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Porządek obrad: załącznik nr 1 do protokołu
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian budżetu gminy Świebodzice na 2020 r.,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020-2026,
3) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Informacje dla radnych.
9. Zakończenie obrad.
Termin posiedzenia: 30 grudnia 2020 r.
Godzina rozpoczęcia: 15.30
Godzina zakończenia: 19:30
Sesja prowadzona w trybie on-line
1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra o godzinie 15:30 otworzyła sesję, powitała
radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta,
Skarbnika Miejskiego, Radcę Prawnego, pracowników Urzędu i podległych jednostek,
mieszkańców miasta oraz Wiceministra Ireneusza Zyskę.
2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra wyczytała alfabetycznie radnych, którzy
potwierdzali swoją obecność na łączach. Następnie stwierdziła prawomocność obrad sesji
prowadzonej w trybie on-line, w której udział wzięło 21 radnych.
3. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała, czy są wnioski w sprawie zmian
porządku obrad.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił, aby w pkt 6 ppkt 4 wprowadzić projekt uchwały
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Poddano pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad.
Wynik głosowania:
8 głosów – za,
13 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.
Wniosek nie został przyjęty.
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4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przedstawiła swoje sprawozdanie:
- Odpowiadała na pisma.
- Wsparła pomocą przedświąteczną dwie rodziny i dzieci z rodziny zastępczej.
- Rozmawiała z mieszkańcami i przekazywała życzenia świąteczne.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
- Prowadzenie spraw bieżących.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1. Uchwała Nr XXXVI/237/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2020 r.
Głos zabrał Wiceminister Klimatu Ireneusz Zyska i złożył wszystkim życzenia noworoczne.
Podsumował pracę Burmistrza, a konkretnie niezrealizowane inwestycje, wspomniał
o promesie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odniósł się do powołania
Pełnomocnika ds. kobiet. Następnie zwrócił się z pytaniem do Burmistrza dlaczego nie udziela
odpowiedzi na interpelacje radnych podczas sesji. Dodał, że nie należy lekceważyć radnych
i może byłoby najlepiej gdyby Burmistrz poddał się do dymisji. Poinformował, że są rozważane
inicjatywy podjęcia referendum o odwołanie Burmistrza.
Skarbnik Miasta Iwona Wojciechowska-Zatorska przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Sebastian Biały oraz Zofia
Marek.
Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Paweł Ozga oraz Skarbnik Miasta Iwona
Wojciechowska-Zatorska.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
21 głosy – za,
0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
2. Uchwała Nr XXXVI/238/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
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Gminy Świebodzice na lata 2020-2026.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła o zgłaszanie
uwag i pytań.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
21 głosy – za,
0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
3. Uchwała Nr XXXVI/239/2020 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2020.
Kierownik Wydziału IT Magdalena Osiewacz-Drab przedstawiła projekt uchwały oraz
poprosiła o wprowadzenie autopoprawki.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła dyskusję i poprosiła
o zgłaszanie uwag i pytań.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Sebastian Biały oraz Tomasz
Czekaj.
Odpowiedzi udzielał Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Mecenas Jerzy Świteńki, Skarbnik
Miasta Iwona Wojciechowska-Zatorska oraz Kierownik Wydziału IT Magdalena
Osiewacz-Drab.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
W trakcie dyskusji ogłoszono 10 min przerwy.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Wynik głosowania:
19 głosy - za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Adam Tobiasz poinformował, że jest zaniepokojony stanem chodnika w nowo
wybudowanym parku sportowym. Według radnego krawężniki w niektórych miejscach są
uszkodzone, popękane. Zapytał czy nowo wybudowany chodnik został już odebrany przez
inspektora nadzoru budowlanego. Następnie poprosił, aby gmina zgłosiła wymianę
uszkodzonych fragmentów w ramach gwarancji.
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Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że inwestycja jest jeszcze nie zakończona,
całość zadania ma być zakończona do kwietnia 2021 r., a do tego czasu wszystkie uszkodzenia
zostaną naprawione.
Radny Marek Gąsior zadał następujące pytania:
1. Czy Burmistrz przewiduje ponowne wprowadzenie projektu uchwały w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID -19 za okres grudzień
2020 r. do luty 2021 r. oraz o rozszerzenie katalogu grup przedsiębiorców.
2. Od kiedy mieszkańcy będą mogli korzystać z boiska „Blisko boisko” na Osiedlu
Piastowskim.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga udzielił odpowiedzi:
Ad. 1 Uchwała taka jest w obiegu prawnym. Rozszerzenie katalogu grup
przedsiębiorców może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ad. 2 Boisko „Blisko boisko” zostanie udostępnione po uporządkowaniu starej
nawierzchni.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że Burmistrz w terminie nie
odpowiada na interpelacje radnym.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił o wskazanie konkretnej interpelacji, na którą nie
została udzielona odpowiedź. Dodał, że stara się zgodnie z k.p.a odpowiadać na nie w terminie.
Radny Marek Gąsior (ad vocem) odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi informując, że
taka uchwała istotnie jest w obiegu prawnym, lecz termin obowiązujący jest od marca 2020 r.
do listopada 2020 r.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga udzieli radnemu odpowiedzi telefonicznie.
Radna Ewa Dziwosz zadała następujące pytania:
1. Czy gmina Świebodzice w roku 2021 przystąpi do Programu Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
2. Czy koszty wywozu odpadów komunalnych są wliczone w dodatki
mieszkaniowe jakie otrzymują najubożsi mieszkańcy naszego miasta.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że na drugie pytanie radnej odpowie na
piśmie, natomiast jeżeli chodzi o Program asystent osoby niepełnosprawnej to w budżecie
zostało zabezpieczone 300.000, zł.
Radny Bogdan Kożuchowicz zwrócił z prośbą do Burmistrza o przedstawienie planów
zamiaru przeniesienia Spółki ZGK do budynku po firmie Defalin.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga przekazał, że firma Defalin przedstawiła propozycję
udostępnienia pomieszczeń przy ul. Towarowej na nasze spółki. Nie ma żadnej podjętej
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decyzji w tym temacie.
Radny Bogdan Kożuchowicz (ad vocem) zapytał czy propozycja jest ogólna czy bardziej
dookreślona.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że na tym etapie nie będzie udzielał
odpowiedzi.
Radny Adam Tobiasz przekazał, że w okolicach ul. Dąbrówki 32 nie działa jedna z lamp
i poprosił o zlecenie wymiany żarówki.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że zleci.
Radny Bogdan Kożuchowicz (ad vocem) poinformował, że nie rozumie odpowiedzi
Burmistrza odnośnie Defalinu i prosi o przedstawienie jaka propozycja została złożona
gminie.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że inwestor złożył propozycję o ewentualnym
przejęciu opuszczonego przez niego terenu, przedstawił wycenę na ok. 6 mln zł. Gdyby
gmina była zainteresowana tym terenem, to inwestor przez okres 15 lat nie płaciłby do gminy
podatku od nieruchomości.
Radny Bogdan Kożuchowicz poruszył dwa elementy. List otwarty pracowników ZGK, po
drugie, że nie ma możliwości prawnej odpisu podatku od nieruchomości.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga podkreślił raz jeszcze, że ze strony gminy nie są podjęte
żadne działania.
Radny Sebastian Biały zapytał, czy Pani Katarzyna Woźnik Dyrektor MDK jest zatrudniona
w Urzędzie Miejskim na dodatkowym etacie.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że jest zatrudniona i przebywa na urlopie
bezpłatnym.
Radny Sebastian Biały poprosił o wyjaśnienie, jakie korzyści ma Pani Katarzyna Woźniak
z tego tytułu.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że nie ma żadnych korzyści z tego tytułu.
Radny Łukasz Kwadrans zadał pytanie w sprawie realizowanej inwestycji przebudowy
nawierzchni na boisku „Blisko boisko”. Czy będzie zrealizowana bieżnia do skoku w dal tak
jak było zaprojektowane w pierwotnej wersji.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że radni nie przyjęli projektu uchwały
w której był zapis rozszerzenia tej bieżni.
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Radny Adam Tobiasz poprosił o 5 minut przerwy i sprawdzenie dlaczego Poseł Ireneusz
Zyska nie może się zalogować.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga przekazał, że ze strony Urzędu nie ma żadnego problemu.
Ogłoszono 5 minutową przerwę.
Wznowiono obrady po przerwie.
Radny Tomasz Czekaj zapytał, czy On podobnie jak obecna Pani Dyrektor MDK również
mógłby zatrudnić się w Urzędzie i pójść na urlop bezpłatny.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że jest to praktykowane w Urzędach ponieważ
nie można zajmować dwóch stanowisk w tym samym Urzędzie, ale można oddelegować i tym
samym poprosić o urlop bezpłatny.
Radny Bogdan Kożuchowicz (ad vocem) przekazał, że według Niego MDK jest w tych
samych strukturach co Urząd.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że MDK jest inną strukturą, dlatego został tej
Pani udzielony urlop bezpłatny.
Radny Sebastian Biały poprosił o wyjaśnienie takiej kwestii. Czy po okresie pełnienia
obowiązków dyrektora MDK i zmiany Burmistrza, czy będzie jej przysługiwała odprawa
w przypadku kiedy nie zostanie zatrudniona.
Radny Sebastian Biały zapytał kiedy zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora
MZN.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że odpowiedź była już wcześniej udzielona na
piśmie.
Radny Bogdan Kożuchowicz (ad vocem) kolejny raz podkreślił, że Pani Katarzyna Woźniak
zatrudniona jest na dwóch stanowiskach w tej samej strukturze.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że MDK jest to jednostka kultury, zupełnie inna
jednostka.
Mecenas Jerzy Świteńki odpowiedział, że są to dwie różne jednostki i dwóch różnych
pracodawców. Nie ma tu mowy o zatrudnieniu w jednej strukturze i radny powinien to
wiedzieć.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała kto jest pracodawcą Pani Katarzyny
Woźniak.
Mecenas Jerzy Świteńki odpowiedział, że pracodawcą tej Pani jest MDK.
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Radny Bogdan Kożuchowicz zapytał kto podpisał umowy o pracę z Panią Katarzyną
Woźniak.
Mecenas Jerzy Świteńki odpowiedział, że prawdopodobnie podpisał Burmistrz, ale stosunek
pracy istnieje między pracownikiem a pracodawcą.
Radny Janusz Kościukiewicz zwrócił się do Wiceministra Klimatu Ireneusz Zyski, aby był
obecny w swoim Biurze Poselskim w Świebodzicach, ponieważ mieszkańcy mają wiele spraw
do przekazania.
8. Informacje dla Radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że został złożony Statut
Młodzieżowej Rady Miejskiej i poprosiła o zgłaszanie ewentualnych poprawek. Następnie
przekazała, że wspólnie z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Łukaszem Kwadransem
przygotowała odpowiedź do Wojewody Dolnośląskiego w związku ze skargą Pani Katarzyny
Woźniak.
Radna Aneta Dobosz odczytała oświadczenie Klubu radnych Wspólne Świebodzice dotyczące
informacji zamieszczonej na stronie BIP w sprawie dostarczenia interpelacji i zapytań w postaci
dokumentów niespełniających wymagań o dostępności cyfrowej.
Radna Grażyna Bieniada złożyła życzenia noworoczne.
Radna Ewa Dziwosz poinformowała, że jest zadowolona, że w naszym mieście jest powołany
Pełnomocnik ds. kobiet.
Radny Adam Tobiasz przekazał, że w dniu 23 grudnia 2020 r. Młodzieżowa Rada Miejska
przy współpracy z OPS zorganizowała wydawanie słodkich upominków.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra złożyła wszystkim obecnym oraz
mieszkańcom życzenia noworoczne.
Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że Komisji Rewizyjnej przeprowadza kontrolę w
MZN i w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej oraz przedstawił wnioski i zalecenia
z przeprowadzonej kontroli w MDK.
Radna Zofia Marek w imieniu Klubu radnych Wspólne Świebodzice złożyła życzenia
noworoczne.
Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że odbył się turniej piłki ręcznej młodziczek.
Wiceprzewodniczący Radny Miejskiej Tomasz Czekaj zgłosił potrzebę zakupu nowych
słuchawek dla Przewodniczącej Rady Miejskiej.
Radny Adam Tobiasz złożył życzenia noworoczne.
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Burmistrz Miasta Paweł Ozga złożył życzenia noworoczne, a następnie odniósł się do
wcześniejszej wypowiedzi Wiceministra Klimatu Ireneusza Zyski. Poinformował, że zwracał
się do Posła Ireneusza Zyski o wsparcie min. inwestycji na ul. Aleje Lipowe.
Wiceminister Klimatu Ireneusz Zyska odniósł się do wypowiedzi Burmistrza.
Radny Zdzisław Pantal złożył życzenia noworoczne, a następnie zaapelował, aby szczepić się
przeciwko COVID-19
9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra
zamknęła obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach.
Protokołowała:
A. Zimnicka

Zatwierdzam:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Mądra
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