RM.0002.2.2018
P R O T O K Ó Ł Nr XLVIII/18
Z SESJI
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia 27 lutego 2018 roku
XLVIII sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 27 lutego 2018 roku
w Stroniu Śląskim, rozpoczęła się o godzinie 10:00, zakończyła się o godzinie
12:25. Obradom przewodniczył Pan Ryszard Wiktor.
Protokolantem była Agnieszka Gawron.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Pan Ryszard Wiktor Przewodniczący Rady Miejskiej o godzinie 10:00
otworzył XLVIII sesję Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, przywitał wszystkich
zebranych. Następnie stwierdził prawomocność obrad, na sali obecnych było
15 radnych, lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
4. Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowopowodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy
Stronie Śląskie.
Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie
na rok 2018 - projekt nr 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Samorządowych
w Stroniu Śląskim – projekt nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stronie Śląskie
– projekt nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia
do usunięcia naruszenia prawa - projekt nr 4.

wezwania

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
w Stroniu Śląskim na lata 2018 – 2021 - projekt nr 5.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nieruchomości położonej
w Starym Gierałtowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 53 - projekt
nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Biała
Marianna" - projekt nr 7.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego oraz do klas
pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Stronie Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
– projekt nr 8.
13. Sprawozdanie Burmistrza
w okresie między sesjami.

Stronia

Śląskiego

z

bieżącej

działalności

14. Interpelacje radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
17. Zakończenie XLVIII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Wiktor, zapytał zebranych,
czy są wnioski o zmianę porządku obrad. Radny Pan Miłosz Węgrzyn, złożył
wniosek o wyłączenie z porządku obrad punktu nr 6. Zaproponował, aby
projekt uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu
Śląskim został podjęty w nowej kadencji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem wniosku o wyłączenie
z porządku obrad punktu nr 6, głosowało 6 radnych „za”, tak więc wniosek nie
uzyskał bezwzględnej większości ustawowego składu rady.
Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Protokół z XLVII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. Za przyjęciem
protokołów głosowało 14 radnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu.
Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego
oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.
Pan Zbigniew Frodyma, Przewodniczący Komisji Infrastruktury
i Porządku Publicznego, wprowadził zebranych do tematu. Następnie Pan
Ryszard Wiktor Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego udzielił głosu
gościom zaproszonym. Głos zabrali:
- Pan Władysław Wilczek, Komendant Oddziału Miejsko – Gminnego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Stroniu Śląskim.
- asp. Pan Michał Pawlik z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kłodzku,
- Pan Zbigniew Łopusiewicz Burmistrz Stronia Śląskiego.
Informacje przedstawione przez Komendanta Oddziału Miejsko – Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Stroniu
Śląskim, stanowią załącznik do niniejszego protokołu w wersji papierowej.
O godz. 10:09 na salę obrad opuścił Radny Pan Zbigniew Dyląg.
Powrócił na salę obrad o godz. 10:14.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie
na 2018 rok – projekt nr 1.
Pani Grażyna Konopka Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały
nr 1.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wiktor, poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Stronia Śląskiego o przedstawienie opinii
dotyczącej projektu uchwały nr 1.
Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały nr 1 zaopiniowała pozytywnie
i wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.
Projekt uchwały nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego poddał uchwałę pod
głosowanie i tak za przyjęciem uchwały nr XLVIII/305/18 głosowało 15
obecnych radnych (jednogłośnie).
Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Samorządowych
w Stroniu Śląskim – projekt nr 2.
Radny Pan Miłosz Węgrzyn w imieniu trójki Radnych, Radnej Pani
Moniki Snopkowskiej oraz Radnego Pana Zbigniewa Dyląga, Radnego Pana
Miłosza Węgrzyna przedstawił propozycję poprawek do projektu uchwały nr
2.
Przewodniczący Rady o godzinie 11:05 ogłosił przerwę.
Obrady wznowiono o godz. 11:20.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wiktor, poprosił Przewodniczącą
Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia o przedstawienie opinii dotyczącej poprawek
do projektu uchwały nr 2.
Komisja Oświaty Sportu i Zdrowia poprawki do projektu uchwały nr 2
zaopiniowała negatywnie.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wiktor, poprosił o przegłosowanie poprawek
do projektu uchwały nr 2.
Radny Pan Miłosz Węgrzyn złożył wniosek formalny o głosowanie imienne
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w sprawie głosowania nad przyjęciem poprawek do projektu uchwały nr 2.
Przewodniczący Rady poddał poprawki do projektu uchwały nr 2
pod głosowanie imienne:
Poprawka nr 1:
Pan Jan Biały – „wstrzymał się” od głosu.
Pani Krystyna Brzezicka - oddał głos „przeciw” przyjęciu poprawki nr 1
do projektu uchwały.
Pan Stanisław Dobrowolski – oddał głos „przeciw” przyjęciu poprawki nr 1
do projektu uchwały.
Pan Zbigniew Dyląg – oddał głos „za” przyjęciem poprawki nr 1 do projektu
uchwały.
Pan Jan Florowski – oddał głos „przeciw” przyjęciu poprawki nr 1 do projektu
uchwały.
Pan Zbigniew Frodyma – oddał głos „przeciw” przyjęciu poprawki nr 1
do projektu uchwały.
Pan Dariusz Gulij – oddał głos „przeciw” przyjęciu poprawki nr 1 do projektu
uchwały.
Pani Gabriela Janiszewska - oddał głos „przeciw” przyjęciu poprawki nr 1
do projektu uchwały.
Pani Magdalena Laskowska – oddał głos „przeciw” przyjęciu poprawki nr 1
do projektu uchwały.
Pan Cyprian Najduch – oddał głos „za” przyjęciem poprawki nr 1 do projektu
uchwały.
Pan Zdzisław Pakuła – oddał głos „za” przyjęciem poprawki nr 1 do projektu
uchwały.
Pan Wiesław Ryczek – oddał głos „za” przyjęciem poprawki nr 1 do projektu
uchwały.
Pani Monika Snopkowska – oddała głos „za” przyjęciem poprawki nr 1
do projektu uchwały.
Pan Miłosz Węgrzyn – oddał głos „za” przyjęciem poprawki nr 1 do projektu
uchwały.
Pan Ryszard Wiktor – oddał głos „przeciw” przyjęciu poprawki nr 1 do projektu
uchwały.
Wiceprzewodnicząca – Pani Gabriela Janiszewska policzyła głosy
i tak uzyskano 6 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”, 1 osoba wstrzymała
się od głosowania.
Poprawka nr 2:
Pan Jan Biały – „wstrzymał się” od głosu.
Pani Krystyna Brzezicka - oddał głos „przeciw” przyjęciu poprawki nr 2
do projektu uchwały.
Pan Stanisław Dobrowolski – oddał głos „przeciw” przyjęciu poprawki nr 2
do projektu uchwały.
Pan Zbigniew Dyląg – oddał głos „za” przyjęciem poprawki nr 2 do projektu
uchwały.
Pan Jan Florowski – oddał głos „przeciw” przyjęciu poprawki nr 2 do projektu
uchwały.

Pan Zbigniew Frodyma – oddał głos „przeciw” przyjęciu poprawki nr 2
do projektu uchwały.
Pan Dariusz Gulij – oddał głos „przeciw” przyjęciu poprawki nr 2 do projektu
uchwały.
Pani Gabriela Janiszewska - oddał głos „przeciw” przyjęciu poprawki nr 2
do projektu uchwały.
Pani Magdalena Laskowska – oddał głos „przeciw” przyjęciu poprawki nr 2
do projektu uchwały.
Pan Cyprian Najduch – oddał głos „za” przyjęciem poprawki nr 2 do projektu
uchwały.
Pan Zdzisław Pakuła – oddał głos „za” przyjęciem poprawki nr 2 do projektu
uchwały.
Pan Wiesław Ryczek – oddał głos „za” przyjęciem poprawki nr 2 do projektu
uchwały.
Pani Monika Snopkowska – oddała głos „za” przyjęciem poprawki nr 2
do projektu uchwały.
Pan Miłosz Węgrzyn – oddał głos „za” przyjęciem poprawki nr 2 do projektu
uchwały.
Pan Ryszard Wiktor – oddał głos „przeciw” przyjęciu poprawki nr 2 do projektu
uchwały.
Wiceprzewodnicząca – Pani Gabriela Janiszewska policzyła głosy
i tak uzyskano 6 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”, 1 osoba wstrzymała
się od głosowania.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wiktor, poprosił Przewodniczącą
Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia o przedstawienie opinii dotyczącej projektu
uchwały nr 2.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały nr 2 zaopiniowała
pozytywnie i wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.
Przewodniczący Rady poddał projektu uchwały nr 2 pod głosowanie
imienne:
Pan Jan Biały – „wstrzymał się” od głosu.
Pani Krystyna Brzezicka - oddała głos „za” przyjęciem projektu uchwały.
Pan Stanisław Dobrowolski – oddał głos „za” przyjęciem projektu uchwały.
Pan Zbigniew Dyląg – oddał głos „przeciw” przyjęciu projektu uchwały.
Pan Jan Florowski – oddał głos „za” przyjęciem projektu uchwały.
Pan Zbigniew Frodyma – oddał głos „za” przyjęciem projektu uchwały.
Pan Dariusz Gulij – oddał głos „za” przyjęciem projektu uchwały.
Pani Gabriela Janiszewska - oddała głos „za” przyjęciem projektu uchwały.
Pani Magdalena Laskowska – oddała głos „za” przyjęciem projektu uchwały.
Pan Cyprian Najduch – oddał głos „przeciw” przyjęciu projektu uchwały.
Pan Zdzisław Pakuła – „wstrzymał się” od głosu.
Pan Wiesław Ryczek – oddał głos „za” przyjęciem projektu uchwały.
Pani Monika Snopkowska – oddała głos „przeciw” przyjęciu projektu uchwały.
Pan Miłosz Węgrzyn – oddał głos „przeciw” przyjęciu projektu uchwały.
Pan Ryszard Wiktor – oddał głos „za” przyjęciem projektu uchwały.
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Wiceprzewodnicząca – Pani Gabriela Janiszewska policzyła głosy
i tak uzyskano 9 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 2 osoby wstrzymały
się od głosowania.
Projekt uchwały nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Ryszard Wiktor poinformował, iż w wyniku głosowania
uchwała nr XLVIII/306/18 została przyjęta.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stronie Śląskie
– projekt nr 3.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wiktor, poprosił Przewodniczących
Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Infrastruktury i Porządku
Publicznego o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały nr 3.
Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały nr 3 zaopiniowała pozytywnie
i wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.
Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego projekt uchwały nr 3
zaopiniowała pozytywnie i wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.
Projekt uchwały nr 3 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego poddał uchwałę
pod głosowanie i tak za przyjęciem uchwały nr XLVIII/307/18 głosowało 15
obecnych radnych (jednogłośnie).
Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania
do usunięcia naruszenia prawa - projekt nr 4.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wiktor, poprosił Przewodniczących
Komisji Oświaty Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego o przedstawienie
opinii dotyczącej projektu uchwały nr 4.
Komisja Oświaty Sportu i Zdrowia projekt uchwały nr 4 zaopiniowała
pozytywnie i wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.
Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały nr 4 zaopiniowała pozytywnie
i wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.
Komisja Rozwoju Gospodarczego projekt uchwały nr 4 zaopiniowała
pozytywnie i wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.
Projekt uchwały nr 4 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego poddał uchwałę
pod głosowanie i tak za przyjęciem uchwały nr XLVIII/308/18 głosowało 15
obecnych radnych (jednogłośnie).
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
w Stroniu Śląskim na lata 2018 – 2021 - projekt nr 5.
Pan Krzysztof Irzyński, Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Stroniu Śląskim przedstawił projekt uchwały nr 5.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wiktor, poprosił Przewodniczących Komisji
Budżetu i Finansów oraz Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego
o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały nr 5.
Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały nr 5 zaopiniowała pozytywnie
i wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.
Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego projekt uchwały nr 5
zaopiniowała pozytywnie i wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.
Projekt uchwały nr 5 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego poddał uchwałę
pod głosowanie i tak za przyjęciem uchwały nr XLVIII/309/18 głosowało 15
obecnych radnych (jednogłośnie).
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nieruchomości położonej
w Starym Gierałtowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 53
- projekt nr 6.
Pan Zbigniew Łopusiewicz Burmistrz Stronia Śląskiego przedstawił
poprawkę do projektu uchwały nr 6.
Pani Mieczysław Markarewicz przedstawił projekt uchwały nr 6.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wiktor, poprosił Przewodniczących Komisji
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego o przedstawienie opinii dotyczącej projektu
uchwały nr 6.
Komisja Oświaty Sportu i Zdrowia projekt uchwały nr 6 zaopiniowała
pozytywnie i wniosła o przyjęcie projektu z poprawkami.
Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały nr 6 zaopiniowała pozytywnie
i wniosła o przyjęcie projektu z poprawkami.
Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego projekt uchwały nr 6
zaopiniowała pozytywnie i wniosła o przyjęcie projektu z poprawkami.
Komisja Rozwoju Gospodarczego projekt uchwały nr 6 zaopiniowała
pozytywnie i wniosła o przyjęcie projektu z poprawkami.
Projekt uchwały nr 6 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego poddał uchwałę
pod głosowanie i tak za przyjęciem uchwały nr XLVIII/310/18 głosowało 15
obecnych radnych (jednogłośnie).
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
"Biała Marianna" - projekt nr 7.
Pan Zbigniew Łopusiewicz Burmistrz Stronia Śląskiego przedstawił
projekt uchwały nr 7.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wiktor, poprosił Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały
nr 7.
Komisja Rozwoju Gospodarczego projekt uchwały nr 7 zaopiniowała
pozytywnie i wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.
Projekt uchwały nr 7 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego poddał uchwałę
pod głosowanie i tak za przyjęciem uchwały nr XLVIII/311/18 głosowało
15 obecnych radnych (jednogłośnie).
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Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego oraz do klas
pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Stronie Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
– projekt nr 8.
Pan Dariusz Chromiec, Zastępca Burmistrza przedstawił projekt
uchwały nr 8.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wiktor, poprosił Przewodniczącą Komisji
Oświaty, Sportu i Zdrowia o przedstawienie opinii dotyczącej projektu
uchwały nr 8.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały nr 8 zaopiniowała
pozytywnie i wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.
Projekt uchwały nr 8 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego poddał uchwałę
pod głosowanie i tak za przyjęciem uchwały nr XLVIII/312/18 głosowało
15 obecnych radnych (jednogłośnie).
Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności
w okresie między sesjami.
Pan Zbigniew Łopusiewicz, Burmistrz Stronia Śląskiego przedstawił
sprawozdanie z bieżącej działalności w okresie między sesjami, które stanowi
załącznik do niniejszego protokołu w wersji papierowej. Burmistrz przedstawił
również wynik konsultacji społecznych dotyczących włączenia Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim.
Interpelacje Radnych.
Interpelacje nie zostały złożone.
Zapytania i wolne wnioski.
-

W niniejszym punkcie obrad, głos zabrali:
Radny Pan Jan Florowski,
Radna Pani Krystyna Brzezicka,
Radny Pan Wiesław Ryczek,
Radny Pan Jan Biały.
Sprawy bieżące Rady Miejskiej.

W niniejszym punkcie obrad, głos zabrali:
- Pan Ryszard Wiktor Przewodniczący Rady,
- Pan Jakub Chilicki Dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury,
- Pani Renata Nowak Prezes Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia
Niedźwiedzia” Sp. z o.o.

Zakończenie XLVIII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i udział
w obradach i o godzinie 12:25 zamknął XLVIII sesję Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Gawron
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor
/-/ podpis nieczytelny

Nagranie protokołu w wersji (plik audio), dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – Rada Miejska – Protokoły z sesji – Protokoły sesji Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego 2018 rok - VII kadencja.
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