Protokołowała
H. Demska
Protokół nr LIX/14
sesji Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 10 kwietnia 2014 roku
Po sprawdzeniu quorum, LIX sesję Rady Miejskiej w Siechnicach otworzył
i obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kasprowicz.
W sesji uczestniczyło 13 radnych ( lista obecności w załączeniu) i burmistrz Milan Ušák.
Obecni byli pracownicy samorządowi i przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy.
Ad. 1. Za przyjęciem następującego porządku sesji głosowało 11 radnych:
12. Wnioski do porządku obrad.
13. Zatwierdzenie protokołu LVIII sesji Rady Miejskiej.
14. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady Miejskiej i przewodniczących
komisji.
15. Informacje i komunikaty burmistrza.
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Samorządowego śłobka
w Siechnicach i nadania statutu.
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy
Siechnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice
w roku 2014 kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu.
19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice
w roku 2014 kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty rat otrzymanych
kredytów i poŜyczek.
20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach.
21. Interpelacje i zapytania.
22. Wolne wnioski.
Ad.2. Za zatwierdzeniem protokołu sesji nr LVIII/14 głosowało 11 radnych.
Ad.3. Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kasprowicz poinformował:
- o treści pisma Małgorzaty Grudzień Walickiej dotyczącym wykupu działki w Świętej
Katarzynie,
- o konieczności złoŜenia oświadczeń majątkowych, w 2 egzemplarzach wraz z rozliczeniem
podatku, do końca miesiąca,
- o zakazie głosowania przez radnych, jeŜeli głosowanie dotyczy interesu prawnego radnego,
- o wyjeździe wraz z burmistrzem na Forum Samorządowe do Kudowy.
Radna ElŜbieta Rzewuska podziękowała radnym, straŜy miejskiej, policji i pracownikom
urzędu za udział w Marszu Katyńskim i pomoc w przygotowaniu uroczystości.
Ad.4. Burmistrz Milan Ušák podziękował pracownikom GCK i biblioteki za wystąpienie
w roli inicjatora obchodów i przygotowanie znakomitej imprezy z okazji obchodów rocznicy
zbrodni katyńskiej, następnie poinformował o aktualnych ustaleniach na forum Dolnośląskiej
Inicjatywy Samorządowej ( przetarg na rekultywację wysypiska jest rozstrzygnięty),
Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej ( trwają rozmowy na temat rozwoju gminy
np. poprzez strefę aktywności, inkubator przedsiębiorczości oraz rozmowy o ewentualnym
przejęciu stacji PKP). Udało się wynegocjować z Zarządem Województwa Dolnośląskiego,
Ŝe nie będzie zakazu by startować z programem równocześnie w ramach ZIT np. kanalizacja
jest tu istotna dla gminy ( moŜemy liczyć na 20-30 mln zł na program ZIT). W tym tygodniu
zostanie podpisana umowa z parafią w Siechnicach na sprzedaŜ gruntu pod cmentarz ( 80
miejsc wystarczy na 3-4 lata).
Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia
Samorządowego śłobka w Siechnicach i nadania statutu ( projekt w załączeniu) jest
burmistrz.
Wioletta Odorczyk – dyrektor Jednostki Obsługi Szkół - przedstawiła poprawioną na
posiedzeniu komisji, wersję projektu uchwały ( w zał.) oraz uzasadnienie ( w zał.).

Pozytywną opinię o projekcie uchwały przedstawiła przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury
i Pomocy Społecznej Anna Jerkiewicz.
Skarbnik Krystyna Chmura zapytała, czy nie naleŜy uruchomić Ŝłobka od sierpnia 2014 r.
Wioletta Odorczyk wyjaśniła, Ŝe Ŝłobek tworzymy z dniem 1 czerwca, to pozwoli ogłosić
konkurs i zatrudnić dyrektora, przeprowadzić rekrutację pracowników i dzieci.
Funkcjonowanie Ŝłobka rozpocznie się od 1 września.
Radna Joanna Borecka-Papiorek zapytała jak będziemy weryfikować fakt zamieszkania
dzieci na terenie gminy.
Wioletta Odorczyk poinformowała, Ŝe wyłącznie na podstawie oświadczeń rodziców.
Radna Barbara Grabarz podzieliła się swoją wątpliwością, czy w par.6. nie naleŜy określić
w jakim trybie będzie wybierany dyrektor Ŝłobka
Wioletta Odorczyk wyjaśniła, Ŝe ustawa nie podaje trybu, moŜna to zrobić w formie konkursu
lub naboru na pracownika samorządowego.
Za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej nr LIX/361/14 w sprawie utworzenia Samorządowego
śłobka w Siechnicach i nadania statutu głosowało 13 radnych.
Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę
w sprawie podziału Gminy Siechnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( projekt w załączeniu) jest burmistrz.
Aleksandra Kutowska – sekretarz gminy - poinformowała, Ŝe w wyniku powstania nowych
ulic: Orlej w Świętej Katarzynie i Św. Andrzeja w Siechnicach uaktualnia się granice
obwodów nr 3 i nr 11 utworzonych w dniu 31.01.2013 r. ( uchwała nr XXXIX/245/13) poprzez
dołączenie do nich powyŜszych ulic.
Pozytywną opinię o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Gospodarczej
i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta.
Radna Barbara Grabarz wskazała na róŜnice między uchwałą nr 245/13 i projektem jej
zmiany.
Radna Anna Mazurek przypomniała, Ŝe Rada Osiedla Radwanice wystąpiła w styczniu 2013
r. z propozycją innego podziału Radwanic. Było zapewnienie, Ŝe do tego wrócimy przy
następnych wyborach. Teraz zmieniamy granice w ostatniej chwili i znów nie uwzględniamy
propozycji Rady Osiedla.
Burmistrz Milan Ušák zwrócił uwagę, Ŝe dzisiaj jedynie aktualizujemy obwody głosowania.
Aktualizacja podziału gminy na okręgi wyborcze musi nastąpić najpóźniej w sierpniu i to
zostanie zrobione przed wyborami do rady miejskiej. Demografia nie zmienia się tak szybko
by przed kaŜdymi wyborami zmieniać granice okręgów wyborczych.
Radny Bogdan Kaleta przypomniał, Ŝe Rada Osiedla proponowała podział w poprzek
miejscowości Radwanice zamiast wzdłuŜ ulicy Wrocławskiej.
Za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej nr LIX/362/14 zmieniającej uchwałę w sprawie
podziału Gminy Siechnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych głosowało 10 radnych, 1 radny był przeciw, 2
radnych wstrzymało się.
Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia przez
Gminę Siechnice w roku 2014 kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego
deficytu ( projekt w załączeniu) jest burmistrz.
Skarbnik Krystyna Chmura poinformowała, Ŝe kredyt w wysokości 17 124 942 zł jest zgodny
w budŜetem i wraz z dochodami ze sprzedaŜy mienia i dotacjami stanowi źródło pokrycia
wydatków majątkowych gminy. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o kredycie wydana
do uchwały budŜetowej, jest pozytywna.
Pozytywną opinię o projekcie uchwały przedstawiła przewodnicząca Komisji BudŜetu
i Finansów Anna Styczeń.
Radna Barbara Grabarz zapytała ile będzie nas kosztowała spłata w latach 2020-2027
kredytu w wysokości 17 124 942 zł, czy biorąc taki kredyt do 2027 roku nie będziemy
posiłkować się innymi kredytami.
Skarbnik Krystyna Chmura wyjaśniła, Ŝe odpowiedź zawarta jest w wieloletniej prognozie
finansowej: od 2016 roku źródłem spłat będą dochody własne gminy.

Radna ElŜbieta Rzewuska zwróciła uwagę, Ŝe do kwoty kosztów kredytów trzeba doliczyć
koszty wszystkich spraw sądowych. Są sygnały o znacznych wydatkach z tego tytułu np. na
wykonanie ul. Słonecznej dlatego radna wystąpiła o informację o poniesionych kosztach
spraw sądowych. Jest to istotne w sytuacji gdy oczekuje się kolejnych kredytów.
Burmistrz Milan Ušák poinformował, Ŝe w grudniu pojawił się problem skorodowanego
kolektora w ul. Słonecznej wskutek niezgodnego z przeznaczeniem odprowadzania ścieków
sanitarnych zamiast wody opadowej. Trzeba go wymienić, wszystko jest juŜ wyjaśnione
i załatwione. Z kolei nieprzyjęcie kredytu moŜe spowodować, Ŝe trzeba będzie ograniczyć
inwestycje bo nie będzie źródła pokrycia. Spowoduje to powrót do dyskusji nad budŜetem
i rezygnacją z wykonania szeregu inwestycji. Burmistrz zaproponował teŜ by, oprócz pytań
o sprawy sądowe przegrane, pytać teŜ o sprawy przez gminę wygrane.
Za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej nr LIX/363/14 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę
Siechnice w roku 2014 kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu.
głosowało 7 radnych, 4 było przeciw, 2 radnych wstrzymało się.
Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia przez
Gminę Siechnice w roku 2014 kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty rat
otrzymanych kredytów i poŜyczek ( projekt w załączeniu) jest burmistrz.
Skarbnik Krystyna Chmura poinformowała, Ŝe na ten rok przypada do spłaty kwota
4 035 591 zł. Więcej przepisy nie pozwalają spłacić.
Pozytywną opinię o projekcie uchwały przedstawiła przewodnicząca Komisji BudŜetu
i Finansów Anna Styczeń.
Za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej nr LIX/364/14 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę
Siechnice w roku 2014 kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty rat otrzymanych
kredytów i poŜyczek głosowało 8 radnych, 4 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się.
Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy
w Iwinach ( projekt w załączeniu) jest burmistrz.
Burmistrz Milan Ušák poinformował, Ŝe nazwa „ulica DróŜnicza” została pozytywnie
zaopiniowana przez Radę Sołecką miejscowości Iwiny.
Pozytywną opinię o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Gospodarczej
i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta.
Za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej nr LIX/365/14 w sprawie nadania nazwy ulicy
w Iwinach głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się.
Ad.10. Interpelację w sprawie kosztów spraw sądowych gminy złoŜyła radna ElŜbieta
Rzewuska.
Radny Bogdan Kaleta zapytał czy w gminie jest osoba, która zajmuje się lub interesuje się
przebudową wałów i poinformował, Ŝe w Radwanicach w okolicy mostku jest
niebezpieczeństwo, Ŝe z 3 studzienek kanalizacji sanitarnej, które pozostają między wałami,
nastąpi cofnięcie ścieków w czasie powodzi. Fakt ten radny zgłosił w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej. Radny zapytał czy jest moŜliwość zapoznania się z umową i zakresem robót
naprawczych.
Burmistrz Milan Ušák podziękował radnemu za zgłoszenie. Inwestycję prowadzi Dolnośląski
Zarząd Inwestycji i Urządzeń Wodnych, w gminie nie ma koordynatora, jest Wydział
Inwestycyjno-Komunalny i Zakład Gospodarki Komunalnej. Projekt był w 2006 lub 2007 roku
opiniowany przez wójta. Burmistrz sprawdzi, czy zlokalizowane w tym miejscu studzienki
kanalizacyjne są szczelne. Zakres napraw zostanie ustalony podczas komisyjnego odbioru
zadania.
Radna Barbara Grabarz przypomniała brak odpowiedzi w sprawie odszkodowania za teren
pod cmentarz w Świętej Katarzynie i poinformowała, Ŝe jest zaskoczona, iŜ mieszkaniec
Świętej Katarzyny wyszedł z sesji nie zabrawszy głosu.
Burmistrz Milan Ušák wyjaśnił, Ŝe po uzyskaniu naszych wyjaśnień, Agencja Modernizacji
i Restrukturyzacji Rolnictwa juŜ nie koresponduje z nami.
Ad.11. Burmistrz Milan Ušák zaproponował, by radni pochylili się nad kwestią
rekultywacji wysypiska, kontrola Komisji Rewizyjnej teŜ by się przydała. Prowadząc tę
sprawę, burmistrz miał róŜną pomoc radnych a jest to posprzątanie po błędnych decyzjach
i zamknięcie sprawy. Burmistrz poinformował o rozmowach z firmą TIM w sprawie strefy

ekonomicznej oraz o prowadzonych rozmowach w sprawie gazociągu wysokiego ciśnienia.
W obydwu przypadkach są to dochody dla gminy.
Radna Anna Styczeń poruszyła problem budowy stadionu i zaproponowała zatrzymać
budowę na obecnym etapie bo dochodów on nam nie przyniesie, szkoda wydawanych,
pieniędzy i zadłuŜania gminy.
Burmistrz Milan Ušák uznał, Ŝe za mało mówimy ile zrobiliśmy w tej kadencji. Poziom
zadłuŜenia to teŜ ratusz. To nie była nasza decyzja ale potrzebna. Stadion, to teŜ nie nasza
decyzja, burmistrz w zamian rekomendowałby budowę szkoły, przedszkola, ośrodka
zdrowia. Tę inwestycję do listopada musimy zakończyć i do końca stycznia rozliczyć bo
zadanie obejmuje równieŜ Punkty Informacji Turystycznej. Jak tego nie zrobimy, będziemy
musieli zwrócić 3 mln zł dotacji. Aktualnie przetarg jest rozstrzygnięty, został wybrany
wykonawca, 15 kwietnia będzie podpisana umowa. JeŜeli Rada Miejska chce by burmistrz
nie wykonywał budŜetu, to przed 15.04.2014 r. musi przegłosować usunięcie tego zadania
z budŜetu.
Radna Barbara Grabarz stwierdziła, Ŝe sukcesami moŜemy się pochwalić ale powiedzmy
równieŜ o tym, Ŝe przy podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji inwestycji nie do końca
przemyślanych uczestniczył równieŜ burmistrz jak i część obecnych radnych. Przykre jest, Ŝe
kaŜda kolejna kadencja to jest budowanie sobie pomników. Radna wstydzi się, Ŝe teraz
przychodzi głosować nad sprawami, które dawno powinny być rozwiązane. Zaapelowała do
radnych o zastanowienie się przed podjęciem decyzji o kandydowaniu na następną kadencję
poniewaŜ bycie radnym wiąŜe się z duŜą odpowiedzialnością. Jako decyzje nietrafione, na
wniosek burmistrza, radna wskazała budowę wysypiska, ratusza, stadionu, targowiska, ulicy
Grabskiego, przeniesienie lokalizacji cmentarza w Świętej Katarzynie. Zadania te nas
przerosły, czego skutki teraz ponosimy.
Radna Joanna Borecka-Papiorek zapytała gdzie na terenie gminy planuje się powstanie
nowych terenów aktywności gospodarczej i centrów logistycznych.
Burmistrz Milan Ušák poinformował, Ŝe takie plany ma firma posiadająca grunty na terenie
Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Siechnicach.
Po wyczerpaniu porządku obrad , przewodniczący Rady Miejskiej w Siechnicach
Roman Kasprowicz zamknął sesję. Obrady trwały od godz. 8 do 10.
Protokołowała
H. Demska

