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Porządek obrad: załącznik nr 1 do protokołu 

1. Otwarcie sesji i powitanie. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

    międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: 

   

1. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

 

8.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

9.  Informacje dla radnych. 

10.  Zakończenie obrad. 

 

Termin posiedzenia: 04 października 2021 r.  

Godzina rozpoczęcia:  16:00 

Godzina zakończenia: 18:50 

 

                                          Sesja prowadzona w trybie on-line 

 

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

radnych Rady Miejskiej,  Zastępcę Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnika Miejskiego, 

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

 

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 17 radnych. Nieobecni radni: Marcin 

Cichoń, Marek Gąsior, Zofia Marek, Krystian Wołoszyn. Lista obecności stanowi załącznik nr 

2 do protokołu. 

 

3. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała czy są wnioski o zmianę 

porządku obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zgłosił wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania 

przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z 

ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała, czy wnioskodawcy wyrażają zgodę 

na wprowadzenie do porządku obrad w/w projektu uchwały.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj w imieniu wnioskodawców wyraził 

zgodę na wprowadzenie do porządku obrad w/w projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała czy jest opinia prawna do w/w 

projektu uchwały. 

 

Radca Prawny Jarosław Wasyliszyn odpowiedział, że nie otrzymał wcześniej w/w projektu 

uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra odczytała projekt uchwały, a następnie 

ogłosiła 10 minutową przerwę. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Radca Prawny Jarosław Wasyliszyn zgłosił następujące zmiany: 

- poprawić podstawę prawną (ustawa o samorządzie gminnym), 

- zmiana terminu na składanie wniosków do 30 października, 

- termin wejścia uchwały – 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  

  Dolnośląskiego. 

 

W dyskusji na wnioskiem w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały 

głos zabierali radni: Zdzisław Pantal, Sebastian Biały, Sławomir Łukawski, Ewa Dziwosz. 

Odpowiedzi na pytania radnych udzielał Radca Prawny Jarosław Wasyliszyn. 

 

Poddano pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad wraz z poprawkami. 

Wynik głosowania: 

18 głosów – „za” 

0 głosów – przeciw 

2 głosy – wstrzymujące się 

Wniosek został przyjęty – załącznik nr 3 do protokołu. 

 

4.  Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że z uwagi na krótki 

termin pomiędzy sesjami protokół zostanie przedłożony na następnej sesji. 

 

5.  Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że w dniu 1 października 

br. wspólnie z radnym Adamem Tobiaszem wzięła udział w Międzynarodowym Dniu Seniora. 

 

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański  poinformował, że z uwagi na krótki 

termin pomiędzy sesjami sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta zostanie przekazane 

na następnej sesji. 

 

7.  Rozpatrzenie projektów uchwał. 
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1. Uchwała Nr L/306/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o 

określonej pojemności. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra odczytała w/w projekt uchwały, a następnie 

otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie uwag i pytań. 

 

Radny Marek Gąsior zgłosił wniosek formalny aby w § 1 zmienić kwotę z 25 zł na 22 zł. 

 

W dyskusji nad wnioskiem radnego Marka Gąsiora głos zabierali radni: Zdzisław Pantal, 

Łukasz Kwadrans, Marek Gąsior, Sebastian Biały. 

Odpowiedzi na pytania radnych udzielał Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański. 

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zwrócił się do radnego Marka Gąsiora o wycofanie wniosku. 

 

Radny Marek Gąsior poinformował, że nie wycofa swojego wniosku. 

 

Wniosek radnego Marka Gąsiora poddano pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

3 głosów – „za” 

2 głosów – przeciw 

6 głosów – wstrzymujących się 

Wniosek został przyjęty – załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zgłosił wniosek merytoryczny aby w § 1 pozostawić kwotę 25 zł. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła o opinię prawną w związku z tym, 

iż zostały zgłoszone dwa wnioski w tej samej sprawie. 

 

Radca Prawny Jarosław Wasyliszyn poinformował, że poprzedni wniosek został   

przegłosowany i nie może być głosowania  wniosku do wniosku. Należy przejść do głosowania 

nad projektem uchwały z przyjętym wnioskiem. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) poinformował, że dyskusja toczy się w punkcie 

dotyczącym w/w projektu uchwały i według Niego można składać inne wnioski. 

 

Radca Prawny Jarosław Wasyliszyn odpowiedział, że nie ma znaczenia iloma głosami 

została przyjęta ta poprawka. Nie może być przegłosowywany kolejny wniosek do wniosku,  

czyli taka reasumpcja przyjętego stanowiska przez radę. Dodał, że gdyby na etapie zgłaszania 

wniosków, zgłoszono kilka różnych w tym samym punkcie wówczas poddaje się pod 

głosowanie kolejność wniosków lub wniosek najdalej idący.  
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Radny Sebastian Biały złożył wniosek merytoryczny, aby stawkę ustalić na 21 zł. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że nie może być dwa razy 

przegłosowywany wniosek merytoryczny. 

 

Radny Sebastian Biały poinformował, że jesteśmy w trakcie dyskusji nad projektem uchwały, 

a Jego wniosek jest dalej idący i prosi o jego przegłosowanie. 

 

Radca Prawny Jarosław Wasyliszyn kolejny raz wyjaśnił, że sytuacja nie uległa zmianie, 

ponieważ w punkcie merytorycznym co do projektu uchwały nie padł inny wniosek niż ten 

jeden. Rada przegłosowała tylko ten jeden wniosek i na tym się sprawa zamyka.  

 

Radny Łukasz Kwadrans w imieniu Klubu Radnych Wspólne Świebodzice poprosił o 

przerwę. 

 

Radny Sebastian Biały przekazał, że nie zna podstawy prawnej, aby nie mógł złożyć wniosku 

merytorycznego do projektu uchwały. Argumentacja prawnika nie jest dla radnego 

przekonywująca i uważa, że Radca nie ma racji. 

 

Ogłoszono 15 a następnie 10 minutową przerwę w obradach. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Radny Sławomir Łukawski przekazał, że radni Klubu Wspólne Świebodzice będą głosowali 

za wnioskiem radnego Marka Gąsiora. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra odczytała § 72 pkt. 3 Statutu Gminy 

Świebodzice  mówiący o głosowaniu wniosków merytorycznych do projektów uchwał. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z wnioskiem radnego Marka Gąsiora. 

Wynik głosowania: 

11 głosów – „za” 

6 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

Uchwała została przyjęta – załącznik nr 5 do protokołu. 

 

2. Uchwała Nr L/307/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie  zasad i trybu postępowania 

przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z 

ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj przedstawił projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie 

uwag i pytań. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
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Wynik głosowania: 

13 głosów – „za” 

1 głos – przeciw 

4 głosy – wstrzymujące się 

Uchwała została przyjęta - załącznik nr 6 do protokołu. 

 

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

 

Radny Sebastian Biały zgłosił wniosek, aby następne sesje odbywały się w trybie 

stacjonarnym.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że wystosuje pismo do 

Burmistrza w sprawie zorganizowania sesji w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

 

Radny Łukasz Kwadrans odniósł się do wizyty Burmistrza w mieście partnerskim i 

łańcucha którym się wtedy posługiwał. Następnie zadał pytania: 

- co to jest za łańcuch, 

- czy łańcuch jest skonstruowany zgodnie z regułami heraldycznymi i czy taki łańcuch jest w  

   Mieście, aby Burmistrz mógł się nim posługiwać. 

 

9. Informacje dla radnych. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że nie ma żadnych 

informacji dla radnych. 

 

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

Mądra zamknęła obrady L sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach. 

 

 
Protokołowała: 

H. Grabiec 

A. Zimnicka    

 

 

 

          Zatwierdzam: 

 

       Przewodnicząca Rady Miejskiej 

        Halina Mądra 

 


