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Porządek obrad: załącznik nr 1 do protokołu 

1. Otwarcie sesji i powitanie. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX, XXX, XXXI i XXXII 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 gminy Świebodzice na 2020 r., 

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

3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

obejmującego część obszaru w sąsiedztwie ul. Mikulicza, obręb Pełcznica 2 w 

Świebodzicach, 

4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

obejmującego część obszaru pomiędzy ul. Klonową a ul. Dębową, obręb Pełcznica 2 

w Świebodzicach, 

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu obejmującego część obszaru w sąsiedztwie Wodnego  

Centrum Rekreacji na Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach,, 

6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

obejmującego część obszaru wzdłuż ul. Przemysłowej, obręb Pełcznica 1 w 

Świebodzicach, 

7) zmiany uchwały nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 lipca 

2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w 

Świebodzicach, 

8) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy 

Wałbrzych, miny Świebodzice, Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Stare Bogaczowice i 

Gminy Boguszów Gorce przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru 

i granic aglomeracji Wałbrzych, 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzice, 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla 

uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice, 

11) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024, 

12) ustalenia wysokości diet i zasad ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Świebodzicach. 

  

8.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

9.  Informacje dla radnych. 

10.  Zakończenie obrad. 

 

Termin posiedzenia: 20 października 2020 r. godz. 15.00 
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                                      Sesja prowadzona w trybie on-line 

 

 

1. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj  o godzinie 15:00 otworzył sesję, 

powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta, Skarbnika Miejskiego, Radcę Prawnego, 

pracowników Urzędu i podległych jednostek, mieszkańców miasta oraz Wiceministra 

Klimatu, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Ireneusza Zyskę. 

 

2. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj wyczytał alfabetycznie radnych, 

którzy potwierdzali swoją obecność na łączach. Następnie stwierdził prawomocność obrad 

sesji prowadzonej w trybie on-line, w której udział wzięło 18 radnych, 3 radnych  

nieobecnych. Następnie udzielił głosu Wiceministrowi Kimatu Ireneuszowi Zysce. 

 

Wiceminister Klimatu Ireneusz Zyska zabrał głos odnośnie pism otrzymywanych od 

mieszkańców naszego miasta w sprawie dopłaty do wody. Dodał, że Rada Miejska podjęła 

Uchwałę w sprawie dopłaty różnicy do wody, którą to kwotę przekazała do ZWiK. Dodał, że 

według Niego pisma wysyłane do mieszkańców są niezgodne z prawem. 

 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta Paweł Ozga oraz Prezes ZWiK Artur Torbus. 

 

3.  Radny Adam Pofelski poprosił o dokonanie zmiany w pkt 7 porządku obrad tj. ppkt 12 

winien być ppkt 1. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga wyraził zgodę na zmianę porządku obrad. 

 

Radna Aneta Dobosz poprosiła o 15 minut przerwy. 

 

Ogłoszono 15 minut przerwy. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poprosił Mecenasa o wyjaśnienie w 

jakim trybie będą dokonywane zmiany w porządku obrad, ponieważ jeden tryb mówi, że 

grupa radnych za zgodą wnioskodawcy może przenieść czy zdjąć uchwałę z porządku obrad, 

czy ją wprowadzić, a w innych przypadkach inny Mecenas twierdzi, że musimy to za każdym 

razem głosować. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki odpowiedział, że nie ma dwóch trybów. Za zgodą wnioskodawcy 

można dokonać zmiany. Warunkiem przystąpienia do głosowania jest zgoda wnioskodawcy. 

 

Radny Adam Tobiasz oraz radny Łukasz Kwadrans zabrali głos w sprawie zamieszonych 

na stronie BIP projektów uchwał, które będą procedowane na dzisiejszej sesji. Radni 

zgłaszają, że uchwały są zamieszczone bez podpisu radcy prawnego. Radny Adam Tobiasz 

przekazał, że w projekcie uchwały w pkkt 9 jest zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 

października i zapytał czy jest to zapis poprawny. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki odpowiedział, że projekt uchwały został podpisany przez radcę 
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prawnego. Dodał, że na stronie BIP projekty uchwał są bez podpisów w myśl ustawy o 

dostępności cyfrowej. Na stronie BIP nie są umieszczane skany. Termin wejścia uchwały w 

życie może skrócić tylko wnioskodawca. 

 

Poddano pod głosowanie wniosek radnego Adama Pofelskiego. 

Wynik głosowania: 

2 głosy – za 

12 głosów – przeciw 

4 głosy- wstrzymujące się 

Wniosek nie został przyjęty. 

 

4. Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że z tego co jest mu wiadome protokół z 

ostatniej sesji nie został podpisany przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Haliną Mądrą. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj odpowiedział, że Przewodnicząca 

Rady istotnie nie podpisała protokołu z ostatniej sesji. Dodał, ż są też nie przyjęte protokoły z 

XXIX, XXX i XXXI sesji i zaproponował przyjęcie ich poprzez głosowanie. 

 

Radny Sebastian Biały poinformował, że nigdy nie było głosowania protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj dodał, że był czas na zgłaszanie 

uwag. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki przekazał, że przyjęcie protokołu sesji w zasadzie nie wymaga 

głosowania. Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia protokołu sesji tylko wtedy, jeśli 

do protokołu zostały zgłoszone zastrzeżenia, a Przewodniczący sesji tych zastrzeżeń nie 

uwzględnił. Tylko w takiej sytuacji podejmuje się uchwałę o przyjęciu lub nieprzyjęciu 

protokołów. Jeśli nie ma zgłoszonych zastrzeżeń, nie uwzględnionych przez 

Przewodniczącego Rady, to protokół uważa się za przyjęty bez potrzeby głosowania. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że nie będzie 

głosowania nad przyjęciem protokołów. 

 

5.  Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że z uwagi na 

nieobecność Przewodniczącej Rady ten punkt nie będzie rozpatrywany. 

 

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Ogłoszono 10 minut przerwy. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

W okresie od 15 sierpnia do 9 października 2020 r. Burmistrz Miasta uczestniczył w 

następujących spotkaniach: 
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– W dniach 28.08.2020 r. - brał udział w spotkaniu z Dyrektorami placówek 

oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

– W dniu 28.08.2020 r. - brał udział w podpisaniu porozumienia między Gminą a 

Wyższą Szkołą Lingwistyczną, 

– W dniu 29.08.2020 r. - brał udział w Dożynkach na Cierniach, 

– W dniu 01.09.2020 r. - brał udział w rozpoczęciu roku szkolnego, 

– W dniu 02.09.2020 r. - brał udział w spotkaniu z Zespołem odpowiedzialnym za 

zarządzanie kryzysowe w mieście, 

– W dniu 12.09.2020 r. - brał udział w Sportowej Sobocie – wręczenie nagród w 

wyścigu kolarskim ligii MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej, 

– W dniu 12.09.2020 r. - brał udział w 15. rocznicy Klubu Sportowego „REKIN”, 

– W dniu 12.09.2020 r. - brał udział w warsztatach pływackich „Otylia Swin Tour”, 

– W dniu 12-13.09.2020 r. - brał udział w Pikniku Lotniczym, 

– W dniu 17.09.2020 r. - brał udział w złożeniu kwiatów z okazji Światowego Dnia 

Sybirakow, 

– W dniu 17.09.2020 r. - brał udział w Krajowych Mistrzostwach Tańca, 

– W dniu 17.09.2020 r. - brał udział w spotkaniu z Burmistrzem Żarowa i przekazał 

Szablę Pruską do Regionalnej Izby Pamięci w Żarowie, 

– W dniu 19.09.2020 r. - brał udział w spotkaniu dla organizatorów Pikniku Lotniczego, 

– W dniu 19.09.2020 r. - brał udział w akcji „Posprzątajmy Świebodzice”, 

– W dniu 19.09.2020 r. - brał udział w akcji charytatywnej „Świebodzice Miastem 

Serc”, 

– W dniu 23.09.2020 r. - brał udział w spotkaniu z Dyrekcją EMC w sprawie 

dofinansowania bloku operacyjnego, 

– W dniu 24.09.2020 r. - brał udział w spotkaniu z przedstawicielami Banku 

Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Zarządu Nieruchomości z Warszawy w 

sprawie budownictwa mieszkalnego, 

– W dniu 24.09.2020 r. - brał udział w spotkaniu z organizatorami akcji charytatywnej 

„Świebodzice Miastem Serc”, 

– W dniu 25.09.2020 r. - udział w spotkaniu w MDK z Panią Agnieszką Dobkiewicz, 

autorką książki „Mała Norymberga”, 

– W dniu 25.09.2020 r. - brał udział, wraz z Zastępcą, w uroczystości zawieszenia 

wiechy na budowie „Biznes Inkubatora Przedsiębiorczości” przy ul. Strefowej, 

– W dniu 25.09.2020 r. - brał udział w otwarciu Memoriału im. Edmunda Walczaka na 

hali OsiR, 

– W dniu 28.09.2020 r. - brał udział w podpisaniu wspólnej deklaracji samorządów 

subregionu wałbrzyskiego w planie dekarbonizacji na lata do 2030, 

– W dniu 29.09.2020 r. - brał udział w Radzie Nadzorczej OSiR, 

– W dniu 30.09.2020 r. - brał udział w Radzie Nadzorczej ZWiK, 

– W dniu 01.10.2020 r. - brał udział w spotkaniu z organizatorami Memoriału im. 

Edmunda Walczaka, 

– W dniu 02-04.10.2020 r. - brał udział w wyjeździe do Juteborgu – 30lecie partnerstwa 

Waldbröl z Juteborgiem, 

– W dniu 08.10.2020 r. - brał udział w spotkaniu z trenerem i założycielem Klubu 
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Sportowego „REKIN” i wręczył dyplomy i upominki za wkład i pracę. 

 

7.  Rozpatrzenie projektów uchwał. 

 

1. Uchwała Nr XXXIII/221/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2020 r. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastian Biały 

poinformował, że opinia Komisji jest negatywna. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o 

zgłaszanie uwag i pytań. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Sebastian Biały, Łukasz 

Kwadrans, Bogdan Kożuchowicz, Adam Tobiasz, Sławomir Łukawski, Janusz 

Kosciukiewicz, Tomasz Czekaj, Zofia Marek, Jan Klepiec, 

Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta oraz Skarbnik Miejski Iwona Wojciechowska-

Zatorska. 

 

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Radny Sebastian Biały zgłosił wniosek o wykreślenie przesunięć związanych z wnioskiem 

Kierownika MZN na kwotę 55 tys. zł. 

 

Poddano pod głosowanie wniosek radnego Sebastiana Białego. 

Wynik głosowania: 

11 głosów – za 

5 głosów – przeciw 

1 głos – wstrzymujący się 

Wniosek został przyjęty. 

 

Radny Sebastian Biały zgłosił wniosek o wykreślenie zadania „Przebudowa ogrodzenia 

murowanego przy Szkole Podstawowej nr 3 ul. Wolności”. 

 

Poddano pod głosowanie wniosek radnego Sebastiana Białego. 

Wynik głosowania: 

10 głosów – za 

5 głosów – przeciw 

1 głos – wstrzymujący się. 

Wniosek został przyjęty. 

 

Radny Sebastian Biały zgłosił wniosek o wykreślenie zadania „Budowa oświetlenia w Parku 

przy ul. Jeleniogórskiej”. 

 

Poddano pod głosowanie wniosek radnego Sebastiana Białego. 

Wyniki głosowania: 

12 głosów – za 
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4 glosy – przeciw 

1 głos – wstrzymujący się 

Wniosek został przyjęty. 

 

Radny Sebastian Biały zgłosił wniosek o niezwiększanie wydatków na budowę lotniska. 

 

Poddano pod głosowanie wniosek radnego Sebastiana Białego. 

Wynik głosowania: 

10 głosów – za 

5 głosów – przeciw 

1 głos – wstrzymujący się 

Wniosek został przyjęty. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z wnioskami. 

Wynik głosowania: 

17 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

Uchwała została przyjęta. 

 

Ogłoszono 10 minut przerwy. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

2. Uchwała Nr XXXIII/222/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Świebodzice na lata 2020-2026. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastian Biały 

poinformował, że opinia Komisji jest negatywna, lecz po wprowadzanych zmianach w 

poprzedniej uchwale opinia Komisji staje się bezprzedmiotowa. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o 

zgłaszanie uwag i pytań. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Sebastian Biały, Tomasz 

Czekaj, Sławomir Łukawski. 

Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta oraz Skarbnik Miejski Iwona Wojciechowska-

Zatorska, która przekazała, że wszystkie zmiany wprowadzone w projekcie uchwały w 

sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2020 r. zostaną również uwzględnione w 

WPF. 

 

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały ze zmianami. 

Wynik głosowania: 

14 głosów – za 

0 głosów – przeciw 
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1 głos – wstrzymujący się 

Uchwała została przyjęta. 

 

3.  Uchwała Nr XXXIII/223/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru w sąsiedztwie ul. 

Mikulicza obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach. 

 

Projektant Beata Kunkiewicz przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastian Biały 

poinformował, że Komisja nie zaopiniowała projektu uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o 

zgłaszanie uwag i pytań. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Sebastian Biały, Łukasz 

Kwadrans, Bogdan Kożuchowicz. 

Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta oraz Projektant Beata Kunkiewicz. 

 

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

9 głosów -  za 

5 głosów – przeciw 

1 głos – wstrzymujący się 

Uchwała została przyjęta. 

 

4.  Uchwała Nr XXXIII/224/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru pomiędzy ul. 

Klonową a ul. Dębową, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach. 

 

Projektant Beata Kunkiewicz przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastian Biały 

poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o 

zgłaszanie uwag i pytań. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

16 głosów - za 

0 głosów -  przeciw 
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0 głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

 

5.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru w sąsiedztwie 

Wodnego Centrum Rekreacji na Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach. 

 

Projektant Beata Kunkiewicz przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastian Biały 

poinformował, że opinia Komisji jest negatywna. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o 

zgłaszanie uwag i pytań. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Łukasz Kwadrans, Bogdan 

Kożuchowicz i Sławomir Łukawski. 

Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Paweł Ozga. 

 

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Wynik głosowania: 

5 głosów - „za” 

10 głosów -  przeciw 

0 głosów - wstrzymujących się 

Uchwała nie została przyjęta. 

 

6.  Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu obejmującego część obszaru wzdłuż ul. Przemysłowej, obręb 

Pełcznica 1 w Świebodzicach. 

 

Projektant Beata Kunkiewicz przedstawiła projekt uchwały. 

 

Ogłoszono 10 minut przerwy. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Radny Sebastian Biały zgłosił wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. 

 

Poddano pod głosowanie wniosek radnego Sebastiana Białego. 

Wynik głosowania: 

9 głosów – za 

3 głosy – przeciw 

1 głos – wstrzymujący się 

Wniosek został przyjęty. 
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7.  Uchwała Nr XXXIII/225/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/99/2019 Rady 

Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 lipca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: 

Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach. 

 

Projektant Beata Kunkiewicz przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastian Biały 

poinformował, że opinia Komisji jest negatywna. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o 

zgłaszanie uwag i pytań. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały.. 

Wynik głosowania: 

14 głosów - za 

0 głosów -  przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

Uchwała została przyjęta. 

 

8. Uchwała Nr XXXIII/226/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania Gminy Wałbrzych, Gminy Świebodzice, Gminy Szczawno-

Zdrój, Gminy Stare Bogaczowice i Gminy Boguszów Gorce przy realizacji zadania 

polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Wałbrzych. 

 
Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka przedstawił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastian Biały 

poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o 

zgłaszanie uwag i pytań. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

14 głosów - za 

0 głosów -  przeciw 

1 głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została przyjęta. 

 

9.  Uchwała Nr XXXIII/227/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
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Gminę Świebodzice. 

 

P.o. Kierownik Wydziału ES Alicja Pawlica przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury Zofia Marek poinformowała, 

że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o 

zgłaszanie uwag i pytań. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Wynik głosowania: 

16 głosów - za 

0 głosów -  przeciw 

0 głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

10. Uchwała Nr XXXIII/228/2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę 

na terenie Gminy Świebodzice. 

 

P.o. Kierownik Wydziału ES Alicja Pawlica przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury Zofia Marek poinformowała, 

że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o 

zgłaszanie uwag i pytań. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Jacek Żygłowicz, Tomasz 

Czekaj, Bogdan Kożuchowicz, Zofia Marek. 

Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Paweł Ozga oraz Mecenas Jerzy Świteńki. 

 

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Wynik głosowania: 

17 głosów - za 

0 głosów -  przeciw 

0 głosów - wstrzymujących się 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

11. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga jako wnioskodawca ściągnął projekt uchwały z porządku 

obrad. 
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12. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad ich wypłacania oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Świebodzicach. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych „Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych” Adam 

Pofelski przedstawil projekt uchwały. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Łukasz Kwadrans, Tomasz 

Czekaj, Sebastian Biały, Janusz Kościukiewicz oraz Ewa Dziwosz. 

 

Radny Łukasz Kwadrans w imieniu Klubu Radnych „Wspólne Świebodzice” złożył 

wniosek, aby dokonać zmian w §1 tj. aby miesięczna kwota diety dla Przewodniczącej Rady 

Miejskiej w Świebodzicach wynosiła 3zł, dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i 

Przewodniczących stałych lub doraźnych Komisji 2zł, dla pozostałych radnych 1zł i 

wykreślić §4. 

 

Poddano pod głosowanie wniosek formalny radnego Łukasza Kwadransa. 

Wynik głosowania: 

7 głosów – za 

7 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Wniosek nie został przyjęty. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

3 głosy – za 

5 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

Czterech radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała nie została przyjęta. 

 

8.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

 

Radny Jan Klepiec złożył interpelację w sprawie parkowania samochodów na ulicy 

Marszałka Józefa Piłsudskiego zwłaszcza z prawej strony tej ulicy w obrębie skrzyżowania z 

ulicą Henryka Sienkiewicza. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że zleci, aby tą sprawą zajęła się Straż 

Miejska. 

 

Radna Zofia Marek zwróciła się z interpelacją w imieniu mieszkańców Świebodzic, aby 

przy Placu Dworcowym powstały dwa miejsca postojowe taxi, natomiast w imieniu 

mieszkańców ulicy Kościuszki prosi, aby bliżej ich ulicy ustawić pojemniki na bioodpady. 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że przyjmuje wnioski radnej do realizacji. 
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Radny Sławomir Łukawski zadał pytanie kto i w jakim celu utwardził teren przy 

przedłużeniu ulicy Dąbrówki, w kierunku ulicy Królowej Jadwigi. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił o złożenie pytania na piśmie i odpowiedź również 

zostanie udzielona na piśmie. 

 

Radna Ewa Dziwosz zadała pytanie dotyczące przedszkola Koniczynka. Na jak długo została 

przedłużona umowa najmu na pomieszczenia z Panią Tomańską. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że umowa nie została przedłużona. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zadał pytanie czy Burmistrz wie w jakiej wartości zapłaciliśmy 

już wpłatę początkową i wszystkie raty leasingowe za śmieciarkę i dlaczego przesuwa termin 

związany z Budżetem Obywatelskim. Jak wytłumaczy to, że przez 2 lata nie było w 

Świebodzicach Budżetu Obywatelskiego i dlaczego nie może odpowiedzieć  radnemu 

Sławomirowi Łukawskiemu, kto wykorytował i  wysypał kruszywo na przedłużeniu ulicy 

Dąbrówki. Czy znowu było to bez żadnej decyzji administracyjnej, bez pozwolenia czy nawet 

bez pisma. Czy było aż tyle tych decyzji, że Burmistrz nie wie, nie pamięta, kto to zrobił, na 

jakiej zasadzie, na jakim pozwoleniu i w jakim celu. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że prosi, aby składać zapytania na piśmie i 

odpowie na piśmie. 

 

Radna Zofia Marek zadała pytanie jakie koszty poniosło miasto w związku z 

zamieszczaniem ogłoszeń w naszej gazecie czyli Gazeta Świebodzic. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że to nie jest nasza gazeta i prosi o zapytanie 

na piśmie i odpowie na piśmie. 

 

Radny Łukasz Kwadrans przekazał, że według Niego jest to Pana gazeta, bo większość 

środków w sprawozdaniu z kampanii przeznaczył Pan na tego wydawcę, a teraz z publicznej 

kasy Pan kupuje przychylność tej gazety i to wszyscy widzą. Wie Pan, możemy składać 

interpelacje na piśmie, tylko Państwo nie odpowiadacie albo odpowiadacie w sposób 

wymijający. Są to naprawdę proste pytania, niewymagające skomplikowanych odpowiedzi i 

opierania się na dokumentach. 

Czy Pan nie wie kto wykonał przedłużenie na ul. Dąbrówki, wydał jakąś decyzję, czy ktoś 

tylko na piśmie zwrócił się i Pan jakąś zgodę wydał. Ja składałem interpelacje w sprawie 

wjazdów na ulicach Krzywoustego i Chrobrego, które od lat wymagają remontu. Były 

zaplanowane, niestety nastąpiła zmiana, tak chcieli wyborcy no i nic się nie dzieje w tym 

temacie. Oprócz tego widzimy inwestycje, chodzi o te inwestycje wodociągowo-

kanalizacyjno-deszczowe, a w zakresie remontu powierzchni ulicy Fieldorfa i Andersa nie 

dzieje się nic. Kiedy one doczekają się tego, żeby była tam zrealizowana droga utwardzona z 

warstwą ścieralną albo z kostką brukową i kiedy ul. Boczna doczeka się wreszcie realizacji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zwrócił się z pytaniem do Pana 

Mecenasa, że transmisja przez Gminę wykupiona jest do godziny 24:00 a pozostało do niej 
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jeszcze 7 minut. Co zrobić w takiej sytuacji, żeby wysłuchać wszystkich interpelacji, bo być 

może zostało ich kilka, i móc zakończyć obrady. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki odpowiedział, że należy zarządzić przerwę. 

 

Radny Janusz Kościukiewicz przekazał, że w dniu 12 października br. mieszkańcy zgłosili, 

że w kranach leci bardzo brudna woda. Mieli zarzuty, że musieli przez okres 1,5 do 2 godzin 

spuszczać wodę do kanału. Poprosili o interwencję w ZWiK, żebym jako radny uzgodnił z 

Panem Prezesem Torbusem formę rekompensaty w rachunkach. Z uwagi na to, iż nie udało 

mi się skontaktować z Prezesem ZWiK, w związku z powyższym proszę Pana Burmistrza o 

interwencję w tej sprawie. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że przyjął do wiadomości. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zadał pytanie co stoi na przeszkodzie, aby rozpoczęła się 

realizacja zadania związanego z zielenią. Przetarg został rozstrzygnięty, wykonawca wybrany, 

a od kilku miesięcy nic się nie dzieje w tej sprawie. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił o zadanie pytania na piśmie i odpowiedzi udzieli na 

piśmie. 

 

Radny Sebastian Biały zadał pytanie dotyczące Budżetu Obywatelskiego. W regulaminie 

jest wyraźny zapis, że do realizacji będą kierowane zadania, na które wystarczy środków 

zabezpieczonych w budżecie miasta, a w tym roku zostało zabezpieczonych 0 zł na te 

zadania. W jaki sposób zgodnie z prawem chce Pan Burmistrz wyłonić zadania, ponieważ jest 

wprowadzona jakaś procedura, która Jego zdaniem jest niewłaściwa, 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił, aby skonkretyzować pytanie na piśmie i odpowiedź 

zostanie udzielona na piśmie. 

 

Radny Sławomir Łukawski poinformował, że chciałby doprecyzować wypowiedź radnego 

Łukasza Kwadransa, któremu chodziło o teren zielony, zadanie nr 7. 

 

Radny Adam Tobiasz proszę o udzielenie informacji od kiedy i z jakiej przyczyny zostały 

zmienione koszty zakładania plomb na wodomierzach. Z informacji, jakie uzyskał było 6 zł, a 

obecnie jest około 32 zł. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił o złożenie pytania na piśmie i odpowiedź zostanie 

udzielona na piśmie. 

 

Radna Zofia Marek jako opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej zwróciła się w imieniu 

prezydium Rady, aby umożliwić im prowadzenie sesji w trybie on-line. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że wspólnie z radną zostanie wypracowane 

stanowisko w tej sprawie. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że ze względu na 

awarię, w Rynku jak i osiedlu Piastowskim, przerywa obrady sesji do jutra do godziny 15:30. 

 

 

Ze względów technicznych Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj 

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

w obradach z własnej inicjatywy do dnia 21 października 2020 r. do godz. 15:30. 

 

 

W dniu 21 października 2020 r. została wznowiona XXXIII Sesja Rady Miejskiej w 

Świebodzicach. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj – wznawiam XXXIII Sesję Rady 

Miejskiej w Świebodzicach po przerwie spowodowanej wczorajszą awarią prądu. 

Przypominam, że jesteśmy w punkcie interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Najpierw 

chciałbym na początku sprawdzić obecność, zobaczyć ilu radnych jest obecnych na 

dzisiejszych obradach i bardzo proszę w kolejności o zgłaszanie się poszczególnych radnych. 

Obecnie jest zalogowanych szesnastu radnych, dlatego możemy procedować dalej i 

przechodzimy do kolejnego punktu jakim są interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

 

Radny Sebastian Biały zadał pytanie do Pana Burmistrza odnośnie reklam, które zostały 

umieszczone na budynku naprzeciwko Urzędu przy ulicy Żeromskiego. Zgodnie z uchwałą 

Rady Miejskiej Śródmieściu obowiązuje zakaz umieszczania nowych nośników reklamowych. 

Naprzeciwko Urzędu jest ściana szczytowa budynku, na której był billboard. W tej chwili został 

powieszony ogromny baner. Te nośniki zostały zdjęte i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nie 

mają prawa się tam pojawić, ponieważ są to, w sensie prawa, nowe nośniki. Czy zostaną podjęte 

kroki, aby coś z tym zrobić i kiedy te kroki zostaną podjęte. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że radny już raz składał takie zapytanie i 

otrzymał informację. Jeżeli tamta informacja nie była wystarczająca to prosi, aby złożyć ją 

ponownie i ponownie zostanie udzielona odpowiedź na piśmie. 

 

Radny Patryk Biały poinformował, że w dniu 10 czerwca br. uczestniczył w posiedzeniu 

Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Złożył na tej 

komisji wniosek w sprawie zmiany kategorii drogi na ulicy Ciernie i Droga Węglowa. Wniosek 

został przegłosowany jednogłośnie. Niestety do dnia dzisiejszego komisja nie otrzymała 

odpowiedzi. Prosi o wyjaśnienie tej sytuacji i jak najszybszą odpowiedź na ten wniosek. Dodał, 

że mieszkańcy ulicy Ciernie i Sielskiej pytają kiedy zostanie odblokowany przejazd pod 

tunelem i czy zostanie to zrealizowane w tym roku czy nie. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że według konserwatora zabytków, należy 

zabezpieczyć jedną stronę budynku. Pytanie radny winien złożyć na piśmie i na piśmie otrzyma 

odpowiedź. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj przekazał, że radny Patryk Biały 

zapytał dlaczego od dwóch miesięcy nie ma odpowiedzi na wniosek złożony przez komisję. 
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Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że podejmie interwencję w tej sprawie. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zadał pytanie, że jeżeli nie jest podpisana umowa na dzierżawę z 

Panią Tomańską, to jak Burmistrz zamierza rozwiązać tę sytuację. Czy będzie stosował 

przepisy ogólne i będzie miał roszczenie o wielokrotność czynszu, czy będzie zawierał aneks 

do umowy. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił o sformułować pytania na piśmie i na piśmie radny 

otrzyma konkretną odpowiedź. 

 

Radna Zofia Marek zgłosiła potrzebę, konieczność by Młodzieżowa Rada Miejska miała 

reprezentanta w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego i zapytała czy w budżecie gminy 

zabezpieczono środki dla szkół na walkę z pandemią. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że jeżeli wpłynie taki wniosek o to, żeby ktoś 

z młodzieży wstąpił do Rady Pożytku Publicznego to nie widzi przeszkód. Natomiast jeśli 

chodzi o budżet to środki na walkę z pandemią dla szkół są zabezpieczone, a jeżeli zajdzie 

konieczność ich zwiększenia to takie nastąpi. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformowal, że interpelacje 

złożyła na piśmie Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra w sprawach tj.: 

– wyznaczenie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w 

Świebodzicach na ulicy Wolności przy targowisku. 

– wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Jeleniogórskiej, Ofiar 

Oświęcimskich i Łącznej. 

– terminu rewitalizacji boiska sportowego przy ulicy Zamkowej. 

– zorganizowania świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Pełcznica. 

– wykonania strefy parkowania przy ul. Zamkowej. 

– Klubu Seniora na Pełcznicy. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zadał pytanie czy Pan Burmistrz 

planuje i ewentualnie w jakim terminie spotkanie z mieszkańcami odnośnie przebiegu przez 

Świebodzice trasy S5. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że takie spotkanie było zaplanowane przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast ze względu na COVID-19 

zostało odwołane i nie wrócono do tego tematu. 

 

Radna Zofia Marek zadała pytania: 

– koszt umieszczania ogłoszeń płatnych na stronach Gazety Świebodzic w roku 2019 i 

2020, której wydawcą jest prywatny właściciel, 

– czy są zaplanowane działania jak wesprzeć mieszkańców, drobnych przedsiębiorców 
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działających na terenie miasta w okresie pandemii, 

– w sprawie podpisania umowy z EMC na wykonanie remontu bloku operacyjnego w 

szpitalu „MIKULICZ” i poprosiła o spotkanie z władzami Spółki EMC. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że zabezpieczeni jesteśmy w środki 

dezynfekujące jak i maseczki. Dodał, że jest przygotowana do podpisu wstępna umowa na 

remont bloku operacyjnego przez Spółkę EMC. Po sprawdzeniu przez prawników, zostanie 

przedłożona pod obrady Komisji Zdrowia. 

 

Radny Jacek Żygłowicz zwrócił się z prośbą o powiększenie parkingu na Osiedlu Sudeckim 

znajdującego się przy pętli autobusowej. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że wystosuje pismo do zarządcy drogi o 

zajęcie części skarpy. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zadał pytanie czy w Miejskim Zarządzie Nieruchomości jest 

Kierownik czy osoba pełniąca obowiązki Dyrektora. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że jest osoba, która pełni funkcję p.o. 

Dyrektora. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zadał pytanie kiedy będzie konkurs na stanowisko Dyrektora 

MZN i kiedy będzie rozpoczęte zadanie nr 7 pomiędzy ulicą Dąbrówki i Pileckiego.   

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że jeżeli chodzi o zadanie nr 7 to został 

przesunięty termin na lata 2020/2021, ponieważ termin nasadzeń odbywa się w okresie 

jesiennym i wiosennym. Poprosił o złożenie pytań na piśmie i odpowiedź zostanie udzielona 

na piśmie. 

 

Radny Sebastian Biały zadał pytanie dlaczego nie zostały wykorzystane środki na wymianę 

nieekologicznych źródeł ciepła. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że Gmina złożyła ofertę do mieszkańców o 

wymianę ogrzewania, a na to, że jest małe zainteresowanie Gmina nie ma wpływu. 

 

Radny Sebastian Biały (ad vocem) zadał pytanie czy ten Program będzie nadal 

kontynuowany. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że Jego zdaniem powinien być kontynuowany. 

 

Radny Sebastian Biały zadał pytanie jakie materiały i gadżety promujące miasto można 

nabyć w Świebodzicach i co w tym roku zrobił Wydział Promocji, aby promować walory 

turystyczne Świebodzic np. poprzez wydanie mapy okolic miasta z zaznaczonymi szlakami i 

atrakcjami turystycznymi. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedzial, że trudno mówić o spektakularnych zajściach 
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dotyczących Promocji, bo w tej chwili zostało diametralnie zmniejszone finansowanie tejże 

komórki. Dodał, że mapa turystyczna jest w przygotowaniu i wkrótce będzie do nabycia. 

 

Radny Bogdan Kożuchowicz zadał pytanie jaki był koszty artykułów w Forum Biznesu i w 

Gazecie Prawnej w odniesieniu do znaku QA. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił radnego o złożenie pytania na piśmie i na piśmie 

zostanie udzielona odpowiedź. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poprosił ponownie o odpowiedź na zadane wcześniej pytania. 

Kiedy zostanie ogłoszony konkurs na Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości i co 

dalej z podmiotem, który prowadzi przedszkole niepubliczne Koniczynka 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił o złożenie pytania na piśmie i na piśmie zostanie 

udzielona odpowiedź. 

 

Radny Bogdan Kożuchowicz chciałby dowiedzieć się czy Pani Kierownik Promocji i Pani 

Dyrektor MDK były wraz z Burmistrzem z wizytą w mieście partnerskim Waldbröl. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że nie było Pani Kierownik Wydziału 

Promocji, była tam Pani Sekretarz i Pani Dyrektor Miejskiego Domu Kultury. 

 

Radny Sebastian Biały zadał pytanie kto prowadzi funpage na Facebook Paweł Ozga 

Burmistrz Miasta Świebodzice. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że On go prowadzi. 

 

Radny Sebastian Biały (ad vocem) przekazał, że Jego zdaniem Burmistrz marnuje pieniądze 

podatników, bo wpisy pojawiają się w godzinach kiedy powinien załatwiać sprawy 

mieszkańców i miasta. 

 

9. Informacje dla Radnych. 

 

Radny Janusz Kościukiewicz poinformował, że Pani Grażyna Bieniada przebywa w 

szpitalu, w związku z czym nie bierze udziału w obradach sesji. Następnie przeczytał pismo 

Samorządu Terytorialnego Wspólnota, która zrobiła ranking wykorzystania środków 

europejskich przez samorządy od roku 2014 do 2019. Zestawienie obejmuje wartość dotacji 

pozyskanych przez samorządy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Świebodzice uplasowały się 

na pozycji 323 w kategorii miasteczka. Dla porównania Jaworzyna Śląska zajęła miejsce 23, 

Żarów 79, a Strzegom 169. 

 

Radny Sławomir Łukawski poinformował, że wczoraj po sesji mąż Pani Dyrektor 

Miejskiego Domu Kultury wysyłał Jemu SMS-y, w których były groźby karalne. Dodał, że 

złożył zawiadomienie do organów ścigania 

 

Radny Łukasz Kwadrans poprosił, aby członkowie Komisji Rewizyjnej zostali po sesji na 
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łączach. 

 

Radny Sławomir Łukawski również poprosił, aby członkowie Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji zostali po sesji na łączach. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj przekazał dla radnych następujące 

informacje, które wpłynęly do Biura Rady: 

– faktura z Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach do Urzędu Miejskiego za 

przygotowanie i wynajem sali na sesję absolutoryjną w dniu 26 sierpnia 2020 roku, na 

kwotę 3100 zł, 

– sprawozdanie roczne z Monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Świebodzice na lata 2015–2025, 

– uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 

25 września 2020 roku w sprawie opinii o uchwale Rady Miejskiej w Świebodzicach 

nr XXXII/220/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 z dnia 26 sierpnia 2020 roku. 

– uchwała składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 

14 października 2020 roku w sprawie opinii przedłożonej przez Burmistrza Miasta 

Świebodzice i informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 

roku. 

– analiza oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Miejskiej w 

Świebodzicach za rok 2019. 

– pismo Pani radnej Ewy Dziwosz o rezygnacji z członkostwa w Klubie Radnych 

„Obywatelskie Świebodzice”. 

– podziękowania za zorganizowanie Narodowego Dnia Sportu w Świebodzicach, 

wspierającego zbiórkę charytatywną dla Anny Paligórskiej – do odbioru w Biurze 

Rady. 

– skarga na Burmistrza Miasta Świebodzice z 20 października 2020 roku, która dotyczy 

usuwania komentarzy z oficjalnego profilu miasta Świebodzice pt. Miasto 

Świebodzice na Portalu Społecznościowym Facebook oraz blokowania dostępu do 

pełnego profilu. 

 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że Zarządzeniem nr 50/631/2020 Burmistrz Miasta 

Świebodzice w dniu 12 października 2020 roku powołał na funkcję Przewodniczącej 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panią radną Ewę Dziwosz. 

 

Radna Ewa Dziwosz odczytała w całości pismo dotyczące rezygnacji z członkostwa w 

Klubie Radnych „Wspólne Świebodzice”. 

 

 

 

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

Czekaj zamknął obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach. 
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