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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 Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie  

    międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: 

1) udzielenia dopłaty do ceny wody za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla odbiorców 

usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Świebodzice. 

 

8.   Informacje dla radnych. 

10.  Zakończenie obrad. 

 

Termin posiedzenia:  26 października 2022 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15:30 

Godzina zakończenia: 16:30 

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

 

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra  otworzyła sesję, powitała radnych Rady 

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

miasta. 

 

2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra stwierdziła prawomocność obrad sesji.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

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

Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad. 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej  o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

W dniu 07.09.2022 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra uczestniczyła w 

spotkaniu konsultacyjnym w sprawie przebiegu linii kolejowej CPK, wysłała drogą  

e-mailową życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wsparła finansowo zbiórkę na 

Antosia i załatwiała sprawy bieżące. 

 

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że w związku z 

nieobecnością Burmistrza Miasta na dzisiejszej sesji sprawozdanie nie zostanie przedstawione.   
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6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

 

Radny Łukasz Kwadrans przekazał, że to już druga sesja na której nie ma Burmistrza i 

Zastępcy. Zdaniem radnego jest to paraliż samorządu. 

 

Na obrady przybył radny Krystian Wołoszyn, Sebastian Biały i Skarbnik Miasta Iwona 

Wojciechowska-Zatorska. 

 

Radni nie zgłosili interpelacji, wniosków i zapytań. 

 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały: 

 

1) Uchwała Nr LXVIII/371/2022 w sprawie udzielenia dopłaty do ceny wody za dostawę 

wody i odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świebodzice. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra, że projekt został przekazany do mecenasa 

w celu sprawdzenia pod względem formalno-prawnym. Mecenas Jerzy Świteńki naniósł 

poprawki w podstawie prawnej, a w uzasadnieniu  wykropkowane miejsca zostały uzupełnione 

o daty, kwoty. 

 

Radny Łukasz Kwadrans przekazał, iż przyjmuje poprawki merytoryczne w podstawie 

prawnej. Dodał, że po poprawkach naniesionych przez Mecenasa radni nie są już autorami 

uzasadnienia. Radny zaproponował pozostawienie akapitu 2 i 3 pierwotnego uzasadnienia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra zwróciła się do Mecenasa Jarosława 

Wasyliszyna z zapytaniem, czy w uzasadnieniu mogą być wykropkowane miejsca. Uzyskała 

odpowiedź, że w uzasadnieniu projektu uchwały nie może być wykropkowanych miejsc, muszą 

być podane konkretne dane.  

 

Radny Łukasz Kwadrans złożył wniosek merytoryczny aby w uzasadnieniu zostawić tylko 

akapit 2 i 3. 

 

Radny Marek Gąsior poprosił o 10 minutową przerwę. 

 

Ogłoszono przerwę w obradach. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Radny Łukasz Kwadrans uzupełnił swój wniosek, o pozostawienie jeszcze akapitu 4. 

 

Poddano pod głosowanie wniosek radnego Łukasza Kwadransa. 

Wynik głosowania: 

17 głosów – „za” 

1 głos – przeciw 

2 głos – wstrzymujące się 
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Wniosek został przyjęty – załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z wnioskiem. 

Wynik głosowania: 

20 głosów – „za” 

0 głos – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie– załącznik nr 4 do protokołu. 

 

8. Informacje dla radnych. 

 

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

się następujące pisma: 

- pismo firmy ARCHIPOL dot. biometanowni, 

- skarga Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej, 

- analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników  Urzędu i podległych jednostek. 

 

Radny Sebastian Biały przekazał, że w związku z nieobecnością Burmistrza nie można 

uzyskać informacji w sprawie zawartego porozumienia między gminą, a firmą ARCHIPOL i 

dowiedzieć się czy gmina będzie brała udział w sprzedaży węgla. 

 

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

zamknęła obrady LXVIII sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach. 

 

 
Protokołowała: 

A. Zimnicka 

B. H. Grabiec 

 

 

 

          Zatwierdzam:    

                                                                                  

                                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                                                                                             Halina Mądra 


