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BR.0002/XXXIX/2021

P R O T O K Ó Ł nr XXXIX/2021
z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach
kadencji 2018 – 2023

01 lutego 2021 r .
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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. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
1) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Świebodzice,
2) odwołania przewodniczącej Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady
Miejskiej w Świebodzicach,
3) powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady
Miejskiej w Świebodzicach.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Informacje dla radnych.
9. Zakończenie obrad
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Godzina zakończenia: 22:30
Sesja prowadzona w trybie on-line
1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra o godzinie 16:00 otworzyła sesję,
powitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza Miasta, Sekretarz
Miasta, Skarbnika Miejskiego, Radcę Prawnego, pracowników Urzędu, podległych jednostek,
Senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską 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 20 radnych, radny Marcin Cichoń był
nieobecny.
3. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że Klub radnych
Wspólne Świebodzice jako wnioskodawca sesji złożył wniosek o zmianę porządku obrad tj.
aby w pkt 6. „Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie” do ppkt 1 wprowadzić projekt
uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej,
Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska , a do ppkt 2 projekt uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska. Dotychczasowe ppkt otrzymują numerację 3,4,5. Następnie zwróciła
się do wnioskodawców z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie w pkt. 6 ppkt 6
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29
września 2010 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach.
Ogłoszono 5 minut przerwy technicznej.
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Wznowiono obrady po przerwie.
Radny Sławomir Łukawski jako jeden z wnioskodawców wyraził zgodę na wprowadzenie
w/w projektu uchwały do porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zwróciła się z zapytaniem do Mecenasa,
czy wszystkie trzy projekty uchwał można przegłosować w jednym głosowaniu, czy należy
głosować każdy z osobna.
Mecenas Jerzy Świteńki odpowiedział, że jeżeli nie będzie sprzeciwu radnych, to wszystkie
trzy uchwały można przegłosować en bloc.
Poddano pod głosowanie zmianę porządku obrad.
Wynik głosowania:
20 głosów – „za”
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zwrócił się z pytaniem do Mecenasa,
czy w związku z Jego rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki
Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 28 stycznia 2021 r.
zasadnym jest procedowanie nad projektem uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego
tej Komisji, czy można to potraktować jako rzecz, która już została wcielona w życie.
Mecenas Jerzy Świteńki poinformował, że Rada już przegłosowała zmianę porządku obrad i
proponuje, aby w treści uchwały uwzględnić to, że odwołanie następuje w związku ze złożoną
rezygnacją. Należy to uwzględnić w formie poprawki merytorycznej.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj wyraził zgodę na uwzględnienie
takiej poprawki.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
- Przeprowadzała rozmowy z mieszkańcami oraz pracownikiem Wydziału Nadzoru i Kontroli
Urzędu Wojewódzkiego w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady.
Radny Jan Klepiec zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Rady o odczytanie odpowiedzi
organu nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego na skargę złożoną przez Dyrektor MDK w
sprawie przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną. Następnie zwrócił się do
Mecenasa o wyjaśnienie, czy przeprowadzona kontrola w MDK przez Komisję Rewizyjną
odbyła się z naruszeniem prawa i jakie to niesie za sobą konsekwencje dla MDK jeśli chodzi
o wnioski i zalecenia pokontrolne.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, aby radny z tym pytaniem
zwrócił się w punkcie „Informacje dla radnych”.
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5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
- W dniu 20. 01. 2021 r. - brał udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy
Społecznej.
- W dniu 25.01. 2021 r. – brał udział w spotkaniu na którym wręczone zostały urządzenia do
dezynfekcji oraz tablety dla szkół i przedszkoli.
- W dniu 28.01. 2021 r. – brał udział w spotkaniu Rady Nadzorczej ZWiK.
- W dniu 28.01. 2021 r. – brał udział w spotkaniu z pracownikami ZGK dot. wysypiska w
Starym Jaworowie.
- W dniu 29.01. 2021 r. – brał udział w spotkaniu z pracownikami ZGK dot.
usług na utrzymanie zieleni.
- W dniu 31.01. 2021 r. – brał udział w WOŚP.
Głos zabrała Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, która przekazała informacje jakie
zgłaszają jej mieszkańcy o sytuacji jaka dzieje się w Radzie Miejskiej.
W dyskusji głos zabrali radni: Łukasz Kwadrans, Janusz Kościukiewicz, Zofia Marek,
Przewodnicząca Rady, Tomasz Czekaj, Sebastian Biały, Sławomir Łukawski.
Ogłoszono 10 minut przerwy.
Wznowiono obrady po przerwie.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1. Uchwała Nr XXXIX/249/2021 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji
Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Świebodzicach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką merytoryczną.
Wynik głosowania:
18 głosów –„ za”
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Uchwała została przyjęta.
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu.
2. Uchwała Nr XXXIX/250/2021 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Świebodzicach.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
kandydatów.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zgłosił kandydaturę radnego
Bogdana Kożuchowicza.
Radny Bogdan Kożuchowicz wyraził zgodę kandydowania.
Radny Adam Pofelski zgłosiła kandydaturę radnego Zdzisława Pantala.
Radny Zdzisław Pantal wyraził zgodę kandydowania.
Ogłoszono 5 minut przerwy w obradach.
Wznowiono obrady po przerwie.
Radny Janusz Kościukiewicz zgłosił kandydaturę radnego Adama Tobiasza.
Radny Adam Tobiasz nie wyraził zgody kandydowania.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały na kandydaturę radnego Bogdana Kożuchowicza.
Wynik głosowania:
12 głosów –„ za”
6 głosów – przeciw
1 głos – wstrzymujących się.
Uchwała została przyjęta.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Radny Bogdan Kożuchowicz został wybrany na przewodniczącego Komisji Gospodarki
Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
3. Uchwała Nr XXXIX/251/2021 w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta
Świebodzice.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Rady o odczytanie
uzasadnienia do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra odczytała uzasadnienie.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Janusz Kościukiewicz, Łukasz
Kwadrans, Sławomir Łukawski, Adam Pofelski, Bogdan Kożuchowicz, Ewa Dziwosz.
Odpowiedzi udzielił: Burmistrz Miasta Paweł Ozga.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
9 głosów –„ za”
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8 głosów – przeciw
1 głos – wstrzymujących się.
Uchwała została przyjęta.
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu.
4. Uchwała Nr XXXIX/252/2021 w sprawie odwołania przewodniczącej Komisji
Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Świebodzicach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zgłosił autopoprawkę, aby w
uzasadnieniu słowo „powołana” zastąpić słowem „wybrana” i poprawić nr projektu uchwały
na III/17/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali Burmistrz Miasta oraz radni: Janusz
Kościukiewicz, Sławomir Łukawski, Adam Pofelski.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
Wynik głosowania:
11 głosów –„ za”
7 głosów – przeciw
2 głosów – wstrzymujących się.
Uchwała została przyjęta.
5. Uchwała Nr XXXIX/253/2021 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia,
Sportu i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Świebodzicach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
kandydatów.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zgłosił kandydaturę radnego Marka
Gąsiora.
Radny Marek Gąsior wyraził zgodę kandydowania.
Radny Janusz Kościukiewicz zgłosiła kandydaturę radnej Grażyny Bieniady.
Radna Grażyna Bieniada wyraziła zgodę kandydowania.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały na kandydaturę radnego Marka Gąsiora.
Wynik głosowania:
12 głosów –„ za”
7 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Uchwała została przyjęta.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.
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6. Uchwała Nr XXXIX/254/2021 zmieniająca uchwałę rady Miejskiej w Świebodzicach z
dnia 29 września 2010 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Świebodzicach.
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:
18 głosów –„ za”
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Uchwała została przyjęta.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Łukasz Kwadrans zadał pytanie, czy prawdą jest że Kancelaria, która obsługuje
Urząd Miejski, samorząd i przebieg sesji to ta sama, która reprezentowała byłą księgową
OSiR.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że w trakcie współpracy z Urzędem,
Kancelaria Świteńki nie prowadzi żadnych innych postępowań.
Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) przekazał, iż nie otrzymał odpowiedzi na zadane
pytanie. Dodał, że Jego pytanie dotyczyło, czy był taki moment, aby Kancelaria
reprezentowała te dwie strony.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że nie było.
Radny Jan Klepiec zadał pytania jn.:
1. W sprawie łamania przepisów ruchu drogowego przez niektórych radnych i tym samym
wyrażenia zgody na podjęcie uchwały w sprawie utworzenia strefy płatnego parkowania.
2. Czy Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zamierza przeprosić osoby
chore na schizofrenię, które obraził na wcześniejszej sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra odnosząc się do pierwszego pytania
poinformowała, że przyjeżdżając do Urzędu w celu np. zwołania sesji wielokrotnie nie mogła
znaleźć miejsca parkingowego i zostawiała auto na światłach awaryjnych na płycie Urzędu.
Podkreśliła, że w tym czasie wykonywała obowiązki Przewodniczącej Rady.
Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) mógłby pokazać zdjęcia jak Burmistrz łamie przepisy
stawiając auto na miejscu dla inwalidów. Dodał, że radni, którzy parkują auta przy Urzędzie
to wielokrotnie przyjeżdżają do niego, aby wykonać powierzoną im pracę np. posiedzenia
komisji czy przeprowadzenie kontroli.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj odniósł się do kolejnego pytania.
Poinformował, że nie zamierza nikogo przepraszać ponieważ Jego wypowiedź była
skierowana do Burmistrza, a nie osób chorych. Wiceprzewodniczący zwrócił się do radnego
Jana Klepca z zapytaniem, kto Jemu pisze te pytania, ponieważ widzi, że radny czyta z kartki.
Radny Jan Klepiec odpowiedział, że nikt nie pisze Jemu pytań, bo sam potrafi je napisać,
mimo, że jest seniorem.
Radny Patryk Biały zadał pytania jn.:
1. Czy ulica Aleje Lipowe po remoncie stanie się drogą jednokierunkową.
2. Czy zostaną zabezpieczone środki w budżecie na odblokowanie przejazdu pod tunelem na
ul. Ciernie w okolicach nr. 39a.
3. Na jakim etapie są prace zmiany kategorii drogi ulicy Ciernie oraz ul. Droga Węglowa.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił o złożenie zapytań na piśmie i na piśmie udzieli
odpowiedzi.
Radny Sebastian Biały zwrócił się do Pani Senator Agnieszki Kołacz – Leszczyńskiej
zarzucając Jej, że na swoim profilu naruszyła Jego dobra osobiste i Jego dobre imię poprzez
rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na Jego temat.
Senator Agnieszka Kołacz – Leszczyńska poprosiła radnego o przybliżenie sytuacji, w
której miałaby naruszyć Jego dobre imię.
Radny Zdzisław Pantal poruszył sprawę parkowania aut przy Urzędzie, a następnie zapytał,
czy istnieje możliwość, aby wpisy radnych na czasie mogli widzieć mieszkańcy naszego
miasta.
Radny Sebastian Biały (ad vocem) przekazał, że napisał w tej sprawie list lecz Pani Senator
nie raczyła na niego odpowiedzieć. Zapytał czy to są standardy licujące z godnością Senatora.
Senator Agnieszka Kołacz – Leszczyńska przedstawiła sytuację jaka miała miejsce i
udzieliła radnemu wyczerpującej odpowiedzi w tej sprawie.
Radny Sebastian Biały zgłosił wniosek o przeprowadzenie kontroli przez Komisję
Rewizyjną w ZGK.
Radny Łukasz Kwadrans zwrócił się z pytaniem do radnego Sebastiana Białego, czy jest to
propozycja wpisania tego tematu do planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
Radny Sebastian Biały odpowiedział, że może być to jeden z punktów planu pracy Komisji
Rewizyjnej.
Radny Janusz Kościukiewicz zwrócił się do Mecenasa czy Komisja Rewizyjna ma prawo
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przeprowadzać kontrole w spółkach prawa handlowego. Następnie zwrócił się do
Przewodniczącej Rady, aby odczytała odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego odnośnie
przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w MDK.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przekazała, że zostanie to odczytane w
punkcie „Informacje dla radnych”.
Radny Adam Tobiasz odczytał odpowiedź na złożoną interpelację odnośnie awarii na
Osiedlu Sudeckim.
Ogłoszono 10 minut przerwy.
Wznowiono obrady po przerwie.
Radny Sebastian Biały powtórzył swój wniosek.
Radny Janusz Kościukiewicz kolejny raz zapytał, czy Komisja Rewizyjna posiada
kompetencje do przeprowadzenia kontroli w ZGK.
Mecenas Jerzy Świteńki poinformował, że kontrolowane przez Komisję Rewizyjną mogą
być, poza samą strukturą Urzędu, jednostki organizacyjne gminy albo jednostki pomocnicze
gminy. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy znajduje się w załączniku nr 3 Statutu
Gminy Świebodzice, w którym nie ma spółek prawa handlowego gdzie gmina jest
właścicielem bądź jedynym wspólnikiem. Dodał, że w Jego ocenie zachodzi brak podstaw do
prowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w komunalnej spółce prawa handlowego oraz
zapytał co ma być wynikiem głosowania tego wniosku.
Radny Sebastian Biały odpowiedział, że wynikiem głosowania Jego wniosku ma być jego
zaopiniowanie. Zwrócił się do Mecenasa, aby zapoznał się z aktualnymi przepisami.
Mecenas Jerzy Świteńki po raz kolejny zapytał, co ma być efektem tego głosowania. Dodał,
że sama opinia nie stanowi upoważnienia do działania przez Komisję Rewizyjną, podobnie
jak brak opinii Rady nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia takiej kontroli w
jednostkach, których jest to bez wątpienia możliwe.
Radny Łukasz Kwadrans odpowiedział, że skutkiem przegłosowania wniosku będzie
możliwość wpisania tego tematu do planu pracy Komisji, ponieważ to Rada uchwałą je
przyjmuje.
Radny Janusz Kościukiewicz zapytał, czy do Urzędu wpłynęło pismo od Straży Pożarnej w
którym pisze o niedociągnięciach w MDK.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra odpowiedziała, że do Biura Rady nie
wpłynęło takie pismo.
Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że do Komisji Rewizyjnej wpłynęły dwa pisma z
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jedno pismo dotyczy podjęcia czynności
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kontrolno-nadzorczych w zakresie wykonywania przez właściciela przedmiotowego obiektu
obowiązków z art. 62 ustawy prawo budowlane, w kontekście braku książki obiektu i zostanie
rozpatrzone do 31 marca tego roku, a drugie pismo o tym, że przekazano Komendantowi
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy pismo odnośnie braku instrukcji ppoż.
w budynku przy ul. Wolności 13.
Radny Adam Pofelski odczytał pismo od Wojewody Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra odczytała pismo napisane przez Komisję
Rewizyjną do Wojewody Dolnośląskiego.
Poddano pod głosowanie wniosek radnego Sebastiana Białego.
Wynik głosowania:
9 głosów „za”
1 głos – przeciw
0 głosów – wstrzymujących
Pięć osób nie brało udziału w głosowania.
Wniosek został przyjęty.
Radny Sebastian Biały zapytał czy są prowadzone postępowania prokuratorskie z udziałem
gminy, a jeśli tak, to jakie.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że wiele postepowań toczy się w Prokuraturze,
dopóki one nie zostaną zakończone nie będzie udzielał odpowiedzi.
Radny Łukasz Kwadrans przekazał, że posiada informację, że w Prokuraturze prowadzone
są postępowania w sprawie kładki i w sprawie obiektu nr 7.
9. Informacje dla radnych.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przekazała że w Biurze Rady
znajduje się do zapoznania pismo z Wydz. ES dot. średniego wynagrodzenia nauczycieli.
Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że do kadry narodowej rocznika 2006 zostało
powołanych 5 zawodniczek sekcji piłki ręcznej.
10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina
Mądra zamknęła obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach.
Protokołowała:
H. Grabiec
A. Zimnicka
Zatwierdzam:
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Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Mądra
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