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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. Raport o stanie gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.: 

1) wystąpienie Burmistrza Miasta, 

2) debata – zabranie głosu przez radnych i mieszkańców gminy, 

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice wotum zaufania. 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. 

1) wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie wykonania budżetu Gminy Świebodzice za  

     2021 r., 

2) przedstawienie Uchwały Nr XIII/35/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby    

      Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym  

      przez Burmistrza Miasta Świebodzice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy  

      Świebodzice za 2021 r., 

3)  wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świebodzicach w  

      sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym Gminy Świebodzice za 2021 r. wraz  

      ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2021 r., 

4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium  

      Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2021 r., 

5)  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w  

     Świebodzicach w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Świebodzice za  

     2021 r. Uchwała Nr XIII/67/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

     we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2022. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: 

6) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  

     Gminy Świebodzice za 2021 r. 

7) udzielenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  

    2021 r. 

 

10.   Informacje dla radnych. 

11.  Zakończenie obrad. 

 

Termin posiedzenia: 19 lipca 2022 r.  

Godzina rozpoczęcia: 16:00 

Godzina zakończenia: 18:40 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1.  
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1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra otworzyła sesję, powitała radnych Rady 

Miejskiej, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnika 

Miejskiego, Radcę Prawnego, pracowników Urzędu i podległych jednostek oraz mieszkańców 

miasta. 

 

2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra po sprawdzeniu obecności stwierdziła, że 

dzisiejsza sesja  jest prawomocna do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 

 

3. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała czy są wnioski o zmianę 

porządku obrad. Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad. 

 

4. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała czy są zastrzeżenia lub poprawki 

do protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej. Nie zgłoszono uwag do protokołu z LXI sesji. 

Protokół uważa się za przyjęty. 

 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym: 

- udzieliła wsparcia trzem rodzinom z Ukrainy następnie odczytała pismo ustosunkowujące 

się do wpisu z dnia 13 lipca 2022 r. na stronie miejskiej  dotyczącego sesji Rady i uchwał, 

które zostały unieważnione.  Dodała, że Burmistrz do Jej wystąpienia będzie mógł odnieść się 

na piśmie  

 

Na obrady przybył radny Adam Tobiasz. 

 

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że do wystąpienia Przewodniczącej Rady 

Miejskiej nie będzie się  odnosił. Sprawa jest w Prokuraturze i należy poczekać do jej 

rozstrzygnięcia. Następnie Burmistrz przedstawił jakie dofinansowania otrzymała gmina za 

wzorowo złożone wnioski o dofinansowanie zewnętrzne; 

- 9.970.250,00,-zł  tj. dofinansowanie 95%  na przebudowę dróg gminnych, 

- 4.655.000,00,-zł tj. dofinansowanie 95%  na budowę łącznika, 

- 2.450.000,00,-zł tj. dofinansowanie 98% na przebudowę i remont nawierzchni wraz         

odwodnieniem terenu Placu Targowego.  

Dodał, że gmina otrzymała również 8.300.000,00,-zł na budowę małej obwodnicy Osiedla 

Piastowskiego oraz 4.500.00,-zł na transport zeroemisyjny. Łączna kwota jaką gmina 

otrzymała ze środków zewnętrznych to ok. 25.000.000,00,-zł. 

W dalszej części swojej wypowiedzi Burmistrz odniósł się do sesji absolutoryjnych z 

poprzednich lat, w których nie otrzymał absolutorium, a w roku ubiegłym sesja została 

zwołana po ustawowym terminie. Dodał, że w tym roku Komisja Rewizyjna również wydała 

wniosek o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Świebodzice który przekazała do 

RIO, a RIO wydało opinię negatywną do wniosku Komisji Rewizyjnej i widząc że powtórzy 

się sytuacja z lat poprzednich zdecydował o opuszczeniu obrad sesji tym samym dając 

możliwość obradowania nad kolejnymi punkami porządku obrad bez Jego obecności. Raport 
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o stanie gminy za rok 2021 jest zamieszczony na stronie BIP. 

 

Obrady opuścili: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz 

Wysoczański, Sekretarz Miasta Sabina Cebula, Skarbnik Miasta Iwona Wojciechowska-

Zatorska oraz Kierownicy Wydziałów i Prezesi Spółek. 

 

Ogłoszono 15 minutowa przerwę w obradach. 

Wznowiono obrady po przerwie.  

                         

Na obrady przybył radny Krystian Wołoszyn. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra sprawdziła obecność radnych po przerwie. 

Na sesji obecnych jest 18 radnych. 

 

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

 

Radny Krystian Wołoszyn odniósł się do wniosku Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy, 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 23.12.2021 r. w sprawie namalowania i 

oznaczenia pięciu kopert przy SP nr 3 dla rodziców dzieci odprowadzających do szkoły. 

Chciałby się dowiedzieć dlaczego trzy koperty zostały zamalowane. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zadał pytanie czy prawdą jest, że w dniu dzisiejszym CBA 

prowadziło jakieś czynności w ZGK i czy były Prezes dostał odprawę w momencie odwołania 

i jakie były warunki rozwiązania kontraktu.  

W dalszej części swojej wypowiedzi radny odniósł się do słów Burmistrza, że Komisja 

Rewizyjna już wydała negatywna opinię i wniosek o nieudzielenie absolutorium, następnie 

przybliżył całą procedurę absolutoryjną z prac Komisji. 

 

Radny Sebastian Biały przekazał, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na zadane 

przez niego pytania na poprzedniej sesji. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zapytał jakie są obiektywne przyczyny tego, że na stronie BIP nie 

ma zamieszczonego oświadczenia majątkowego Burmistrza. 

 

8.  Raport o stanie gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że w związku z 

nieobecnością Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 nie zostanie 

przedstawione, natomiast raport o stanie gminy jest umieszczony na stronie BIP i każdy miał 

możliwość zapoznania się z nim. Dodała, że nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci zabrania 

głosu w debacie nad raportem o stanie gminy. 

 

W debacie nad raportem o stanie gminy głos zabrali radni: Bogdan Kożuchowicz, Jan 

Klepiec, Łukasz Kwadrans, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj, 

Zdzisław Pantal, Adam Tobiasz. 
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Radny Łukasz Kwadrans poprosił o zaprotokołowanie, że raport o stanie gminy wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. nie został przedstawiony Radzie w związku z 

opuszczeniem obrad przez Burmistrza Miasta oraz, że nie została przez niego wyznaczona 

osoba do jego przedstawienia.  

 

Radny Sebastian Biały odczytał swoje oświadczenie, w którym poinformował dlaczego 

wstrzyma się od głosu. 

 

3) Uchwała Nr LXII/355/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice 

wotum zaufania. 

 

Wynik głosowania: 

6 głosów – „za” 

0 głosów – przeciw 

12 głosów – wstrzymujących się  

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada 

Miejska podjęła uchwałę o nieudzieleniu Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. 

 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przedstawiła Uchwałę nr XIII/35/2022 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2022 

r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Świebodzice sprawozdaniu 

rocznym z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2021 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Kwadrans przedstawił opinię Komisji o 

sprawozdaniu finansowym Gminy Świebodzice za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2021 r. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Kwadrans przedstawił wniosek Komisji w 

sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Świebodzice z tytułu wykonania 

budżetu za 2021 r. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przedstawiła opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Świebodzice za 2021 r. Uchwała nr XIII/67/2022 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

Radny Łukasz Kwadrans i Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra w imieniu 

Klubu Wspólne Świebodzice i Zjednoczona Prawica poinformowali, iż będą głosowali przeciw 

przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 
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6) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2021 r. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

7 głosów – „za” 

12 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

Uchwała nie została przyjęta  - załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

7) Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2021 r. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

7 głosów – „za” 

12 głosów – przeciw 

0  głosów – wstrzymujących się 

Uchwała nie została przyjęta  - załącznik nr 5 do protokołu.  

 

10. Informacje dla radnych. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że w Biurze Rady znajdują 

się do wglądu następujące pisma: 

- odpowiedź na pismo w sprawie przeprowadzenia sesji hybrydowej, 

- pismo Wojewody Dolnośląskiego dotyczące zdalnego trybu obradowania organów  

  stanowiących gmin. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra po konsultacji z Mecenasem Jerzym 

Świteńkim wniosła wyjaśnienia, że w przypadku kiedy większość bezwzględna 

wstrzymała się od głosu, a głosów bezwzględnej większości „za” nie było w związku z tym 

nie zostało to rozstrzygnięte, czyli nie ma uchwały „za” ani „przeciw” tylko po prostu jest 

nierozstrzygnięte. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj odczytał zawiadomienie  o możliwości 

popełnienia przestępstwa złożone na Jego ręce i Przewodniczącej Rady Miejskiej w dniu 

wczorajszym przez wałbrzyskiego przedsiębiorcę dotyczące wyprowadzenia środków 

publicznych przez Wójta gminy Walim.  

 

W trakcie odczytywania zawiadomienia o głos poprosił Mecenas Jerzy Świteńki i  

poinformował, że zostaną podjęte stosowne kroki prawne w stosunku do autorów tego pisma, 

oraz zwrócił uwagę Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Tomaszowi Czekajowi, że nie ma 
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nic przeciwko odczytaniu fragmentu dotyczącego Jego osoby natomiast pozostałe osoby 

wymienione w powyższym zawiadomieniu nie są związane z gminą Świebodzice i samorządem 

świebodzickim. Dodał, że rozpowszechnianie tego typu informacji może naruszyć dobra 

osobiste osób o których mowa w tym piśmie i jeżeli Wiceprzewodniczący zdecyduje o 

odczytaniu jego w całości to musi mieć tego świadomość. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj oświadczył, że nie jest autorem tego 

pisma tylko na prośbę autorów z których  jeden z nich przybył na dzisiejszą sesję, jedynie miał 

przekazać te informacje do publicznej wiadomości. 

 

Radny Marek Gąsior odczytał odpowiedź na pytanie zadawane na sesji w sprawie 

pojemników KP7 na cmentarzach. 

 

11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra 

zamknęła obrady LXIII sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach. 

 
Protokołowała: 

A. Zimnicka 

H.   Grabiec 

 

 

 

 

          Zatwierdzam:    

                                                                                  

                                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                                                                                              Halina Mądra 


