych na swoje komputery. To, że przerwę
techniczną miał na swoim komputerze nie musiała być spowodowana w związku z naszym
systemem, a może z oprogramowania komputera radnego. Dodał, że jeżeli nazwał radnego
Łukasza Kwadransa „gówniarzem” to przeprasza.
Radny Sebastian Biały kolejny raz ponowił swoje pytanie, czym spowodowane są
opóźnienia w transmisji.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że w tej chwili nie ma wiedzy dlaczego są
opóźnienia czasowe w transmisji. Sytuacja zostanie sprawdzona, a odpowiedź radny otrzyma
na piśmie.
Na obrady zalogował się radny Marek Gąsior.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
- W dniu 20.06.2020 r. - brała udział w otwarciu jadłodzielni, której powstanie zainicjowali
Młodzi dla Świebodzic. W artykule jaki ukazał się na stronie BIP nie było informacji, że
udział również brali radni. Poprosiła, aby na przyszłość były zamieszczane takie informacje.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
W okresie od 25 kwietnia do 16 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta uczestniczył w
następujących spotkaniach:
–

W dniach 05.05 i 12.05. 2020 r. - brał udział w spotkaniu z dyrektorami szkół i
przedszkoli oraz ZNP w sprawie wynagradzania nauczycieli w czasie pandemii
Koronawirusa.

–

W dniu 06.05.2020 r. - brał udział w Telekonferencji Aglomeracji Wałbrzyskiej z
burmistrzami, wójtami prowadzona przez Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja.
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–

W dniu 15.05.2020 r. - brał udział w posiedzeniu KS ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej w
Książu.

–

W dniu 20.05.2020 r. - brał udział w wideokonferencji SUDETY 2030 z Marszałkiem
Województwa Dolnośląskiego.

–

W dniu 21.05.2020 r. - brał udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej ZGK.

–

W dniu 22.05.2020 r. - brał udział w spotkaniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół
Zawodowych.

–

W dniu 28.05.2020 r. - brał udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej ZWiK.

–

W dniu 05.06.2020 r. - brał udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej OSiR.

–

W dniu 10.06.2020 r. - brał udział w Jubileuszu „Złotych Godów”.

–

W dniu 16.06.2020 r. - brał udział w spotkaniu w Klubie Seniora podczas którego
wręczane były dyplomy wolontariuszom pomagającym w okresie pandemii
Koronawirusa.

Poinformował, że na tym spotkaniu była również dyskusja na temat zaopatrzenia maseczek,
przekazania przyłbic przez harcerzy, na temat MDK, który szył maseczki i sytuacji, która się
z tym związała. Podziękował mieszkańcom za zorganizowanie się i zebranie kwoty na spłatę
kary nałożonej na Dyrektor MDK.
Radny Łukasz Kwadrans poprosił Burmistrza o sprostowanie wypowiedzi odnośnie kary
administracyjnej nałożonej na Dyrektor MDK. Następnie zadał pytanie odnośnie dzisiejszego
spotkania, że najprawdopodobniej będzie wygaszanie instytucji pośredniczącej Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że na pytanie radnego Łukasza Kwadransa
udzieli odpowiedzi w pkt 8 porządku obrad jakim są - Interpelacje, zapytania i wnioski
radnych.
Radny Łukasz Kwadrans odpowiedział Burmistrzowi, że radny może zadawać pytania w
każdym momencie i według niego co za różnica kiedy zostanie udzielona odpowiedź.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała, czy jednak Burmistrz w tym
punkcie udzieli odpowiedzi radnemu.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko. Dodał, że
nie wszystkie wypowiedzi radnego Łukasza Kwadransa były słyszalne.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał.
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1. Uchwała Nr XXX/201/2020 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.
Radny Sebastian Biały poprosił, aby przybliżyć projekt uchwały dla mieszkańców, którzy
oglądają obrady.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przybliżyła pokrótce zmiany jakich
dokonano w projekcie uchwały.
Radny Sebastian Biały poinformował, że Jego zdaniem uzasadnienie projektu uchwały
powinna przedstawić Skarbnik Miasta.
Skarbnik Miasta Luiza Gass-Sokólska przedstawiła zasadność przyjęcia przedmiotowego
projektu uchwały i poprosiła o zadawanie pytań.
Radny Łukasz Kwadrans zadał pytanie dotyczące dofinansowania dla Pogotowia oraz ilości
zakupionych urządzeń do dezynfekcji.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że dofinansowanie dotyczy karetki Pogotowia,
która stoi w Świebodzicach i że dopłacamy do urządzenia tzw. „odkurzacza”, który kosztuje
14 tys zł. Dodał, że ten koszt chce wpisać w tzw. Tarczę COVID-19 i ma nadzieję, że się uda
pozyskać te pieniądze z Ministerstwa Zdrowia.
Radny Sławomir Łukawski zadał pytanie dlaczego Powiat nie wystąpił o zwrot kwoty
dofinansowania z Tarczy COVID-19 oraz czy wszystkie gminy, w których stacjonuje karetka
będą brały udział w dofinansowaniu tych urządzeń.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że nie ma wiedzy, które gminy i w jakich
kwotach dofinansowują zakup tych urządzeń. Dodał, że gmina dołoży do zakupu i będzie
wnioskować o zwrot.
Radny Sebastian Biały złożył wniosek formalny, aby kwotę 500 tys zł zabezpieczoną na
remont bloku operacyjnego przenieść na pokrycie deficytu.
Radna Ewa Dziwosz dla poparcia wniosku radnego Sebastiana Białego odczytała odpowiedź
na wniosek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej jaką otrzymała od Burmistrza.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że COVID-19 uniemożliwił podjęcie prac w
terminie. Zgłosił również sprzeciw, ponieważ wniosek wykracza poza przedłożony projekt
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uchwały. Dodał, że SANEPID wydłużył możliwość realizacji o 1 rok, ale musimy tę
inwestycję wykonać.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że SANEPID termin
przedłużył Prezesowi Szpitala, a nie Urzędowi, bo gmina ma tylko udziały.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że gmina ma tylko udziały, ale szpital jest w
naszym mieście, a więc się z nim utożsamia. Zapytał dlaczego na posiedzeniu Komisji
Budżetu i Planowania Przestrzennego Przewodniczący Komisji nie zgłosił takiego wniosku.
Radny Marek Gąsior zadał pytanie czy jest taka możliwość, aby jeszcze w tym roku
rozpocząć remont bloku operacyjnego.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że z rozmów wynika. iż jest taka możliwość.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała, jaką ma Burmistrz decyzyjność z
tak małym procentowym udziałem. Uważa, że tę decyzję raczej podejmie Zarząd Spółki.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że prowadzi rozmowy, ale to Prezes podejmie
decyzję.
Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że Burmistrz nie zabezpieczył środków na ważne
zadania w budżecie, a już mija połowa roku. Poprosił o podanie konkretów, czy Spółka jest w
trakcie przygotowania projektu, wyłonienia wykonawcy i zna kosztorys zadania. Jeżeli tej
wiedzy nie ma, to wniosek radnego Sebastiana Białego jest zasadny.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że skoro termin jest
przesunięty do końca czerwca przyszłego roku, to czy nie lepiej zabezpieczyć te 500 tys zł w
przyszłorocznym budżecie, a w tym roku zmniejszyć deficyt.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił radnego Łukasza Kwadransa o zadawanie
konkretnych pytań. Następnie przypomniał historię uchwalenia budżetu. Mamy wstępny
kosztorys remontu, który opiewał na kwotę 2 mln zł na niezbędne prace modernizacji. Dodał,
że w okresie COVID-19 wszystkie prace zostały wstrzymane, a w tej chwili zaczynają być
wznawiane, i dopóki nie będzie projektu to środki nie zostaną przekazane. Zaapelował do
radnych o nieprzyjęcie wniosku radnego Sebastiana Białego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że zasadnym jest
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przesunięcie tych środków na zmniejszenie deficytu ponieważ w tym roku budżetowy te
pieniądze nie będą wydatkowane w tym roku przez Spółkę.
Radny Łukasz Kwadrans zapytał czy Burmistrz wypracował jakieś porozumienie i ponowił
pytanie czy Spółka ma przygotowany projekt, czy wyłoniła wykonawcę, czy ma kosztorys.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga (ad vocem) poinformował, że posiada pismo z którego
wynika, iż przesunięcie terminu dotyczy realizacji zadania, a nie przesunięcia środków.
Dodał, iż odpowiedział wcześniej, że kosztorys wstępny jest przygotowany i jest to wartość
ok. 2 mln. zł i, że wszystkie zdania zostały wstrzymane w związku z epidemią.
Radny Sławomir Łukawski (ad vocem) zgłosił, że Burmistrz nie udzielił odpowiedzi na
pytanie zadane przez radnego Łukasza Kwadransa czy zostało podpisane porozumienie.
Zapytał czy środki zostały już przelane do Spółki, bo takie odnosi wrażenie po
wypowiedziach Burmistrza.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że środki nie zostały przelane do Spółki.
Dodał, iż przesunięcie terminu dotyczy zakończenia, a nie rozpoczęcia remontu.
Radny Sławomir Łukawski (ad vocem) poinformował, że Jego zdaniem nie padła konkretna
odpowiedź. Jeżeli przesuniecie terminu jest do roku 2021 to tym bardziej zasadne jest nie
wstrzymywanie tych pieniędzy w budżecie i wykorzystać je na coś bardziej pilnego i
wypracować porozumienie, które byłoby korzystne dla nas. Dodał, że z wcześniejszych
wypowiedzi Burmistrza wynikało, iż to gmina ma wyłonić wykonawcę, a nie Spółka. Zadał
pytanie kto przygotowuje dokumentację do remontu bloku, czy my jako gmina czy Spółka
EMC.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga (ad vocem) odpowiedział, że jeżeli Spółka nie przedstawi
harmonogramu zadań, to w każdym momencie te środki zostaną przeznaczone na inny cel.
Dodał, że termin realizacji jest do 2021 roku i jeżeli mamy zabezpieczone środki, a Spółka
podejmie działania mające na celu wyłonienia wykonawcy, zrobienia projektu to może pomóc
w znalezieniu lokalnego wykonawcy, ale nie będzie się angażował w to, bo nie jest Jego
obowiązkiem tak głębokie ingerowanie w firmie, która finansuje remont bloku operacyjnego.
Radny Janusz Kościukiewicz zapytał czemu ma służyć ten wniosek i ta dyskusja. Tak
niedawno wszyscy walczyliśmy o szpital i jeżeli tą uchwałą zabierzemy 500 tys zł, to damy
pretekst dla właściciela do zamknięcia szpitala. Zwrócił się do radnego Sławomira
Łukawskiego, że jeżeli Burmistrz tłumaczy, że całe zadanie możemy wykonać do 2021 roku
to nie znaczy, że to zadanie mamy zacząć w 2021 roku tylko je skończyć.
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Radna Ewa Dziwosz (ad vocem) podała jeszcze jedną ważną informację dotyczącą szpitala,
ponieważ w trakcie pandemii zwróciła się do Pani Prezes szpitala odnośnie finansowania
remontu bloku. Otrzymała odpowiedź, że z uwagi na COVID-19 i z uwagi na trudności
finansowania środków ochrony osobistej nie może zagwarantować remontu sali operacyjnej.
Dodała, że sama głosowała za tym, aby te środki zabezpieczyć w budżecie na rok 2020, ale
uważa, że w tej sytuacji i przy takiej odpowiedzi i braku kolejnych optymistycznych
informacji od Pani Prezes, to bezzasadne jest pozostawienie tych środków na ten cel.
Radny Marek Gąsior przekazał, że walczył za tym, aby szpital był w Świebodzicach i nadal
będzie walczył. Zwrócił się z prośbą do radnych, aby zostawić te środki, ponieważ jak
skończy się pandemia można rozpocząć remont bloku operacyjnego jeszcze w tym roku.
Dodał, że będzie głosował przeciwko wnioskowi.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga podziękował radnemu Markowi Gąsiorowi za rozwagę i
rozsądek i dodał, że jest szansa na rozpoczęcie remontu jeszcze w tym roku. Zaapelował raz
jeszcze do radnych o pozostawienie tych środków w budżecie.
Radny Adam Pofelski poinformował, że przyjęcie tego wniosku byłoby ze strony radnych
dalece nieodpowiedzialne.
Radny Zdzisław Pantal poparł wypowiedź radnego Marka Gąsiora. Przekazał, że środki te
można w każdej chwili przesunąć na inny cel. Zwrócił się do radnego Sebastiana Białego o
wycofanie wniosku, jeżeli nie, to do radnych, o nie przyjęcie tego wniosku.
Radny Sebastian Biały poinformował, że Jego zdaniem szpital nie zrealizuje tego remontu
do terminu wskazanego w piśmie, które odczytała radna Ewa Dziwosz, a być może nie
zrealizuje jego w ogóle. Dodał, że środki zostaną przeniesione na załatanie dziury
budżetowej, aby nie brać kredytu, a jak Spółka przedstawi projekt to można przywrócić je z
powrotem.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że według niej wykonanie
remontu sali operacyjnej i spełnienie wymaganych warunków nie jest łatwe, a z pisma które
odczytała radna Ewa Dziwosz wynika, że jest to mało prawdopodobne, aby to zrealizować w
tym, a nawet w przyszłym roku. Zaproponowała, aby środki w wysokości 500 tys zł na to
zadanie, zabezpieczyć w budżecie na rok 2021.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że zgłoszona poprawka nie jest związana z
przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie i jako wnioskodawca nie
zgadza się tę zmianę. Dodał, że środki które nie będą wykorzystane na te cele zostaną
przeniesione na inne cele.
9/31

P R O T O K Ó Ł nr XXX/2020
z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 czerwca 2020 r. kadencji 2018 - 2023

Radny Adam Pofelski poprosił radnych o więcej optymizmu i o zachowanie rozsądku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zarządziła 10 minutowa przerwę
techniczną w obradach.
Wznowiono obrady po przerwie.
Radna Grażyna Bieniada poinformowała, że jeżeli do 20 czerwca 2021 r. nie podejmiemy
żadnych kroków to od 1 lipca 2021 r. właściciel zamyka blok, chirurgię i izbę przyjęć czyli
praktycznie cały szpital.
Radny Adam Pofelski poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania
Przestrzennego ten temat nie był poruszony, a sprawa jest bardzo poważna i raz jeszcze prosił
o rozwagę.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga zwrócił uwagę, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i
Planowania Przestrzennego projekt uchwały został jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowany, a
Przewodniczącym tej Komisji jest nie kto inny, jak radny Sebastian Biały. Następnie zwrócił
się z zapytaniem, dlaczego ten temat nie był poruszany na Komisji i nie wprowadził tego
wniosku, tylko na sesji. Poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu w tej sprawie i przekazanie
konsekwencji związanych z niepodjęciem w dniu dzisiejszym przedmiotowego projektu
uchwały.
Skarbnik Miasta Luiza Gass-Sokólska odpowiedziała, że jeżeli te zmiany zostaną
wprowadzone to należy również dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i nie
będziemy mogli wprowadzić subwencji oświatowej.
Radny Sebastian Biały poprosił o 5 minut przerwy.
Wznowiono obrady po przerwie.
Radny Sebastian Biały zgłosił wniosek o przerwanie sesji do 28 czerwca br. do godziny
16:00
Radny Janusz Kościukiewicz poinformował, że działania jakie prowadzi radny Sebastian
Biały destabilizują obrady i składa wniosek o nieprzerywanie sesji.
Radny Sebastian Biały odpowiedział, że głos radnego Janusza Kościukiewicza jest
niemerytoryczny, jego działania są w granicach prawa.
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Radny Janusz Kościukiewicz poprosił o przegłosowanie Jego wniosku formalnego o nie
przerywanie sesji.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga przekazał, że wprowadza się chaos na kolejnej sesji i apeluje
o rozwagę. Dodał, że 28 czerwca br, w niedzielę odbywają się wybory, wiele osób z Urzędu
bierze w nich udział. Dodał, że w poniedziałek ma zaplanowany już urlop i prosi o zmianę
terminu i o rozwagę.
Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) zwrócił uwagę na to, że w Statucie Gminy
Świebodzice oraz ustawie nie ma nikt głosu „priorytetowego” i to Przewodnicząca decyduje
komu udziela głosu. Dodał, że są głosy w sprawie i głosy ad vocem i poprosił o szanowanie
Statutu. Poprosił o przejście do głosowania nad wnioskiem. Jego zdaniem chaos
wprowadzany jest ze strony Urzędu, a nie radnych. Dodał, iż zaproponowana zmiana to tylko
zabranie z jednego Działu i zmniejszenie deficytu. Nie ma tutaj sytuacji w której zwiększamy
deficyt, bo nawet nie mamy uprawnień do tego bez zgody organu wykonawczego, a ta zmiana
nie zwiększałaby deficytu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra wyjaśniła, że do tej pory ten głos
funkcjonował w naszej Radzie i nikt nie zwrócił uwagi, że takiego głosu nie ma.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że kiedy instalowane były stoły na sali
posiedzeń, Przewodniczącym Rady był Łukasz Kwadrans i kto inny jak nie on powinien znać
Statut Gminy gdzie w § 38 pkt 6 jest zapis co może Burmistrz, Przewodniczący Rady
Miejskiej i dlaczego jest „priorytet”.
Skarbnik Miasta Luiza Gass-Sokólska przekazała, iż rozumie, że zmiana zwiększenie
deficytu to jest tylko zmniejszenie wydatków i zwiększenie deficytu ale chciałaby aby wziąć
pod uwagę, że jest to odjęcie jednego i zwiększenie z drugiej strony. Takie działania
wymagają wielu przygotowań do zmiany dokumentów tj. zmiana treści uchwały i
konkretnych załączników i tego nie robi się tak ad hoc na kolanie.
Radny Łukasz Kwadrans odczytał art 38 pkt 6 Statutu Gminy w którym nie ma słowa o
głosie „priorytet” i dodał, że nie Przewodniczący Rady zamawiał urządzenie do obsługi sesji
tylko takie konsole zamówił Urząd.
Radny Adam Pofelski poprosił, aby przejść do głosowania wniosku radnego Sebastiana
Białego.
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Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Sebastiana Białego o przerwanie
sesji do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 16:00
Wynik głosowania:
11 głosów - „za”
10 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Wniosek został przyjęty.
XXX Sesja została przerwana i przesunięta na 29 czerwca 2020r. na godzinę 16:00.
Dnia 29 czerwca 2020r. o godz 16:00 wznowiono obrady XXX sesji Rady Miejskiej w
Świebodzicach.
Sesja prowadzona w trybie on-line.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra wznowiła obrady sesji, powitała radnych
Rady Miejskiej, Sekretarza Urzędu, Radcę Prawnego, pracowników Urzędu i podległych
jednostek, mieszkańców miasta oraz Wiceministra Klimatu Ireneusz Zyskę. Poinformowała,
że na dzisiejszym posiedzeniu jest nieobecny Burmistrz i Skarbnik.
Sprawdziła obecność wyczytując alfabetycznie radnych, którzy potwierdzali swoją obecność
na łączach. Następnie stwierdził prawomocność obrad sesji prowadzonej w trybie on-line, w
której udział wzięło 21 radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra udzieliła głosu Wiceministrowi Klimatu
Ireneuszowi Zysce.
Wiceminister Klimatu Ireneusz Zyska przekazał bardzo dobrą informacje dla Gminy
Świebodzice, jak i również dla wszystkich gmin i powiatu świdnickiego. W związku z epidemią
koronawirusa i kryzysem, który został spowodowany tą sytuacją epidemiczną, rząd Premiera
Mateusza Morawieckiego przygotował specjalny program gospodarczy dla wsparcia dla
samorządów. Jest to tzw. Tarcza dla samorządów. Wartość budżetu tego programu to 6
miliardów złotych, które zostaną uruchomione w ciągu 1 – 1,5 miesiąca i tutaj wszystkie Gminy
i powiaty w Polsce otrzymają określone wsparcie finansowe, z tym, że jest ono przeznaczone
na inwestycje. Sposób określenia wydatkowania tych środków jest uzależnione od decyzji
władz gminy, Wysokiej Rady bądź też organu wykonawczego czyli Burmistrza, stąd też nie ma
obowiązku sprecyzowania na co środki będą wydatkowane na etapie składania wniosków.
Poinformował, że przywiózł ze sobą do Urzędu taką promesę w formie tabliczki na kwotę
1 412 825,00 zł. To kwota, która zostanie przekazana Gminie Świebodzice na podstawie
wniosku, który zostanie złożony przez władze gminy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Nie jest to uwarunkowane żadnymi innymi kwestiami, warunkami, które należałoby spełnić.
Jedyny warunek to taki, że władze miasta wystąpią z wnioskiem do Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów o przekazanie tych środków na konto gminy i w ciągu 2 – 3 tygodni na rachunku
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gminy te środki powinny się znaleźć. Co istotne nie ma obowiązku wydatkowania tych środków
w ciągu bieżącego roku budżetowego. Można je wydać również w przyszłym roku i również
można je przeznaczyć na ewentualnie wkład własny gminy, na inwestycje, które są realizowane
w trakcie. Jest to taki impuls inwestycyjny, impuls rozwojowy dla wszystkich gmin w Polsce
związany z epidemią i kryzysem, który ta epidemia wywołała. 5 miliardów złotych zostanie
przeznaczone dla wszystkich gmin w Polsce, natomiast 1 miliard złotych dla wszystkich
powiatów w Polsce. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od polityki władz miasta, i tak
dla przykładu powiedział, że w mniejszej gminie jaką jest gmina Strzegom otrzymała ponad
1 900 000,00 zł, i również mniejsza gmina Jaworzyna Śląska otrzymała 1 300 000,00 zł. Takie
różnice są uwarunkowane nie tylko ilością mieszkańców, ale również polityką inwestycyjną,
wskaźnikiem inwestycyjnym. Tak więc jeżeli w budżecie gminy na ten rok zostały określone
inwestycje i pewien wskaźnik w stosunku do budżetu gminy inwestycyjnej, wówczas ta kwota
jest przyznawana w wyższej wartości, albo też w niższej. W tym przypadku, jak wnioskuję,
1 400 000,00 zł dla Świebodzic jest uwarunkowane po pierwsze – liczbą mieszkańców, po
drugie – polityką inwestycyjną gminy. Jest to stały algorytm, nie uznaniowy, który jest
przykładany do każdej gminy indywidualnie. Ma nadzieje, że te środku pozwolą na
zwiększenie takiego dobrego impulsu inwestycyjnego w naszym mieście. Ogromnie się cieszy,
że Świebodzice również otrzymają te środki i, że będą dobrze zagospodarowane i dobrze
wydane dla dobra wszystkich mieszkańców i pozwolą też Świebodzicom uchronić się przed
negatywnymi skutkami kryzysu wywołanego epidemią. Przy okazji dodał, że jedyny wysiłek,
który trzeba zrobić to po prostu wysłać w stosownym czasie wniosek do Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Ma nadzieje, że tym razem władze gminy Świebodzice staną na wysokości
zadania i wyślą stosowne pismo bo jak Państwo pamiętacie, na początku kadencji postarał się
o dotacje z rezerwy budżetowej Państwa na remont Szkoły Podstawowej nr 3. Wówczas ku
jego wielkiemu rozczarowaniu władze gminy, Pan Burmistrz, nie stanął na wysokości zadania
i nie wykorzystał tej wyjątkowej szansy, która się wtedy nadarzała. To jest bardzo dobra
informacja, natomiast przy okazji, będąc przy głosie, i mając tą wyjątkową okazję zwrócić się
do Wysokiej Rady, do wszystkich radnych, ale także myśli, że Pan Burmistrz Paweł Ozga
usłyszy jego głos za pośrednictwem mediów bądź też z nagrania, które będzie można odtworzyć,
jednocześnie chciałby zwrócić się do mieszkańców naszego miasta z dość bolesną i trudną
sprawą, która bardzo go niepokoi. Poinformował, że polityka informacyjna, którą prowadzi Pan
Burmistrz Paweł Ozga jest bardzo kontrowersyjna w jego ocenie i niesłychanie polaryzująca i
też krzywdząca, dzieląca ludzi. Dodał, że on, jako polityk, przyzwyczaił się do tego, że różne
argumenty padają pod jego adresem, nie zawsze takie, z którymi się zgadza i także takie, które
nie są dla niego miłe i nie na wszystkie tego typu publikacje i informacje reaguje. Natomiast,
ponieważ w Świebodzicach istnieje monopol informacyjny Pana Burmistrza wyrażający się w
działalności Gazety Świebodzic, która jest redagowana przez Panią Redaktor Agnieszkę
Dobkiewicz. Jest to swoistego rodzaju partnerstwo publiczno-prywatne. Dodał, że nie wie na
jakich zasadach to funkcjonuje dokładnie, ale myśli, że radni, ale i też obsługa prawna urzędu,
powinna wiedzieć, ale polega to na tym, że gmina Świebodzice ma wykupione kilka stron w
tejże gazecie, pozostałe strony są do dyspozycji prywatnego przedsiębiorcy, którzy tą gazetę
wydają i Pani Redaktor.
Cóż go skłania do zabrania głosu w tej sprawie – otóż jak wiemy ostatnio nasze miasto żyło
sprawą dotyczącą rozdawania maseczek higienicznych na rynku w Świebodzicach. Ta akcja
była zrealizowana przez Panią Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach. I tutaj w
ocenie organów państwa, czyli SANEPIDu jak i Prokuratury doszło do naruszenia przepisów
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sanitarnych i stworzenia zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa. Stąd też inicjatorka tej akcji
została ukarana mandatem karnym, grzywną. Nie chciałby się odnosić do szczegółów tej
sprawy, bo nie to go skłania do zabrania głosu, ale insynuacje i manipulacje, które znajdują się
niemalże w każdym wydaniu Gazety Świebodzic dotyczące tej sprawy. Pani Redaktor opisując
te wydarzenie, za każdym razem przywołuje jego nazwisko, że rzekomo jest w tej sprawie
gdzieś aktywny, jest inspiratorem. Jak wiemy to dotyczy też radnego Sebastiana Białego, który
po prostu opisywał jako Redaktor portalu swiebodzice.info tę sytuację. Pani Redaktor
Agnieszka Dobkiewicz świadomie i z premedytacją, za każdym razem opisując tę sytuację w
Gazecie Świebodzic, podaje, że radny Sebastian Biały do niedawna był Dyrektorem Biura
Poselskiego Posła PiS Ireneusza Zyski. Musi sprostować te informację, które są nieprawdziwe.
Otóż Pan Sebastian Biały był pracownikiem Biura Poselskiego, kiedy był posłem
przynależącym do innej formacji politycznej, mianowicie na początku do Kukiz’15, a następnie
do Koła Poselskiego Wolni i Solidarni i Pan Sebastian Biały nie pracuje w jego Biurze
Poselskim już od ponad 2 lat, a dokładnie umowa o pracę została rozwiązana 31.05.2018 r. Nie
widzi więc żadnych podstaw i przesłanek do tego, żeby przywoływać fakt, że do niedawna
rzekomo Pan Sebastian Biały był Dyrektorem Biura Poselskiego Posła PiS Ireneusza Zyski.
Zauważą Państwo, że to jest celowa zbitka informacyjna mająca na celu zdyskredytowanie go
jako parlamentarzysty, jako osoby zaufania publicznego, jako obejmującego odpowiedzialną
funkcję publiczną w oczach opinii publicznej, bo nawet gdzieś przeczytał w internecie, że Pan
Sebastian Biały jest pracownikiem Ireneusza Zyski Wiceministra Klimatu. Dodał, że ma to na
celu obniżenie jego autorytetu w opinii publicznej, jako osoby, która rzekomo stoi za sprawą
nałożenia grzywny na organizatorkę rozdawania maseczek. Podejmie stosowne kroki prawne
wobec Pani Agnieszki Dobkiewicz w tej sprawie i będzie bronił swojego dobrego imienia,
ponieważ nie może sobie pozwolić na to, żeby ktokolwiek w sposób nieuprawniony i niezgodny
z prawdą pomawiał go. Przeciętny czytelnik może wynieść z lektury kolejnych numerów
Gazety Świebodzic, że oto kto jest winny tej sprawie, a mianowicie Ireneusz Zyska, a może
nawet cała formacja Prawo i Sprawiedliwość, którą w tej chwili ma zaszczyt reprezentować i
do której z pełną świadomością i przekonaniem należy. Przy okazji chciałby zwrócić uwagę
Burmistrzowi jako osobie, która jest organem wykonawczym gminy, aby nie udostępniał, nie
powielał tych informacji na swoim Facebooku, czy też w innych publikatorach, bo również
powiela informacje nieprawdziwe. Skomentował, że Pani Redaktor Agnieszka Dobkiewicz
dzieli ludzi, wprowadza mowę nienawiści w lokalnej prasie i może równie dobrze odwrócić tę
narracje, tych którzy zarzucają rządowi Prawa i Sprawiedliwości tego typu praktyki, tego typu
politykę. W naszym mieście dzieje się rzecz bardzo zła, ponieważ istnieje monopol
informacyjny i jedna osoba za przyzwoleniem władz gminy a konkretnie Pan Burmistrz
informuje mieszkańców kto jest dobry, a kto jest zły, kogo należy opluć a kto zasługuje na
szacunek. To jest niedopuszczalne. Apeluje do Burmistrza Miasta, jako do ojca miasta, który
powinien służyć wszystkim mieszkańcom, żeby zdecydowanie wrócił te praktyki i doprowadził
do pewnego ładu w przestrzeni publicznej związanej z polityką informacyjną Urzędu Gminy.
Czas na to, żeby Urząd Gminy wydawał własny publikator informujący o działalności gminny,
a nie tworzył tego typu współpracy, symbiozy, która wiadomo jaki ma kontekst, do czego ma
służyć.
Ogłoszono 5 minutową przerwę.
Wznowiono obrady po przerwie.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przypomniała, że w dalszym ciągu
obradujemy nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. Następnie
odczytała pismo złożone przez Skarbnika Miasta Panią Luizę Gass-Sokólską dotyczące
konsekwencji nie uchwalenia przez Radę Miejską do 30 czerwca br. zmian w planie budżet
gminy na 2020 r. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Radny Sebastian Biały poinformował, że przerwanie sesji było po to, aby Burmistrz mógł
przedstawić harmonogram, bo taka była intencja przerwania sesji. Zadał pytanie, czy
Burmistrz w tym czasie prowadził rozmowy w sprawie szpitala i czy przedstawił jakieś
dokumenty.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra odpowiedziała, że do Biura Rady nie
wpłynęły od Burmistrza żadne dokumenty.
Sekretarz Miasta Sabina Cebula odpowiedziała, że dyskusja była, ale to była dyskusja,
natomiast nie padł wniosek o żadne dokumenty jedynie o przerwanie sesji.
Na obrady zalogował się radny Janusz Kościukiewicz.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła o przedstawienie opinii
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastiana Białego.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastian Biały
poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
21 głosów - „za”
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2. Uchwała Nr XXX/202/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Świebodzice na lata 2020-2026.
Przewodnicząc Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.
Radny Sebastian Biały poprosił o referowanie projektów uchwał. W tym przypadku jest to
nie konieczne, ale przy następnych jest to konieczne.
Sekretarz Miasta Sabina Cebula (ad vocem) wyjaśniła, że w związku z podejmowaniem
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy naturalną konsekwencją są zmiany w WPF .
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Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że nie zawsze WPF jest związany z uchwałą
dotyczącą zmian w budżecie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła o przedstawienie opinii
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastiana Białego.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastian Biały
poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
21 głosów - „za”
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Obrady opuścił radny Marcin Cichoń i radna Ewa Dziwosz.
3. Uchwała Nr XXX/203/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w
Świebodzicach.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Zdrowia Adrian Szewczyk przedstawił celowość podjęcia
przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła o przedstawienie opinii Zastępcę
Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społeczne Grażynę Bieniadę.
Zastępca Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społeczne Grażyna Bieniada
poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
19 głosów - „za”
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała została podjęta jednogłośnie
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4. Uchwała Nr XXX/204/2020 w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomicznofinansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek
Zdrowia w Świebodzicach.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Zdrowia Adrian Szewczyk przedstawił celowość podjęcia
przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła o przedstawienie opinii Zastępcę
Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społeczne Grażynę Bieniadę.
Zastępca Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społeczne Grażyna Bieniada
poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
19 głosów - „za”
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała została podjęta jednogłośnie
5. Uchwała Nr XXX/205/2020 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania
stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy
Świebodzice.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że do w/w projektu
uchwały wpłynęła autopoprawka. Zmian dokonuje się na wniosek Komisji Oświaty,
Wychowania i Kultury. Autopoprawka stanowi załącznik do protokołu.
Pracownik Wydziału ES Zofia Choińska przedstawiła celowość podjęcia przedmiotowego
projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła o przedstawienie opinii
Przewodniczącą Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury Zofię Marek.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury Zofia Marek poinformowała,
że opinia Komisji jest pozytywna.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
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Wynik głosowania:
19 głosów - „za”
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6. Uchwała Nr XXX/206/2020 w sprawie przystąpienia Miasta Świebodzice do
opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”.
Sekretarz Miasta Sabina Cebula i Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka
przedstawili celowość podjęcia przedmiotowego projektu uchwały.
Radny Sebastian Biały przekazał, że mamy do czynienia z projektem uchwały intencyjnej.
Zwrócił się do radnych o zachowanie czujności ponieważ dajemy Burmistrzowi zgodę na
pewnego rodzaju działania, a jak wiemy Burmistrz okłamuje w takich sytuacjach radnych.
Tak było w przypadku uchwały intencyjnej dotyczącej wypracowania porozumienia
dotyczącego szkół ponadpodstawowych. Mieliśmy jako radni współpracować z Burmistrzem,
mieliśmy mieć wpływ nad porozumieniem, a Burmistrz przedstawił nam gotowe podpisane
porozumienie. Oszukał po prostu radnych w tej kwestii. Mam pytanie dotyczące
zielononiebieskiej infrastruktury. Te wnioski należy składać już. My w tej chwili procedujemy
uchwałę intencyjną w sprawie opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”.
Czy zanim te wnioski o zielononiebieską infrastrukturę będą złożone, czy taki plan możemy
jako gmina wypracować.
Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka odpowiedział, że samo przyjęcie tej
uchwały intencyjnej daje gminie dodatkowe punkty w przypadku złożenia wniosku na
zielononiebieską infrastrukturę, natomiast termin wniosków mija 15 sierpnia 2020 r. Dodał,
że jest to zbyt krótki czas. Miejski Plan Adaptacji jest to opracowanie bardzo przestronne,
wymagające współpracy specjalistów wielu dziedzin. Na pewno przyjęcie takiej uchwały
intencyjnej będzie in plus jeżeli chodzi o środowisko i klimat w Świebodzicach.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że w związku z tym,
że Pan Kierownik wspomniał, iż jest to uchwała intencyjna, a obawia się, że może się
skończyć tak jak się skończyło przy Rozwoju Strategii Miasta Świebodzice na lata 20212027, gdzie została wyłoniona firma zewnętrzna na kwotę ok. 30-40 tyś zł za przygotowanie
Strategii. W imieniu Klubu Radnych Obywatelskie Świebodzice, chciały zabezpieczenia,
dlatego składa wniosek, żeby do pierwszego członu przystąpienia Miasta Świebodzice do
opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” dodać tak
aby, odbyło się to w ramach wewnątrz Urzędu, w ramach zatrudnienia przez
pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, żeby nie wyłonić znowu firmy i nie
kosztowało gminę 20,30 a nawet 40 tys zł. Dlatego prosi o rozszerzenie tego członu i gmina
zrobi to własnymi środkami.
Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka poinformował, że opracowanie Miejskiego
Planu Adaptacji jest opracowaniem bardzo szczegółowym, wielowątkowym, na wielu
płaszczyznach wymagające fachowej specjalistycznej wiedzy od osób tym się zajmującym.
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Niestety pracownicy Urzędu Miejskiego takiej wiedzy i takiego doświadczenia nie mają. Jest
to novum. Od roku 2017 takie Miejskie Programy Adaptacji zostały przygotowywane, 44
największe miasta w Polsce powyżej 100 tysięcy mieszkańców takie Programy mają
opracowane. Także wymaga to na pewno zaangażowania zewnętrznych specjalistów.
Radny Sebastian Biały zadał pytanie o koszt takiego opracowania, bo za chwilę zostaniemy
postawieni przed faktem dokonanym, ktoś zadysponuje pieniądze gminy, ktoś zrobi świetny
interes. Poprosił o przejście do głosowania wniosku formalnego który złożył Tomasz Czekaj.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała radnego, że nie był to
wniosek tylko propozycja.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj odpowiedział, aby Jego propozycję
potraktować jako wniosek formalny.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła, aby Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Tomasz Czekaj przypomniał, jak ma brzmieć treść Jego wniosku.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj przekazał treść zgłoszonego wniosku
„ przystąpienia Miasta Świebodzice do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu
Adaptacji do zmian klimatu” tak aby, odbyło się to w ramach zatrudnienia wewnątrz Urzędu,
Gminy w Świebodzicach.
Sekretarz Miasta Sabina Cebula (ad vocem) poinformowała, że chciałaby sprostować i
poprosiła, aby trzymać się faktów, ponieważ posiada informację, że Strategia Rozwoju
Miasta Świebodzice na lata 2021-2027 kosztowała gminę 22.418,00 zł brutto, a więc do 40
tyś to jeszcze trochę brakuje. Dodała, że dokumenty strategiczne wszystkie gminy zwłaszcza
te mniejsze przygotowują przez firmy zewnętrzne. Firmy zewnętrzne to też są nasze firmy i
nie widzi w tym nic zdrożnego, aby takie zlecenie Programu miało być procedowane na
zewnątrz.
Radny Bogdan Kożuchowicz (ad vocem) zgłosił, iż chce skorygować wypowiedź Pani
Sekretarz. W poprzednich latach Strategie były tylko i wyłącznie opracowywane własnymi
siłami, bo kto jak kto ma najlepszą wiedzę i największe doświadczenie. Przede wszystkim
mamy wyznaczone kierunki i ta Strategia tak była tworzona. Inne materiały związane z
pozyskiwaniem środków zewnętrznych zarówno unijnych jak i krajowych również były
bezwzględnie przygotowywane własnymi siłami. Niektóre materiały Studium wykonalności
czy Programy funkcjonalno-użytkowe przygotowywane były na zewnątrz. Poprosił, aby nie
generalizować. Strategia Rozwoju Miasta była zawsze przygotowywana wewnątrz Urzędu
Miasta.
Sekretarz Miasta Sabina Cebula (ad vocem) uzupełniła, że Strategia Rozwoju Społecznogospodarczego była przygotowana przez firmę marketingową HEKTOR za kwotę 15.000,00
tys brutto. Firma ta w ciągu miesiąca przygotowała Strategię na lata 2011-2020, Gminny
Program Rewitalizacji Gminy Świebodzice przygotowany był przez firmę EFFICON gdzie
90% było dofinansowania z pomocy technicznej, Lokalny Program Rewitalizacji na lata
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2008-2013 umowa z 2007 r. na kwotę 12.200,00,- tys brutto więc tego nie przygotowywali
pracownicy Urzędu.
Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka poinformował, że jednym z kluczowych
elementów opracowania Miejskiego Programu Adaptacji jest scenariusz emisji gazów
cieplarnianych na terenie gminy Świebodzice. Dodał, że wymaga to wiedzy i profesjonalnego
sprzętu. Kolejnym czynnikiem wykonania Planu jest ryzyko hydrologiczne i klimatyczne dla
Świebodzic, które musi być przewidziane przez meteorologów, na podstawie badań 30-40 lat
wstecz, i przewidziane perspektywy jak będzie się zmieniał klimat w przeciągu
kilkudziesięciu lat, które są przed nami. Te dwa elementy jednoznacznie wskazują że
pracownicy Urzędu nie mają takich kompetencji i nie ma takiego sprzętu, żeby zostało to
wykonane prawidłowo. Ten Plan adaptacji ma służyć przyszłym pokoleniom.
Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach z powodów technicznych.
Wznowiono obrady po przerwie.
Radny Sebastian Biały zapytał ile ma kosztować opracowanie takiego Programu i kto będzie
je wykonywał, bo bez tej wiedzy trudno dyskutować na ten temat. Może okazać się, że będzie
to kosztować ogromne pieniądze.
Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka odpowiedział, że wykonawca będzie
wyłoniony zgodnie z ustawą o Prawo Zamówień Publicznych, porównał ten dokument do
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, są one podobne jeśli chodzi o strategię.
Dodał, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest na jednej płaszczyźnie,
natomiast Miejski Plan Adaptacji jest wielopłaszczyznowy. Przypomniał, że miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego wykonywane są przez firmy zewnętrzne i jak dotąd nie
było zgłoszenia, aby wykonywali to pracownicy Urzędu.
Radny Bogdan Kożuchowicz (ad vocem) odniósł się do wypowiedzi Sekretarz Miasta
Sabiny Cebuli na temat przedstawionych programów i kosztów ich opracowania. Dodał, że w
poprzedniej kadencji opracowywano sześć Programów rocznie i były one dofinansowywane
ze środków rządowych. Następnie zadał pytanie czy ten Program nie wymaga konsultacji
społecznych.
Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka odpowiedział, że projekt uchwały dotyczy
przystąpienia i tu nie są wymagane konsultacje społeczne, natomiast na etapie
opracowywania i wdrażania takie konsultacje są wskazane.
Radny Adam Tobiasz poinformował, że Jego zdaniem konsultacje są wymagane, ta cała
procedura trwa bardzo długo, a składanie wniosków mija 15 sierpnia,
Radny Adam Pofelski poinformował, iż uważa, że po wyjaśnieniach Kierownika Wydziału
GNZ ten wniosek staje się bezprzedmiotowy, ponieważ w późniejszym okresie będzie czas
aby brać udział w konsultacjach społecznych i dopilnować tego, czego radni chcieli
zabezpieczyć we wniosku który złożyli.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała o termin złożenia wniosku.
Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka odpowiedział, że do połowy sierpnia jest to
termin składania wniosku na budowę zielononiebieskiej infrastruktury ogłoszony przez
Ministra Klimatu. Do tego potrzebne jest podjecie uchwały intencyjnej, aby uzyskać większą
liczbę punktów dotyczącej zielononiebieskiej infrastruktury. W związku z bardzo
skomplikowanym charakterem dokumentu nie ma fizycznej możliwości, aby do 15 sierpnia
przygotować cały dokument w postaci Miejskiego Planu Adoptacji do zmian klimatu.
Radny Sebastian Biały poinformował, iż uważa, że wniosek radnego Tomasza Czekaja jest
zasadny.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj przypomniał treść poprawki do
projektu uchwały.
Poddano pod głosowanie poprawkę do projektu uchwały.
Wynik głosowania:
11- głosów „za”
7 głosów – przeciw
1 głos – wstrzymujący się
Poprawka została przyjęta
Radny Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła o przedstawienie opinii
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska Tomasza Czekaja.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska Tomasz Czekaj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.
Wynik głosowania:
12 głosów - „za”
0 głosów - przeciw
7 głosów - wstrzymujących się
Uchwała została podjęta.
Radny Bogdan Kożuchowicz (ad vocem) poinformował, że uchwała intencyjna została
przyjęta głosami radnych opozycyjnych.
Szczegółowe treści wypowiedzi zawarte są na płycie CD, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu (dostępna w Biurze Rady). Dyskusja rozpoczęła się w 1 godz. 37
min. 11 sek., a zakończyła się w 2 godz. 31 min. 24 sek. nagrania sesji, które jest
dostępne na stronie BIP.
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7. Uchwała Nr XXX/207/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy.
Radny Sławomir Łukawski zasugerował, aby na nowo powstałym osiedlu, tak jak na innych
w mieście, nazwy ulic były zbliżone do siebie tematycznie. Ulica Szybowcowa według
radnego bardziej pasuje na strefie przemysłowej, która znajduje się przy lotnisku.
Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka poinformował, że z takim wnioskiem
zwrócili się właściciele nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną położoną w tym terenie. Urząd przychylił się do wniosku właścicieli
nieruchomości. Dodał, że trudno będzie zachować tematyczność nazw ulic, ponieważ
znajdują się tam drogi prywatne.
Radny Sławomir Łukawski (ad vocem) zapytał czy jest możliwość, aby w dniu dzisiejszym
nie głosować nazwy ulicy. Następnie poprosił o udostępnienie do wglądu pisma właścicieli
nieruchomości, w którym proponują wyżej wymienioną nazwę ulicy.
Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka przedstawił do kamery wniosek złożony
przez właścicieli wraz z czterema podpisami.
Radny Zdzisław Pantal przypomniał radnemu jak zgodnie z jego sugestią radni nadawali
nazwę ulicy Sezamkowej.
Radny Adam Pofelski poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania
Przestrzennego nie było dyskusji w przedmiotowym projekcie uchwały i Komisja projekt
uchwały przyjęła jednogłośnie.
Radny Sławomir Łukawski (ad vocem) odpowiedział, że opinie Komisji nie są wiążące.
Dodał, że nie jest członkiem Komisji Budżetu i Planowania i ma prawo zbierać głos podczas
sesji.
Radny Adam Tobiasz poprosił o odczytanie wniosku.
Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka odczytał treść wniosku.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poprosił o 5 minutową przerwę.
Ogłoszono przerwę w obradach.
Wznowiono obrady po przerwie.
Radny Sebastian Biały zwrócił uwagę na pewien aspekt. Skoro ulica oddalona tak od
lotniska ma nazywać się Szybowcowa, to jeżeli do przyszłej sesji nie zostaną usunięte opony
na dzikim wysypisku, to złoży wniosek o zmianę nazwy tej ulicy na ulicę Oponową. Dodał,
ze wstrzyma się od głosu.
Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka poinformował, że opony które, były
składowane na prywatnym terenie zostały usunięte.
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Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że przy nadawaniu nazw ulic zawsze była dyskusja
i najczęściej było tak, że radni przychylali się do wniosku mieszkańców. Zwrócił się z prośbą
do wnioskodawców o zachowanie ładu w nazewnictwie ulic oraz poinformował, że Klub
Radnych Wspólne Świebodzice wstrzyma się od głosu. Dodał, iż nazwa ulicy im się podoba,
ale nie w tym miejscu.
Radny Sebastian Biały podziękował za usunięcie opon. Dodał, że podziela zdanie
poprzedników i wstrzyma się od głosu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła o przedstawienie opinii
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastiana Białego.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastian Biały
poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. Opinia stanowi załącznik do protokołu.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały..
Wynik głosowania:
7 głosów - „za”
0 głosów - przeciw
11głosów - wstrzymujących się
Uchwała została podjęta.
Obrady opuścił radny Bogdan Kożuchowicz.
8. Uchwała Nr XXX/208/2020 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego
programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Świebodzice.
Zofia Choińska pracownik Wydziału ES przedstawiła zasadność podjęcia przedmiotowego
projektu uchwały. Poinformowała, że w/w projektu uchwały dokonuje się zmian w drodze
autopoprawki zgłoszonej na wniosek Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury. Autopoprawka
stanowi załącznik do protokołu.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła o przedstawienie opinii
Przewodniczącą Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury Zofię Marek.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury Zofia Marek poinformowała,
że opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła o przedstawienie opinii
Przewodniczącą Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury Zofię Marek.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury Zofia Marek poinformowała,
że opinia Komisji jest pozytywna.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Wynik głosowania:
17 głosów - „za”
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Obrady opuścił radny Jacek Żygłowicz.
9. Uchwała Nr XXX/209/2020 wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w
Świebodzicach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świebodzicach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że w dniu 18 czerwca br.
ogłoszono nowy tekst jednolity ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie stanowiący podstawę prawną w/w projektu uchwały, a
następnie poprosiła o zgłaszanie dwóch kandydatur.
Ilona Szczygielska Kierownik Wydziału PK przedstawiła projekt uchwały.
Radny Łukasz Kwadrans zgłosił kandydaturę radnego Adama Tobiasza
Radny Adam Tobiasz wyraził zgodę kandydowania.
Radny Sebastian Biały zgłosił kandydaturę radnej Zofii Marek
Radna Zofia Marek wyraziła zgodę kandydowania.
Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) zwrócił się do Przewodniczącej o sprawdzenie i
wyjaśnienie zakłócania obrad sesji. Zapytał, czy jest to wada oprogramowania, czy jest to
ingerencja osób trzecich.
Ogłoszono 5 minutową przerwę celem sprawdzenia systemu przez informatyków.
Wznowiono obrady po przerwie.
Informatyk Urzędu Wojciech Laskowik wyjaśnił, iż radni logują się wielokrotnie pod
różnymi nazwami. Dla potwierdzenia tej sytuacji został wyświetlony zrzut ekranu z czatu.
Dodał, że niejednokrotnie informował, aby radni nie byli podłączeni do jednego łącza. Z tego
co widać kilku radnych znajduje się w tym samym miejscu co powoduje rozłączanie,
przełączanie, a z tego wychodzą różne logowania.
Radny Janusz Kościukiewicz zgłosił kandydaturę radnego Sebastiana Białego do Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Radny Łukasz Kwadrans odniósł się do wypowiedzi informatyka informując, że od
początku sesji jest zalogowany pod jedną nazwą. Dodał, że jego zdaniem informatyk
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powiedział nieprawdę i będzie tego dowodził w odpowiednich instytucjach. Jednocześnie
zwrócił się do Przewodniczącej żeby nie pozwalała na to, aby ktoś mówił nieprawdę. Poprosił
o sprawdzenie czy nie doszło do zhakowania obrad i wyciągnięcie konsekwencji wobec osób
odpowiedzialnych za przygotowanie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra odpowiedziała, że tę sprawę będzie
wyjaśniać.
Radny Janusz Kościukiewicz zgłosił, aby następna sesja odbyła się tradycyjnie tak jak przed
epidemią. Dodał, że w innych gminach sesje odbywają się w salach gimnastycznych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przekazała, że rozważa tę ewentualność.
Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) podał informację, że aktualnie na sesji jest
zalogowanych dwóch Łukaszów Kwadransów. Poprosił, aby jeszcze w czasie tej transmisji
zabezpieczyć odpowiednio połączenie.
Sekretarz Miasta Sabina Cebula przekazała, że zgodnie z regulaminem radny może być
tylko dwie kadencje w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Natomiast radny
Sebastian Biały był już dwie kadencje i nie może kandydować kolejny raz.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała radnego Janusza Kościukiewicza,
czy zgłasza inną kandydaturę.
Radny Janusz Kościukiewicz odnosząc się do wypowiedzi Pani Sekretarz wycofał
kandydaturę radnego Sebastiana Białego. Dodał, iż nie jest do końca przekonany do tej
informacji, ponieważ poprzednio Pan Sebastian Biały reprezentował Stowarzyszenie, a
obecnie reprezentowałby Radę Miejską.
Radny Sebastian Biały nie wyraził zgody na kandydowanie do Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zwróciła się do radnych z zapytaniem czy
wyrażają zgodę na głosowanie dwóch kandydatur an blok oraz o interpretację mecenasa.
Mecenas Jerzy Świteńki poinformował, że głosowanie an blok można przeprowadzić za
zgodą Rady.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła o przystąpienie do głosowania.
Wynik głosowania:
17 głosów - „za”
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Czterech radnych nieobecnych podczas głosowania.
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Jako przedstawiciele Rady Miejskiej w Świebodzicach do Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego zostali wybrani, radna Zofia Marek i radny Adam Tobiasz.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra złożyła interpelację w imieniu
mieszkańców ul. Zamkowej w sprawie wymiany piasku na placu zabaw i zmiany nawierzchni
na placu zabaw, ilości koszy na segregację, drogi do garaży i oświetlenia przy garażach
między budynkami 11 i 12.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Dobosz złożyła interpelację dotyczącą
dofinansowania zadania pn: „Podniesienie bezpieczeństwa w Gminie Świebodzice poprzez
budowę oświetlenia przejść dla pieszych i budowę zatoki postojowej przy Szkole
Podstawowej nr 4” w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Dobosz poprosiła o udzielenie informacji na
piśmie sprawie działalności Klubu Seniora.
Radna Ewa Dziwosz złożyła interpelację dotyczącą budynku przy ul. Osiedle Sudeckie 12 w
którym prowadzone jest Przedszkole „Koniczynka”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że obrady sesji opuściła
Sekretarz Miasta Sabina Cebula.
Radny Adam Tobiasz poinformował, że stan wody na rzece Pełcznica z godziny na godzinę
jest co raz wyższy, mieszkańcy Cierni są tym faktem zaniepokojeni. Zadał pytanie czy gmina
w razie podtopień jest przygotowana finansowo.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przekazała, że nie posiada wiedzy czy w
Urzędzie jest osoba, która udzielałaby odpowiedzi na pytania zadane przez radnych. Zwróciła
się do radnych o zadawanie pytań aby Burmistrz mógł odpowiedzieć na nie na piśmie.
Radna Zofia Marek poinformowała, że w czasie posiedzenia Komisji Oświaty, Wychowania
i Kultury w dniu 24 czerwca br. poprosiła i rekomendowała radnego Adama Tobiasza by wsparł
działania w Młodzieżowej Radzie Miejskiej i wszyscy członkowie Komisji poparli tę
rekomendację. W związku z czym radny Adam Tobiasz został drugim opiekunem
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Dodała, że Młodzieżowa Rada chciałaby zorganizować
spotkanie podobnie jak radni w trybie on-line, że Kacper Kasiński złożył rezygnację z pełnienia
funkcji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady. W związku tym, że ponad miesiąc temu
zarządzeniem Burmistrza powierzono funkcję Dyrektora MDK na 5 lat bez konkursu Pani
Katarzynie Woźniak, chciałaby, aby na najbliższe posiedzenie sesji Dyrektor osobiście
przedstawiła koncepcję swojej pracy. Następnie radna zapytała jak wygląda rekrutacja do
Szkoły Branżowej I stopnia oraz, czy i kto w MDK ma uprawnienia pedagogiczne.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przekazała, że nie otrzymała informacji, że
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Pan Kacper Kasiński zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, i że nie
miała wiadomości, iż radny Adam Tobiasz został drugim opiekunem tej Rady. Dodała, że
skieruje wniosek do Burmistrza o zwołanie sesji Młodzieżowej Rady, aby wybrać nowego
Przewodniczącego.
Radny Sebastian Biały poinformował, że ma cały szereg pytań. Zapytał, czy są teraz dostępni
pracownicy Urzędy, pracownicy jednostek, bo takie pytania może kierować bezpośrednio do
nich. Natomiast jak nie będzie odpowiedzi to szkoda w ogóle tracić czasu i ewentualnie można
przerwać tę sesję i poczekać aż ktoś się pojawi. Uważa, że to, że nie ma osoby kompetentnej
reprezentującej Urząd to jest skandal.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że rozważa przerwanie sesji,
ponieważ w tej chwili pytania zadawane przez radnych zawisły w powietrzu i nie ma kto na nie
odpowiadać. Zarządziła 5 minut przerwy, aby sprawdzić, kto z urzędników jest i podejmie
decyzję o przerwaniu sesji i przeniesieniu jej na inny termin.
Wznowiono obrady po przerwie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że urzędnicy nie są pewni
czy będą w stanie odpowiedzieć na zapytania radnych, a Pan Mecenas podał jej art. 24 ust. 5
ustawy o samorządzie gminnym.
Radny Janusz Kościukiewicz (ad vocem) zgłosił wniosek, aby radni złożyli wszystkie
zapytania i interpelacje na piśmie do Burmistrza wówczas pracownicy będą mogli szeroko i
kompetentnie odpowiedzieć na zadane pytania. Szanujmy swój czas.
Radny Adam Tobiasz podziękował radnej Zofii Marek za zaufanie odnośnie objęcia funkcji
drugiego opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej. Odniósł się do wypowiedzi radnego Janusza
Kościukiewicza, że czasami pytania zadawane przez radnych na sesji są na tyle proste, że
Burmistrz mógłby odpowiedzieć na nie od razu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że osobiście też chciałaby,
aby Burmistrz lub ktoś z Urzędu odpowiedział na zadawane pytania, ale w tej chwili jest to
niemożliwe więc przypuszcza, że jeżeli radni będą zadawali pytania to odpowiedzi na nie
otrzymają na piśmie.
Radny Zbigniew Opaliński zwrócił się do radnej Zofii Marek, że jako Przewodnicząca
Komisji Oświaty nie współpracuje z pracownikiem Wydziału Oświaty Zofią Choińską.
Zdaniem radnego wystarczyło wykonać jeden prosty telefon, aby się dowiedzieć, że rekrutacja
ma się bardzo dobrze i, że istnieje nawet „zagrożenie” powstania dwóch klas pierwszych.
Radna Zofia Marek poinformowała, że doskonale zna numer do Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych i wie, że przynajmniej częściowe informacje by uzyskała. Jednak taka informacja
z ust Burmistrza jest istotna dla mieszkańców i dla ewentualnych uczniów, którzy taką wolę
nauki w Szkole Branżowej I stopnia by złożyli. Dodała, iż miała na względzie zareklamowanie
Szkoły Branżowej I stopnia, Technikum jak i naszego Liceum Ogólnokształcącego.
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Radny Zbigniew Opaliński (ad vocem) odpowiedział, że póki co Liceum Ogólnokształcące
nie jest prowadzone przez nasze miasto, dbamy też o nie, bo chodzą do niego nasze dzieci.
Zdaniem radnego Zespołu Szkół nie trzeba promować, bo szkoła sama robi to doskonale.
Radna Zofia Marek (ad vocem) odpowiedziała radnemu Zbigniewowi Opalińskiemu, że Jej
pytania odnośnie szkół wynikały z troski by udało się uruchomić przynajmniej pierwszą klasę
Szkoły Branżowej I stopnia, a posiedzenia Rady są według niej dobrym miejscem przekazania
informacji. Dodała, iż wie, że Liceum Ogólnokształcące prowadzone jest przez inny podmiot,
ale do niego uczęszczają dzieci z naszego miasta, pracują nasi nauczyciele i należy pomóc
dyrekcji i gronu pedagogicznemu zrealizować koncepcję funkcjonowania tej szkoły.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Dobosz złożyła interpelację w sprawie
dofinansowania zadania pn. „Podniesienie bezpieczeństwa w Gminie Świebodzice poprzez
budowę oświetlenia przejść dla pieszych i budowę zatoki postojowej przy Szkole
Podstawowej nr 4 „ w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020.
Poinformowała, że w dniu 17 czerwca br. złożyła do Biura Rady interpelację dokończenia
remontu tunelu przy ul. Towarowej 1-3.
Radny Sebastian Biały poinformował, że pewne pytania wymagają interakcji z osobą, do
której się je zadaje. W tej chwili nie ma takiej możliwości. Dodał, że jeżeli zada pytanie i
dostanie na nie odpowiedź za dwa tygodnie i będzie chciał dopytać, to minie miesiąc zanim
cokolwiek się wyjaśni, to jest niepoważne. Chciałby zapytać, czy jest dostępny Prezes ZWiK
Pan Artur Torbus.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że nie ma Pana Artura
Torbusa. Dodała, że dobrze rozumie, iż pewne odpowiedzi na pytania powinny być udzielane
od razu. W tej chwili jest to niemożliwe proponuje, aby je zdawać i oczekiwać odpowiedzi na
piśmie ewentualnie poczekać z tym do następnej sesji.
Radny Zdzisław Pantal poinformował, że w dniu 24 czerwca 2020 r. rozpoczęła się XXX
sesja Rady Miejskiej. Podjęta została decyzja o przerwaniu sesji i wówczas wszem i wobec
zostało zakomunikowane, że na dzisiejszej kontynuacji sesji nie będzie Pana Burmistrza oraz,
że może być problem z obsługą innych pracowników, włącznie z Panią Sekretarz, ponieważ
będą to ludzie po ciężko przepracowanym dniu i nocy. Odnosi wrażenie, że nie wszyscy
uczestniczyli w tej sesji ciałem i duchem, bo dzisiaj wszyscy okazują bardzo wielkie zdziwienie,
że kogoś nie ma. Na czatach wypisuje się o skandalach czy innych zachowaniach. Szanujmy
siebie nawzajem i szanujmy innych.
Radny Sebastian Biały odniósł się do wypowiedzi radnego Zdzisława Pantala, że skoro są
ważne sprawy na sesji to Burmistrz powinien zmienić swoje plany i niekoniecznie przedłużać
urlop, tylko być na sesji. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu musiał być przyjęty
przed końcem miesiąca, bo tam była kwestia subwencji oświatowej i to Burmistrz zwołuje
sesję na ostatnią chwilę i postawił radnych przed faktem dokonanym i chciał wymóc pracę
Rady w ten a nie inny sposób. Burmistrz nie jest Burmistrzem od godziny do godziny, tylko od
początku kadencji do końca kadencji. Chyba, że będzie jakieś referendum i może wtedy będzie
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krócej.
Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że dostał odpowiedzi na zadane przez niego
interpelacje na piśmie odnośnie oszczędności związanych z wyłączeniem oświetlenia w
mieście. Dodał również, że otrzymał odpowiedź na interpelację w sprawie ulicy Słowackiego i
prosi o interwencję w tej sprawie. Zgłosił wniosek o pilną interwencję w dwóch sprawach. Po
pierwsze – toaleta na placu targowym, po drugie – w parku ewidentnie zniszczone są urządzenia,
z których korzystają dzieci. Dodał, że to zatrważające jak słaby jest ogląd tego, co jest w mieście
i przywołał klasyka, „że trudno wiedzieć jak wygląda miasto, jak się nie mieszka w mieście”.
Według radnego dziecinne jest powoływanie się na pracę przy wyborach. Wszyscy byli
głosować, część radnych pracowała również w obwodowych komisjach wyborczych, część
radnych również pracuje zawodowo, bo nie wszyscy są na emeryturze, a jednak stawili się na
sesji. Zdaniem radnego w takich sytuacjach należy zapewnić zastępstwo.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że sprawdziła, czy są
urzędnicy, którzy będą mogli udzielać odpowiedzi na pytania. Otrzymała informację, że z
reguły Burmistrz bierze odpowiedzialność za udzielane odpowiedzi.
Radny Adam Tobiasz w imieniu Młodzieżowej Rady Miejskiej zwrócił się do Burmistrza o
wyrażenie zgody na aktualizację sub domeny i prowadzenie jej admin przez Młodzieżową Radę
Miejską.
9. Informacje dla radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przekazała informacje w sprawach:
- udział radnych w akcji GaszynChallenge,
- sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami
Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2019 r. –
do wglądu w Biurze Rady,
- odczytała pismo w nawiązaniu do apelu pracowników Urzędu Miejskiego dotyczącego
rzekomej negacji ich pracy przez radnych opozycyjnych – poprosiła o składanie deklaracji w
Biurze Rady w sprawie spotkania z radnymi i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,
- poinformowała, że wszystkie e-maile i pisma, które wpływają do Biura Rady będą
rozpatrzone, nie będą natomiast rozpatrzone te, które zawierają nieprawdę oraz treści
obrażające radnych.
Radny Łukasz Kwadrans odniósł się do sytuacji z 24 na 25 czerwca br. tj. ze środy na
czwartek. Wyświetlił zrzut ekranu z godziny 21:43, ze strony bip.swiebodzice.pl. Poprosił,
aby wyjaśniono mu co się stało, że strona była niedostępna, bo wchodził na nią, aby zobaczyć
pierwszy fragment posiedzenia. Dodał, że nie chce wysnuwać daleko idących wniosków, ale
sytuacja jest zastanawiająca, szczególnie w kontekście dzisiejszych wydarzeń podczas sesji i
ma wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej o interwencję w sprawie, ponieważ
reprezentuje Radę Miejską. Zapytał jakie są standardy funkcjonowania, nie tylko w trakcie
posiedzenia on-line, bo nawet jak posiedzenia będą tradycyjne to i tak będzie transmisja online i będzie zapis. Wie, że są już złożone dwa zawiadomienia do Prokuratury w sprawie
możliwości popełnienia przestępstwa, czyli sfałszowania dokumentu jakim jest
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zarejestrowany przekaz z posiedzenia. Tu widać manipulację na stronie BIP, dzisiaj mamy
sytuację, w której ktoś loguje się pod fałszywymi nickami, które wykorzystują imię i
nazwisko rzeczywistych radnych. Co jest nie do przyjęcia i jest to niepokojące. Ktoś nie
panuje nad tym i jak realizowane są kwestie zapisu transmisji i samego przekazu. Bardzo
prosi Przewodniczącą Rady Miejskiej o interwencję.
Radny Sławomir Łukawski zażądał, aby Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra
podjęła bardzo radykalne i stanowcze kroki w stosunku do manipulacji ich spotkań. To już
któryś z kolei przypadek. Wiemy już wszyscy, że były wycinane fragmenty sesji. Wiemy, że o
24:00 w nocy strona BIP była niedostępna, czyli ktoś z informatyków manipulował na
stronach miejskich i dzisiaj wiemy już, że ktoś loguje się pod czyimś imieniem i nazwiskiem.
To są rzeczy niedopuszczalne. Jest pewny, że trzeba bardzo szybko zadziałać w tej sprawie.
Pani Przewodnicząca jest w tej chwili w Urzędzie, ma informatyków obok siebie, poprosił,
aby podjęła kroki. Trzeba zabezpieczyć materiały, ktoś manipuluje w naszych sesjach on-line.
To są trzy dowody namacalne. Mamy screeny porobione, są na to dowody. To jest
przestępstwo.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała w jaki sposób ma zabezpieczyć te
materiały.
Radny Łukasz Kwadrans zwrócił się do Przewodniczącej Rady Miejskiej, aby zauważyła,
że takie sytuacje miały miejsce i radni już wcześniej sporządzili zawiadomienie do
Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Dodał, że stronę techniczną i obsługę
prawną organizuje i przygotowuje Burmistrz. Pani Przewodnicząca reprezentuje Radę, więc
sygnalizujemy, aby w naszym imieniu złożyła zawiadomienie do Prokuratury o możliwości
popełnienia przestępstwa lub wydała polecenie urzędnikom według swoich uprawnień. Jeżeli
nie, to Radni to zrobią, ale chyba możemy prosić Przewodniczącą jako osobę, która
reprezentuje Radę na zewnątrz.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zwróciła się do Radnych, aby wyjaśnić jej,
w jaki sposób ma sprawdzić czy jest coś manipulowane. Dodała, że się nie zna i nie jest
informatykiem. Od strony technicznej zajmuje się Burmistrz i jego pracownicy, więc prosi
aby nie mówić, że „Pani Przewodnicząca zauważyła, a nie zareagowała”. Następnie zwróciła
się do radnych, że jak się tak dobrze na tym znają to niech złożą kolejne zawiadomienie do
Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Dodała, że się na tym nie zna i nie wie,
w którym momencie mogło dojść do popełnienia przestępstwa, a w którym nie.
Radna Zofia Marek poinformowała, że na Osiedlu Piastowskim, między basenem krytym a
boiskiem, trwa budowa. Znajduje się tam ogromna góra piasku, teren budowy jest
niezabezpieczony żadnym ogrodzeniem, z tego usypiska piasku korzystają dzieci, a rodzice są
zaniepokojeni ewentualnym zagrożeniem. Poprosiła, aby inwestor lub wykonawca wykonał
ogrodzenie, po to, aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Dodała również, że 26 czerwca 2020
r. odbyło się zakończenie roku szkolnego. W imieniu radnych, członków Komisji Oświaty,
Wychowania i Kultury oraz w imieniu Klubu Wspólne Świebodzice złożyła wyrazy uznania
dla nauczycieli za ciężką pracę wykonywaną w bardzo trudnym czasie, podziękowała również
rodzicom za cierpliwość oraz życzyła wszystkim dzieciom cudownych wakacji.
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Radny Łukasz Kwadrans przekazał, że ani on ani nikt z radnych nie oczekuje od
Przewodniczącej tego, aby poddała ocenie czy zostało naruszone prawo. Od tego są
odpowiednie instytucje tj. Prokuratura. Dodał, że Jego oczekiwaniem było tylko zgłoszenie o
możliwości. Poprosił, aby nie nadinterpretowywać Jego zgłoszenia. Odniósł się także do
sytuacji parku, który miałby być u zbiegu ulic Dąbrówki i Pileckiego. Poinformował, że przez
problem wewnątrz Urzędu, ktoś nie zauważył, że w piątek kurierem wpłynęła oferta, w
poniedziałek zostały otworzone inne oferty i zostało unieważnione postępowanie przetargowe
bez rozstrzygnięcia. Przypomniał, że już trzeci raz koszono ten teren, który i tak ma być
wykorzystany na teren zielony i rekreacyjny. Zapytał jaki jest problem i jak wygląda sytuacja.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przerwała wypowiedź radnego Łukasza
Kwadransa i poprosiła, aby jej nie zarzucać, że nie czeka z przejściem do następnego punktu i
ponownie udzieliła głosu radnemu Łukaszowi Kwadransowi.
Radny Łukasz Kwadrans odniósł się do problemu, przy obfitych opadach, które miały
miejsce w ostatnich dniach u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego i Dąbrówki. Dodał, że jest
problem z odbiorem nadmiaru wód opadowych. Dodał, że Burmistrz powinien być
zainteresowany tym problem, ponieważ blisko tego miejsca jest zlokalizowany jego garaż.
Poprosił również, aby zainteresować się tematem najeżdżania ciągnika siodłowego, często z
naczepą, na chodnik, który został niedawno wykonany, a jest już zniszczony. Poprosił, aby
wyciągać konsekwencje, bo nie stać nas byśmy ponosili, jako mieszkańcy, koszty likwidacji
szkód.
Radny Sebastian Biały poprosił Przewodniczącą, aby sprawdziła czy jest kworum.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra odpowiedziała, że kworum jest potrzebne
do podejmowania uchwał, a nie do dyskusji. Następnie sprawdziła listę obecności na wniosek
radnego Sebastiana Białego. Poinformowała, że zalogowanych jest 14 radnych.
Radny Sebastian Biały podziękował i dodał, że to pokazuje jakie podejście mają radni do
pracy.
10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina
Mądra zamknęła obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach.
Protokołowała:
H. Grabiec

Zatwierdzam:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Mądra
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