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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. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

   

1. zmian budżetu gminy Świebodzice na 2022 r. 

2. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: „Budowa zespołu budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu”, 

3. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: „Budowa Osiedla 36 domów 

jednorodzinnych w zabudowie szeregowej”, 

4. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: „Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych w Świebodzicach na działkach nr 292/5, 296/3 oraz 

475/60 wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”, 

5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach, 

6. przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach, 

7. uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących 

pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Świebodzice, 

8. ustalenia regulaminów korzystania z Parku Osiedlowego, Parku Sportowego i Parku 

Warszawianka. 

 

9.   Informacje dla radnych. 

10.  Zakończenie obrad. 

 

Termin posiedzenia: 15 czerwca 2022 r.  

Godzina rozpoczęcia: 16:00 

Godzina zakończenia: 21:00 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1.  

 

1. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył sesję, powitał radnych 

Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnika Miejskiego, Radcę Prawnego, 

pracowników Urzędu i podległych jednostek oraz mieszkańców miasta. 

 

2. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Tomasz Czekaj stwierdził prawomocność obrad 

sesji. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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3. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zapytał czy są wnioski o zmianę 

porządku obrad.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że w związku z obecnością Pana Wiceministra 

Ireneusza Zyski zgłasza wniosek o zmianę porządku obrad, aby projekt uchwały w sprawie 

zmian budżetu gminy Świebodzice na 2022 r. był procedowany jako ostatni.  

 

Wniosek poddano pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

8 głosów – „za” 

6 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

Wniosek został przyjęty – załącznik nr 3 do protokołu 

 

Nie zgłoszono innych wniosków o zmianę porządku obrad. 

 

4. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że z uwagi na krótki 

okres między sesjami protokół zostanie przedłożony na kolejnej sesji. 

 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym: 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że z uwagi na 

nieobecność Przewodniczącej Rady Miejskiej informacja o działaniach podejmowanych w 

okresie międzysesyjnym zostanie podana na kolejnej sesji. 

 

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że otrzymał pismo od 

Burmistrza informujące, że z uwagi na krótki okres między sesjami sprawozdanie zostanie 

przedłożone na kolejnej sesji.  

 

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

 

Radny Bogdan Kożuchowicz poprosił Burmistrza, aby odniósł się do informacji podanej 

przez Kierownika Wydziału Promocji w Gazecie Świebodzic jakoby przez radnych nie 

odbędą się Dni Świebodzic. Dodał, że radni nie obcięli żadnych środków w Wydziale 

Promocji. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że budżet Wydziału Promocji w roku 

bieżącym jest znaczenie niższy niż w latach poprzednich, dlatego nie ma środków na 

organizację Dni Świebodzic. Dodał, że na sesji  w dniu 14 marca br. radny Marek Gąsior 

złożył wniosek merytoryczny o przesunięcie kwoty 78.000,- zł z Działu 750 Administracja 

Publiczna rozdział 75075czyli Promocja do Działu 926 Kultura Fizyczna. Kwota ta mogłaby 

być  wykorzystana między innymi do zorganizowania Dni Świebodzic. 
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Radny Bogdan Kożuchowicz (ad wocem) poinformował, ze nie zgadza się z wypowiedzią 

Burmistrza iż to radni zabrali środki z Promocji ponieważ nie ma budżetu, a środki o których 

mowa, są środkami wirtualnymi. 

 

Burmistrza Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że na sesji w dniu 14 marca br. uchwała 

budżetowa została przegłosowana, przesłana jedynie nie została opublikowana. Dodał, że ta 

uchwała w przestrzeni obowiązuje, jest jedynie nie podpisana przez Przewodniczącą Rady.  

 

Poproszona przez Burmistrza Sekretarz Miasta Sabina Cebula przedstawiła radnym 

prezentację opisującą szczegółowo przebieg dokumentacji w tym temacie. 

 

W dalszej dyskusji głos zabierali radni: Bogdan Kożuchowicz, Sebastian Biały, Sławomir 

Łukawski. 

 

Odpowiedzi na pytania radnych udzielali: Burmistrz Miasta Paweł Ozga i Sekretarz Miasta 

Sabina Cebula. 

 

Radny Marek Gąsior zgłosił wniosek formalny aby zawiadomienie o popełnieniu 

przestępstwa które zostało wysłane do Prokuratury tej samej treści przesłać do Rzecznika 

Finansów Publicznych. 

 

Radny Sebastian Biały przekazał, że jako Przewodniczący Komisji Budżetu wystąpił do 

Burmistrza o udostepnienie raportów za I kwartał br. RB 27S, RB28S, RBNDS, RBN i RBZ 

po to, aby móc skontrolować czy nie doszło do nadużyć związanych z naruszeniem 

dyscypliny finansów. Zapytał dlaczego do dnia dzisiejszego te dokumenty nie zostały 

udostępnione. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że zgodnie z przepisami dokumenty radnemu 

zostały przesłane z zachowaniem terminu, czyli w dniu dzisiejszym. 

 

Zdaniem radnego Sebastiana Białego jak i Bogdana Kożuchowicza należałoby w tym 

momencie złożyć wniosek o przerwanie obrad sesji w celu przeanalizowania tych raportów. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga opowiedział, że nie widzi przeszkód przerwania obrad sesji 

celem zapoznania się z raportami jednak zwraca się do radnych, iż w porządku obrad znajdują 

się inne projekty uchwał,  na których rozstrzygnięcie oczekują osoby z zewnątrz znajdujące 

się na tej sali.   

 

Na obrady przybył radny Krystian Wołoszyn. 

 

Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska zabrał głos w sprawie projektu 

uchwały, który ma być procedowany na dzisiejszej sesji chodzi o budowę dwóch budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach. Zwrócił się do 

radnych z prośbą o podjęcie uchwały, która ułatwi realizację budownictwa mieszkaniowego w 

Świebodzicach. 
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Radny Marek Gąsior zadał pytanie czy konstruując zamówienie publiczne na wywóz 

nieczystości w specyfikacji istotnych warunków zamówienia były ujęte pojemniki KP7. 

  

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że firma zewnętrzna która wygrała przetarg 

nie posiada pojemników KP7, a na cmentarze podstawia pojemniki o poj. 1100. Uważając że 

spełni wymogi niezbędne do zgromadzenia nieczystości na naszych cmentarzach. 

  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zwrócił się do radnego Sebastiana 

Białego z zapytaniem ile miałaby trwać przerwa aby mógł zapoznać się z dokumentami tj. 

raportami. 

 

Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Radny Sebastian Biały poinformował, że nie zgłasza wniosku o przerwę w obradach sesji 

natomiast apeluje do radnych aby nie brali współudziału majstrowaniu w budżecie. Następnie 

zapytał czy przy przebudowie chodnika na ulicy Świdnickiej zostanie również wybudowana 

droga rowerowa. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że zostanie tam wybudowana droga rowerowa. 

 

Radny Adam Tobiasz zapytał kiedy w parku sportowym zostanie zamontowany monitoring. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że ten obiekt jest już przygotowany do 

zamontowania kamer, jest wybrana firma od której zostaną zakupione kamery. 

 

Radny Adam Tobiasz zapytał dlaczego fontanna w parku na Osiedlu Piastowski działa tylko 

w godzinach od 19:00 do 22:00. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że fontanna jest czynna w ciągu dnia od 

godziny 19:00 jest podświetlana. Dodał, że obecnie fontanna jest wyłączona ponieważ uległa 

awarii. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zapytał jaki jest tam obieg wody. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że jest tam stały obieg wody. 

 

8.  Rozpatrzenie projektów uchwał. 

 

1. Uchwała Nr LXI/348/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: 

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z zagospodarowaniem 

terenu”. 

 

Inspektor Wydziału GNZ Magdalena Pierzchała przedstawiła projekt uchwały. 
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Wiceprzewodniczący 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. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Zdzisław Pantal, Grażyna Bieniada, 

Adam Tobiasz. 

 

Odpowiedzi na pytania radnych udzielał Inwestor Krzysztof Kujat. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

12 głosów – „za” 

0 głosów – przeciw 

5 głosów – wstrzymujących się 

Uchwała została przyjęta - załącznik nr 4 do protokołu. 

 

2. Uchwała Nr LXI/349/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: 

„Budowa Osiedla 36 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej”, 

 

Inspektor Wydziału GNZ Magdalena Pierzchała przedstawiła projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący 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 Zdzisław Pantal zwrócił się z pytaniem do Inwestora, jakie drogi wykona, w jakiej 

technologii. 

 

Inwestor Krzysztof Kujat odpowiedział, że będzie to technologia dróg utwardzonych z 

nawierzchnią z kostki brukowej.  

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

13 głosów – „za” 

0 głosów – przeciw 

4 głosów – wstrzymujących się 

Uchwała została przyjęta  - załącznik nr 5 do protokołu.  

 

3. Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: „Budowa dwóch 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Świebodzicach na działkach nr 292/5, 296/3 

oraz 475/60 wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”. 
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Inspektor Wydziału GNZ Magdalena Pierzchała przedstawiła projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj przedstawił stanowisko radnych 

Klubu Obywatelskie Świebodzice. Następnie otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie uwag i 

pytań. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Sebastian Biały 

poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Elżbieta Krzan oraz Architekt Andrzej Kozioł omówili 

szczegółowo projekt uchwały oraz wyświetlili prezentację. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Bogdan Kożuchowicz, Adam 

Pofelski, Zdzisław Pantal, Ewa Dziwosz, Krystian Wołoszyn, Marek Gąsior, Łukasz Kwadrans, 

Adam Tobiasz.  

Odpowiedzi na pytania radnych udzielali: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Prezes Spółdzielni 

Elżbieta Krzan oraz Mecenas Jerzy Świteńki. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

7 głosów – „za” 

11 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

Uchwała nie została przyjęta  - załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Ogłoszono 20 minutową przerwę w obradach. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

4. Uchwała Nr LXI/350/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w 

Świebodzicach. 

 

Dyrektor SP ZOZ Adrian Szewczyk przedstawił projekt uchwały. 

 

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: 

15 głosów – „za” 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 7 do protokołu.  

5. Uchwała Nr LXI/351/2022 w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-
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finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek 

Zdrowia w Świebodzicach. 

Dyrektor SP ZOZ Adrian Szewczyk przedstawił projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że zmieniła się 

podstawa prawna ustawy o działalności leczniczej tj. „Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.”. 

Następnie otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie uwag i pytań. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

16 głosów – „za” 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 8 do protokołu.  

 

6. Uchwała Nr LXI/352/2022 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na 

potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody rosnących na terenie Gminy 

Świebodzice. 

 

Inspektor Wydziału GNZ Magdalena Zbroniec przedstawiła projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o 

zgłaszanie uwag i pytań. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Bogdan Kożuchowicz poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

17 głosów – „za” 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 9 do protokołu.  

 

7. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z Parku Osiedlowego, Parku 

Sportowego i Parku Warszawianka. 

 

Kierownik Wydziału IT Magdalena Osiewacz-Drab przedstawiła projekt uchwały oraz 

zgłosiła autopoprawkę. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj otworzył dyskusję i poprosił o 

zgłaszanie uwag i pytań. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Bogdan Kożuchowicz poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Bogdan Kożuchowicz, Marek 

Gąsior, Adam Tobiasz, Sławomir Łukawski, Sebastian Biały. 

Odpowiedzi na pytania radnych udzielali: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Kierownik 

Wydziału IT Magdalena Osiewacz-Drab, Mecenas Jerzy Świteńki. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Wynik głosowania: 

7 głosów – „za” 

10 głosy – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

Uchwała nie została przyjęta  - załącznik nr 10 do protokołu.  

 

8. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2022 r. 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że ściąga w/w projekt uchwały z porządku 

obrad.  

 

9. Informacje dla radnych. 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, zakończyła się kontrola Komisji Rewizyjnej w 

MDK. Dodał również, że Komisja Rewizyjna zakończyła procedurę absolutoryjną i 

wypracowała opinię oraz wniosek dot. absolutorium. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że w Biurze Rady 

znajdują się do wglądu następujące pisma dotyczące: 

-   protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej, 

-   wniosek mieszkańców Cierni, 

-   pismo z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 

-   analiza oświadczeń majątkowych, 

-   zaproszenia na zakończenie roku szkolnego. 

Następnie poinformował, że w dniu dzisiejszym na Cierniach miał miejsce tragiczny wypadek 

i poprosił o wysłanie tam służb. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zwrócił się do wszystkich uczniów kończących rok szkolny i życzył 

im bezpiecznych wakacji. 

 

10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz 

czekaj zamknął obrady LXI sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach. 

 
Protokołowała: 

A. Zimnicka    

          Zatwierdzam:    

                                                                                  

                                                                                Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                              Tomasz Czekaj 


