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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 poprzedniej 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. wskazania osób do składu Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Świebodzicach i
obwodowych komisji do spraw referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta
Świebodzice przed upływem kadencji,
2. zmian budżetu gminy Świebodzice na 2021 r.,
3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2021-2026,
4. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy
Świebodzice,
5. opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i kanalizacji z siedzibą w
Świebodzicach.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Informacje dla radnych.
10. Zakończenie obrad.
Termin posiedzenia: 27 kwietnia 2021 r.
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Godzina zakończenia: 21:30
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 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: Marcin
Cichoń, Jan Klepiec i Krystian Wołoszyn.
3. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała czy są wnioski o zmianę
porządku obrad.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił o ściągnięcie z porządku obrad projektu uchwały w
sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy
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Świebodzice, ponieważ potrzebne są jeszcze uzgodnienia z Wodami Polskimi.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zwróciła się do Mecenasa z zapytaniem, czy
trzeba ten wniosek przegłosować.
Mecenas Jerzy Świteńki przekazał, że jeśli wniosek składany jest przez wnioskodawcę
projektu uchwały to zmiana porządku obrad przyjmowana jest automatycznie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że projekt uchwały został
ściągnięty z pkt 7.4.
Innych wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.
4. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała czy są zastrzeżenia lub
poprawki do protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Nie zgłoszono uwag do protokołu
z poprzedniej sesji. Protokół uważa się za przyjęty.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że podejmowała dużo
działań w kwestii referendum, prowadziła rozmowy z Komisarzem Wyborczym, odpowiadała
na pisma. Ponadto zajmowała się sprawami bieżącymi.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
- W dniu 18.03.2021 r. - spotkanie z Prezesem Ludowego Kolarskiego Klubu Sportowego
Mateuszem Rosiakiem oraz Prezesem OSiR Jarosławem Pizuńskim w sprawie organizacji
„Sportowego Dnia Dziecka MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
- W dniu 25.03.2021 r. - udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej OSiR,
- W dniu 30.03.2021 r. - spotkanie z ZWiK Świebodzice dot. kontroli zasadności
poniesionych kosztów,
- W dniu 24.03.2021 r. - wydawanie 850 paczek świątecznych dla potrzebujących przez
OPS,
- W dniu 15.04.2021 r. - spotkanie z przedstawicielem firmy TAURON w sprawie linii
energetycznej na lotnisku,
- W dniu 20.04.2021 r. – udział w treningu taekwondo,
- W dniu 25.04.2021 r. – udział w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Muay Thai.
Na obrady zalogował się radny Krystian Wołoszyn.
W dyskusji nad sprawozdaniem Burmistrza Miasta głos zabierali radni: Sebastian Biały,
Tomasz Czekaj, Łukasz Kwadrans, Bogdan Kożuchowicz, Janusz Kościukiewicz, Adam
Tobiasz.
Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Paweł Ozga.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła, aby na stronie miejskiej
umieścić baner informujący mieszkańców o referendum.
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7. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1. Uchwała Nr XLIII/264/2021 w sprawie wskazania osób do składu Miejskiej Komisji
do Spraw Referendum w Świebodzicach i obwodowych komisji do spraw referendum w
sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała czy ktoś z radnych chce zgłosić
swoich kandydatów do komisji.
W związku z brakiem innych kandydatów odczytała osoby, które zgłosiły się do Miejskiej
Komisji do Spraw Referendum w Świebodzicach oraz obwodowych komisji do spraw
referendum. Następnie zwróciła się do Mecenasa z pytaniem, czy wszystkie komisje można
głosować razem czy każdą osobno.
Mecenas Jerzy Świteńki odpowiedział, że można głosować całą uchwałę.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
14 głosów –„ za”
1 głos – przeciw
3 głosy – wstrzymujące się.
Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.
Uchwała została przyjęta.
Z uwagi na to, iż przy głosowaniu uchwały pominięto § 3 należy przeprowadzić
reasumpcję głosowania całej uchwały ze wskazaniem osób do reprezentowania Rady
wobec Komisarza Wyborczego.
Poddano pod głosowanie wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania.
Wynik głosowania:
13 głosów – „za”
1 głos – przeciw
4 głosy – wstrzymujące się Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu
Wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poprosiła o zgłaszanie kandydatur do § 3
uchwały tj. reprezentowania Rady wobec Komisarza Wyborczego.
Radny Janusz Kościukiewicz zgłosił radnego Zdzisława Pantala.
Radny Zdzisław Pantal wyraził zgodę na kandydowanie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zgłosił radnego Sebastiana Białego.
Radny Sebastian Biały wyraził zgodę kandydowania.
Poddano pod głosowanie kandydatury do § 3 uchwały.
12 głosów „za” otrzymał radny Sebastian Biały
6 głosów „za” otrzymał radny Zdzisław Pantal
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Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z § 3.
Wynik głosowania:
12 głosów – „za”
3 głosy – przeciw
3 głosy – wstrzymujące się
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała została przyjęta.
Obrady przejął Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj.
2. Uchwała Nr XLII/265/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzice na 2021 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie
uwag i pytań.
Skarbnik Miasta Iwona Wojciechowska-Zatorska przedstawiła projekt uchwały.
Radny Sebastian Biały poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania
Przestrzennego nie było autora uchwały, wobec powyższego Komisja nie wypracowała
żadnego stanowiska.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Sebastian Biały, Bogdan
Kożuchwicz. Janusz Kościukiewicz, Zdzisław Pantal, Sławomir Łukawski, Łukasz
Kwadrans, Adam Tobiasz, Tomasz Czekaj.
Odpowiedzi na zadawane pytania udzielali: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Zastępca
Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański, Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka,
Kierownik Wydziału IT Magdalena Osiewacz-Drab.
Radny Bogdan Kożuchowicz zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały
kwoty na wykup nieruchomości.
Wniosek poddano pod głosowanie.
Wynik głosowania:
5 głosów – „za”
10 głosów – przeciw
3 głosy – wstrzymujące się
Wniosek nie został przyjęty.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj w imieniu Klubu Obywatelskie
Świebodzice zgłosił wniosek merytoryczny, aby z projektu uchwały zdjąć kwotę 490.000 tys
zł z budowy kanalizacji deszczowej na ul. Długiej, Lotniczej, Siennej, Strefowej i Olszańskiej
a kwotę 442.500tys zł plus 50.000 tys zł które zaproponował Burmistrz przeznaczyć na
likwidację kotłów palnych starej generacji.
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Wniosek został wycofany.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
11 głosów –„za”
0 głosów – przeciw
7 głosów – wstrzymujących się
Uchwała została przyjęta.
3. Uchwała Nr XLIII/266/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Świebodzice na lata 2020-2027.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie
uwag i pytań.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastian Biały
poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Radny Patryk Biały w imieniu Klubu Obywatelskie Świebodzice zgłosił wniosek aby w
wydatkach majątkowych w pkt.1.3.2.9 „Budowa ulicy Bocznej w Świebodzicach etap II”
rozdział 60016 poprawa infrastruktury drogowej przesunąć kwotę 250.000 tys zł z roku 2024
na rok 2022 ponieważ w roku 2024 jest O kwota.
Skarbnik Miasta Iwona Wojciechowska-Zatorska wyjaśniła, że wniosek radnego nie może
zostać wprowadzony ponieważ wcześnie została przyjęta uchwała w sprawie zmian budżetu na
rok 2021, która jest ścisłe związana z procedowaną uchwałą.
Radny Bogdan Kożuchowicz (ad vocem) zwrócił się do radnego Patryka Białego, aby taki
wniosek złożył na następnej sesji.
Radny Patryk Biały wycofał swój wniosek i poprosił, aby znalazł się on w projekcie uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020-2027
na następnej sesji.
Ogłoszono przerwę w obradach.
Wznowiono obrady po przerwie.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Sławomir Łukawski, Bogdan
Kożuchowicz.
Odpowiedzi na pytania zadawane przez radnych udzielali: Burmistrz Miasta Paweł Ozga
i Kierownik Wydz. IT Magdalena Osiewacz-Drab.
Ogłoszono 15 minutowa przerwę w obradach.
Wznowiono obrady po przerwie.
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Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
15 głosów – „za”
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
4. Uchwała Nr XLIII/267/2021 w sprawie opinii o celowości wniesienia oraz wyceny
wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład
Wodociągów i kanalizacji z siedzibą w Świebodzicach.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o
zgłaszanie uwag i pytań.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Bogdan Kożuchowicz poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Kierownik Wydziału IT Magdalena Osiewacz-Drab poinformowała, że wnosi autopoprawkę
w załączniku do projektu uchwały.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Wynik głosowania:
17 głosów – „za”
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Marek Gąsior poprosił o wywiezienie piasku przy krawężnikach na ul. Strzegomskiej,
który przez wiatr zawiewa na chodniki.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że zgłosi problem do Dróg Wojewódzkich.
Następnie odpowiedział na pytanie radnego Adama Tobiasza, które zadał wcześniej. Przekazał,
że na ul. Boczną wnioskowana kwota to 593,696,00 zł, na ul. Fieldorfa 1,735,405,00 zł, a na
ul. Kasztanową 3,712,000,00 zł.
Radny Sebastian Biały poinformował, że w dniach 12 kwietnia oraz 14 kwietnia br. złożył
przez platformę ePUAP sześć interpelacji dotyczących m.in. wniosków mieszkańców. Dzisiaj
mija termin odpowiedzi na interpelacje z dnia 14 kwietnia. Dodał, że interpelacje nie zostały
umieszczone na stronie BIP oraz nie otrzymał na nie odpowiedzi. Zapytał, czy znowu zaginęły
dokumenty.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że na udzielenie odpowiedzi na interpelację jest
14 dni i termin minie w dniu jutrzejszym i w dniu jutrzejszym radny otrzyma odpowiedź.
Poprosił, aby radny składał interpelacje na przygotowanym formularzu tak jak inni radni.
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Radny Sebastian Biały przekazał, że część interpelacji została złożona 12 kwietnia, a
platforma ePUAP służy m.in. do tego, aby składać pisma do Urzędu.
Następnie odniósł się do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacji na terenie Świebodzic w latach 2020-2024 i zapytał co się dzieje
z tym dokumentem i kiedy zostanie przedstawiony Radzie.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że wszystkie informacje są przyjmowane i
zapisane. Dokument zostanie przedstawiony Radzie do końca roku.
Radny Łukasz Kwadrans przekazał, że według Niego rozsądnym byłoby sfrezować i położyć
warstwę ścieralną na wjeździe na ul. Chrobrego. Następnie poprosił o przedstawienie nowego
Prezesa OSiR.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że jest przeciwnikiem łatania dziur lecz środki
w budżecie są zbyt małe aby wykonać ten odcinek inną techniką. Dodał, że prezentacja nowego
Prezesa OSiR odbędzie się w punkcie „Informacje dla radnych”.
Radny Patryk Biały zadał następujące pytania:
1.W ubiegłym roku Komisja Handlu, Usług, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego złożyła wniosek w sprawie zmiany kategorii drogi na ul. Ciernie cała prawa strona
oraz ul. Droga Węglowa z drogo wewnętrznej na drogę publiczną. Na jakim etapie są prace czy
zmiana kategorii drogi jest możliwa i kiedy zostanie przedstawiony projekt uchwały.
2.Kiedy zostanie wykonany remont ul. Ciernie od nr 31-39.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił aby pytania radny złożył na piśmie i na piśmie
zostanie udzielona odpowiedź.
Radny Sebastian Biały zadał następujące pytania:
1.Czy prawdą jest, że poprzedni Prezes OSiR w planie inwestycji na rok 2020 ujął wykonanie
fotowoltaiki na obiektach OSiR.
2.Czy w 2021 r. został przedstawiony taki plan inwestycji OSiR.
3.Czy prawdą jest, że spółka OSiR nie jest właścicielem obiektów i nie może prowadzić
inwestycji na tych obiektach a może robić to wyłącznie gmina.
4. Ile razy Burmistrz i Jego Zastępca byli w Spółce OSiR, żeby rozmawiać o jej funkcjonowaniu
w przyszłości i inwestycjach a ile razy aby zapytać gdzie obecnie jest radny Marek Gąsior.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że wspólnie z Zastępcą odwiedzają wszystkie
Spółki, rozmawiają na temat inwestycji i zatrudnionych w nich pracowników.
Radny Sebastian Biały zapytał, czy Burmistrz ujął fotowoltaike w planie inwestycji Spółki
OSiR, czy zabezpieczył w budżecie środki na ten cel na lata 2019, 2020 i 2021.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że proponował aby fotowoltaikę wziąć w
leasing ponieważ są na ten cel korzystne leasingi.
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Radny Sebastian Biały zapytał o koszt przeprowadzenia referendum.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że koszt przeprowadzenia referendum wyniesie
ok. 100.000 tys zł.
Radny Sebastian Biały zapytał, czy prawda jest że pracownicy miejskich Spółek i Urzędu są
zastraszani, że jak pójdą do referendum to zostaną zwolnieni z pracy.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że są to informacje nieprawdziwe. Jest
demokracja i każdy mieszkaniec ma prawo wyboru, a żaden pracownik nie zostanie z tego
tytułu zwolniony.
Radny Sebastian Biały zgłosił, aby nie niszczyć plakatów promujących referendum.
9. Informacje dla radnych.
Radny Adam Tobiasz poinformował o zakończeniu remontu schodów przy ul. Piłsudskiego.
Nowo powołany Prezes OSiR Jarosław Pizuński dokonał swojej prezentacji.
Radny Łukasz Kwadrans przedstawił wnioski pokontrolne z przeprowadzonej kontroli przez
Komisję Rewizyjną w MZN i Wydz.GM.
Radny Marek Gąsior odczytał odpowiedź na zadane pytanie dotyczące akcji zima w ZGK.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że w Biurze Rady
znajdują się do zapoznania pisma:
- sprawozdanie OPS z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 wraz z
potrzebami na realizację w 2021 r.,
- uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Świebodzice
sprawozdaniu rocznym z wykonania Budżetu Gminy za rok 2020,
- postanowienie nr 24/ 2021 Komisarza Wyborczego,
- pismo Komisarza Wyborczego z dn. 15 kwietnia 2021 r.

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

Protokołowała:
H. Grabiec
A. Zimnicka
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Zatwierdzam:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Mądra
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Czekaj
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