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Porządek obrad: załącznik nr 1 do protokołu
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL i XLI sesji Rady Miejskiej.
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. zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świebodzicach na rok
2021,
2. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzice.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Informacje dla radnych.
10. Zakończenie obrad.
Termin posiedzenia: 24 marca 2021 r.
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Godzina zakończenia: 22:00
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 18 radnych. Nieobecni radni: Zbigniew
Opaliński, Zdzisław Pantal i Krystian Wołoszyn.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że sesja została zwołana na
wniosek sześciu radnych z porządkiem obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. Dodała, że w związku z tym, iż
już wcześniej przygotowany był projekt uchwały zawierający plany pracy wszystkich
Komisji, także i Komisji Rewizyjnej, oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Świebodzice na rok 2021, który musi być przyjęty do końca marca to zwróciła się do
wnioskodawców o wyrażenie zgody na wprowadzenie ich do porządku obrad. Następnie
zwróciła się do Mecenasa z zapytaniem czy porządek obrad musi być głosowany.
Mecenas Jerzy Świteńki odpowiedział, że nie ma potrzeby głosowania jeżeli wcześniej była
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zgoda wnioskodawców.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że wpłynął także wniosek
Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w
sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2021 r., a następnie zwróciła się do
wnioskodawców dzisiejszej sesji z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na wprowadzenie w/w
projektu uchwały do porządku obrad.
Wnioskodawcy dzisiejszej sesji tj. sześciu radnych wyraziło zgodę.
Radny Łukasz Kwadrans złożył wniosek merytoryczny o wprowadzenie do pkt. 7 ppkt. 4 tj.
projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Świebodzice na rok 2021.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zwróciła się do radnego Łukasza
Kwadransa z zapytaniem, czy wnioskodawcy wyrazili zgodę na prowadzenie do porządku
w/w projektu uchwały.
Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że otrzymał zgodę od wnioskodawców.
Poddano pod głosowanie wniosek radnego Łukasza Kwadransa.
Wynik głosowania:
10 głosów – „za”
5 głosów – przeciw
2 głosy – wstrzymujące się
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Wniosek został przyjęty
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra ogłosiła 5 minutową przerwę z uwagi na to,
iż Meceneas Jerzy Świteńki przekazał, że ten projekt nie może być wprowadzony do
porządku obrad, ponieważ wniosek musi być przyjęty bezwzględną większością głosów
radnych ustawowego składu.
Wznowiono obrady po przerwie.
Radny Łukasz Kwadrans poprosił o reasumpcję głosowania.
Radny Adam Pofelski poprosił, aby Mecenas przedstawił swoje stanowisko co do potrzeby
przeprowadzenia reasumpcji głosowania.
Mecenas Jerzy Świteńki poinformował, że zgodnie z § 75 ust. 1 Statutu Gminy Świebodzice
reasumpcje głosowania przeprowadza się po przyjęciu wniosku o reasumpcję gdy występują
wątpliwości co do przebiegu głosowania, obliczenia jego wyników lub wprowadzenia
radnych w błąd co do sposobu głosowania. Dodał, że przedstawione przez Niego obiekcje
dotyczyły tylko interpretacji wyniku głosowania a nie przebiegu głosowania ani ustalenia
jego wyniku w znaczeniu liczbowym. W § 75 ust. 2 Statutu Gminy Świebodzice stanowi się,
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że reasumpcji głosowania nie przeprowadza się w przypadku wyników głosowania jawnego
imiennego. Głosowanie przeprowadzone w tej sprawie było głosowaniem jawnym i de facto
imiennym w drodze odebrania głosu kolejno od każdego z radnych. Dodał, że w Jego ocenie
nie ma podstaw do reasumpcji głosowania, ale ta decyzja należy oczywiście do Rady.
Radny Sławomir Łukawski złożył wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania
zmiany porządku obrad.
Radny Adam Tobiasz oświadczył, że będzie głosował za wprowadzeniem do porządku obrad
projektu uchwały. Radny dodał, że pomylił się w poprzednim głosowaniu.
Przeprowadzono reasumpcję głosowania wniosku o prowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Świebodzice na rok 2021.
Wynik głosowania:
11 głosów – „za”
0 głosów – przeciw
3 głosy – wstrzymujące się
Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu.
Innych wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.
4.Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała czy są zastrzeżenia lub poprawki
do protokołów z XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL i XLI sesji Rady Miejskiej. Nie zgłoszono
uwag do protokołów z poprzednich sesji. Protokoły uważa się za przyjęte.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że w związku z pandemią
nie spotykała się z mieszkańcami, ale miała z nimi kontakt telefoniczny.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Zastępca Burmistrza Tomasz Wysoczański poinformował, że Burmistrz jest nieobecny na
dzisiejszej sesji, a sprawozdanie z działalności Urzędu za okres od 1 lutego 2021 r. do 12
marca 2021 r. radni otrzymali w formie elektronicznej wraz z materiałami na sesję.
Radny Sławomir Łukawski zgłosił, że w głosowaniu nad wprowadzeniem do porządku
obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Świebodzice na rok 2021 głosowało „za” 12 radnych, a podano „11” radnych.
Radny Janusz Kościukiewicz zgłosił wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania.
W dyskusji nad sprawozdaniem z pracy Urzędu głos zabierali radni: Sebastian Biały,
Sławomir Łukawski, Bogdan Kożuchowicz, Marek Gąsior, Łukasz Kwadrans.
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Radny Łukasz Kwadrans w i imieniu Klubu Wspólne Świebodzice poprosił o przerwę.
Ogłoszono przerwę do godz. 18:00.
Wznowiono obrady po przerwie.
Odpowiedzi na pytania zadawane przez radnych udzielali: Zastępca Burmistrza Miasta,
Skarbnik Miasta i Sławomir Sprawka Kierownik Wydz. GNZ.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1. Uchwała Nr XLII/260/2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji
Rady Miejskiej w Świebodzicach na rok 2021.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Janusz Kościukiewicz, Adam
Tobiasz, Sławomir Łukawski, Adam Pofelski.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
17 głosów –„ za”
1 głosów – przeciw
0 głos – wstrzymujących się.
Uchwała została przyjęta.
2. Uchwała Nr XLII/261/2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzice na
rok 2021.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Bogdan Kożuchowicz poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
17 głosów – „za”
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
Uchwała została przyjęta.
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3. Uchwała Nr XLII/262/2021 w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2021 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.
Radny Marek Gąsior poprosił o 15 minut przerwy.
Ogłoszono przerwę w obradach.
Wznowiono obrady po przerwie.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierał: radny Łukasz Kwadrans.
Odpowiedzi na pytania zadawane przez radnego Łukasza Kwadransa udzielała
Skarbnik Miasta Iwona Wojciechowska-Zatorska.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
11 głosów – „za”
0 głosów – przeciw
5 głosów – wstrzymujących się
Uchwała została przyjęta.
4. Uchwała Nr XLII/263/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2021.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: radny Janusz Kościukiewicz i Adam
Tobiasz.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
11 głosów – „za”
4 głosów – przeciw
1 głos – wstrzymujący się
Uchwała została przyjęta.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Sebastian Biały w imieniu transparentności i przejrzystości finansów poprosił o
podanie informacji odnośnie wysokości wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta.
Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański odpowiedział, że w tej sprawie udzieli
odpowiedzi na piśmie.
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Radny Marek Gąsior chciałby się dowiedzieć, dlaczego na dzisiejszej sesji jest nieobecny
Burmistrz Paweł Ozga.
Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański odpowiedział, że Burmistrz nie mógł
uczestniczyć na dzisiejszej sesji i że on Jego zastępuje.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zapytał jakie od kilku miesięcy
prowadzone są prace na skrzyżowaniu ul. 11 Listopada z ul. 3 Maja i kiedy ewentualnie
zostaną zakończone.
Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański odpowiedział, że w tym miejscu są
prowadzone prace budowlane, które napotykają problemy natury technicznej. Poprosił, aby
udzielić głosu Kierownikowi Wydziału IT.
Kierownik Wydziału IT Magdalena Osiewacz-Drab poinformowała, że w tym miejscu
prowadzona jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej zgodnie z przyjętą wcześniej uchwałą.
Pojawiły się problemy natury technicznej, ponieważ pod ulicą znajduje się duży nasyp skalny,
którego wszystkie dostępne sprzęty, wiertła nie są w stanie przebić. Na tę chwilę wykonawca
zwrócił się do firmy, która wykonywała nawierzchnię ulicy, która jest jeszcze na gwarancji,
aby mógł dokończyć prace wykopem otwartym. Po uzyskaniu od wykonawcy nawierzchni
drogi takiej zgody i warunków, aby gmina nie straciła gwarancji, te prace zostaną ukończone.
Radna Zofia Marek poinformowała, że od kilku dni trwa na portalach społecznościowych
kampania pod ogólnym hasłem „ratujmy świebodzicki Miejski Dom Kultury, ratujmy
świebodzicką kulturę, która umiera w mieście”, bowiem bezwzględni radni opozycyjni
podejmując zmiany w budżecie na 2021 r. zabrali w opinii organizatorów owej kampanii
wszelkie środki na działalność Miejskiego Domu Kultury. Dodała, że jest to nierzetelna
informacja, i wprowadzanie mieszkańców miasta w błąd i stawianie ich radnych w świetle
tych, którzy właśnie przyczyniają się do destrukcji i totalnego zniszczenia kultury w naszym
mieście. Jednocześnie mieszkańcy naszego miasta nie otrzymują rzetelnej informacji o tym,
że w dobie pandemii w czasach ograniczonej działalności ośrodków kultury w całej Polsce,
Burmistrz zatrudnia dodatkowo pracownika na pełnym etacie, nie udzielając radnym
informacji na zadane pytania w tej sprawie. Radna poprosiła o podanie informacji na piśmie,
jakie koszty poniosło miasto od początku tego roku, w związku z utworzeniem nowego
stanowiska w MDK, jakie jest uposażenie zatrudnionej osoby, jakie koszty poniesiono
przygotowując owej osobie miejsce pracy. Kolejne pytanie dotyczyło podjętej w dniu 1 marca
2021 r. uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania
Burmistrza miasta Świebodzice Pawła Ozgi. Radna przekazała, aby zwrócić uwagę na to, jak
wyglądają tablice informacyjne, które mają służyć mieszkańcom, na których pojawiać się
powinny starannie i rzetelnie przygotowane różne informacje, a uchwała o referendum
zwiewa w postaci potarganych kartek papieru nie nadających się do czytania. Radna
chciałaby się dowiedzieć, kto odpowiada za te tablice informacyjne, które są wizytówką
naszego miasta.
Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański poprosił, aby radna Zofia Marek złożyła
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w wersji papierowej pytania na ręce Przewodniczącej Rady, a Burmistrz udzieli odpowiedzi.
Poinformował, że w sposób jaki pieniądze z MDK na inne zadania zostały przeznaczone, to
jest faktem, natomiast sposób w jaki sobie stara poradzić Miejski Dom Kultury w tej sytuacji
podlega ocenie Dyrektor, która zarządza tą jednostką kultury. Jeżeli chodzi o kwestie
dotyczące referendum i kwestie dotyczące informacji na tablicach mieszczących się na terenie
miasta, to zgodnie z ustawą została taka informacja rozwieszona. Trudno jest dopilnować kto
i w jaki sposób wiesza inne ogłoszenia i czy zostają one zerwane i jak długo ogłoszenia
znajdują się na tablicy. Dodał, że obowiązek ustawowy został spełniony.
Radna Zofia Marek poinformowała, że chciałaby się odnieść w kwestii zapytania, które
dotyczyło zatrudnienia nowego pracownika w MDK, jego uposażenia i ile to miasto kosztuje.
Dodała, że jest to siódmy pracownik zatrudniony w MDK w czasie kiedy od roku
ograniczona działalność powoduje, że te koszty, które ponosi MDK na swoją działalność, są
znacznie ograniczone, a zatrudnienie dodatkowej osoby to i dodatkowe koszty. Radna w
imieniu swojego Klubu jak i w imieniu innych Klubów poprosiła o udzielenie informacji na
zadane pytania.
Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański poinformował, że z tego co Jemu
wiadomo, to interpelacja już w tej sprawie została złożona przez radnych Klubu Wspólne
Świebodzice.
Radny Janusz Kościukiewicz (ad vocem) zwrócił się do Zofii Marek i do radnej Zofii
Marek mówiąc, że wstyd jest jej teraz przed mieszkańcami, że brała udział w tym, że
zniszczyła tę kulturę, że przyłożyła swoją rękę do tego, żeby zabrać pieniądze z Biblioteki, a
w Bibliotece etaty się nie zwiększyły. Dodał, że mieszkańcy na portalach społecznościowych
są tym oburzeni, że jako nauczycielka za tym głosowała, aby zabrać pieniądze z Biblioteki.
Dodał, że wielu mieszkańców prosiło Jego, aby powiedział to na sesji jaką krzywdę im tym
wyrządzono i że nie zostanie ona zapomniana, a szczególnie Pani radnej. Za akcję Owsiaka
wszyscy Panią chwalili, a później podnosi Pani rękę, aby zabrać pieniądze z Biblioteki i
przekazać na OSiR. A jakie imprezy toczą się na OSiR-rze? Mecze, które można obejrzeć
przez Internet, ale to nie dzięki OSiR a dzięki Pani Prezes, która nagrywa i przekazuje dalej.
Dodał także, że Burmistrz nie stworzył w MDK dodatkowego etatu, tylko zatrudnił osobę w
miejsce Pana Białego.
Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) przedstawił schemat organizacyjny Miejskiego Domu
Kultury, a następnie zwrócił się z pytaniem do radnego Janusza Kościukiewicza czy widzi na
tym schemacie stanowisko impresario. Zadał również następne pytania, dlaczego Burmistrz
nie złożył na dzisiejszą sesję projektu uchwały, w którym byłyby zabezpieczone środki dla
Biblioteki i dlaczego Burmistrz nie udziela odpowiedzi odnośnie zatrudnienia pracownika w
MDK w dobie pandemii.
Radna Zofia Marek odniosła się do wypowiedzi radnego Janusza Kościukiewicza.
Powiedziała, że nie ma czego się wstydzić ponieważ te decyzje dotyczące zmiany przesunięć
w budżecie były długo i mocno dyskutowane, nie tylko w Jej Klubie. Nie jest to decyzja,
która miała na celu uśmiercić świebodzicką kulturę, można było się zastanowić gdzie i jak
poszukać środków. Dodała, że wstydzi się nie za siebie ale za Janusza Kościukiewicza, bo
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hejt już się na nią i jej kolegów rozlał, a wypowiedź radnego właśnie buduje takie stanowisko
i podburza społeczeństwo do tego, aby takie wpisy się pojawiały.
Radny Marek Gąsior zadał następujące pytania:
1.Co jest z fakturą za iluminacje świąteczną, która miała być przedstawiona radnym.
2.Czy miasto przelało do ZGK pieniądze za akcję zima.
3.Czy prawdą jest, że jednej z firm, która odśnieżała miasto wypłacono 150 tys zł za
wykonaną usługę.
4. Czy Burmistrz przesunął z ZGK kwotę 750 tys zł. przeznaczoną na komunikację miejską
na inne zadanie.
5. Czy Prezes ZGK planuje sprzedaż koparki.
Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański poinformował, że odpowiedź zostanie radnemu
udzielona na piśmie.
Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) zapytał, dlaczego w zakładce referendum nie dodano
„stopki” kto jest odpowiedzialny za treść i zamieszczanie aktualności.
Radny Marek Gąsior (ad vocem) poinformował, że złoży swoje pytania na piśmie, ale
chciałby się dowiedź jak długo czekał będzie na odpowiedź.
Radny Adam Pofelski poinformował, że przysłuchuje się tym wypowiedziom, i to że zostały
przez radnych ściągnięte środki z MDK czy Bibliotekę jest faktem, ale żadnego sensownego
uzasadnienia jak do tej pory nie usłyszał.
Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) odniósł się do wypowiedzi radnego Adama
Pofelskiego, przekazując, że oni żadnych środków z MDK nie zabrali one nadal są w
budżecie, zostały jedynie przesunięte na inny cel.
Radny Adam Tobiasz zadał następujące pytania:
1. Czy gmina przystąpiła do rozszerzonego Programu Czyste powietrze.
2. Czy gmina posiada Program w ramach którego celem jest zwrot albo pomoc
mieszkańcom w wymianie pieca na ogrzewanie ekologiczne.
Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczańki udzielił odpowiedzi na zadane pytania:
Ad. 1 Gmina przystąpiła do Programu Czyste powietrze.
Ad. 2 Gmina Świebodzice jest w Programie Aglomeracji Wałbrzyskiej dotyczącym wymiany
pieców.
Radny Sławomir Łukawski (ad vocem) poinformował, że w sprawie wymiany pieców
zgłosiło się do Niego dwóch mieszkańców i otrzymali odpowiedź, że budżet gminy został tak
zrobiony przez Radę Miejską, że nie ma na to funduszy.
Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański przekazał, że w budżecie na ten cel są
zabezpieczone środki w ramach Programu Aglomeracji Wałbrzyskiej. Natomiast wymiana
tzw. kopciuchów realizowanych w ramach zadania własnego gminy to składamy wniosek w
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tej chwili do Pani Skarbnik w kwestii zabezpieczenia środków na wymianę pieców w tym
zakresie.
Radny Sławomir Łukawski (ad vocem) zapytał dlaczego mieszkańcy nie są informowani o
tym, że taki Program jest i że należy złożyć wniosek. Dodał, że Jego zdaniem Zastępca
Burmistrza zaprzecza temu co jest w dokumentach.
Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański poinformował, że udzielając odpowiedzi
radnemu miał na myśli wnioski złożone w roku 2020 na zadanie, które ma być realizowane w
ramach budżetu w roku 2021.
Radny Adam Tobiasz zapytał na jaką kwotę składany jest wniosek do Pani Skarbnik?
Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański odpowiedział, że wniosek składany jest na
kwotę 150 tys zł.
Radny Sebastian Biały przekazał, że zwracał się do Pani Skarbnik z prośbą o przygotowanie
budżetu na rok 2021 z rozbiciem na paragrafy, otrzymał odpowiedź, że ma zwrócić się z
prośbą do Burmistrza. W związku z tym zapytał Zastępcę Burmistrza czy otrzyma taki
dokument.
Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański poprosił, aby radny zwrócił się z pismem o
przygotowanie takiego dokumentu.
Radny Adam Tobiasz odniósł się do interpelacji radnego Janusz Kościukiewicza dotyczącą
poniesionych kosztów za obsługę sesji a w szczególności o transkrypcji. Zdaniem radnego
transkrypcję sesji nie powinna wykonywać firma zewnętrzna lecz pracownicy Urzędu.
Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański poinformował, że taka została podjęta decyzja,
ponieważ jest to pracochłonne zadanie i taki pracownik musiałby być wyłączony z zadań
bieżących dotyczących swojej pracy.
Radny Adam Tobiasz zapytał kto podjął decyzję, aby transkrypcję wykonywała firma
zewnętrzna.
Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański odpowiedział, że decyzję podjął Burmistrz w
celu zapewnienia odpowiedniego standardu tłumaczenia oraz transkrypcji sesji.
Radny Adam Tobiasz zapytał czy za transkrypcję promocyjnych filmów miasta jest
odpowiedzialna firma zewnętrzna.
Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczańki odpowiedział, że jest to zupełnie inna firma.
9. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że w Biurze Rady
znajdują się do zapoznania pisma:
- Komisariatu Policji w Świebodzicach w sprawie współfinansowania zakupu pojazdu,
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- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy dot. nieprawidłowości w
zabezpieczeniu przeciwpożarowym MDK,
- Petycja dot. szczepionki Pfizer,
- Wniosek o dofinansowanie budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- Pismo MDK dot. podjętej uchwały o przesunięciu środków finansowych.
- Pismo Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sprawie przyznania dodatkowych
środków finansowych.
- Pismo Łukasza Kwadransa dot. umieszczania na stronie funpage Klubu Forum Wspierania
Inicjatyw Lokalnych.
- Pismo Burmistrza dot. zmiany Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.
- Pismo Burmistrza dot. realizacji Budżetu Obywatelskiego gminy Świebodzice.
- Pismo Burmistrza dot. poprawek merytorycznych do uchwały nr XL/256/2021.
- Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
- Uchwałą RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu.
- Pismo Rzymskokatolickiej Parafii pw. ŚW. Franciszka z Asyżu.
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego.
- Raport OPS z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.
- Sprawozdanie z działalności OPS.
- Pismo Pani Dominiki Stysiał.
- Pismo dot. wzoru formularza interpretacji/zapytań.
Radny Sebastian Biały zapytał, czy wzór formularza składania interpelacji/zapytań jest
alternatywa czy obligatoryjny sposób składania wniosków składania do Burmistrza.
Sekretarz Miasta Sabina Cebula odpowiedziała, że dostępność cyfrowa wymaga załączenie
na BIP odpowiednich formularzy, stąd też doszliśmy do wniosku, że będzie najkorzystniej
jeżeli radni będą dysponować takim wzorem i stąd pojawił się formularz.
Radna Zofia Marek poinformowała, że otrzymała potwierdzenie rozliczenia świebodzickiej
zbiórki WOŚP, jest to kwota 71.051,29 zł.
Radny Sławomir Łukawski poinformował, że młodziczki Klubu MKS Victoria Świebodzice
zdobyły II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej.
Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że na następnej sesji odczyta wnioski i zalecenia
pokontrolne Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w MZN i Wydziale GM.
Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański i Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina
Mądra złożyli życzenia świąteczne.
10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina
Mądra zamknęła obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach.
Protokołowała:
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H. Grabiec

A. Zimnicka

Zatwierdzam:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Mądra

12/11

