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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 LXII 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 uchwały w sprawie: 

1) zmian budżetu gminy Świebodzice na 2022 r. 

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2022-2027. 

 

9.   Informacje dla radnych. 

10.  Zakończenie obrad. 

 

Termin posiedzenia: 28 lipca 2022 r.  

Godzina rozpoczęcia: 16:00 

 

                                                 Sesja prowadzona w trybie on-line 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra o godz. 16:00 otworzyła sesję, powitała 

radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, 

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

mieszkańców miasta.  Stwierdziła prawomocność obrad, zapytała czy są wnioski o zmianę 

porządku obrad. Po tych czynnościach otrzymała informację od informatyków, iż występują 

problemy techniczne z dźwiękiem w transmisji sesji on-line na zewnątrz czyli do 

mieszkańców. Problemu nie udało się zniwelować w związku z czym Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Halina Mądra zarządziła przerwanie sesji do dnia 3 sierpnia 2022 r. do godz.16:00.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

W dniu 3 sierpnia 2022 r. została wznowiona LXIV sesja Rady Miejskiej w 

Świebodzicach. Sesja prowadzona w trybie on-line. 

 

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra o godz. 16:00 otworzyła sesję, powitała 

radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, 

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

mieszkańców miasta. 

 

2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra stwierdziła prawomocność obrad sesji 

prowadzonej w trybie on-line, w której udział wzięło 15 radnych. Sześciu radnych nieobecnych. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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3. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała czy są wnioski o zmianę 

porządku obrad. Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad. 

 

Radny Sebastian Biały próbował zgłosić wniosek formalny, lecz pojawiły się u radnego  

problemy techniczne z zalogowaniem się. 

 

Ogłoszono 5 minutową przerwę w obradach. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił, aby Przewodnicząca Rady sprawdziła łączność z 

pozostałymi radnymi, bo być może tylko radny Sebastian Biały ma problem z zalogowaniem 

się na obrady sesji.  

 

Radny Sebastian Biały poinformował, że ma problemy z połączeniem się na obrady sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że dla radnego Sebastiana 

Białego przygotowano stanowisko w Urzędzie i radny za niedługo ma przybyć do Urzędu.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra sprawdziła łączność z pozostałymi radnymi 

i stwierdziła, że na tę chwilę obecnych na sesji jest 18 radnych. Trzech radnych nieobecnych: 

Zofia Marek, Zdzisław Pantal, Jacek Żygłowicz. Lista obecności stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zwrócił się z prośbą o wykluczenie z obrad radnego Janusza 

Kościukiewicza dopóki nie poradzi sobie z problemem technicznym. Dodał, że chciałby 

widzieć osobę wypowiadającą się, a nie tylko Jego ekran. 

 

Ogłoszono 3 minutową przerwę w obradach. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

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

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

Protokół uważa się za przyjęty. 

 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym: 

- spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim, 

- odpisywanie na pisma, 

- sprawy bieżące. 

Następnie Przewodnicząca odniosła się do kolejnego wpisu Burmistrza na stornie Urzędu, w 

którym znowu są duże nieścisłości, a wręcz nawet zmanipulowane informacje bądź 

nieprawidłowości. Napisano, że Przewodnicząca odniosła się na sesji absolutoryjnej do 

uchwalenia budżetu gminy za 2022 r., co jest nieprawdą. Przewodnicząca odniosła się do 

zmian, bezprawnych zmian naniesionych poprawek, po przegłosowaniu uchwały budżetowej 

na sesji z dnia 14 marca 2022 r. Dodała, że Burmistrz w swoim sprawozdaniu zawarł 
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informacje, które nie były sprawozdaniem z okresu międzysesyjnego, ponieważ odniósł się 

do sesji absolutoryjnej  z ubiegłego roku i z przed dwóch lat, co nie było przedmiotem tego 

punku. Mówił też o uchwałach RIO co zdaniem Przewodniczącej przekroczył swoje 

uprawnienia, ponieważ te informacje w innych punktach porządku podaje Przewodnicząca. 

Według Przewodniczącej Burmistrz powinien odnieść się do sprawozdania z wykonania 

budżetu za rok 2021 i raportu o stanie gminy, czego nie uczynił, bo opuścił obrady. 

 

Radny Sebastian Biały zgłosił, że otrzymał informację, iż nie ma transmisji on-line. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zwróciła się do informatyków o 

sprawdzenie tej informacji. 

 

Ogłoszono 5 minutową przerwę w obradach. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga przedstawił sprawozdanie z działalności  w okresie 

międzysesyjnym od 22.06.2022 r. do 21.07.2022 r. 

Dnia 22.06.2022 r. – uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej OSiR. 

Dnia 23.06.2022 r. – uczestniczył w uroczystym pożegnaniu przedszkolaków  w Przedszkolu  

                                  Nr 3. 

Dnia 23,06.2022 r. – brał udział w posiedzeniu komisji ds. dziecka w SP nr 3. 

Dnia 23.06.2022 r. – brał udział w uroczystym apelu podsumowującym wieloletnią pracę  

                                  dyrektor Szkoły Integracyjnej w Cierniach.  

Dnia 25.06.2022 r. – uczestniczył w uroczystości jubileuszowej 50-lecia pożycia małżeństwa  

                                  Krzyżanowskich. 

Dnia 26.06.2022 r. – brał udział w pikniku kolarskim oraz otwarciu wyścigu kolarskiego o 

                                  Memoriał Pawła Sosika.  

Dnia 27.06.2022 r. – brał udział w walnym zgromadzeniu wspólników szpitala Mikulicz. 

Dnia 28.06.2022 r, - brał udział w spotkaniu z dyrektorem GDDKiA w sprawie budowy ronda  

                                  na ul. Jeleniogórskiej i naprawy nawierzchni. 

Dnia 01.07.2022 r. – wizyta na półkolonii w SP nr 2. 

Dnia 04.07.2022 r. – odbiór nowo zakupionego aparatu USG w Miejskim Ośrodku Zdrowia. 

Dnia 05.07.2022 r. – brał udział w konferencji prasowej dotyczącej rajdu pojazdów           

                                  zabytkowych. 

Dnia 06.07.2022 r. – brał udział w spotkaniu w MDK z rodzicami dzieci przedszkola  

                                  Koniczynka w sprawie rekrutacji do innych placówek.  

Dnia 07.07.2022 r. – brał udział w spotkaniu z Panem Dariuszem Błaszczykiem w sprawie  

                                  Muzeum Szybownictwa. 

Dnia 08.07.2022 r. - uczestniczył w uroczystości jubileuszowej 50-lecia pożycia małżeństwa  

                                 Gibek. 

Dnia 09.07.2022 r. – uczestniczył w uroczystości jubileuszowej pożycia małżeństwa  

                                  Kosowskich. 

Dnia 11.07.2022 r. – brał udział w spotkaniu z prezesami Ogrodów Działkowych w sprawie  

                                  wywozu odpadów komunalnych. 
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Dnia 13.07.2022 r. – brał udział w odbiorze nawierzchni w SP nr 3. 

Dnia 15.07.2022 r. – brał udział w spotkaniu w Boguszowie Gorce z ministrem Ireneuszem  

                                  Zyską wręczenie promes z Programu Inwestycji Strategicznych Polski  

                                  Ład. Nasza gmina łącznie otrzymała środki na kwotę 14.649.750,-zł.  

Dnia 20.07.2022 r. – brał udział w spotkaniu z mieszkańcami ul. Wysokiej. 

                   

Radny Sebastian Biały zapytał, czy radni mogą zadawać pytania dotyczące sesji 

absolutoryjnej i do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że nie będzie odnosił się do pytania radnego 

Sebastiana Białego i nie będzie wracał do sesji absolutoryjnej. 

 

Radny Adam Tobiasz zapytał, czy od 1 września br. dzieci z przedszkola Koniczynka będą 

miały zapewnione miejsca w Przedszkolu Publicznym. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że dzieci sześcioletnie będą miały zapewnione 

miejsca w przedszkolu. Dodał, że przedszkole na Osiedlu Sudeckim jest zamknięte, a 

dyrektor wszystkim dzieciom tam uczęszczającym zapewniła miejsce najprawdopodobniej w 

przedszkolu na ul. Świdnickiej. 

 

Radny Bogdan Kożuchwicz zwrócił się do Burmistrza, aby na sesji prawidłowo przedstawił 

wartości wydane w ubiegłym roku z budżetu gminy, a nie wartości, które kłamliwie, 

nieprawdziwie podał na Facebooku po wyjściu z sesji.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że ulotka, która została opublikowana jest 

prawdziwą ulotką, należy jedynie przeczytać wszystkie inwestycje ze zrozumieniem. Dodał, 

że nie będzie się ustosunkowywał do wypowiedzi radnego Bogdana Kożuchowicza. 

 

Radny Bogdan Kożuchowicz  przekazał, że tradycyjnie Burmistrz nie udzielił odpowiedzi i 

nie sprostował swoich kłamstw. 

 

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

 

Radny Sebastian Biały zapytał, czy w ZGK są prowadzone jakieś czynności kontrolne lub 

sprawdzające przez CBA. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że interpelacje i zapytania składa się na piśmie 

do Przewodniczącej Rady i na piśmie otrzymuje się odpowiedź. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra przekazała, że interpelacje składa się na 

piśmie, natomiast wnioski i zapytania na sesji i na sesji powinna być udzielona odpowiedź. 

 

Radny Sebastian Biały (ad vocem) poinformował, że nie złożył interpelacji tylko zadał 

pytanie. 
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Burmistrz Miasta Paweł Ozga odczytał  art. 20 i art.24 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym, 

gdzie wyraźnie jest napisane, że interpelacje i zapytania składa się na piśmie. 

 

Radny Sebastian Biały przekazał, że oczekuje od Burmistrza odpowiedzi tak lub nie. 

 

Radny Bogdan Kożuchowicz przekazał, że jego zdaniem jest to żenada, bo wystarczyłoby 

odpowiedzieć tak lub nie.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że dla dobra postępowania nie będzie się 

ustosunkowywał do pytania radnego. 

 

Radny Krystian Wołoszyn poruszył temat miejsc kopertowych przy SP 3 na ul. Świdnickiej. 

Dodał, że był to wniosek komisji. Odpowiedź była pozytywna, a w połowie lipca trzy koperty 

zostały zamalowane. Zwraca się z prośbą, aby przywrócić te koperty dla poprawienia 

bezpieczeństwa. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że trzy koperty zostały zamalowane ponieważ 

na placu przy szkole zostały wykonane zatoczki. Dodał, że sami mieszkańcy ul. Świdnickiej 

zwrócili się o zamalowanie kopert, ponieważ w chwili obecnej znajduje się na niej pięć kopert 

i jak jeszcze doda się trzy koperty, to cała ulica będzie zamalowana kopertami, a należy 

pamiętać, iż jest to ulica jednokierunkowa.  

 

Radny Krystian Wołoszyn (ad vocem) poinformował, iż zatoczki wykonano przede 

wszystkim dlatego, aby pracownicy szkoły mogli się tam zatrzymywać. Dodał, że był tam i 

widział te zatoczki i Jego zdaniem to nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem, ponieważ 

rodzice dzieci wjeżdżają na teren szkoły będą stwarzali zagrożenie przede wszystkim dla tych 

najmłodszych dzieci. Poinformował, że na ulicy Świdnickiej większość aut pozostawionych 

jest nie przez ich mieszkańców, a osoby dojeżdżające do pracy do Amazon i do innych firm w 

godzinach porannych, a auta stoją cały dzień. Dodał, że chciałby, aby osoby, które chciały 

zamalowania kopert podpisały się pod takim wnioskiem. Na ten moment przyjmuje do 

wiadomości odpowiedź Burmistrza, ale chciałby, aby temu się jednak przyjrzeć. 

 

Radny Marek Gąsior zgłosił pytania j.n.: 

1. Czy ZWiK zawarł i realizuje umowy hurtowego odbioru ścieków z WZWiK. 

2. Jeśli umowa taka nie została zawarta lub nie jest realizowana, jakie są w tym zakresie 

przeszkody i kiedy zostaną pokonane. 

3. Czy ZWiK dokonał zmian w swojej strukturze organizacyjnej. 

4. Czy jest planowana likwidacja warsztatów tego zakładu i powierzenie drobnych i 

bieżących napraw przedsiębiorcy zewnętrznemu. 

 

Radny Sebastian Biały poruszył temat tablic umieszczonych w całym mieście na znakach 

drogowych, na słupach w Rynku i zapytał czy Burmistrz wydał zgodę na ich umieszczenie i 

oszpecenie miasta. 

 

Radny Sławomir Łukawski w imieniu mieszkańców zadał pytanie, kiedy Burmistrz ma 



P  R O T O K Ó  Ł  nr  LXIV/2022 
z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 lipca 2022 r. kadencji 2018 - 2023 

 

 

7/14 

 

zamiar zlecić posprzątanie miasta po zimie. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga odpowiedział, że ulice i studzienki są czyszczone i poprosił 

radnego, aby konkretnie podał, które ulice nie zostały posprzątane po zimie. 

 

Radny Sławomir Łukawski zaproponował, aby Burmistrz przejechał się po całym mieście i 

wówczas będzie wiedział o jakich ulicach jest mowa. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga przekazał, że to nie jest konkretna informacja, a po mieście 

wspólnie z Prezesem ZGK jeździ często. 

 

Radny Łukasz Kwadrans (ad vocem) podał ulicę Królowej Elżbiety, Chrobrego i Mieszka 

Starego. 

 

Radny Sławomir Łukawski zobowiązał się, aby jego Stowarzyszenie na stronie Wspólne 

Świebodzice zrobiło post ze zdjęciami ulic, które są brudne i nie zostały posprzątane. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga zwrócił się do radnego, że byłby wdzięczny, aby taka 

informacja została również przesłana do Burmistrza. 

 

Radny Sebastian Biały poinformował, że od ubiegłej jesieni leżą sterty liści i butelek na 

terenach zielonych za dawnymi zakładami mięsnymi. 

 

Obrady opuścił radny Marcin Cichoń. 

 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

1. Uchwała Nr LXIV/356/2022 w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2022 r. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra odczytała dwie autopoprawki złożone przez 

Burmistrza do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2022 r. 

  

Burmistrz Miasta Paweł Ozga i Skarbnik Miasta Iwona Wojciechowska – Zatorska 

przedstawili projekt uchwały. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali radni: Łukasz Kwadrans, Sebastian Biały 

 

Odpowiedzi na zadawane pytania udzielił: Burmistrz Miasta Paweł Ozga. 

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Po przerwie nadal toczyła się dyskusja nad projektem uchwały. 

 

W dyskusji głos zabierali radni: Janusz Kościukiewicz, Marek Gąsior, Łukasz Kwadrans, 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj, Sławomir Łukawski. 

 

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

OSiR Jarosław Pizuński. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zgłosił wniosek merytoryczny dotyczący zmiany zapisów w 

załączniku nr 4 – wydatki majątkowe i zadania inwestycyjne na 2022 r. 

W dziale 926 rozdziale 92605 w Paragrafie 6010 – wniesienie wkładu do spółki prawa 

handlowego z kwoty 2 278 000,-zł zmniejszyć na kwotę 2 200 000,- zł, a w dziale 926 rozdziale 

926 05 w Paragrafie 2820 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zwiększyć o kwotę 

78 000,-zł i przeznaczyć na te cele o których mówi radny Marek Gąsior. 

 

Ogłoszono 5 minutową przerwę w obradach. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Skarbnik Miasta Iwona Wojciechowska -Zatorska zapytała czy radni wzięli pod uwagę, że 

Paragraf 6010 jest Paragrafem inwestycyjnym, a przesunięcie kwoty 78 000,-zł następuje na  

Paragraf wydatków bieżących. 

 

Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że według Niego to jeszcze prostsza sprawa, bo 

zakładając deficyt to zmniejszy się on o kwotę 78 000,-zł. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zgłosił wniosek merytoryczny w dziale 926 rozdziale 92605 w 

Paragrafie 6010 – wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego z kwoty 2 278 000,-zł 

zmniejszyć na kwotę 2 200 000,-zł , a o kwotę 78 000,-zł zmniejszyć deficyt. 

 

Skarbnik Miasta Iwona Wojciechowska- Zatorska poinformowała, że zmniejszenie deficytu 

o kwotę 78 000,-zł rujnuje całkowicie tę uchwałę od początku do końca ze wszystkimi 

załącznikami. Dodała, że może lepszym pomysłem byłoby, aby kwota 78 000,-zł została przy 

spółce i przenieść ją na Paragraf 415 przy spółce na wydatki bieżące.  

 

Radny Łukasz Kwadrans zgłosił, aby kwotę 78 000,-zł  zwiększyć w wydatkach 

majątkowych na realizację wykonania odwodnienia, uporządkowania terenu oraz poprawę 

estetyki podwórek przy ul. Jeleniogórskiej od 6 do 24. 

 

Wniosek radnego Łukasza Kwadransa poddano pod głosowanie: 

Wynik głosowania: 

9 głosów – „za” 

4 głosy – przeciw 

2  głosy – wstrzymujące się 

Wniosek radnego czyli poprawka merytoryczna została przyjęta  - załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Skarbnik Miasta Iwona Wojciechowska – Zatorska poprosiła radnego Łukasza Kwadransa 

o dokładne doprecyzowanie zadania, żeby nie było potem pomyłki, że nie tam została 

skierowana kwota 78 000,- zł. 
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Radny Łukasz Kwadrans poinformował, że poprawka dotyczyła załącznika nr 4 – wydatki 

majątkowe i zadania inwestycyjne na 2022 r. 

Z działu 926 rozdziału 92605 Paragraf 6010 zabrana została kwota 78 000,-zł czyli zamiast 

2 278 000,-zł będzie 2 200 000,-zł a zwiększono o kwotę 78 000,-zł w dziale 700 rozdziale 700 

05 w Paragrafie 6050 na zadaniu wykonanie odwodnienia, uporządkowanie terenu oraz  

poprawę estetyki podwórek przy ul. Jeleniogórskiej od 6 do 24, z kwoty 250 000,-zł na kwotę 

328 000,-zł. 

 

W dalszej części posiedzenia nadal toczyła się dyskusja nad projektem uchwały i głos 

zabierali radni: Sebastian Biały i Marek Gąsior, a odpowiedzi udzielała Skarbnik Miasta 

Iwona Wojciechowska-Zatorska. 

 

Radny Sebastian Biały zgłosił wniosek merytoryczny o wykreślenie z § 9 i § 10 pkt 2 - to jest 

upoważnienie Burmistrza do zaciągania kredytów. 

 

Wniosek radnego Sebastiana Białego poddano pod głosowanie: 

Wynik głosowania: 

10 głosów – „za” 

5 głosów – przeciw 

0  głosów – wstrzymujących się 

Wniosek został przyjęty  - załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Radna Ewa Dziwosz poprosiła o 5 minutową przerwę. 

Ogłoszono  przerwę w obradach. 

 

Po przerwie nadal toczyła się dyskusja na projektem uchwały głos zabierali radni: Janusz 

Kościukiewicz, Sławomir Łukawski, Marek Gąsior, Sebastian Biały, a odpowiedzi udzielał 

Burmistrz Miasta. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga zwrócił się do radnego Sebastiana Białego z zapytaniem, aby 

wskazał z jakich inwestycji należy zrezygnować wobec tak postawionego przez Niego wniosku. 

 

Radny Sebastian Biały odpowiedział, że nie będzie nic wskazywał. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że w związku z tym, iż radny Sebastian Biały 

przekazał, że nie ma obowiązku wskazać jakie inwestycje nie będą prowadzone i większość 

rady zdecydowała wykreślić Burmistrzowi upoważnienie do zaciągania kredytu, zwrócił się do 

Przewodniczącej Rady z prośbą, aby ogłosiła przerwę w obradach do poniedziałku następnego 

tygodnia w celu ocenienia skutków związanych z przegłosowanym przez radnych wnioskiem. 

Do tego czasu zostanie przygotowany wykres jakie straty poniesie gmina w momencie 

przegłosowania przez radę projekt uchwały. Następnie zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 

przerwy w obradach do poniedziałku. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zwróciła się do Mecenasa z zapytaniem, czy 
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Burmistrz może składać wniosek formalny o przerwanie sesji. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki poinformował, że taki wniosek formalny powinien być złożony przez 

któregokolwiek radnego i według Niego o przerwie powinna zadecydować rada w głosowaniu. 

Natomiast takie krótsze przerwy Przewodnicząca Rady z inicjatywy własnej lub z inicjatywy 

poszczególnych Klubów Radnych. Dodał, że Burmistrz formalnie takiej inicjatywy wiążącej 

nie ma, może tylko prosić o zarządzenie takiej przerwy. 

 

Radna Ewa Dziwosz poprosiła o poddanie pod głosowanie przerwanie sesji, żeby można było 

dokonać korekty w sposób przemyślany i w związku z tym, że Mecenas powiedział, iż 

wystarczy, aby jeden radny złożył wniosek, to ona nie należąca do żadnego Klubu Radnych 

składa wniosek o przerwanie sesji do poniedziałku.. 

 

Wniosek radnej Ewy Dziwosz poddano pod głosowanie: 

Wynik głosowania: 

5 głosów – „za” 

9 głosów – przeciw 

0  głosów – wstrzymujących się 

Wniosek nie  został przyjęty  - załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga zgłosił, że jako wnioskodawca dzisiejszej sesji ściąga z 

porządku obrad dzisiejszej sesji projekt uchwały w sprawie zmian budżety gminy Świebodzice 

na 2022 r. 

 

Radny Łukasz Kwadrans zapytał, czy Burmistrz ściąga również z porządku obrad projekt 

uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 

2022-2027. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poprosił o 5 minutową przerwę w obradach. 

 

Ogłoszono przerwę w obradach. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zwróciła się do Mecenasa z zapytaniem, czy 

ściągnięcie tych uchwał z porządku obrad należy głosować. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją pragnie 

zwrócić uwagę, że jest to bardzo ważna uchwała jeśli chodzi o zmiany w budżecie, jednak nie 

może ich zdjąć z porządku obrad, wobec tego cofa swoje wnioski. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki  poinformował, że zawsze była taka praktyka, że wnioskodawca w 

dowolnym momencie cofał projekt uchwały i kończyło to procedowaniem nad tą uchwałą. 

Zwrócił uwagę, że zwłaszcza w tej sytuacji nie powinno być co do tego wątpliwości, ponieważ 

inicjatywa zmiany uchwały budżetowej należy wyłącznie do Burmistrza. 

 



P  R O T O K Ó  Ł  nr  LXIV/2022 
z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 lipca 2022 r. kadencji 2018 - 2023 

 

 

11/14 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zapytała, czy jest jakiś przepis mówiący, że 

rada nie musi głosować ściągnięcia przez wnioskodawcę tych uchwał. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki odpowiedział, że nie ma wyraźnego przepisu, natomiast w ciągu 

ostatnich 3,5 roku takie sytuacje zdarzały się wielokrotnie i zawsze były rozstrzygane w ten 

sam sposób, że cofnięcie wniosku kończy procedowanie nad uchwałą. Podkreślił raz jeszcze, 

że dotyczy to uchwały budżetowej co do której inicjatywę jej wniesienia jak również i zmian 

ma wyłącznie Burmistrz. 

 

Radny Łukasz Kwadrans odczytał art. 20 ustawy ust. 1a cyt. „rada gminy może wprowadzić 

zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu 

rady” .Ściągnięcie uchwały w trakcie jej procedowania przy przyjętym porządku obrad jest 

ewidentnie zmianą w porządku obrad i bezwzględnie wymaga według Niego zastosowania w/w 

zapisów niezależnie kto zgłasza wniosek. Wie, że taka praktyka miała miejsce, że wnioski były 

składane przez wnioskodawcę i projekty uchwał były ściągane  z porządku obrad bez 

głosowania. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga zwrócił się z apelem do radnych, aby w głosowaniu jeżeli takie 

będzie dali Jemu możliwość ściągnięcia z porządku obrad dwóch uchwał po to, aby mógł 

przedyskutować z radnymi. 

 

Mecenas Jerzy Świteńki poinformował, że oświadczenie Burmistrza pierwsze zabrzmiało, że 

cofa wniesione projekty obu uchwał i w Jego ocenie procedowanie nad nimi stało się 

bezprzedmiotowe. To nie Burmistrz ustala porządek obrad, natomiast wobec cofnięcia 

projektów uchwał, które mogą być wniesione przez Burmistrza nie ma w Jego ocenie nad czym 

debatować. 

 

Ogłoszono przerwę w obradach. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, iż Jej zdaniem powinno 

odbyć się głosowanie. Dodała, że zwróciła się z pismem do Burmistrza, aby w miesiącu 

sierpniu nie robić sesji w związku z urlopami radnych, dlatego podejmuje decyzję o przerwaniu 

sesji do 24 sierpnia do godz. 16:00. 

 

 

W dniu 24 sierpnia 2022 r. została wznowiona LXIV sesja Rady Miejskiej w 

Świebodzicach. Sesja prowadzona w trybie on-line. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj o godz. 16:00 otworzył sesję, powitał 

radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, 

Skarbnika Miejskiego,  pracowników Urzędu i podległych jednostek oraz mieszkańców miasta. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj stwierdził prawomocność obrad sesji 

prowadzonej w trybie on-line, w której udział wzięło 18 radnych. Trzech radnych nieobecnych. 
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Lista obecności stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

 

Radny Zdzisław Pantal zgłosił wniosek o wprowadzenie n/w zmian:  

1. W załączniku nr 1 dotyczącym dochodów budżetowych w rozdziale 

60095, Paragrafie 6090 wprowadzić dodatkowo wartość 1.614.000,-

zł, co po tej zmianie da wartość 3.228.000,-zł. Są to środki z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z zakupem taboru 

zeroemisyjnego. 

2. W załączniku nr 2  dotyczącym wydatków budżetowych wprowadzić 

zmianę w rozdziale 92605, w Paragrafie 6050 – zadanie 

„Przebudowa wraz z modernizacją kompleksów sportowo-

rekreacyjnych (ul. Rekreacyjna 1 i ul. Mieszka Starego 6) w 

Świebodzicach polegającej na zmniejszeniu wartości o 306.000,-zł 

po zmniejszeniu pozostanie wartość 194.000,-zł z przeznaczeniem 

na wkład własny na zakup taboru zeroemisyjnego. 

Tym samym o analogiczny zapis w załączniku nr 4 – wydatki majątkowe – tabor zeroemisyjny. 

3. W  § 9 dotyczącym limitów zobowiązań z tytułu kredytów, w 

punkcie 2 dotyczącym zobowiązań długoterminowych ponownie 

wprowadzić wartość 2.00.000,-zł. 

w związku z powyższym wnioskuje o: 

-  wycofanie Załącznika nr 3, który stał się bezprzedmiotowy, 

-  uwzględnienie w/w zmian w uzasadnieniu uchwały, 

- zmianę numerów załączników w związku z wycofaniem załącznika nr 3 oraz o wprowadzenie 

odpowiednich wartości wynikających z powyższych zmian do treści uchwały w § 1, § 2 i § 8 

oraz o wykreślenie Paragrafów uchwały, które po tej zmianie stały się bezprzedmiotowe. 

 

Powyższe zmiany pozwolą na zachowanie wymogów, które powinien zawierać budżet. 

 

Poddano pod głosowanie wniosek radnego Zdzisława Pantala. 

Wynik głosowania: 

18 głosów – „za” 

0 głosów - przeciw  

0 głosów – wstrzymujących się 

Wniosek został przyjęty – załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z wnioskami radnych: 

Wynik głosowania: 

18 głosów – „za” 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie – załącznik nr 10 do protokołu. 

 

2. Uchwała Nr LXIV/357/2022 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 



P  R O T O K Ó  Ł  nr  LXIV/2022 
z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 lipca 2022 r. kadencji 2018 - 2023 

 

 

13/14 

 

Gminy Świebodzice na lata 2022-2027. 

  

Zastępca Skarbnika Miasta Iwona Sułkowska przedstawiła projekt uchwały. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

18 głosów – „za” 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie – załącznik nr 11 do protokołu. 

 

9.   Informacje dla radnych. 

 

Radny Janusz Kościukiewicz zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tomasz 

Czekaja o poinformowanie radnych, co dzieje się z zawiadomieniem złożonym przez Niego 

do Prokuratury w sprawie popełnienia przestępstwa przez pracownika Urzędu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj odpowiedział, że Prokuratura w 

drodze postępowania sprawę umorzyła, a Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra w tej 

sprawie złożyła zażalenie.  

 

Radny Sebastian Biały przedstawił następujące sprawy: 

- otrzymał kilka tygodni temu raporty RP, 

- Burmistrz zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. rozwiązał rezerwę  

  budżetową w kwocie 100 000,-zł, która była przeznaczona dla uchodźców, a za te kwotę  

  organizuje Dni Świebodzic. 

 

Zastępca Skarbnika Miasta Iwona Sułkowska poinformowała, że w Zarządzeniu 

Burmistrza o którym mówi rady powołano się na art. 222 i art. 257 pkt. ustawy o finansach 

publicznych. A więc na podstawie art. 222 w dziale 758 rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 

100 tys zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 na zorganizowanie imprezy 

miejskiej o charakterze masowym pod nazwą „Dni Świebodzic”. Natomiast upoważnienie 

Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie gminy związane z pomocą obywatelom 

Ukrainy pozwala w rozdziale 85231 przesunąć plan na wydatki związane z zakupem środków 

czystości dla obywateli Ukrainy w kwocie 4 tys zł. Dodała, że upoważnienie to w żaden 

sposób nie ma związku z rezerwą. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że w Biurze Rady 

znajdują się do wglądu następujące pisma: 

- pismo MKS VICTORIA w sprawie zabezpieczenia w budżecie kwoty 100 000,-zł 

- pismo mieszkanki Świebodzic wraz ze zdjęciami miejsc, które są brudne  

- zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej na „Narodowe Czytanie”, które odbędzie się   

dnia 3 września br. o godz. 11:00 przy ul. Świdnickiej 15. 
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Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zaprosił radnych do wzięcia 

udziału w rozpoczęciu roku szkolnego. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga zaprosił radnych do wzięcia udziału w Pikniku Lotniczym, 

który odbędzie się dnia 3 i 4 września br., następnie złożył podziękowania pani Dyrektor 

Biblioteki za zorganizowanie Narodowego Czytania.  

 

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

Czekaj zamknął obrady LXIV sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach. 

 

 
Protokołowała: 

H.  Grabiec 
A. Zimnicka 

 

 

 

          Zatwierdzam:    

                                                                                  

                                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                                                                                              Halina Mądra 

 

 

 

                                                                                 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                             Tomasz Czekaj 


