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P R O T O K Ó Ł nr XXXIV/2020
z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 listopada 2020 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 XXIX, XXX, XXXI, XXXII i XXXIII sesji.
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:
zmian budżetu gminy Świebodzice na 2020 r.,
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020-2026,
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu obejmującego część obszaru w sąsiedztwie Wodnego Centrum Rekreacji
na Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach,
6) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Świebodzice,
7) przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
8) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
9) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
10) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
11) wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym,
12) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
13) ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Świebodzice, ustalenia
wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej
oraz sposobu pobierania opłat,
14) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorów Szkół Podstawowych w Świebodzicach.
1)
2)
3)
4)

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Informacje dla radnych.
10. Zakończenie obrad.
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Termin posiedzenia: 30 listopada 2020 r.
Godzina rozpoczęcia: 15.00
Godzina zakończenia: 17:15
Sesja prowadzona w trybie on-line
1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra o godzinie 15:00 otworzyła sesję, powitała
radnych Rady Miejskiej, Burmistrza 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 19 radnych, 2 radnych nieobecnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przekazała, że zmarł były radny z kadencji
1998-2002 Pan Ryszard Łyczba. Pogrzeb odbył się w dniu 19 listopada 2020 r. W pogrzebie
uczestniczył radny Janusz Kościukiewicz, Adam Pofelski oraz Aneta Dobosz. Poprosiła, aby
uczcić minutą ciszy Pana Ryszarda Łyczbę
3. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zgłosiła, aby do pkt 7 ppkt 15 wprowadzić
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz miasta Świebodzice
złożony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Następnie zwróciła się do Burmistrza, czy
wyraża zgodę na wprowadzenie w/w projektu uchwały do porządku obrad.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga wyraził zgodę na wprowadzenie w/w projektu uchwały.
Poddano pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad.
Wynik głosowania:
18 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.
Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.
Wniosek został przyjęty.
Radny Sebastian Biały przekazał, że Jego zdaniem głos radnej Anety Dobosz nie powinien
zostać przyjęty, ponieważ nie było jej na łączach ani widać ani słychać, zagłosowała na czacie,
a to jest niedopuszczalne. Zasugerował, że należałoby zrobić jakąś krótką przerwę, aby osoby,
które chcą zabrać głos i wziąć udział w sesji miały taką możliwość, bo widzi, że są problemy
techniczne.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zwróciła się do Mecenasa z zapytaniem,
czy głos radnej Anety Dobosz jest ważny, czy należy powtórzyć głosowanie.
Mecenas Jerzy Świteńki odpowiedział, że głos radnej Anety Dobosz jest nieważny,
ponieważ została przyjęta zasada, że głos się liczy, gdy radny jest widzialny i słyszalny.
Ogłoszono 5 minut przerwy.
Wznowiono obrady po przerwie.
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4. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała czy są zastrzeżenia do
protokołów z XXIX, XXX, XXXI, XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej. Dodała, że protokół
z XXXII sesji nie został przez Nią podpisany, więc nie został przyjęty. Protokoły z XXIX,
XXX, XXXI i XXXIII sesji zostały przyjęte.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przedstawiła swoje sprawozdanie:
- Kontakt z Młodzieżową Radą Miejską, która złożyła poprawiony Statut, który został
wysłany do radnych, by wsparli wskazówkami tworzenie poprawek do Statutu,
- Złożyła życzenia trzyletniej mieszkance Świebodzic z okazji urodzin. Jest to dziecko
z zespołem Downa,
- Wzięła udział w Narodowym Dniu Sportu w Świebodzicach, w którym zorganizowana
została zbiórka charytatywna i podziękowała organizatorom tej akcji,
- Złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Ratownictwa Medycznego,
- Spotkała się z mieszkańcami z ulicy Zamkowej i na ich prośbę złożyła interpelacje,
- Złożyła kwiaty w imieniu swoim i Rady Miejskiej w dniu 11 listopada z okazji
102 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę,
- Złożyła życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom Ośrodka
Pomocy Społecznej, w tym pracownikom jednostek podległych OPS, na ręce Pana
Roberta Sysy Dyrektora OPS.
- Przygotowała odpowiedź do Wojewody w sprawie skargi pana Jurczuka, która nie została
przekazana do Biura Rady, o czym mówił na ostatniej sesji Pan Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Tomasz Czekaj. Dodała, że o takiej skardze dowiedziała się z pisma Wojewody,
w którym Wojewoda zarzucił Radzie, że nie podjęła działań w sprawie skargi. Odpowiedź do
Wojewody była taka, że Rada nie posiadała informacji i skarga nie została rozpatrzona i
przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 14 października br., po tym fakcie,
otrzymała dokumenty od Burmistrza, które zostały przekazane do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, stąd też Komisja podjęła uchwałę.
- Przekazanie skarg Pana Sebastiana Białego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Następnie zwróciła się do Burmistrza, że do tej pory było praktykowane, że życzenia
z okazji obchodów różnych świąt były umieszczane na stronie Urzędu Miasta z podpisem
Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej, tak jak to jest przyjęte w samorządach. Obecnie
podpisuje się Burmistrz ze swoim pracownikiem, czyli z Wiceburmistrzem, w związku
z powyższym podjęła decyzję, że Jej życzenia i informacje będą przekazywane na stronę
Urzędu Miasta za pośrednictwem Biura Rady.
Na końcu odczytała oświadczenie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania
Przestrzennego Pana Sebastiana Białego oraz rezolucję złożoną przez radnych.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Ogłoszono 10 minut przerwy.
Wznowiono obrady po przerwie.
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W okresie od 10 października do 19 listopada 2020 r. Burmistrz Miasta uczestniczył
w następujących spotkaniach:
– W dniu 19.10.2020 r. - brał udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Aglomeracji
Wałbrzyskiej na lata 2021-2027,
– W dniu 24.10.2020 r. - brał udział zawodach karate o Memoriał Jurka Wesołowskiego,
– W dniu 27.10.2020 r. - brał udział w spotkaniu z Ryszardem Kuną – synem 100 latki
Józefy Kuny,
– W dniu 30.10.2020 r. - brał udział w spotkaniu z potencjalnym inwestorem w sprawie
możliwości ulokowania w Świebodzicach inwestycji,
– W dniu 07.11.2020 r. - brał udział w Złotych Godach Państwa Danieli i Zbigniewa
Puszczewiczów,
– W dniu 09.11.2020 r. - brał udział w spotkaniu u 100 latki Pani Janiny Murawskiej,
– W dniu 11.11.2020 r. – złożył kwiaty z okazji Święta Niepodległości,
Ponadto poinformował, że został odebrany chodnik na ul. Wolności oraz został rozstrzygnięty
przetarg na remont ul. Aleje Lipowe.
Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady Miejskiej Haliny Mądrej odnośnie
Młodzieżowej Rady Miejskiej przekazał, że Wydziały są przygotowane, deklarują pomoc
i czekają na sygnał od Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała, czy są pytania do sprawozdania
Burmistrza Miasta.
Radny Sebastian Biały odniósł się do koreańskiego inwestora. Czy jedno spotkanie
wystarczyło żeby, dać odpowiedź, że nic z tego nie będzie, czy Burmistrz podjął jakieś próby
działania w tej sprawie, bo wydaje się że gdyby zapewnić inwestora o tym, że możemy dojść
do porozumienia ze Spółdzielnią Rolniczą to byłoby to korzystne zarówno dla tej Spółdzielni
jak i dla nas, a takie duże inwestycje nie ucina się za pomocą jednego spotkania
i w ciągu pięciu minut.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że spotkanie, które odbyło się w Urzędzie
Miejskim, gdzie inwestor poprosił o to spotkanie zaprosił również przedstawicieli strefy jak
również spółki. To spotkanie było efektem długotrwałej wymiany dokumentów. My jako
Gmina czy jako spółka, możemy tylko i wyłącznie mówić o tym co możemy, czyli
o zaopatrzeniu firmę w wodę. Natomiast jeśli chodzi o Spółdzielnię w Tomkowicach, pokazał
inwestorowi, w którym miejscu jest to zlokalizowane i przekazał „pałeczkę” dalej, żeby
inwestor kontaktował się z właścicielem gruntów, na których m.in. zlokalizowane jest
lądowisko i zachęcał m.in. inwestora o inwestycję, bo dla Gminy byłaby to naprawdę dość duża
i trafna inwestycja.
Radny Sebastian Biały przekazał, że nie rozumie dlaczego Burmistrz nie zechciał zostać
liderem tych rozmów tylko przekazał „pałeczkę”. Zdaniem radnego Gmina powinna zabiegać
o tego inwestora i odesłanie go z kwitkiem, żeby szukał gdzieś rozwiązania jest niepoważne.
To Burmistrz powinien zabiegać o to i starać się z całych sił, aby być liderem rozmów
ze Spółdzielnią z Tomkowic.
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Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że jeżeli Gmina nie jest stroną w postępowaniu,
bo nie jest właścicielem gruntu, to jedynie mógł zaprezentować ten teren i zapewnić, że z naszej
strony jako Gminy, dołożymy wszelkich starań, żeby pomóc firmie, która będzie tu chciała się
zlokalizować. Natomiast jeśli chodzi o rozmowy finansowe między inwestorem, a właścicielem
gruntu to trudno, żeby Gmina brała jakikolwiek udział, bo znowu byłoby napisane na portalach
społecznościowych, że Burmistrz wchodzi poza kompetencje, gdzie to nie jest jego grunt albo
jakieś domniemanie, że bierze z tego jakieś korzyści.
Ogłoszono 5 minut przerwy technicznej.
Wznowiono obrady po przerwie.
Radny Łukasz Kwadrans przekazał, że od początku pandemii Burmistrz ze swoimi służbami
nie zdaje egzaminu co do przygotowania i organizacji sesji. Takie sesje odbywają się w reżimie
sanitarnym, mamy większą halę sportową niż np. Jaworzyna Śląska gdzie sesje odbywają się z
powodzeniem i trwają krócej. Dodał, że zazwyczaj radny Kożuchowicz i On ma jakieś
problemy
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że już czas przywyknąć do tego, że radny
Łukasz Kwadrans obwinia Burmistrza wszystkim, nawet tym, że sesja nieprzygotowana, że
łącza są nie takie. Jeżeli ktoś z radnych ma problem ze swoim sprzętem, z internetem,
z oprogramowaniem to zaprasza do Urzędu, każdy z nich zostanie wyposażony w laptop
z kamerą, otrzyma osobne pomieszczenie, żeby nie było problemu.
Radny Łukasz Kwadrans przekazał, że Burmistrz Jego nie słucha. Dodał, że nie ma problemu,
bo ma trzy alternatywne źródła internetu. Poinformował, że Urząd kupił program, z którego
nikt inny nie korzysta.
Radny Sławomir Łukawski odpowiedział, że żaden inny program nie ma takich kłopotów jak
ten. Dodał, że z tego samego komputera z którego korzysta, korzysta również Jego córka, która
chodzi do szkoły i korzysta z ogólnoświatowego komunikatora Google i nie ma żadnego
problemu.
Radny Adam Tobiasz poinformował, że jeżeli jest możliwość, aby każdy z radnych był
zaopatrzony w laptop i kamerę w Urzędzie, to jaki problem zrobić taką sesję w Urzędzie, gdzie
każdy radny będzie w jednym miejscu i w innym pomieszczeniu.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2020 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Marek Gąsior, Janusz
Kościukiewicz, Łukasz Kwadrans, Zofia Marek, Sebastian Biały.
Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Paweł Ozga oraz Skarbnik Miasta Iwona
Wojciechowska-Zatorska.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
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Ogłoszono 10 minut przerwy technicznej.
Wznowiono obrady po przerwie.
Z związku z problemami technicznymi XXXIV sesja Rady Miejskiej została przerwana i
zostanie kontynuowana w dniu 10 grudnia 2020 r. o godz. 15:00.
W dniu 10 grudnia 2020 r. o godzinie 15:00 została wznowiona XXXIV Sesja Rady Miejskiej
w Świebodzicach.
Godzina rozpoczęcia: 15:00
Godzina zakończenia: 00:15
1. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2020 r.
Skarbnik Miasta Iwona Wojciechowska-Zatorska przedstawiła autopoprawkę do projektu
uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił
o zgłaszanie uwag i pytań.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Sebastian Biały, Łukasz
Kwadrans, Bogdan Kożuchowicz, Adam Tobiasz, Sławomir Łukawski, Janusz
Kościukiewicz, Tomasz Czekaj, Zofia Marek, Jan Klepiec.
Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Skarbnik Miasta Iwona
Wojciechowska-Zatorska oraz Prezes OSiR Mariusz Gawlik.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Radny Marek Gąsior zgłosił wniosek o przeniesienie kwoty 50 000 zł z zadania
inwestycyjnego „Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach” na zadanie
„Wymiana opraw oświetleniowych na kompleksie boisk Moje Boisko Orlik 2012, Świebodzice
ul. Rekreacyjna 1”.
Poddano pod głosowanie wniosek radnego Marka Gąsiora.
Wynik głosowania:
13 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
5 głosów – wstrzymujących się.
Wniosek został przyjęty.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z wnioskiem.
Wynik głosowania:
4 głosy – za,
12 głosów – przeciw,
1 głos – wstrzymujący się.
Uchwała nie została przyjęta.
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2. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice
na lata 2020-2026.
Uchwała została zdjęta z porządku obrad przez Burmistrza Miasta.
3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Pracownik Wydziału FB Krystyna Paternoga przedstawiła projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił
o zgłaszanie uwag i pytań.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Łukasz Kwadrans, Bogdan
Kożuchowicz, Adam Tobiasz,
Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Paweł Ozga oraz Pracownik Wydziału FB
Krystyna Paternoga.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
2 głosy - za
13 głosów – przeciw
3 głosy – wstrzymujące się
Uchwała nie została przyjęta.
4. Uchwała Nr XXXIV/229/2020 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy
Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Kierownik Wydziału PK Ilona Szczygielska przedstawiła projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił
o zgłaszanie uwag i pytań.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Łukasz Kwadrans, Bogdan
Kożuchowicz, Zdzisław Pantal, Sławomir Łukawski, Adam Pofelski, Marek Gąsior,
Grażyna Bieniada oraz Ewa Dziwosz.
Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Paweł Ozga oraz Mecenas Jerzy Świteńki.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Radny Adam Pofelski zgłosił wniosek, aby zwiększyć kwotę na Organizacje Pozarządowe do
kwoty 612 000 zł, wyszczególniając, iż na sport przeznaczyć kwotę 500 000 zł, na ochronę
i promocję zdrowia kwotę 52 000 zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę 55
000 zł oraz na szkolnictwo kwotę 5 000 zł.
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Poddano pod głosowanie wniosek radnego Adama Pofelskiego.
Wynik głosowania:
7 głosów – za
12 głosów – przeciw
1 głos – wstrzymujący się
Wniosek nie został przyjęty.
Radny Marek Gąsior zgłosił wniosek, aby zwiększyć kwotę na Organizacje Pozarządowe do
kwoty 625 600 zł, wyszczególniając w § 13: pkt 1 o 120 000 zł, czyli 520 000 zł; pkt 2 ochrona
i promocja zdrowia zostaje 60 000 zł; pkt 3 kultura, sztuka oraz ochrona dziedzictwa
narodowego 44 600 zostanie; pkt 4 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata
i wychowanie zostaje 1000 zł. Pieniądze są przeniesione z administracji publicznej dział 750,
rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, czyli z promocji.
Poddano pod głosowanie wniosek radnego Marka Gąsiora.
Wynik głosowania:
14 głosów – za
3 głosy – przeciw
2 głosy – wstrzymujące się
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wniosek został przyjęty.
Radny Marek Gąsior zgłosił wniosek, aby w Rozdziale 10, §28 brzmiał: „Burmistrz powołuje
Komisję w skład której wchodzą: po jednym radnym z każdego Klubu Radnych, jeden radny
z radnych niezrzeszonych, wybiera dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku spośród zgłoszonych uprzednio
kandydatów.”
Poddano pod głosowanie wniosek radnego Marka Gąsiora.
Wynik głosowania:
20 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z wnioskami.
Wynik głosowania:
20 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru w sąsiedztwie
Wodnego Centrum Rekreacji na Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach.
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Kierownik Wydziału GZN Sławomir Sprawka oraz Prezes OSiR Mariusz Gawlik
przedstawili projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił
o zgłaszanie uwag i pytań.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Łukasz Kwadrans, Bogdan
Kożuchowicz i Sławomir Łukawski oraz Sebastian Biały.
Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Prezes OSiR Mariusz Gawlik oraz
Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
7 głosów - „za”
12 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała nie została przyjęta.
6. Uchwała Nr XXXIV/230/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Świebodzice.
Prezes ZGK Grzegorz Cabanek przedstawił projekt uchwały oraz wyświetlił prezentację.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Tomasz Czekaj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił
o zgłaszanie uwag i pytań.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Zdzisław Pantal oraz Tomasz
Czekaj.
Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Paweł Ozga oraz Kierownik Wydziału GNZ
Sławomir Sprawka.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
19 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
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Komunalnych.
Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Tomasz Czekaj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił
o zgłaszanie uwag i pytań.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały..
Wynik głosowania:
8 głosów - za
12 głosów - przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
Uchwała nie została przyjęta.
8. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Tomasz Czekaj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił
o zgłaszanie uwag i pytań.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
8 głosów - za
11 głosów - przeciw
1 głos - wstrzymujący się
Uchwała nie została przyjęta.
9. Uchwała 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.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony
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Środowiska Tomasz Czekaj poinformował, że opinia Komisji jest negatywna
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił
o zgłaszanie uwag i pytań.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Bogdan Kożuchowicz, Sławomir
Łukawski, Janusz Kościukiewicz, Łukasz Kwadrans, Tomasz Czekaj, Sebastian Biały,
Adam Tobiasz oraz Adam Pofelski.
Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Paweł Ozga.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
7 głosów - za
12 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała nie została podjęta.
10. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka przedstawił projekt uchwały.
Radna Zofia Marek poprosiła o 15 minut przerwy.
Ogłoszono 15 minut przerwy.
Wznowiono obrady po przerwie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Tomasz Czekaj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił
o zgłaszanie uwag i pytań.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
8 głosów – za
9 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Trzech radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nie została podjęta.
11. Uchwała Nr XXXIV/231/2020 w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty
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za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Kierownik Wydziału GNZ Sławomir Sprawka przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Tomasz Czekaj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił
o zgłaszanie uwag i pytań.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Radny Sebastian Biały złożył wniosek o zwiększenie zwolnienia z 2zł do 5zł.
Poddano pod głosowanie wniosek radnego Sebastiana Białego.
Wynik głosowania:
11 głosów – za
7 głosów – przeciw
1 głos – wstrzymujący się
Dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Wniosek został przyjęty.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z wnioskiem.
Wynik głosowania:
12 głosów – za
7 głosów – przeciw
1 głos – wstrzymujący się
Uchwała została przyjęta.
12. Uchwała NR XXXIV/232/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości.
Kierownik Wydziału EW Katarzyna Trzop przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Tomasz Czekaj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił
o zgłaszanie uwag i pytań.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
8 głosów – za
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5 głosów – przeciw
5 głosów – wstrzymujących się
Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała została przyjęta.
13. Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta
Świebodzice, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia
wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania opłat.
Kierownik Wydziału IT Magdalena Osiewacz-Drab przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Tomasz Czekaj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił
o zgłaszanie uwag i pytań.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Tomasz Czekaj, Sławomir
Łukawski, Adam Tobiasz, Grażyna Bieniada, Bogdan Kożuchowicz, Łukasz Kwadrans
oraz Janusz Kościukiewicz.
Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Paweł Ozga.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Radny Janusz Kościukiewicz złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
Poddano pod głosowanie wniosek radnego Janusza Kościukiewicza.
Wynik głosowania:
6 głosów – za
10 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
Wniosek nie został przyjęty.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
7 głosów – za
9 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
Uchwała nie została przyjęta.
14. Uchwała Nr XXXIV/233/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektorów Szkół Podstawowych w Świebodzicach.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sławomir Łukawski przedstawił
projekt uchwały.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił
o zgłaszanie uwag i pytań.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Sebastian Biały, Łukasz
Kwadrans oraz Sławomir Łukawski.
Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Mecenas Jerzy Świteńki oraz
Sekretarz Miasta Sabina Cebula.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
11 głosów – za
1 głos – przeciw
3 głosy – wstrzymujące się
Uchwała została przyjęta.
15. Uchwała Nr XXXIV/234/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Świebodzice.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sławomir Łukawski przedstawił
projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o
zgłaszanie uwag i pytań.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Sławomir Łukawski.
Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Paweł Ozga oraz Kierownik Wydziału PK Ilona
Szczygielska.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Ze względów technicznych XXXIV sesja Rady Miejskiej została przerwana i zostanie
kontynuowana w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.
W dniu 14 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00 została wznowiona XXXIV Sesja Rady
Miejskiej w Świebodzicach.
Godzina zakończenia: 19:35.
15. Uchwała Nr XXXIV/234/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrz Miasta Świebodzice.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o
zgłaszanie uwag i pytań.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Ewa Dziwosz, Sławomir
Łukawski, Łukasz Kwadrans, Zofia Marek, Sebastian Biały oraz Adam Tobiasz.
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Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Kierownik Wydziału PK Ilona
Szczygielska oraz Sekretarz Miasta Sabina Cebula.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
11 głosów – za
4 głosów – przeciw
0 głosy – wstrzymujące się
Uchwała została przyjęta.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Sebastian Biały zadał pytanie czy w ostatnim czasie wpłynęły do Urzędu Miejskiego
jakieś petycje.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że wpłynęła jedna petycja.
Radny Sebastian Biały zadał pytanie czy Burmistrz jest zasadny do rozpatrywania tej petycji
czy zasadnym jest przekazanie do odpowiedniego organu?
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że jest upoważniony do rozpatrywania tej
petycji.
Radny Adam Tobiasz odczytał apel rodziców o otwarcie obiektów sportowych w rygorze
sanitarnym.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że również dostał taki
apel od rodziców i zwrócił się z prośbą o otwarcie obiektów sportowych, ponieważ do naszego
skateparku przyjeżdżają rodzice z dziećmi z okolicznych miejscowości nie tylko ze Świebodzic.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że też otrzymał ten sam apel. Dodał, że to Pan
Prezes podjął taką decyzję ze względu na umowę, która jest podpisana. Poprosił Kierownika
Wydziału PK Ilonę Szczygielską o dopełnienie odpowiedzi.
Kierownik Wydziału PK Ilona Szczygielska przekazała, że w dniu 9 grudnia 2020 r.
na portalu miejskim ukazał się komunikat prasowy, który rozjaśnia wszelkie wątpliwości.
Dodała, że to nie była decyzja tylko i wyłącznie Pana Prezesa, ale tak jak Pan Burmistrz
powiedział, wynikała ona również z zapisów umowy. Komunikat brzmi:
„W imieniu OSiR Świebodzice uprzejmie informujemy, że od dnia 1 grudnia, jak co roku,
zamknięte zostały obiekty zewnętrzne zarządzane przez spółkę wykorzystywane w ramach
programu Lokalny Animator Sportu. Boisko Orlik oraz skatepark zgodnie z umową zawartą
z Ministerstwem Sportu są otwarte dla mieszkańców od 1 marca do końca listopada.
Od 1 grudnia zostają zamknięte i zabezpieczone na okres zimowy.”
Radny Marek Gąsior odniósł się do pisma przedstawionego przez radnego Adama Tobiasza.
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Przekazał, że Orlik i skatepark powstały w 2013 roku, od tego roku skatepark
i boisko Orlik wg umowy z Ministerstwem Sportu jest czynne od 1 marca do 1 grudnia. Dodał,
że te obiekty zostały zamknięte 1 grudnia, gdyż korzystanie z nich, gdy już zapada szadź, opada
lekki przymrozek jest niebezpieczne.
Radny Jan Klepiec złożył podziękowania na ręce Burmistrza za szybkie załatwienie problemu
mieszkańców dotyczącego zagrożenia ze strony kierowców na ulicy w obrębie Szkoły
Podstawowej nr 1. Dodatkowo podziękował urzędnikom magistratu, z którymi współpracował
przy rozwiązaniu problemu dotyczącego nadmiernej prędkości pojazdów na ulicy
Skłodowskiej, dzięki czemu zamontowany został jeden z dwóch spowalniaczy. Podziękował
również Burmistrzowi i jego urzędnikom za pochylenie się nad sprawą odnośnie instalacji
trzech nowych słupów oświetleniowych na skwerze przy ulicy Świdnickiej.
Następnie odniósł się do zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu ulic Jeleniogórskiej, Łącznej
i Ofiar Oświęcimskich. Przypomniał, że w latach 2015-2020 miało tam miejsce
7 wypadków drogowych, 1 osoba zginęła i 8 zostało rannych przy 30 kolizjach drogowych.
Zapytał, czy Burmistrz zorganizuje spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego celem
przeanalizowania istniejącego zagrożenia na w/w skrzyżowaniu w odniesieniu do zdarzeń
drogowych, które tam mają miejsce oraz czy przewiduje powołanie biegłego
z zakresu inżynierii ruchu w celu sporządzenia obiektywnej ekspertyzy na potwierdzenie
wyjaśnień i argumentacji Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także celem
znalezienia właściwego rozwiązania problemu zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że zarządcą tej drogi jest Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad. Dodał, że wysłał wiele pism i postara się zaprosić kogoś
z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz policję z ruchu drogowego na
spotkanie, żeby może od tej strony zacząć temat procedować.
Radna Zofia Marek zadała pytanie jaka jest skala pomocy dla przedsiębiorców
Świebodzickich w związku z pandemią Covid-19 i ile środków gmina przekazała na ten cel,
być może dokonała też umorzeń,
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że na bieżąco wpływają pisma od
przedsiębiorców, hotelarzy i innych firm, które mają problemy związane z Covid-19, nie jest
w stanie w tej chwili odpowiedzieć jakie wartości gmina przekazała. Poprosił, aby złożyć
tę interpelację na piśmie i zostanie udzielona szczegółowa odpowiedź na piśmie.
Radna Zofia Marek zapytała, ile od początku kadencji zapłacił Burmistrz mediom za
promocję, za artykuły i ogłoszenia płatne w prasie, za audycje i wywiady w Radio, filmy
promocyjne nagrywane z Jego udziałem, prowadzenie fanpage, umowy na płatne rankingi.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że takie pytanie padło i została udzielona
odpowiedź na to pytanie.
Radna Zofia Marek przekazała, że wcześniejsze zapytanie dotyczyło kosztów poniesionych
na płatne ogłoszenia w „Gazecie Świebodzic” i taką odpowiedź rzeczywiście dostała, a w tej
chwili pytanie dotyczy wszystkich kosztów dotyczących wszystkich form promocji
17/28

P R O T O K Ó Ł nr XXXIV/2020
z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 listopada 2020 r. kadencji 2018 - 2023

nagrywanych z udziałem Burmistrza, filmów reklamowych, wywiadów w radio itp.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił o wyszczególnienie na piśmie i odpowiedź zostanie
udzielona na piśmie.
Radna Zofia Marek zadała pytanie czy odbędzie się w jakiejkolwiek formie,
z uwzględnieniem obostrzeń, powitanie Nowego Roku, czy Burmistrz planuje takie powitanie
i w jakiej formule.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie przewiduje żadnych
wystąpień, żadnych imprez jeśli chodzi o przyjęcie Nowego Roku.
Radny Sławomir Łukawski zadał następujące pytania:
1. Ile kilometrów Burmistrz przejechał w ramach delegacji od początku kadencji i jaki był ich
wszystkich koszt.
2. Kiedy zostanie wykonana nawierzchnia w ulicy Olszańskiej od ronda Solidarności do ulicy
Ciernie.
3. Kiedy zostanie uporządkowany teren i wykonana nawierzchnia na tyłach budynków w
podwórkach przy ulicy Jeleniogórskiej ciąg budynków od nr 6 do nr 28.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że jeżeli zapytania będą złożone na piśmie,
odpowiedź również będzie na piśmie.
Radny Sławomir Łukawski zadał następujące pytania:
1. Jakie jest uposażenie osoby kierującej obecnie Miejskim Zarządem Nieruchomości,
na jakich zasadach została powołana i na jak długo.
2. Kiedy zostanie wykonane ogrodzenie uszkodzonego przy ulicy Świdnickiej. Przy budynku,
którym zarządza Pana kolega zostało wykonane w trybie natychmiastowym z pieniędzy
podatników, mieszkańców natomiast przy innym budynku stojącym obok w tej okolicy,
którym zarządza inny podmiot nie ma już takiego zaangażowania z Pana strony, czy w ogóle
gmina lub zarządca dochodzi roszczenia z OC sprawcy szkody, bo to uszkodzenie
komunikacyjne poprzez samochód.
3. Ile osób zostało zatrudnionych od początku kadencji, ile osób zostało zatrudnionych w
jednostkach podległych tj.: ZWiK, ZGK i OSiR, ile z nich jest spokrewnionych lub
spowinowaconych z Burmistrzem lub radnymi Klubu Forum Wspierania Inicjatyw
Lokalnych i radnymi niezależnymi.
4. Jakie koszty związane ze zwolnieniem pracowników Urzędu Miejskiego oraz tych
z jednostek podległych poniosła gmina.
5. Na jakich zasadach na stronie Gminy Świebodzice promuje się prywatne komercyjne
inicjatywy, czy każdy może skorzystać z takiej promocji, dlaczego promuje się prywatną
uczelnię oraz inne inicjatywy tego typu, ile zapłacono za taką formę promocji, a ile środków
zwróciły nam te podmioty prywatne.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga przekazał, że pytanie o MZN pojawiło się już wcześniej.
Dodał, że przyjął zapytania na piśmie i odpowie na piśmie.
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Radny Jacek Żygłowicz zadał następujące pytania:
1. Jak została załatwiona sprawa niewypłacenia stypendiów dla pewnej grupy naszych
uczniów.
2. Czy jest prowadzony przegląd drzewostanu w Świebodzicach i czy są podejmowane korekty
koron drzew.
3. Czy jest jakakolwiek możliwość, aby na ulicy Strzegomskiej, przy naszym największym
centrum handlowym, które w tej chwili się tam znajduje, zorganizować toaletę.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że stypendia zostały już wypłacone czterem
uczniom. Jeśli chodzi o ulicę Strzegomską, są to tereny prywatne sprzedane pod sieci handlowe.
Natomiast jeśli chodzi o drzewostan to obecnie wykonywane są cięcia korekcyjne drzewostanu
i każdy złożony wiosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.
Radny Marek Gąsior poinformował, że 24 listopada 2020 r. złożył pismo odwołujące się od
decyzji Komisji do Spraw Budżetu Obywatelskiego natomiast 14 grudnia 2020 r. odbyła się
Komisja Odwoławcza, która stwierdziła, że takie pismo nie wpłynęło. Przekazał również,
że 28 sierpnia 2020 r. złożył pismo z prośbą o pilną interwencję w sprawie budowy boiska
w parku sportowym w Świebodzicach na osiedlu Piastowskim. Przed zaprojektowaniem boiska
w Wydziale IT wniósł uwagi dotyczące wymiarów płyty oraz nawierzchni bezpiecznej boiska,
aby mogło ono być dopuszczone do rozgrywek. Trzy tygodnie temu dowiedział się,
że nawierzchnia bezpieczna zostanie wylana tylko na powierzchni boiska, bez stref
bezpieczeństwa. Pani Kierownik Wydziału IT zapewniła Jego, że strefa bezpieczna boiska
zostanie wykonana także w nawierzchni bezpiecznej. Następnie zwrócił się z prośbą do
Burmistrza o przeprowadzenie w Urzędzie wewnętrznego audytu z obiegu dokumentów oraz
zadał następujące pytania, na które prosi o odpowiedź na piśmie:
1. Dlaczego wybudowano boisko, gdzie linie będą na krawężnikach i prosi o wskazanie choć
jednego boiska, gdzie nawierzchnia boiska, jest inna od nawierzchni strefy bezpiecznej.
2. Z jakiej nawierzchni będzie wykonana strefa bezpieczna boiska, czy pod nawierzchnią strefy
bezpiecznej boiska będzie teren utwardzony i zdrenażowany.
3. Jaki jest koszt wykonania podbudowy pod boisko o powierzchni 800 m2, zdrenażowania
boiska, wylania nawierzchni, położenia obrzeży.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że jak najbardziej jest za tym, aby
przeprowadzić kontrolę wewnętrzną i postara się to wyeliminować.
Radny Patryk Biały przekazał, że 4 grudnia 2020 r. złożył zapytanie w sprawie oświetlenia
ulicy Drogi Węglowej. Otrzymał odpowiedź, która brzmi tak: „w bieżącym roku budżetowym
nie zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie oświetlenia ulicy Drogi Węglowej.
W związku z powyższym nie zostanie zamontowane oświetlenie uliczne.” Poinformował,
że nie zgadza się z tą odpowiedzią, ponieważ środki zabezpieczone były w budżecie na rok
bieżący w wysokości 135 000 zł. Poprosił o sprawdzenie i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Jeśli
się nie myli inwestycja nie została wpisana do przyszłorocznego budżetu, czy to oznacza,
że się wycofujemy z tej inwestycji? Jeśli tak to dlaczego? Następnie zapytał dlaczego wnioski
i propozycje do przyszłorocznego budżetu nie zostały zamieszczone na stronie BIP. Poprosił
o umieszczenie wszystkich propozycji i wniosków na stronie Urzędu Miejskiego w Biuletynie
Informacji Publicznej.
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Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że radny dostał odpowiedź. Natomiast jeżeli jest
ona niezadowalająca to wrócimy do tematu i uszczegółowimy odpowiedź. Natomiast jeśli
chodzi o wnioski do budżetu to nigdy nie było procedury, żeby na stronie BIP-u dawać
wszystkie propozycje.
Radna Grażyna Bieniada w imieniu pracowników szpitala poprosiła o informację, czy istnieje
możliwość przedłużenia linii autobusowej na trasie Strzegom-Świebodzice z uwagi na to, iż
mają problemy z dojazdem do pracy.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że jeśli chodzi o połączenie komunikacji między
Strzegomiem a Świebodzicami, jest to temat sprzed kilku miesięcy gdzie Burmistrz Strzegomia
zgłosił się do Niego z propozycją, że może bezpłatnie uruchomić autobus ze Strzegomia do
Świebodzic. Wniosek Burmistrza, który został złożony przekazał do Rady i to utknęło
w Radzie. Niestety Burmistrz Strzegomia podjął działania, podpisując umowę, że taki transport
będzie tylko i wyłącznie do Grochotowa. Dodał, że próbował, po interwencji radnych,
rozmawiać z Burmistrzem Strzegomia, natomiast Burmistrz powiedział, że niestety w tej chwili
temat już jest przeszły z tego względu, że umowa z przewoźnikiem została podpisana. Także
na dzień dzisiejszy niestety nie będzie takich możliwości komunikacji bezpłatnej.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że nic nie utknęło
w Radzie. Złożył wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad i przekazanie go do
wnioskodawcy w celu doprecyzowania go i uszczegółowienia. Po doszczegółowieniu projektu
uchwały, miał ponownie wrócić pod obrady Rady. Zwrócił uwagę, aby nie mówić, że „coś”
utknęło w Radzie Miejskiej.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że wpłynął taki wniosek Gminy Strzegom do
Świebodzic, radni mieli wątpliwości, gdzie przekonywał, że to jest bezpłatne, tak naprawdę jest
to tylko i wyłącznie temat dotyczący udostępnienia możliwości zatrzymywania się na naszych
przystankach. Było to na tyle pilne, że niby prosta rzecz i rzecz, którą można było podjąć na
miejscu. Dodał, że w momencie, kiedy radni to cofnęli, zwrócił się z wnioskiem do
wnioskodawcy o uszczegółowienie, ale ten temat już był niestety nieaktualny. Burmistrz
Strzegomia musiał podjąć taką decyzję, bo to był dość pilny temat, więc dochodząc do tego
jakie szczegóły były, temat stał się bezprzedmiotowy, bo Pan Burmistrz podpisał umowę
z przewoźnikiem.
Radna Aneta Dobosz zapytała, czy będzie pomoc świąteczna dla najuboższych, czy będą
paczki, jeśli tak to ile, czy będzie poczęstunek i spotkanie świąteczne i czy odbędzie się
spotkanie świąteczne z przedsiębiorcami.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że COVID-19 zabrania takich spotkań,
natomiast jeśli chodzi o przygotowanie paczek to Dyrektor OPS dołoży starań i osoby, które są
osobami potrzebującymi na pewno takie paczki dostaną.
Radny Łukasz Kwadrans zadał pytania:
1. Dlaczego remont „Blisko boisko” jest prowadzony po terminie zakończenia prac, który
wynikał z przetargu, czy sposób zgodny jest z projektem, specyfikacją istotnych warunków
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zamówienia, zakresem prac i czy Burmistrz akceptuje taki sposób wykonania.
2. Kto poniesie koszt i jaki będzie koszt utylizacja zużytej nawierzchni, trawy syntetycznej.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że zgodnie ze Statutem, odpowie radnemu na
piśmie
Radny Łukasz Kwadrans poprosił o przygotowanie wykazu nieruchomości będących
własnością podmiotów obcych, prywatnych, instytucjonalnych, którymi winna być
zainteresowana gmina w związku z strategią rozwoju, z jakimiś planami na przyszłość oraz
ewentualną możliwością ich odkupienia czy skorzystania z prawa pierwokupu.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił, aby uszczegółowić pytanie na piśmie.
Radna Zofia Marek zadała pytanie, jakie Burmistrz podjął działania dotyczące pozyskania
nieruchomości, budynków, działek gruntowych od Starostwa Powiatowego w Świdnicy
w kontekście wprowadzonej przez Gminę Świebodzice Szkoły Branżowej i Technikum, czyli
Zespołu Szkół.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że jeśli chodzi o Szkołę Branżową i Technikum
to nikt tak wielu starań nie poczynił co On, żeby nabór był zrobiony. Dodał, że mamy
wyjątkowo wysoką ilość absolwentów i z tego tytułu się bardzo cieszy. Są obiekty Starostwa,
jest to forma użyczenia do prowadzenia formy dydaktycznej czyli obiekty tylko i wyłącznie
w tym kierunku. Na dzień dzisiejszy mamy wiążącą Nas umowę i na tym poprzestaniemy.
Gmina próbuje w jakiś sposób negocjować, Pani Dyrektor remontuje obiekt na tyle, żeby
przystosować do wymogów.
Radna Zofia Marek zadała pytanie czy Burmistrz zinwentaryzował budynki przy Szkole
Podstawowej nr 1 przy ulicy Piłsudskiego 28, ile tam jest instytucji, na jakich zasadach one tam
funkcjonują i czy przewiduje możliwość zorganizowania, przystosowania lokalu dla innych
Organizacji Pozarządowych działających na terenie gminy.
Dodała, że wie, że Szkoła się będzie rozwijała, w tej chwili są tam trzy oddziały, w przyszłym
roku już będą 4, niemniej jednak być może przynajmniej na okres tych kilku lat warto
te pomieszczenia wykorzystać.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odniósł się jeszcze do poprzedniego tematu dotyczącego
obiektów przy ul. Piłsudskiego i Szkoły Branżowej. Przekazał, że na dzień dzisiejszy nie
ułatwia spór, który mamy ze Starostwem dotyczącym właśnie gruntów, które zostały
przekazane z dedykacją na Dom Złotego Wieku i na poprawę infrastruktury sportowej. Jest to
spór, który został w jakiś sposób nie tak załatwiony. Natomiast jeżeli chodzi o Piłsudskiego i
Szkołę Podstawową nr 1 to będą prowadzone rozmowy z Panią Dyrektor, żeby wykorzystywać
ewentualnie te pomieszczenia. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że z roku na rok będzie
przybywało uczniów w tej szkole z czego się bardzo cieszy i myśli, że jeżeli będzie taka
możliwość dla Organizacji Pozarządowych będziemy wykorzystywać te pomieszczenia.
Radna Zofia Marek poprosiła o wskazanie jednostki organizacyjnej, która będzie opiekowała
się Młodzieżową Radą Miejską. Dodała, że Młodzieżowa Rada Miejska wysłała projekt
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nowego Statutu Rady i poprosiła Burmistrza oraz Mecenasa o wsparcie działań nad nowelizacją
Statutu.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że rozmawiał z młodymi ludźmi, którzy są
w Młodzieżowej Radzie i doszły Go słuchy, że nic się nie dzieje w Młodzieżowej Radzie więc
zwrócił uwagę, że opiekunem Młodzieżowej Rady właśnie jest Pani i radny Adam Tobiasz
z ramienia Rady i tutaj też kierowałby na współpracę z Biurem Rady. Natomiast jeśli chodzi
o Statut i nowelizację tego Statutu, prosiłby również, żeby przesłać do Urzędu bo otrzymali go
tylko radni.
Radna Zofia Marek zapytała jakie działania podjął Burmistrz w sprawie doprowadzenia
energii elektrycznej do lądowiska w Świebodzicach.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że jest zdania, że jest to obiekt, który mogą Nam
pozazdrościć inne gminy. Cieszy się, że jest taki obiekt i on został utrzymany w takim stanie
technicznym jak jest. W budżecie zapisana jest wycinka przeszkody lotniczej, która jest
i o wycinkę tych drzew. Gmina przygotowywała się dość długo do tego, bo to trzeba było zrobić
wycenę, czyli pomiar wszystkich drzew które tam się znajdują. W tej chwili potrzebne były
pieniądze po to, żeby wyciąć te drzewa, uporządkować ten teren, bo jest to przeszkoda lotnicza
i kto wie czy ze sprzedanego drewna Gmina miałaby fundusze na to, żeby kontynuować
dociągnięcie prądu do lotniska. Projekt jest na ukończeniu jeśli chodzi o elektryfikację tego
obiektu.
Radny Bogdan Kożuchowicz zadał następujące pytania:
1. Czy i w jaki sposób gmina kontroluje zgodność deklaracji z rzeczywistym stanem osób
mieszkających pod danym adresem. W kontekście opłaty za wywóz odpadów komunalnych.
2. Ile zbiorników tzw. szamb bez odpływowych na nieczystości płynne znajduje się nadal na
terenie miasta.
3. Czy gmina ma zewidencjonowane miejsca składowania odpadów na jej terenie, a także
wydobycia kopalin. Jakie są to miejsca, jakie podmioty gospodarcze, jakie dochody gminy
czy innych instytucji oraz ilości składowania oraz wydobycia w tonach. Jeżeli wykracza to
poza kompetencje gminy, bo ma taką świadomość, to prosi o pozyskanie informacji od
właściwych organów, Starosty powiatu czy Marszałka Województwa.
4. Jaką całkowitą kwotę wydał Burmistrz od początku kadencji na nagrody dla pracowników
Urzędu Miejskiego i jednostek podległych.
5. Na jakim etapie jest sprawa zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy
Kościuszki. Czy w związku z tymi zmianami gmina będzie ponosić jakieś koszty i jakie
działania zostaną podjęte w tej sprawie.
6. Na jakim etapie jest wykonanie zabezpieczenia budynku i kiedy zostanie zakończony
przejazd przez działkę drogową numer 389 w dzielnicy Ciernie.
7. Ilu radnych pełni dodatkowe funkcje, poza mandatem radnego, za które otrzymuje
dodatkowe pieniądze ze środków gminy Świebodzice. Prosi o wykaz z nazwiskami
i funkcjami oraz kwotami w zestawieniach rocznych za rok 2019 i za 2020.
8. Jakie koszty poniósł i jaki ma pomysł na działania związane z Domem Złotego Wieku, które
zaprzestał, w formule PPP. Jakie działania własne w kierunku realizacji opieki dla osób
w wieku senioralnym podjął, czy ma plan wykorzystania nieruchomości zabudowanej przy
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ulicy Rekreacyjnej, czy gmina będzie przez całą kadencję ponosiła koszty jej ochrony
i zabezpieczenia, przyglądając się jak dobro materialne niszczeje.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga przekazał, że odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.
Radna Aneta Dobosz zapytała, czy Polski Związek Wędkarski Koło Świebodzickie na czas
prowadzonych prac na Warszawiance otrzymało siedzibę zastępczą i gdzie będzie miało
siedzibę w przyszłości.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że jest w kontakcie z Przewodniczącym Panem
Andrzejem Nowakowskim i jest to zabezpieczone, ale dokładnej odpowiedzi udzieli na piśmie.
Radna Aneta Dobosz zadała pytania:
1. Czy są jakieś plany związane z odwodnieniem cmentarza przy ulicy Kamiennogórskiej, czy
jest projekt, czy Burmistrz chce to wykonać za swojej kadencji.
2. Czy w świebodzickich placówkach będą organizowane półkolonie podczas ferii zimowych.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Radny Łukasz Kwadrans zadał następujące pytania:
1. Jakie zachęty dla przedsiębiorców, potencjalnych inwestorów w Świebodzicach Burmistrz
przygotował i planuje w najbliższym czasie.
2. Czy i jakie ewentualnie zostały podjęte działania w sprawie pozyskania gruntów
inwestycyjnych dla przemysłu, ile umów, ile listów intencyjnych zostało podpisanych z
potencjalnymi inwestorami, czy może ze Specjalną Strefą Ekonomiczną.
3. Jakie działania zostały podjęte w sprawie realizacji odwodnienia terenu Świebodzickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tego obszaru aktywności gospodarczej, który jest ważnym
motorem rozwoju naszej gminy, a który dodatkowo dalej się rozwija, dlatego że jedna
z naszych firm ważnych, która jest w Świebodzicach od kilkudziesięciu lat rozbudowała się
o kolejne 6000 metrów kwadratowych i ten teren bezwzględnie wymaga odwodnienia,
a więc Jego pytanie dotyczy tego, jakie działania w tej kwestii podejmuje, podejmował albo
zamierza podejmować Burmistrz.
4. Jakie działania zostały podjęte w sprawie przedłużenia ścieżki rowerowej oraz naprawy
nawierzchni drogi powiatowej ul. Lotnicza co najmniej do wysokości naszego lądowiska
dlatego, że na tym lodowisku mamy wiele aktywności, wiele imprez. Też tak naprawdę
można by było dalej w kierunku trzech domków kontynuować bezpiecznie rodzinne
wycieczki rowerowe i wrócić sobie od strony trzech domków już do Osiedla Piastowskiego
więc jak najbardziej zasadne, aby Burmistrz zabiegał o to, żeby i nawierzchnia
na wysokości od ronda do końca zabudowań strefowych jest w beznadziejnym stanie.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.
Radny Sebastian Biały zapytał, ile Burmistrz zamierza pozyskać pieniędzy ze sprzedaży
drewna wyciętego. Ile ma kosztować to przyłączenie, czy jest w ogóle jakiś biznesplan,
czy Burmistrz myśli, że będzie budował słupy przyłączeniowe z tych drzew, które będą wycięte.
Prosi o wyjaśnienie sytuacji, jak Burmistrz chce finansować doprowadzenie energii z pieniędzy
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pozyskanych za wycinkę drzew.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że wycinki nie będzie bo Rada ściągnęła
pieniądze na wycinkę, więc w tym momencie nie będzie drewna, nie będzie drewna nie będzie
słupów, jak nie będzie słupów nie będzie energii.
Radna Aneta Dobosz przekazała, że w dniu 14 listopada br. przesłała do Urzędu
za pomocą aplikacji lokalspot.pl zgłoszenie nielegalnego wysypiska znajdującego się
na Zimnym Dworze. Zostało ono zarejestrowane pod numerem 21 515. Zapytała, czy
w Urzędzie jest wyznaczony pracownik do obsługi tej aplikacji i na jakim etapie jest usunięcie
nielegalnego wysypiska.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że dowie się i prześle odpowiedź na piśmie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zadał następujące pytania:
1. Mieszkańcy ulicy Zamkowej proszą o zwiększenie dotacji na karmę dla dziko żyjących
zwierząt, szczególnie kotów.
2. Dlaczego 11 listopada br., w święto odzyskania przez Polskę Niepodległości, miasto
Świebodzice, wzorem lat ubiegłych, nie było udekorowane flagami państwowymi.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że flagi były rozwieszone w całym mieście.
Jeśli chodzi o karmę dla zwierząt to jeżeli będziemy mieli taką to przekażemy.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zapytał, na jakich zasadach Burmistrz
zatrudnił Pełnomocnika ds. kobiet Panią Justynę Gąsior. Czy to jest umowa o dzieło, czy to jest
umowa o pracę, czy to jest praca społeczna wykonywana na rzecz mieszkańców Świebodzic.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że taką informację chciał przekazać radnym w
informacjach dla Radnych, że jest taka osoba jako pełnomocnik ds. kobiet. Wpłynęła petycja z
podpisem kilkudziesięciu osób prosząca o powołanie Pani Justyny Gąsior na pełnomocnika ds.
kobiet. Dodał, że spotkał się z Panią Justyną, przeprowadził rozmowę i Pani Justyna przyjęła
takie wyzwanie. Od 2 grudnia br. Pani Justyna Gąsior zatrudniona jest jako Pełnomocnik ds.
kobiet, ma swoje spotkania w Miejskim Domu Kultury m.in. dzisiaj. Poprosił, aby udzielić
głosu Pani Justynie Gąsior.
Pełnomocnik ds. kobiet Justyna Gąsior przedstawiła swoją osobę oraz tematy, którymi
będzie się zajmowała.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zapytał ponownie o formę
zatrudnienia i umowę na jakiej Pani Justyna Gąsior jest zatrudniona, czy jest urzędnikiem czy
to jest funkcja społeczna.
Pełnomocnik ds. kobiet Justyna Gąsior odpowiedziała, że jest to umowa zlecenie.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga również odpowiedział, że jest to umowa zlecenie. Dodał,
że jeśli chodzi o czas wykonywania pracy to w każdy poniedziałek Pani Justyna Gąsior jest do
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dyspozycji dla kobiet.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zapytał, dlaczego to stanowisko
nazywa się Pełnomocnik ds. kobiet, a nie Pełnomocnik ds. równouprawnienia czy Pełnomocnik
ds. mężczyzn, bo tak samo mogą się poczuć urażone mniejszości narodowe czy inne grupy
społeczne funkcjonujące w Świebodzicach i nie tylko. Skąd nazwa, żeby był to Pełnomocnik
ds. kobiet.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że wpłynęła do Urzędu petycja, w tej petycji
zostało tak to zawarte, więc w związku z petycją i podpisem kilkudziesięciu osób taka forma
została.
Radny Łukasz Kwadrans zapytał, dlaczego Burmistrz nie wykorzystał środków z Funduszu
Inwestycji Lokalnych na 2020 r.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga przekazał, że przedłoży na piśmie na co zostały one
wykorzystane.
Radny Zbigniew Opaliński przekazał, że bardzo cieszy się, że taka funkcja jak Pełnomocnik
ds. kobiet została powołana w Świebodzicach i że akurat tę funkcje sprawuje Pani Justyna
Gąsior, ponieważ ma swój mały wkład w to, że Pani Justyna Gąsior się pojawiła
w Świebodzicach. Dodał, że życzy Pani Justynie Gąsior bardzo dużo sukcesów i trzyma kciuki.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zapytał na jaką kwotę opiewa umowa
o dzieło podpisana pomiędzy Panią Justyną Gąsior a Urzędem Gminy w Świebodzicach.
Pełnomocnik ds. kobiet Justyna Gąsior odpowiedziała, że jest to 600 zł brutto, także traktuje
to jako funkcję społeczną w związku z tym, że koszty pełnienia tej funkcji jak gdyby
przekroczyły Jej wynagrodzenie.
Radny Sebastian Biały zabrał głos w sprawie Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.
Przekazał, że sąsiednie gminy otrzymują miliony złotych na zadania, a Świebodzice nie dostały
nic, jeżeli chodzi o drugi etap tego programu. Poprosił Burmistrza o komentarz w tej sprawie.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że trudno Jemu w tej chwili powiedzieć jaka
była punktacja, jeśli chodzi o przydzielenie środków. Natomiast gmina Świebodzice składała
wnioski o uzyskanie środków z funduszy przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu
terytorialnego. Zostały one złożone 29 września br. do Prezesa Rady Ministrów za
pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego. Cztery inwestycje, które zostały wpisane to:
- ul. Sienna budowa i przebudowa kanalizacji i to jest razem z kanalizacją sanitarną i deszczową
oraz chodnikiem;
- ul. Przemysłowa i Strzegomska, czwarty etap, to jest budowa dróg i chodników;
- Droga Węglowa, przebudowa wraz z oświetleniem, siecią kanalizacyjną, sanitarną
i deszczową;
- Mała Obwodnica Osiedla Piastowskiego.
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Radny Sebastian Biały zapytał, czy kryzys może być motorem napędowym zmian
w samorządzie.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że to pytanie jest względne, w zależności od
punktu widzenia.
Radny Adam Tobiasz prosi o udzielenie odpowiedzi na piśmie na odczytany przez Niego apel.
Następnie zapytał o sytuacja przejęcia obiektu Przedszkola Koniczynka na Osiedlu Sudeckim.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że wspólnie z radnym Markiem Gąsiorem
udzielił wyczerpującej odpowiedzi w sprawie apelu.
Natomiast jeśli chodzi o Przedszkole Koniczynka to jest to w dalszym ciągu sprawa rozwojowa
i w tym momencie trudno powiedzieć na jakim etapie jest.
Radny Bogdan Kożuchowicz poprosił, aby Burmistrz wraz z Prezesem OSiR-u rozważyli
możliwość udostępnienia Orlika.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że zostanie to wzięte pod uwagę.
Radny Sebastian Biały odniósł się do budżetu na przyszły rok. Zapytał kiedy Burmistrz będzie
udzielał informacji radnym na nurtujące ich pytania, czy przewiduje przedłużenie pracy nad
budżetem i kiedy planuje przedłożyć Radzie pod głosowanie projekt uchwały, czy w tym roku,
czy w przyszłym.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że chciałby w tym roku przegłosować i poddać
budżet pod głosowanie. Dodał, że będzie rozmawiał z całą Radą, że po wpłynięciu wniosków
będzie je rozpatrywał i starał się zrobić tak jak będzie to najbardziej możliwe.
Radny Adam Tobiasz zapytał, czy jest możliwość, aby radni dowiedzieli się czym zajmuje się
Zastępca Burmistrza powiedział w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że od zawsze było sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta, nigdy nie było, żeby sprawozdanie przedstawiał Zastępca Burmistrza, bo
dojdzie do tego, że sprawozdanie będzie musiała przedstawiać Pani Sekretarz lub Pani
Skarbnik.
Radny Adam Tobiasz przekazał, że interesuje Jego co robi Zastępca Burmistrza w okresie
międzysesyjnym. Wydaje się Jemu, że to również interesuje mieszkańców, więc od czasu do
czasu Zastępca Burmistrza mógłby coś powiedzieć.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że Zastępca Burmistrza wykonuje tylko
polecenia swojego zwierzchnika, czyli Burmistrza. Dodał, że wykonuje zadania zgodnie ze
schematem organizacyjnym.
9. Informacje dla Radnych.
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Radna Ewa Dziwosz w imieniu aktywistów, młodych ludzi ze Świebodzic, którzy dbają
o zwierzęta bezdomne i o te w schroniskach, poprosiła o przekazanie do schroniska w Świdnicy
już niepotrzebnych w domu koców, kołder czy poduszek oraz jakiejś dobrej karmy dla zwierząt.
Radna Zofia Marek odniosła się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i poinformowała,
że trwa rejestracja on-line wolontariuszy w naszym sztabie do tego piątku i są jeszcze wolne
miejsca oraz, że pracują nad koncertem on-line, nad licytacją, która odbędzie się w ten sposób,
bo dary już napływają. Dodała, że zachęca wszystkich w imieniu młodych ludzi i ze sztabu,
żeby być z fundacją w tym dniu, żeby w sposób chociażby internetowy wspierać tą niezwykłą
akcję. Zwróciła się z prośba do Burmistrza o udostępnienie wybranych pomieszczeń Szkoły
Podstawowej nr 2, gdzie mieści się sztab oraz części szatni hali OSiR-u. Zapytała, czy przed
świętami jeszcze będzie sesja.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że w związku ze zmianami budżetu na 2020
roku, planuje zwołanie sesji i w dniu jutrzejszym chce złożyć wniosek do Pani
Przewodniczącej, z tego względu, że jest kilka tematów, które nie cierpią zwłoki i trzeba je
załatwić w miarę szybko.
Radny Sebastian Biały zaapelował do Burmistrza, aby te zmiany do budżetu na bieżący rok
były przygotowane rzetelnie i żeby nie było tam żadnych wątpliwości czy próby ukrywania
jakiś zapisów oraz, żeby radni mieli dostęp do wszystkich dokumentów, które dotyczą tych
zmian.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że przygotuje rzetelnie zmiany w budżecie,
które są niezbędne i projekt uchwały przekaże do opiniowania Komisji Budżetu i Planowania
Przestrzennego.
Radny Adam Pofelski odniósł się do oświadczenia Przewodniczącego Komisji Budżetu
i Planowania Przestrzennego odczytanego na początku sesji w dniu 30 listopada br. Następnie
odczytał oświadczenie podpisane przez Adama Pofelskiego, Grażynę Bieniadę i Zdzisława
Pantala tj. członków w/w Komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj przekazał następujące informacje:
1. 23 listopada 2020 r. wpłynęły dwie skargi na Burmistrza Świebodzic od Pana Radnego
Sebastiana Białego,
2. 11 grudnia 2020 r. wpłynęło pismo od mieszkanki Świebodzic, która złożyła w dniu
3 października 2020 r. skargę na Burmistrza Miasta. Pismo zawierało zarzut naruszenia
prywatności i dobra osobistego poprzez ujawnienie danych osobowych w sposób
nieuprawniony,
3. 27 listopada 2020 r. Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach zwróciło się z prośbą do
Radnych Rady Miejskiej o przyjęcie w uchwale w sprawie zmian budżetu gminy, środków
finansowych zabezpieczonych na wycinkę lasów objętego projektem budowy lotniska
sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach,
4. Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach na ręce Pani Przewodniczącej
złożyło projekt Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jeśli Radni mają jakieś uwagi albo
propozycję to bardzo prosi o zgłaszanie tych propozycji do Pani Przewodniczącej,
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5. W Biurze Rady do zapoznania się jest informacja z analizy oświadczeń majątkowych
złożonych Burmistrzowi Miasta Świebodzice przez zobowiązanych za rok 2019,
6. W Biurze Rady do zapoznania się jest sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w
gminie Świebodzice rok szkolny 2019-2020,
7. Odniósł się do portalu pod nazwą „Świebodzice bez ogródek” oraz poinformował, że żaden
członek Klubu Obywatelskie Świebodzice nie prowadzi w/w portalu.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odniósł się do ostatniej informacji Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej, że jeśli chodzi o portal „Świebodzice bez ogródek” to jest to typowy portal,
który jest mową nienawiści i organy ścigania się tym tematem zajmują i prędzej czy później
wyjdzie na jaw kto go prowadzi. Natomiast chciałby zwrócić uwagę na dzisiejszą sesję i na to
że słyszymy i widzimy się bez zakłóceń.
10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz
Czekaj zamknął obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach.
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