
Protokół Nr XXIII/2020
z sesji Rady Miejskiej w Ziębicach,

która odbyła się dnia 24 września 2020 r.,
 w Sali Konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Ziębicach

Godzina rozpoczęcia: 14:03

Godzina zakończenia: 15:46

Obecni radni: 15

Nieobecni radni: 0

W sesji uczestniczyli:

- Burmistrz Ziębic M. Szpilarewicz,

- Radca Prawny M. Pływacz,

- Skarbnik Gminy A. Słowik,

- Zastępca Naczelnika WFZRiP M. Domaradzka,

- Sołtysi Gminy Ziębice

1. Otwarcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Sobków otworzyła obrady XXIII sesji Rady Miejskiej

w Ziębicach i przywitała wszystkich przybyłych radnych oraz gości.

Przewodnicząca  poinformowała  o  wprowadzeniu  w  życie  zapisów ustawy o  dostępności

w kontekście pracy Rady Miejskiej. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Stwierdzono,  że  w  sesji  uczestniczy  15  radnych,  co  stanowi  quorum  niezbędne  do

podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał.

3. Przyjecie porządku obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  A.  Sobków  powiedziała,  że  wszyscy  radni  otrzymali

porządek obrad i  zapoznali  się z nim oraz spytała czy ktoś z obecnych wnosi uwagi lub

zmiany.

1. Proponowany porządek obrad: 

2. Otwarcie sesji.  

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Przyjęcie porządku obrad.
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5. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII Sesji Rady Miejskiej.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej  ceny jednostki paliwa

w gminie Ziębice na rok szkolny 2020/2021.

7. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do

Partnerstwa  powołanego  do  realizacji  projektu  pn.  „Ograniczenie  niskiej  emisji

poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy

Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok”.

8. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  spółkom

wodnym  dotacji  celowych  z  budżetu  Gminy  Ziębice  w  2020  roku  na  bieżące

utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania

dotacji i sposobu ich rozliczania.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

gruntowej zabudowanej pozostałym budynkiem niemieszkalnym o nr ewidencyjnym

382  (budynek  garażowy  Ochotniczej  Straży  Pożarnej)  położonej  w  Starczówku

w granicach działki 234/8 obręb 0025 Starczówek.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę nr 81/VIII/2019 Rady Miejskiej

w Ziębicach z  dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia  zasad  udzielania

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,

usytuowanym na terenie Gminy Ziębice. 

11. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały nr  44/VIII/2019 Rady

Miejskiej  w Ziębicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie

Gminy  Ziębice  poboru  podatków  rolnego,  leśnego  i  od  nieruchomości  od  osób

fizycznych  w  drodze  inkasa  oraz  określenia  inkasentów  i  ustalenia  wysokości

wynagrodzenia za inkaso.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2020

rok.

13. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie

Finansowej Gminy Ziębice na lata 2020-2030. 

14. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

15. Informacja Przewodniczącej Rady.

16. Interpelacje, wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie sesji.             
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Burmistrz  Ziębic  zgłosił  wniosek  formalny o  wprowadzenie  do  porządku obrad  projektu

uchwały ws.:

*   przystąpienia  Gminy  Ziębice  do  prac  nad  utworzeniem  i  opracowaniem  

dokumentów  programowych  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  

Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

→  Wprowadzenie  projektu  uchwały  ws. przystąpienia  Gminy  Ziębice  do  prac  nad

utworzeniem  i  opracowaniem  dokumentów  programowych  Zintegrowanych  Inwestycji

Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

Rada Miejska w Ziębicach w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”

i przy braku głosów „wstrzymujących się” wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.

Przyjęcie zmienionego porządku obrad.

Rada Miejska w Ziębicach w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”

i przy braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła zmieniony porządek obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  A.  Sobków  powiedziała,  że  wszyscy  Radni  otrzymali

projekty protokołów i mieli czas na zapoznanie się z nim. Przewodnicząca spytała, czy ktoś

wnosi uwagi i zarządziła głosowanie.

Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej.

Rada Miejska w Ziębicach w obecności 15 radnych 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”

i przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła protokół.

Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.

Rada Miejska w Ziębicach w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”

i przy braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół.

5.  Rozpatrzenie projektu  uchwały  ws.  ustalenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa w gminie

Ziębice na rok szkolny 2020/2021.

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ziębic. 

Komisja Budżetowa wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały.
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Rada Miejska w Ziębicach w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”

i  przy  braku  głosów  „wstrzymujących  się”  przyjęła  uchwałę  nr  209/VIII/2020  ws.

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa  w gminie Ziębice na rok szkolny 2020/2021.

6.  Rozpatrzenie projektu  uchwały  ws.  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  Partnerstwa

powołanego  do  realizacji  projektu  pn.  „Ograniczenie  niskiej  emisji  poprzez  wymianę

oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy

Złoty Stok”.

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika WFZRiP M. Domaradzka

Radny M. Jaźwiec zapytał jaki będzie szacowany koszt udziału naszej gminy i co to znaczy

oświetlenie  energooszczędne  -  czy  to  będą  np.  solary  czy  specjalne  żarówki

energooszczędne?

Pani  M.  Domaradzka  odpowiedziała,  że  wartość  dofinansowania  wyniesie  między 3  a  4

miliony zł, będzie to zależne od całościowego zakresu tego projektu, a oświetleniem będzie

oświetlenie ledowe.

Przewodnicząca Rady poprosiło o przedstawienie Radzie wstępnych założeń tego projektu.

Pani M. Domaradzka odpowiedziała, że żeby w ogóle przystąpić do realizacji zadania należy

złożyć wniosek o dofinansowanie. Zlecono wykonanie audytu oświetlenia ulicznego i na tej

podstawie  będą  wymieniane  oprawy  na  ledowe,  co  na  pewno  zmniejszy  koszty  prądu.

Dodała, że będzie to około 2000 opraw w całej gminie.

Radny  M.  Jaźwiec  zapytał  jak  to  się  ma  do  planów  utworzenia  farmy  fotowoltaicznej

i korzystania z darmowego prądu?

Burmistrz  Ziębic odpowiedział,  że  ten  projekt  jest  na razie  na etapie  wstępnej  koncepcji

przygotowania całej  dokumentacji.  Pojawiają się wątpliwości dotyczące chociażby kwestii

zamówień publicznych. Gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia procedury zamówienia

publicznego  przy  zakupie  energii  elektrycznej.  Burmistrz  powiedział,  że  tutaj  przede

wszystkim  pojawiają  się  problemy natury  prawnej,  organizacyjnej,  z  którymi  muszą  się

borykać samorządy i  nie wiązałby tych dwóch rzeczy. Budowa farmy fotowoltaicznej na

potrzeby Gminy Ziębice to tak naprawdę energia elektryczna na potrzeby jednostek gminy

np.  szkół  czy oczyszczalni  ścieków.  To zupełnie  inne  projekty  i  zdaniem Burmistrza  na

pewno warto zainwestować, ale póki co jest to konkurs- należy złożyć aplikację konkursową.

Jest duże ryzyko, że Gmina nie otrzyma tych środków, natomiast zawsze trzeba próbować.
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Radny W. Sala zapytał czy zostały rozwiane wątpliwości odnośnie współpracy z gminą Złoty

Stok?

Burmistrz  odpowiedział,  że  tak.  Gmina  Złoty  Stok  ma  na  własność  sieć  oświetlenia

ulicznego, więc właścicielem nie jest  Tauron jak to w przypadku wszystkich pozostałych

gmin.  Były  takie  wątpliwości  czy  przystąpienie  Gminy Złoty  Stok  do  tego  projektu  nie

spowoduje,  że my możemy mieć  problemy przy ocenie naszego wniosku.  Po konsultacji

z panią, która prowadzi ten projekt ustalono, że takiego ryzyka nie ma.

Rada Miejska w Ziębicach w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”

i  przy  braku  głosów  „wstrzymujących  się”  przyjęła  uchwałę  nr  210/VIII/2020  ws.

wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn.

„Ograniczenie  niskiej  emisji  poprzez  wymianę  oświetlenia  na  energooszczędne  na

terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok”.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały ws.  określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji

celowych z budżetu Gminy Ziębice w 2020 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji

wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy A. Słowik. 

Rada Miejska w Ziębicach w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”

i  przy  braku  głosów  „wstrzymujących  się”  przyjęła  uchwałę  nr  211/VIII/2020  ws.

określenia  zasad  udzielania  spółkom  wodnym  dotacji  celowych  z  budżetu  Gminy

Ziębice  w  2020  roku  na  bieżące  utrzymanie  urządzeń  melioracji  wodnych,  trybu

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

zabudowanej  pozostałym  budynkiem  niemieszkalnym  o  nr  ewidencyjnym  382  (budynek

garażowy Ochotniczej Straży Pożarnej) położonej w Starczówku  w granicach działki 234/8

obręb 0025 Starczówek.

Projekt  uchwały  przedstawił  Burmistrz  Ziębic  M.  Szpilarewicz  i  poinformował

o autopoprawkach. 

Komisja Budżetowa wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały.

Rada Miejska w Ziębicach w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”

i  przy  braku  głosów  „wstrzymujących  się”  przyjęła  uchwałę  nr  212/VIII/2020  ws.
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wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  gruntowej  zabudowanej  pozostałym

budynkiem niemieszkalnym o nr ewidencyjnym 382 (budynek garażowy Ochotniczej

Straży  Pożarnej)  położonej  w  Starczówku  w  granicach  działki  234/8  obręb  0025

Starczówek.

9.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  zmieniający  uchwałę  nr  81/VIII/2019  Rady  Miejskiej

w Ziębicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na

prace  konserwatorskie,  restauratorskie,  lub  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do

rejestru  zabytków  lub  znajdującym  się  w  gminnej  ewidencji  zabytków,  usytuowanym  na

terenie Gminy Ziębice. 

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ziębic. 

Komisja Budżetowa wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały.

Rada Miejska w Ziębicach w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”

i przy braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę nr 213/VIII/2020 zmieniającą

uchwałę  nr 81/VIII/2019 Rady  Miejskiej  w Ziębicach z  dnia  27  czerwca 2019 roku

w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,

restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Gminy

Ziębice. 

10.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  44/VIII/2019  Rady

Miejskiej  w Ziębicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy

Ziębice poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze

inkasa oraz określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy A. Słowik. 

Komisja Budżetowa wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały.

Rada Miejska w Ziębicach w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”

i przy braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę nr 214/VIII/2020 ws. zmiany

uchwały nr 44/VIII/2019 Rady Miejskiej  w Ziębicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie

zarządzenia  na  terenie  Gminy  Ziębice  poboru  podatków  rolnego,  leśnego  i  od

nieruchomości  od  osób  fizycznych  w  drodze  inkasa  oraz  określenia  inkasentów

i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2020 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy A. Słowik i przedstawiła autopoprawki. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała o zakres tej planowanej przebudowy cmentarza. Na

co zostaną wydatkowane 100 000 zł i kiedy zadanie zostanie zakończone.

Burmistrz odpowiedział, że to zadanie dotyczy alejek cmentarnych i muru cmentarnego. Jest

dokumentacja przygotowana przez Gminę Ziębice, która niedługo straci ważność, więc jest

to próba ratowania tej dokumentacji, która opiewa na ponad 3 miliony złotych. 

Na początek jako pierwsze zadanie wskazano tę  główną środkową alejkę prowadzącą od

kaplicy cmentarnej w górę, ponieważ przez nią będzie prowadzona główna nitka kanalizacji

deszczowej, do której będą wpinane później pozostałe alejki. W ten sposób dokumentacja

będzie uratowana i całe zadanie będzie mogło być realizowane już w kolejnych latach, ale też

stopniowo. Burmistrz Ziębic dodał, że chciałby, aby jeszcze w tym roku udało się tę alejkę

wykonać i  żeby to zadanie nie spadło na wydatki niewygasające.  Najpierw jednak trzeba

znaleźć wykonawcę, który podejmie się tego wyzwania.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  A.  Sobków  zapytała  o  umowę,  na  utrzymanie  zieleni

(planowany wydatek 45 000 zł). Czy poprzednia umowa już się skończyła?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że poprzednia umowa była zawarta do końca września, a ze

względu na pogodę trzeba jeszcze zabezpieczyć środki, aby ta zieleń była dalej utrzymywana.

Radny W. Ochał zapytał o skate park, który był planowany w poprzednim projekcie uchwały

i został teraz zdjęty, a teraz zaplanowano w kwocie 50 tysięcy zł. modernizację boiska przy

ulicy Mickiewicza. 

Burmistrz  Ziębic  M.  Szpilarewicz  odpowiedział,  że  skate  park  ma  powstać  przy  hali

widowiskowo sportowej, a z racji tego, że minie jeszcze trochę czasu zanim zadanie zostanie

tam zrealizowane, postanowiono wykorzystać boisko do koszykówki przy ul. Mickiewicza

i po wykonaniu naprawy jego nawierzchni będzie możliwy montaż urządzeń do takiego skate

parku.  Dodał,  że  pojawia  się  także  szansa  na  uzyskanie  dofinansowania  na  zakup  tych

urządzeń. 

Radny W. Iskra zapytał czy te urządzenia będzie można później ewentualnie przenieść w inną

lokalizację.

Burmistrz Ziębic odpowiedział, że tak. Poinformował także o stanie porozumień z powiatem

ws. remontów dróg.
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Przewodnicząca Rady A. Sobków zapytała o dokapitalizowanie spółek gminnych.

Burmistrz  Ziębic odpowiedział,  że  nie  są to dokapitalizowania jak w latach poprzednich,

czyli  na  funkcjonowanie  i  utrzymanie  bieżące  tych  spółek.  ZWiK  wykonuje  kanalizację

w Skalicach  i  pojawiła  się  możliwość  wykonania  nowej  nawierzchni  na  drodze  bocznej

gminnej  po  wykonanej  kanalizacji  sanitarnej.  Uznano,  że  warto  takie  zdanie

zrealizować, a będzie to 12 zadanie drogowe w tym roku. Za dokapitalizowanie spółka zleci

wykonanie nowej nawierzchni.  Zakład Usług Komunalnych zostanie dokapitalizowany 15

tysiącami zł na zakup wagi do PSZOKu.

Radny  W.  Iskra  poprosił  uczulić  sołtysów,  aby  zmiany  dotyczące  funduszu  sołeckiego

wpływały na czas.  

Komisja Budżetowa wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały.

Rada Miejska w Ziębicach w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”

i przy braku głosów „wstrzymujących się”  przyjęła uchwałę nr 215/VIII/2020 ws.  zmian

w budżecie Gminy Ziębice na 2020 rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały ws.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

Ziębice na lata 2020-2030.

Projekt  uchwały  przedstawiła  Skarbnik  Gminy  A.  Słowik  i  poinformowała

o autopoprawkach. 

Komisja Budżetowa wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały.

Rada Miejska w Ziębicach w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”

i przy braku głosów „wstrzymujących się”  przyjęła uchwałę nr 216/VIII/2020 ws.  zmian

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2020-2030.

13.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  ws.  przystąpienia  Gminy  Ziębice  do  prac  nad

utworzeniem  i  opracowaniem  dokumentów  programowych  Zintegrowanych  Inwestycji

Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika WFZRiP M. Domaradzka,

Rada Miejska w Ziębicach w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”

i  przy  braku  głosów  „wstrzymujących  się”  przyjęła  uchwałę  nr  217/VIII/2020  ws.
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przystąpienia Gminy Ziębice do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów

programowych  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  Południowego  Obszaru

Funkcjonalnego.

14. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz omówił najważniejsze wydarzenia.

Radny J. Koprowski zapytał czy jest możliwość negocjacji z właścicielem budynku byłego

Browaru, żeby sam odstąpił aby nie musieć przechodzić całej długiej procedury prawnej. 

Burmistrz powiedział, że jest to podmiot, który mimo wszystko podejmuje jakieś działania.

Zapewnił jednak, że próby będą podejmowane.

Radca Prawny M. Pływacz dodał, że dla gminy najlepiej było by uzgodnić dalsze losy tej

nieruchomości  z  właścicielem,  ale  cały  czas  pojawia  się  problem  z  doręczeniem

korespondencji. To podmiot, który nie odpowiada na żadne wyzwania. 

Radny M. Jaźwiec podziękował za zajęcie się tym tematem.

Zapytał także o DIS- (walne zgromadzenie wspólników odbyło się 30 czerwca) co z tym

dalej.

Burmistrz odpowiedział, że ta spółka, którą utworzyło kilka gmin dolnośląskich miała służyć

rekultywacji, a później monitoringowi, składowisk odpadów komunalnych, które znajdują się

w tych gminach. Najlepiej byłoby już wyjść z tego projektu, ale o tym Burmistrz chciałby

szczegółowo  porozmawiać  na  Komisjach,  bo  na  gminie  będzie  ciążył  obowiązek

monitorowania tego składowiska i dbania o niego jeszcze przez kolejne lata (ok. 45 lat.)

Burmistrz  przedstawił  szczegóły walnego zgromadzenia i  podsumował,  że  nieopłacalnym

było dla gminy przystępowanie do tego przedsięwzięcia. 

Radny M. Kuriata zapytał o spotkanie z przedstawicielami PKP SA. 

Burmistrz odpowiedział, że współpraca z tą spółką jest trudna i wiedzą o tym mieszkańcy,

którzy mieszkają w budynkach kolejowych. Kwestia uporządkowania czegoś, posprzątania,

wykoszenia  to  jest  duży  problem.  Cała  droga  od  ulicy  Kolejowej  w  stronę  dworca

kolejowego nie jest drogą gminną, chodnik, parking ani trawnik nie jest gminny. Wszystko

należy do PKP. Rozmowy z tą spółką trwają, bo jest to wstyd żeby tak wyglądało to miejsce. 

Gmina nie do końca chce wykonywać za PKP jakiś działań i nie będzie finansować rzeczy,

które powinny być finansowane przez przez PKP.
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15. Informacja Przewodniczącej Rady.

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły m. in. pisma: 

– pisma Wojewody ws.  prowadzonych  postępowań  nadzorczych  wobec  uchwały Nr

197/VIII/2020 Rady Miejskiej  w Ziębicach z  dnia 25 czerwca 2020 r.  w sprawie

utworzenia  parku  kulturowego  pod  nazwą  Park  Kulturowy  Opactwo  Cystersów

w  Henrykowie  (rozstrzygnięcie  nadzorcze)  oraz  uchwały nr 203/VIII/2020

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie powołania komisji

inwentaryzacyjnej mienia.

– Zarządzenie  Burmistrza  nr  162/2020  (wykonanie  budżetu  Gminy  za  pierwsze

półrocze)

– sprawozdanie z kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP

– pismo  DUW  z  prośbą  o sporządzenie  informacji  dotyczącej  skarg  i wniosków

przyjmowanych i załatwianych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. 

– pismo  Prokuratury  Rejonowej  ws.  prowadzonego  postępowania  do  uchwały  nr

229/VII/2017 ws. Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy

Ziębice.

– Pismo  do  wiadomości  ws.  awarii  pieca  c.o.  i  wymiany  „kopciucha”  na  piec

ekologiczny w budynku PKP ( pismo od poseł M. Wielichowskiej)

– zaproszenia 

Wszystkie pisma dostępne są w Biurze Rady.

Przewodnicząca Rady podziękowała swoim Zastępcom za zastępstwo w pełnieniu dyżuru

w  ostatnich  tygodniach  w  Biurze  Rady  Miejskiej.  Podziękowała  Radnym  za  udział

w uroczystościach na cmentarzu przy grobach Sybiraków i Żołnierzy, a także pod pomnikiem

Orła Piastowskiego.

16. Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny  J.  Kozłowski  powiedział,  że  otrzymał  z  nadzoru  budowlanego  pismo,  które

bezwzględnie  zakazuje  użytkowania  obiektu  szkolnego  oraz  zespołu  parkowo-pałacowy

w Służejowie. Radny poinformował, że mieszkają tam 2 rodziny i zapytał co z nimi, skoro

jest zakaz użytkowania. Zapytał też co z tym budynkiem.

Burmistrz Ziębic M. Szpilarewicz odpowiedział, że zakaz dotyczy obiektu świetlicy, a więc

tylko  części  tego  budynku.  Oczywiście  cały  budynek  jest  w  bardzo  złym stanie.  Urząd

zdecydował, że chciałby te dwie rodziny do końca roku tego wysiedlić i zaproponować im
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inne mieszkania komunalne. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wydał pisemną zgodę na

wystawienie tego budynku na sprzedaż.

Radny W. Iskra powiedział, że jakiś czas temu ustalono, że  frezowina uzyskana z remontu

drogi Nowy Dwór – Skalice będzie przekazywana na drogę łączącą Krzelków z Krzelkowem

(Jasłówkiem). Radny dodał, że tam tego nie widzi.

Burmistrz potwierdził, że będzie to tam przekazane.

Radny  W.  Lach  poprosił,  aby  w  okolicach  pomnika  w  Brukalicach,  właściciel  terenu

uporządkował hałdy ziemi, gdyż wyglądają nieestetycznie.

Burmistrz odpowiedział, żeby Radni udali się do właściciela i przekonali go, żeby tę pryzmę

usunął.

17. Zamknięcie sesji.             

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Sobków zamknęła obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej

w Ziębicach.

Na tym protokół zakończono.

Nagranie audio stanowi integralną część protokołu.

Głosowania imienne stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: Agata Sobków                                ...……………………….

Protokolant: Monika Mikosz                                                              ……..……………………
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