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P  R O T O K Ó  Ł  nr  XXXVII/2020
z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 04 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. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
    międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności

7.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8.  Informacje dla radnych.
9.  Zakończenie obrad.

Termin posiedzenia: 4 stycznia 2021 r. 
Godzina rozpoczęcia:  16:00
Godzina zakończenia: 19:00

                                          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 21 radnych.

3.   Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Halina  Mądra  zaproponowała  wprowadzenie  do
porządku obrad projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miejskiej  w Świebodzicach z
dnia  29  września  2010  r.  w  sprawie  powołania  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  w
Świebodzicach.
W wyniku dyskusji ostatecznie projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad.
Innych wniosków nie zgłoszono w sprawie zmian porządku obrad.
 
4.  Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.

- Sprawy bieżące.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Z uwagi na nieobecność Burmistrza Miasta Pawła Ozgi sprawozdanie zostanie przekazane na 
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kolejnej sesji.

6.  Rozpatrzenie projektów uchwał.

1. Uchwała Nr XXXVII/240/2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka przedstawił projekt uchwały.

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

W  dyskusji  nad  projektem  uchwały  głos  zabierali  radni:  Sebastian  Biały,  Łukasz
Kwadrans, Sławomir Łukawski, Janusz Kościukiewicz, Bogdan Kożuchowicz.
Odpowiedzi  udzielał:  Zastępca  Burmistrza  Miasta  Tobiasz  Wysoczański  oraz  Prezes
ZGK Grzegorz Cabanek.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zgłosił wniosek formalny aby w § 1 
stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 19,90 zł miesięcznie od jednego
mieszkańca.

Wniosek radnego poddano pod głosowanie.
Wynik głosowania:
11 głosów –  „za”
7 głosów – przeciw
3 głosy – wstrzymujące się.
Wniosek został przyjęty.

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.

Ogłoszono 10 minut przerwy.
Wznowiono obrady po przerwie.

Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z wnioskiem.
Wynik głosowania:
13 głosów –„ za”
7 głosów – przeciw
1 głos – wstrzymujących się.
Uchwała została przyjęta.

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Radny Sebastian Biały  zadał pytanie dotyczące wykonania miejsc parkingowych przy ul.
Zamkowej, a konkretnie skąd zostały przesunięte środki na tę inwestycję. 

Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański  odpowiedział, że środki na tę inwestycję były
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zaplanowane w budżecie.
Radny Sławomir Łukawski poinformował, że w budżecie gminy nie odnajduje kwoty na tę
inwestycję. Zapytał dlaczego miejsc parkingowych na ul. Zamkowej nie wykonało ZGK.
Odpowiedź radnemu zostanie udzielona na piśmie.

Radny Sławomir Łukawski zapytał czy w Urzędzie Miejskim są osoby, które przebywają na
urlopie bezpłatnym.
Odpowiedź radnemu zostanie udzielona na piśmie.

Radny  Bogdan  Kożuchowicz  zapytał  dlaczego  w  tym  roku  nie  zostały  wystawione
iluminacje na terenach placówek oświatowych i spółek podległych Urzędowi.
Odpowiedź radny otrzyma na piśmie.
 
Radna Zofia Marek zwróciła się z prośbą o utworzenie dwóch miejsc postojowych dla TAXI
przy Dworcu Kolejowym. Następnie zapytała czy OSiR oraz MDK przygotowały ofertę ferii
dla dzieci i młodzieży.
Odpowiedź radnej zostanie udzielona na piśmie.

Radna Aneta Dobosz odczytała treść pisma radnych Klubu Wspólne Świebodzice w sprawie
nieopublikowania ich zapytań na stronie BIP.

Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański  odpowiedział, że pismo radnych wpłynęło do
Burmistrza  w  dniu  dzisiejszym.  Sprawa  zostanie  rozpatrzona  przez  radców  prawnych  i
zostanie udzielona odpowiedź.

Radny Sebastian Biały  poinformował, że na stronie miejskiej został opublikowany list od
Burmistrza  do  Posła  Ireneusza  Zyski.  Chciałby  się  dowiedzieć  czy  wszystkie  listy  od
Burmistrza do osób od których oczekuje pomocy będą publikowane na stronie miejskiej.

Zastępca  Burmistrza  Miasta  Tobiasz  Wysoczański  przekazał,  że  istotnie  został
upubliczniony list na stronie miejskiej i nie widzi w tym nic złego, a mieszkańcy powinni
wiedzieć o jakie środki się ubiegamy.

Radny  Sebastian  Biały  zapytał,  czy  taka  praktyka  będzie  teraz  stosowana  wobec
mieszkańców.

Zastępca  Burmistrza  Miasta  Tobiasz  Wysoczański odpowiedział,  że  list  do  Posła  jest
czymś więcej niż korespondencja codzienna.

Radny Adam Tobiasz  zapytał  kto  zapłaci  za  dwudniową  awarię  sieci  wodociągowej  na
Osiedlu Sudeckim.
Odpowiedz radnemu zostanie udzielona na piśmie.

Radny Bogdan Kożuchowicz  zadał pytanie kiedy na BIP-e będą  ukazywały się relacje z
bieżących sesji.
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Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański  odpowiedział, że opóźnienie wynika z
tego iż film z sesji musi zostać dostosowany cyfrowo, czyli muszą zostać uzupełnione napisy. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zgłosił, że na dolnych Cierniach od
dwóch dni nie świecą się latarnie.

Zastępca  Burmistrza  Miasta  Tobiasz  Wysoczański  odpowiedział,  że  awaria  zostanie
zgłoszona do TAURONU.

Radny  Patryk  Biały  zapytał  czy  słup  energetyczny  przy  ul.  Łącznej  46-47  zostanie
wymieniony. Nadmienił,  że już w tej  sprawie w lipcu 2020 r. składał interpelację i dostał
odpowiedź od TAURON, że słup najpierw zostanie zabezpieczony a w późniejszym terminie
wymieniony.

Zastępca Burmistrza Miasta Tomasz Wysoczański odpowiedział, że za to odpowiedzialny
jest TAURON i poprosił o złożenie interpelacji na piśmie.

Radny Łukasz Kwadrans zadał pytania jn.:
- Dlaczego budynek Ratusza nie jest oświetlony.
- Jaki był koszt dopasowania kontenerów KP7 do śmieciarki.
- Na jakie stanowisko odbył się konkurs w MDK.
Następnie radny zgłosił problem z przebiegiem dokumentacji w Urzędzie Miejskim.
Odpowiedź radnemu zostanie udzielona na piśmie.

Sekretarz Miasta Sabina Cebula odpowiedziała, że przebieg dokumentacji nie wygląda tak
źle jak przedstawiają radni. Wyjaśniła, że na 14 tysięcy pism jakie wpłynęły w ubiegłym roku
jedno  zostało  źle  pokierowane  przez  Wydział,  w  przypadku  drugiego  pisma  toczy  się
postępowanie wyjaśniające, w jednym nie udzielono odpowiedzi w terminie, a kolejne pismo
rzekomo zaginęło.  Pismo pochodziło od radnego,  którego  prosi się  o  jego udostepnienie
celem weryfikacji zaistniałej sytuacji oraz udzielenia stosownej odpowiedzi.  

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że na stronie miejskiej w zakładce „zapytania do
Burmistrza” nie ma udzielanych odpowiedzi.

Sekretarz Miasta Sabina Cebula odpowiedziała, że ostatnie zapytania do Burmistrza są z
dnia dzisiejszego i z miesiąca grudnia. 

Radny Łukasz Kwadrans  przekazał,  że posiada informację o większej  ilości zapytań do
Burmistrza, które nie zostały opublikowane i prosi o niewprowadzanie mieszkańców w błąd.

Sekretarz  Miasta  Sabina  Cebula  (ad  vocem)  poinformowała,  że  stwierdzenie  radnego
Łukasza  Kwadransa  jest  mocno  krzywdzące,  ponieważ  rozmawiała  z  osobami,  które
odpowiedzialne są za udzielanie odpowiedzi i otrzymała informację, że wszystkie zapytania
jak i odpowiedzi są publikowane.

Radny Sebastian Biały zapytał czy Pan Maciej Kotwica został zatrudniony w Urzędzie lub
jednostce gminnej, jeżeli tak to w jakim charakterze. 
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Zastępca  Burmistrza  Miasta  Tobiasz  Wysoczański  odpowiedział,  że  ten  Pan  został
zatrudniony w MDK lecz nie posiada wiedzy w jakim charakterze.

Radna Aneta Dobosz zgłosiła  problem parkowania samochodów przy ul.  Zamkowej  4-5
(skręt w lewo przed rondem) i poprosiła o rozważenie załatwienia tego problemu. Następnie 
poprosiła  o  usunięcie  kontenera  pozostawionego  przez  pracowników  ZGK  na  nowo
wybudowanym parkingu.

Radny  Sebastian  Biały  zapytał  o  koszt  przerobienia  śmieciarki,  aby  była  sprawna  w
wyładowywaniu pojemników na śmieci.
Odpowiedź radnemu zostanie udzielona na piśmie.

Radny  Marek  Gąsior  zadał  pytanie  odnośnie  zmalwersowanych  pieniędzy  z  OSiR  i
Biblioteki Miejskiej.

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański  odpowiedział, że sprawa jest w toku,
toczy się postępowanie w Prokuraturze odnośnie OSiR, jak i Biblioteki. 

8. Informacje dla radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra  poprosiła o zgłaszanie uwag do Statutu
Młodzieżowej Rady.

Radna Zofia Marek życzyła uczniom bezpiecznych i udanych ferii zimowych.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Halina  Mądra  również  życzyła  dzieciom i  młodzieży
udanych ferii zimowych. 

Radny Sebastian Biały zwrócił się do radnych z apelem o przeprowadzenie referendum.

Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański  życzył  wszystkim uczniom udanych
ferii zimowych.

9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra
zamknęła obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach.

Protokołowała:
A. Zimnicka                                                                       

Zatwierdzam:

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Mądra
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