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P  R O T O K Ó  Ł  nr  XXXVIII/2020
z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2021 r. kadencji 2018 - 2023

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 XXXIV, XXXV, XXXVI 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 projektów uchwał w sprawie :
      1)  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2021-2026,
           a) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
               Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
               Finansowej Gminy Świebodzice przedstawionej wraz z projektem uchwały 
               budżetowej na rok 2021,
       2) uchwała budżetowa Gminy Świebodzice na rok 2021,
           a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Świebodzice na 2021 
               rok wraz z uzasadnieniem i zmianami wprowadzonymi do projektu uchwały 
               budżetowej w stosunku do pierwszej treści złożonej do Rady w dniu 16.11.2020 r.,
           b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
               Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Świebodzice 
               projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok,
           c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
               Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy 
               Świebodzice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok,
           d) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej przez jej przewodniczących 
               lub wyznaczonych członków komisji,
           e) przedstawienie ewentualnych poprawek do projektu uchwały budżetowej,
           f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
           g) podjęcie uchwały budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2021,
       3) zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z 
            prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, 
            których płynność finansowa ulega pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
            negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 
       4) przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
           pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 
           powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, 
       5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów      
           Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 
           2021,
       6) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
           Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 dla Gminy Świebodzice,
       7) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
           maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021,
       8) opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki
z 
           ograniczoną odpowiedzialnością ZGK Świebodzice z siedzibą w Świebodzicach przy 
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           ul. Strzegomskiej 30,
       9) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
           Świebodzice.
 8.   Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 9.   Informacje dla radnych.                                                           
10.  Zakończenie obrad 

Godzina rozpoczęcia:  15:00
Godzina zakończenia: 22:30

                                          Sesja prowadzona w trybie on-line

1.  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Halina  Mądra  o  godzinie  15:00  otworzyła  sesję,
powitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza Miasta, Sekretarz
Miasta,  Skarbnika  Miejskiego,  Radcę  Prawnego,  pracowników  Urzędu  i  podległych
jednostek, Posła Ireneusz Zyskę 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 19 radnych.

3.   Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Halina  Mądra  poinformowała,  że  w  związku  z
uchyleniem przez Wojewodę Dolnośląskiego § 28 w uchwale nr XXXIV/229/2020 z dnia 10
grudnia 2020 r. wnosi o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany
Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Poddano pod głosowanie zmianę porządku obrad.
Wynik głosowania:
18 głosów – „za”
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Na obrady zalogował się radny Jacek Żygłowicz.

Radny  Bogdan  Kożuchowicz  zwrócił  się  do  Burmistrza  z  wnioskiem,  aby  wycofał  z
porządku obrad z pkt. 7 ppkt. 1 i 2 tj.  projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2021-2026 i uchwały w sprawie budżetu
Gminy Świebodzice na rok 2021 z uwagi na to, iż były wprowadzane autopoprawki, a radni
nie otrzymali jednolitego tekstu.

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił o 5 minut przerwy.

Ogłoszono przerwę w obradach.
Wznowiono obrady po przerwie.
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Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że wyraża zgodę na zdjęcie z porządku obrad
projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice
na lata 2021-2026 i projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Świebodzice na rok 2021. 

Poddano pod głosowanie wniosek radnego Bogdana Kożuchowicza.
Wynik głosowania:
18 głosów – „za”
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Wniosek został przyjęty.

4. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała czy są uwagi do protokołów 
z XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej.  Uwag nie zgłoszono. Protokoły zostały
przyjęte.

5.  Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
- Spotkania z mieszkańcami.
- Udzielała odpowiedzi na pisma.
- Sprawy bieżące.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
- W dniu 17 12. 2020 r. - brał udział w wizji lokalnej terenu po byłym zakładzie Defalin.
- W dniu 17.12. 2020 r. – brał udział w odbiorze sarkofagu w parafii Św. Mikołaja.
- W dniu 18.12. 2020 r. – brał udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej OSiR.
- W dniu 18.12. 2020 r. – brał udział w spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Związku 
   Filatelistów koło Świebodzice. 
- W dniu 18.12. 2020 r. – brał udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy 
   Społecznej.
- W dniu 21.12. 2020 r. – brał udział w spotkaniu z młodymi stypendystami.
- W dniu 23.12. 2020 r. – brał udział wspólnie z Zastępcą w spotkaniu w Klubie Seniora.
- W dniu 29.12. 2020 r. – brał udział w dyskusji on-line w sprawie budżetu na rok 2021.
- W dniu 04.01. 2021 r. – brał udział w spotkaniu z Dyrektor Szpitala MIKULICZ.
- W dniu 04.01. 2021 r. – brał udział w spotkaniu z mieszkańcami w sprawie odkrytych 
  dokumentów historycznych.
- W dniu 12.01. 2021 r. – brał udział w spotkaniu z Dyrektorem SP ZOZ Świebodzice.
- W dniu 12.01. 2021 r. – brał udział w spotkaniu z Dyrektor Przychodni SALMED.
- W dniu 13.01. 2021 r. – brał udział w spotkaniu  Rady Nadzorczej ZWiK.
- W dniu 13.01. 2021 r. – brał udział w spotkaniu ze zwycięzcami konkursu „Najładniejsza 
   witryna sklepowa”.
- W dniu 14.01. 2021 r. – brał udział w spotkaniu noworocznym w Związeku Emerytów i 
   Rencistów w Świebodzicach.
- W dniu 14.01. 2021 r. – brał udział w spotkaniu z trenerem i zawodnikami klubu 
  Taekwondo. 
- W dniu 14.01. 2021 r. – brał udział w spotkaniu z dziećmi, które brały udział w konkursie 
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„Najładniejsza kartka bożonarodzeniowa”. 
- W dniu 15.01. 2021 r. – brał udział w spotkaniu z Prezesem ZGK.
- W dniu 18.01. 2021 r. – brał udział w spotkaniu z Prezesem ZWiK.
- W dniu 18. 01. 2021 r. – brał udział w spotkaniu z członkami Stowarzyszenia Bona-Fide. 

W dyskusji nad sprawozdaniem Burmistrza Miasta głos zabierali radni: Sebastian Biały,
Bogdan Kożuchowicz, Łukasz Kwadrans, Sławomir Łukawski, Janusz Kościukiewicz 
oraz Poseł Ireneusz Zyska.
Odpowiedzi udzielał: Burmistrz Miasta Paweł Ozga. 

Ogłoszono 10 minut przerwy.
Wznowiono obrady po przerwie.

7.  Rozpatrzenie projektów uchwał.

1.  Uchwała Nr XXXVIII/241/2021 w sprawie  zwolnień w  podatku od nieruchomości:
gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa ulega pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-
19.

Skarbnik Miejski Iwona Wojciechowska-Zatorska przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastian Biały 
poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.

Uwag i pytań nie zgłoszono.

Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
20 głosów –„ za”
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Uchwała została przyjęta.

2.  Uchwała  Nr  XXXVIII/242/2021  w  sprawie  przedłużenia  wskazanym  grupom
przedsiębiorców,  których  płynność  finansowa  uległa  pogorszeniu  w  związku  z
ponoszeniem  negatywnych  konsekwencji  ekonomicznych  z  powodu  COVID-19,
terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Skarbnik Miejski Iwona Wojciechowska-Zatorska przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastian Biały 
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poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.

Uwag i pytań nie zgłoszono.

Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
20 głosów –„ za”
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Uchwała została przyjęta.

3. Uchwała Nr XXXVIII/243/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2021.

Dyrektor OPS Robert Sysa przedstawił projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Ewa Dziwosz 
poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poprosił o 10 minut przerwy.

Ogłoszono 10 minut przerwy.
Wznowiono obrady po przerwie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.

W  dyskusji  nad  projektem  uchwały  głos  zabierali  radni:  Łukasz  Kwadrans,  Ewa
Dziwosz, Janusz Kościukiewicz, Tomasz Czekaj, Bogdan Kożuchowicz.
Odpowiedzi udzielał: Dyrektor OPS Robert Sysa.

Radny Łukasz Kwadrans zgłosił wniosek merytoryczny aby w Rozdziale 9 „Zasady 
wynagradzania MKRPA, przyznawania diet oraz kosztów podróży służbowych” w pkt. 1a 
zmniejszyć z 15% na 10% kwoty bazowej dla członków MKRPA, a w pkt. 1b pozostawić 
30% kwoty bazowej dla Zastępcy Przewodniczącego i w pkt. 1c dodać 15% kwoty bazowej 
dla Przewodniczącego MKRPA i tym samym pkt. 1c stałby się pkt. 1d.

Poddano pod głosowanie wniosek radnego Łukasza Kwadransa.
Wynik głosowania:
5 głosów – „za”
13 głosów – przeciw
2 głosy – wstrzymujące się..
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Wniosek nie został przyjęty.

Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
14 głosów –„ za”
5 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Uchwała została przyjęta.

4. Uchwała Nr XXXVIII/244/2021 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 dla 
Gminy Świebodzice.

Dyrektor OPS Robert Sysa przedstawił projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Ewa Dziwosz 
poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Łukasz Kwadrans oraz Ewa
Dziwosz.

Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
20 głosów –„ za”
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Uchwała została przyjęta.

5. Uchwała Nr XXXVIII/245/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
roku 2021.

Kierownik Wydziału ES Alicja Pawlica przedstawiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury Zofia Marek poinformowała, 
że opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.

Uwag i pytań nie zgłoszono.
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Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
20 głosów –„ za”
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Uchwała została przyjęta.

6. Uchwała Nr XXXVIII/246/2021 w sprawie opinii o celowości wniesienia oraz wyceny 
wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZGK 
Świebodzice z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Strzegomskiej 30.

Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka przedstawił projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Tomasz Czekaj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.

Radny Sławomir Łukawski zapytał, czy pojemniki pasują do nowej śmieciarki.

Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka odpowiedział, że będą pasowały.

Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
20 głosów –„ za”
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Uchwała została przyjęta.

7. Uchwała Nr XXXVIII/247/2021 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Świebodzice.

Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka przedstawił projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Tomasz Czekaj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.

Uwag i pytań nie zgłoszono.

Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
19 głosów –„ za”
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0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Uchwała została przyjęta.

8. Uchwała Nr XXXVIII/248/2021 w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Kierownik Wydziału PK Ilona Szczygielska przedstawił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.

Uwag i pytań nie zgłoszono.

Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
16 głosów –„ za”
0 głosów – przeciw
2 głosy – wstrzymujące się
Dwie osoby nie wzięły udziału w głosowaniu.
Uchwała została przyjęta.

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zgłosił, że u zbiegu ulic Ciernie i 
Droga Węglowa została zniszczona uliczka z nazwami i numerami ulic.

Radny Adam Tobiasz zwrócił się z prośbą o ponowne wystąpienie do GDDKiA w sprawie 
naprawy schodów przy ul. Piłsudskiego oraz zgłosił awarię jednej latarni przy ruinach Św. 
Anny.

Radny Sebastian Biały zadał pytanie odnośnie Strategii ZWiK.

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, ze na następnej sesji ten temat będzie 
poruszony.

Radna Zofia Marek zapytała czy są już oszacowane straty w MDK i czy podjęte zostały 
starania w celu wyłonienia firmy, która by wykonała remont.

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział,  że kwota oszacowana przez ubezpieczyciela 
wynosi 13 tyś zł, od której odwołała się Pani Dyrektor.

Radny Łukasz Kwadrans zwrócił się do Burmistrza o podanie poziomu zniszczeń, 
wielkości odszkodowania jakie zostało zaproponowane przez ubezpieczyciela, oraz czy ten 
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fakt został zgłoszony do Nadzoru Budowlanego i czy budynek MDK nadaje się do 
użytkowania i nie grozi zawaleniem. 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga  odpowiedział, że kwota odszkodowania zaproponowana 
przez ubezpieczyciela wynosi 13 tys. zł, a szacowany koszt remontu to kwota 25-27 tys. zł.  

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) poprosił o podanie ile godzin lub dni lała się woda, ile
metrów3 wody zostało wylane, czy został złożony wniosek, aby była ona potraktowana jako 
bezpowrotnie zużyta dlatego żeby nie płacić za ścieki, ile kondygnacji zostało zalanych i ile 
metrów2 powierzchni zostało zalane. Dodał, że ze zdjęć od radnych wynika, że budynek 
MDK został całkowicie zalany. 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił o złożenie pytań na piśmie i tym samym odpowiedzi
udzieli na piśmie.

Radna Zofia Marek zapytała, czy miasto podejmie działania promocyjne o naborze do 
przedszkoli i żłobków.

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że działania zostaną podjęte i wszyscy 
zainteresowani będą poinformowani.

Radny Łukasz Kwadrans zadał pytanie odnośnie wymiany nawierzchni na boisku „Blisko 
boisko”, terminu zakończenia prac, oraz co zostanie zrobione z zużytą nawierzchnią.

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że odpowiedź na taką interpelację została już 
udzielona. Klub sportowy „Gwarek” odbierze zużytą nawierzchnię, a gmina nie poniesie 
żadnych kosztów.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zadał pytanie na jakim etapie są 
prowadzone prace odnośnie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
dzielnicy Ciernie.

Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka odpowiedział, że sytuacja epidemiologiczna
nie pozwala na przeprowadzenie konsultacji społecznych na żywo, a ustawodawca nie 
przewidział przeprowadzenia ich w sposób zdalny. Dodał, że taka informacja znajduje się na 
stronie BIP.

Radny Bogdan Kożuchowicz zgłosił o uszkodzonym witaczu przy wjeździe do Świebodzic.

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że witacz zostanie naprawiony.

Radny Sebastian Biały odniósł się do Komisji Odwoławczej ds. Budżetu Obywatelskiego i 
„zaginionego” dokumentu, a następnie zadał pytanie dlaczego Komisja pracowała bez 
dokumentów.

Kierownik Wydziału RS Jakub Stolicki odpowiedział, że Komisja pracowała na 
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dokumentach, które posiadała. Lista projektów, które zostały wybrane została opublikowana 
zgodnie z przepisami wynikającymi z uchwały.

Radny Marek Gąsior (ad vocem) zapytał gdzie teraz powinien złożyć skargę, ponieważ jest 
w posiadaniu egzemplarza „zaginionego” pisma w Urzędzie. Następnie poprosił o podanie 
przepisu na podstawie którego zostało przeprowadzone postępowanie.

Kierownik Wydziału RS Jakub Stolicki odpowiedział, że Komisja nie miała wglądu do 
pisma, które posiada radny. Komisja procedowała w kwestii przyjęcia list, które zostały 
zaproponowane przez Zespół, który prowadził ocenę.

Radny Sebastian Biały (ad vocem) poprosił o wyjaśnienie czy to jest normalna praktyka w 
Urzędzie, że rozpatruje się skargi i wnioski bez tych dokumentów.

Kierownik Wydziału RS Jakub Stolicki odpowiedział, że Komisja nie rozpatrywała 
odwołania, ponieważ odwołanie nie wpłynęło do Komisji. 

Radny Marek Gąsior poinformował, że o tym fakcie złoży zawiadomienie do Wojewody 
Dolnośląskiego. Dodał,  że Kierownik oraz Radca Prawny pismo widzieli, lecz nie zapoznali 
się z jego treścią.

Kierownik Wydziału RS Jakub Stolicki poinformował, że w trakcie posiedzenia Zespołu 
radny pokazał, że takie pismo zostało złożone do Urzędu jednak to pismo nie znajduje się w 
dokumentach Urzędu i Komisji i dlatego nie zostało przyjęte do rozpatrzenia. Dodał, że 
wnioskowali do radnego Marka Gąsiora o udostępnienie tego dokumentu lecz nie zostało im 
to przedłożone. W związku z czym Komisja przyjęła listy, jakie przedstawił Zespół 
oceniający projekty do realizacji. 

Radny Marek Gąsior odpowiedział, że pismo złożył do kancelarii ogólnej Urzędu. Jeżeli 
pisma nie ma, to należy zwrócić się do Niego z prośbą o jego udostępnienie i zaznaczyć, że 
poprzednie zaginęło.

Radny Sebastian Biały zapytał w jakim celu zostało skierowane zapytanie do konserwatora 
zabytków, skoro nie było odwołania i nie było pisma.

Sekretarz Miasta Sabina Cebula wyjaśniła szczegółowo zaistniałą sytuację. Dodała, że cały
problem polega na tym, iż radny Marek Gąsior do kancelarii Urzędu złożył dwa pisma, ale 
wśród nich nie było pisma skierowanego do Komisji Odwoławczej. Zwracano się z pisemną 
jak i telefoniczną prośbą do radnego o udostepnienie tego pisma, lecz pismo nie zostało przez 
radnego udostępnione.
 
Radny Sebastian Biały zapytał w jakim celu została zwołana Komisja Odwoławcza, skoro 
nie było żadnego odwołania.

Sekretarz Miasta Sabina Cebula odpowiedziała, że Komisja Odwoławcza w sytuacjach 
kiedy wnioskodawcy mogą mieć wątpliwości, zawsze jest powoływana
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Radny Bogdan Kożuchowicz poinformował, że Klub Wspólne Świebodzice złożył 
czternaście wniosków do budżetu gminy, w tym na dwanaście otrzymał negatywną 
odpowiedź. Następnie radny odniósł się do budynku po OPS przy ul. Piłsudskiego 8.

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że radni Klubu Wspólne Świebodzice złożyli 
wnioski do budżetu na łączną kwotę 17.727.820 zł., a wnioski dotyczyły przede wszystkim 
remontów ulic. Następnie przekazał, że w poprzedniej kadencji na remonty ulic 
zainwestowano: w roku 2015  kwotę 3.260.000 zł, w roku kwotę 2016 539.000 zł, w roku 
2017 i części roku 2018 kwotę 1.161.000 zł. Poinformował także, że wartość remontu 
budynku po OPS przekracza wartość całego budynku.  

Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj.

Radny Bogdan Kożuchowicz (ad vocem) odniósł się do odpowiedzi Burmistrza.

Radny Marek Gąsior zadał  pytanie, czy Burmistrz na spotkaniu z załogą ZGK powiedział, 
że uwolni przetarg na śmieci. 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że na spotkaniu z załogą ZGK poruszonych 
było wiele tematów i nie jest w stanie odpowiedzieć czy wypowiadał się w sprawie 
uwolnienia przetargu na śmieci.

9. Informacje dla radnych.

Radna Zofia Marek zaprosiła w imieniu swoim jak i sztabu do wzięcia udziału w 29 Finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 31 stycznia 2021 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj przekazał następujące informacje:
- pismo z Państwowej Inspekcji Pracy odnośnie przeprowadzenia kontroli MDK,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego odnośnie przeprowadzenia kontroli przez Komisję 
  Rewizyjną w MDK,
- pismo Posła Ireneusza Zyski,

10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz
Czekaj zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach. 

Protokołowała:
H. Grabiec
A. Zimnicka                          
                                                                                             Zatwierdzam:

                                                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                              Halina Mądra 

                                                                             Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
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                                                                                            Tomasz Czekaj
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