
P R O T O K Ó Ł   NR XXXIX/2006
Z SESJI RADY MIASTA ŚWIDWIN

w dniu 24 marca 2006 r.

Stan Rady Miasta     15
Obecni na sesji          11
Obecni na sesji według załączonych list obecności.
Otwarcia sesji dokonał Pan mgr Henryk Klaman - Przewodniczący Rady Miasta 
Świdwin,  który  powitał  radnych  Rady  Miasta  i  gości  w  osobach:  Pana 
mgr  inż.  Józefa  Pietraszka  -  Burmistrza  Miasta  Świdwin,  Pana  mgr  Jana 
Owsiaka - Zastępcę Burmistrza Miasta Panią mgr Genowefę Pożoga - Sekretarz 
Miasta,  Panią  mgr  Urszulę  Cieślińską  -  Skarbnika  Miasta,  Pana  Jana 
Michaliszyn  -  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Świdwinie,  Pana  Zenona 
Atrasa - Komendanta Powiatowej Policji, Pana lek. med. Krzysztofa Berenta – 
Powiatowa  Stacja  Sanitarno  Epidemiologiczna,  Pan  Tadeusza  Mrożka  z 
powiatowego  Inspektoratu  Budowlanego,  Prezesów  spółek  komunalnych, 
Kierowników wydziałów Urzędu Miasta, przewodniczących Zarządów Osiedli, 
przedstawicieli prasy i mieszkańców miasta Świdwin. 

Ad 1-2 

Pan Przewodniczący Rady serdecznie powitał Pana Edwarda Fryszkowskiego, 
nowo wybranego Radnego, któremu w imieniu Rady złożył gratulacje wygrania 
wyborów  uzupełniających  w  okręgu  wyborczym  nr  8.  Następnie  poprosił 
Radnego Pana Fryszkowskiego o złożenie ślubowania, odczytał rotę przysięgi, 
po wysłuchaniu której,  Radny Edward Fryszkowski powiedział „Ślubuję”.
Pan  Przewodniczący  Rady stwierdził  quorum  i  przedstawił  następujący 
porządek sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
2. Ślubowanie Radnego 
3. Interpelacje
4. Odpowiedzi na interpelacje
5. „Czas dla Samorządu”
6. Utrzymanie czystości i porządku w mieście
7. Informacja o pracy Zarządu Osiedla nr 5
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- uchwała Nr XXXIX/304/06 w sprawie nadania imienia oraz zmiany numeru 
Przedszkola nr 3 w Świdwinie

- uchwała Nr XXXIX/305/06 w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok
- uchwała  Nr XXXIX/306/06 w sprawie rozszerzenia  składu stałych Komisji 

Rady
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9. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców ulicy Warszawskiej
- uchwała  Nr  XXXIX/307/06  odmawiająca  zmiany  uchwały  w  sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
VII – obręb 013 i 015

10.Wolne wnioski
11.Zakończenie sesji

Ad.3-4

 Interpelacji nie zgłoszono.

Ad 5.

Pan Marian Ostapowicz  zapytał, czy przy obecnym zagrożeniu ptasią grypą 
Urząd Miasta  zastanawiał  się  jak  zrobić  porządek z  kawkami  oraz  dlaczego 
miasto Świdwin jest najdroższym miastem  w okolicy.

Pan  Lewandowski  podziękował  Burmistrzowi  za  załatwienie  części  spraw 
poruszanych na ostatniej sesji. Poinformował także, że bardzo duża ilość skarg 
wpływa od mieszkańców osiedla Nr 2 jak i Nr 1.

Pan  Burmistrz poinformował,  że  zostało  wydane  polecenie  dla  ZGM,  aby 
sprawy petentów były załatwiane przez osoby kompetentne i aby co najmniej 
raz w tygodniu biuro było otwarte do godziny 1600. W odpowiedzi na pytanie 
o ptasią grypę, Pan Burmistrz zauważył, że jest to temat wyolbrzymiony przez 
media i do tego problemu należy podchodzić z dużą rezerwą, aby nie dopuścić 
do zabijania ptaków w mieście. Na dzień dzisiejszy nie dotarły żadne informacje 
na temat odkrycia przypadków ptasiej grypy w regionie. Poinformował także, że 
jeżeli chodzi o gniazdowanie ptaków, to są wykonywane cięcia sanitarne drzew 
oraz  straszenie  ptaków.  Obydwie  metody  budzą  sprzeciwy  niektórych 
mieszkańców,  ale  zbierane  są  też  pochwały  za  dbałość  o  miasto,  jego  stan 
sanitarny i estetyczny.

Ad. 6 

Pan Zbigniew Hodowaniec Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej.. 
poinformował o zadaniach gminy dotyczących utrzymania czystości i porządku 
w mieście. Do zadań własnych gminy należy: utrzymanie zimowe chodników, 
placów  i  ulic,  zamiatanie  mechaniczne  chodników  placów  i  ulic,  wywóz 
nieczystości stałych i płynnych, wydawanie zezwoleń na odbieranie odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  opróżnianie  zbiorników 
bezodpływowych,  kontrola  zgodności  wykonywanych  prac  z  wydanymi 
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zezwoleniami. Pan Hodowaniec poinformował, że odpady niebezpieczne będą 
składowane w Miejskim Punkcie Odbioru Odpadów Problemowych, który jest 
w  trakcie  opracowywania,  okres  żywotności  wysypisk  śmieci  Świdwinek  II 
przewidywany jest do 2010 roku. Jest prowadzone wyłapywanie bezpańskich 
psów  i  zbieranie  martwego  ptactwa.  Została  zakupiona  broń  do  czasowego 
usypiania zwierząt, co pozwala na bezpieczne wylapywanie.
Wdrożenie  regulaminu  odbywa  się  przez  internet,  prasę,  ulotki,  zajęcia 
dydaktyczne, pouczanie w okresie karencji przez Straż Miejską.
Pan Hodowaniec poinformował, że kosze uliczne są sukcesywnie uzupełniane 
na terenie miasta, są częste monity do Policji Powiatowej o wzmożenie patroli 
w czasie trwania zabaw i dyskotek, wdrażany jest krajowy program likwidacji 
azbestu  do  2032  roku,  prowadzone  jest  porządkowanie  terenów zielonych  i 
zadrzewień.

Prezes ZUK Pan Zygmunt Maksiak zapoznał zebranych ze sprawozdaniem 
z utrzymania czystości i porządku w mieście – załącznik nr 1 do protokołu.

Dyrektor  Powiatowej  Stacji  Sanitarno  Epidemiologicznej  lek.  med. 
Krzysztof Berent przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta 
Świdwin za rok 2005 – załącznik nr 2 do protokołu.
Odniósł  się  do  problemu  ptasiej  grypy.  Poinformował,  że  na  ptasią  grypę 
chorują tylko ptaki, ludzie mogą zachorować na mutację wirusa ptasiej grypy. 
Na całym świecie zmarło 65 osób na mutację wirusa H5N1 i to w Azji. Dużo 
więcej ludzi w Polsce umiera na powikłania grypy zwykłej. 

Pan Przewodniczący Rady zapoznał z pismem, które wpłynęło z Powiatowego 
Inspektoratu  Weterynarii  w  Świdwinie  od  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii 
Pani Anny Igiel – załącznik nr 3 do protokołu.

Komendant  Straży  Miejskiej  Pan  Józef  Kosowski  przedstawił  informację 
z  działalności  Straży Miejskiej  w Świdwinie  w roku 2005 w zakresie spraw 
ładu, porządku i bezpieczeństwa – załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 7.

Pan Jan Jaszczyk Przewodniczący Osiedla Nr 5  przedstawił  sprawozdanie 
z  działalności  Zarządu  Osiedla  Nr  5  w  Świdwinie  –  załącznik  nr  5 do 
protokołu.

Pan  Przewodniczący  Rady w  imieniu  Rady  Miasta  podziękował 
Przewodniczącemu Osiedla nr 5 za współpracę.
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Ad. 8.

- uchwała Nr XXXIX/304/06 w sprawie nadania imienia oraz zmiany 
numeru Przedszkola nr 3 w Świdwinie

uwag nie wniesiono
/wynik głosowania: za – jednogłośnie/

- uchwała Nr XXXIX/305/06 w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 
rok

Radny Pan Roman Marko poprosił Panią Skarbnik o zapoznanie zebranych 
jakie są planowane zmiany w budżecie na 2006 rok.

Pani  Skarbnik poinformowała,  że  powyższa  uchwała  zwiększa  dochody 
i wydatki budżetu na 2005 r. o 4000 zł. Po za tą zmianą projekt zakłada inne 
przesunięcia miedzy działami należące do kompetencji Rady – załącznik nr 6 
do protokołu.

/wynik głosowania: za – 9 osób, 2 osoby wstrzymały się od głosu/

- uchwała  Nr  XXXIX/306/06 w  sprawie  rozszerzenia  składu  stałych 
Komisji Rady

uwag nie wniesiono
/wynik głosowania: za – jednogłośnie/

Ad. 9.

Pan  Przewodniczący Rady  zapoznał  zebranych  z  pismem  Pana  Gulbasa 
z dnia 03.03.2006r.

Pan Henryk Klaman przypomniał, że ta sprawa już była omawiana na ostatniej 
sesji  i  Komisji  Oświaty  i  Praworządności..,  Pan  Gulbas  miał  okazję 
zaprezentować swoje stanowisko i nie przekonał Radnych, bo przy przyjęciu tej 
uchwały nie było żadnego głosu przeciw. W związku z powyższym proponuje 
przegłosowanie  projektu  uchwały  Nr  XXXIX/307/06  odmawiająca  zmiany 
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru VII – obręb 013 i 015.

- uchwała  Nr  XXXIX/307/06 odmawiająca  zmiany  uchwały  w 
sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru VII – obręb 013 i 015

/wynik głosowania: za – jednogłośnie/
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Pan  Przewodniczący  Rady zapoznał  zebranych  z  pismem  Pana 
Tworzowskiego –  załącznik nr 7 do protokołu.

Pan Henryk Klaman poinformował,  że  w dniu 06.03.  br.  została  udzielona 
odpowiedź na powyższe pismo i zauważył,  że nie zostały spełnione warunki 
formalne  przez  piszącego,  ponieważ  tylko  Pan  Tworzowski  podpisał  się 
w  imieniu  mieszkańców  ulicy  Warszawskiej.  Ten  problem  był  poruszany 
i omawiany na ostatniej Komisji Oświaty I Praworządności...w dniu 16.03.06. 
W dniu 17.03.06 zostało sporządzone i wysłane pismo do Pana Tworzowskiego 
z  prośbą  o  uzupełnienie  swojego  wniosku  o  pisemną  zgodę  mieszkańców, 
których  reprezentuje   –  załącznik  nr 8 do  protokołu.  Nie  wpłynęło  jeszcze 
pismo  od  mieszkańców  ulicy  Warszawskiej  i  dlatego  tym  problemem  Rada 
Miasta będzie się zajmować na kolejnej sesji.

Ad. 10

Radny Pan Michał Minda zapytał w imieniu mieszkańców okolic zamku „co 
tam budują na placu koło zamku, jakąś szubienicę budują,  a  po za tym dwa 
szalety  są  wybudowane..,  gdzie  ludzie  chodzą  się  załatwiać.  Należy  to 
zlikwidować, rozebrać”. 

Pan  Burmistrz  poinformował,  że  jest  to  inicjatywa  nauczyciela,  dzieci 
i  młodzieży  świdwińskiej.  Opinie  co  do  tej  budowli  są  podzielone,  z  jednej 
strony jest to nawiązanie do historii i atrakcja turystyczna, która ma zachęcić do 
odwiedzania miasta przez większą liczbę turystów, z drugiej strony spotykamy 
się z zarzutem braku dbałości i brakiem utrzymania czystości na tym terenie. Te 
przedsięwzięcie było konsultowane z konserwatorem zabytków i za jego zgodą 
powstały te budowle.

Pan Jan Owsiak Zastępca Burmistrza poinformował, że są to pewne elementy 
infrastruktury wioski słowiańskiej,  która powstaje na podzamczu. Zgodził  się 
Panem Przewodniczącym Mindą, że stan higieniczny i estetyczny tego miejsca 
wymaga poprawy. Podjęte zostały działania mające na celu poprawienie tego 
stanu.

Pan Przewodniczący poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się 
21  kwietnia  2006  roku.  Przypomniał  o  składaniu  oświadczeń  majątkowych 
przez Radnych.
Pan  Przewodniczący zapoznał  zebranych  z  pismem  Pana  Gulbasa,  które 
wpłynęło w dniu 24.03.06 r.(tuż przed sesją) – załącznik nr 9 do protokołu. 
Pan Przewodniczący poinformował Pana Gulbasa, że na ostatniej sesji podczas 
głosowania  nad  uchwałą  w  sprawie  zagospodarowania  przestrzennego  obręb 

5



013  i  015,  był  on  obecny  na  sali  podczas  jawnego  głosowania  Radnych. 
Przewodniczący poinformował, ze nie pamięta kto jak głosował i nie ma takiego 
obowiązku,  ponieważ  zgodnie  z  §  19  pkt  2  Statutu  Miasta  w  przypadku 
głosowania  jawnego,  do  protokołu  wpisuje  się  tylko  wynik  głosowania. 
Poinformował  Pana  Gulbasa,  że  odpowiedź  na  powyższe  pismo  zostanie 
udzielona pisemnie.

Pan Gulbas powiedział, że każdy obywatel ma prawo do złożenia sprawy do 
sądu i poprosił o odpowiedź na piśmie.

Pan Przewodniczący poinformował Pana Gulbasa, że odpowiedź na powyższe 
pismo zostanie udzielona pisemnie.

Rany Pan Grzegorz Czarny poprosił  o podjęcie działań, aby w ich wyniku 
mieszkańcom  ulic  Wiejskiej  i  Brawo  nastąpiła  poprawa  stanu   nawierzchni 
powyższych ulic.

Pan Burmistrz powiedział, że teraz, po tak specyficznej zimie w takim samym 
stanie są wszystkie drogi gruntowe w naszym mieście. Został opracowany plan 
rozwiązania tego problemu, dokumentacyjnie ten temat jest przygotowany i po 
2007 roku będą możliwości,  żeby przy pomocy środków unijnych rozwiązać 
powyższy problem.

Rany Pan Grzegorz Czarny  zapytał  czy istnieje  taka możliwość,  aby ulicę 
Brawo wyłożyć płytami betonowymi, które znakomicie spełniają swoją funkcję. 
Zapytał, dlaczego mieszkańcy nowo powstającego osiedla, za ulicą Brawo mają 
wyłożoną drogę płytami betonowymi.

Pan  Burmistrz poinformował,  że  zostanie  zrobiona  ocena  w  tym  zakresie. 
Zaproponował  przyszłościowe  rozwiązanie.  Przyszła  Rada  będzie  musiała 
podjąć decyzję związaną z wypuszczeniem obligacji czy zaciągnięciem kredytu 
celem  kompleksowego  rozpracowania  dokumentacji  na  wszystkie  drogi 
i  chodniki  w mieście i  definitywnie rozwiązać ten problem. Przypomniał,  że 
Park  Wodny „RELAX” była  to  inwestycja,  która  była  realizowana trzy lata, 
natomiast  spłata  tego  przedsięwzięcia  była  realizowana  przez  pięć  lat.  Ta 
inwestycja  wstrzymała  rozwiązanie  innych  problemów  miasta,  inwestycja 
została  już  spłacona,  więc  można  zająć  się  nowymi  tematami  tj.  terenami 
przemysłowymi miasta, rewitalizacją miasta i problemami drogowymi. 

Pan  Jan  Owsiak  Zastępca  Burmistrza poinformował,  że  miasto  nie  ma 
betonowych płyt, a zakup nowych jest to spory wydatek. Przypomniał, że po 
okresie zimowym zawsze jest równana nawierzchnia dróg na terenie tych ulic. 
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Jest to wykonywane w okresie najbardziej sprzyjającym. Zima tego roku była 
specyficzna i stan nawierzchni nie pozwala na podjęcie jakichkolwiek działań 
w tym zakresie. Jeżeli tylko sytuacja się unormuje, prace wyrównujące zostaną 
przeprowadzone.

Pan  Burmistrz poinformował,  że  miasto  ma  zobowiązania  co  do  nowo 
powstającego osiedla niedaleko ulicy Brawo. Miasto sprzedało te tereny jako 
teren uzbrojony łącznie z drogami, więc z mocy prawa musimy te podstawowe 
elementy  zbrojeniowe  na  tym  osiedlu  zabezpieczyć,  celem  uniknięcia 
konfliktów prawnych i sądowych 

Pani  Wanda  Kubica   Kierownik  Wydziału  Gosp.  Komunalnej...., 
poinformowała,  że  osiedle  Brawo  była  to  spółdzielnia  mieszkaniowa 
budownictwa jednorodzinnego. Spółdzielnia się zawiązała i miała zobowiązania 
wobec  swoich  członków.  Obecnie  członkowie  podzielili  się,  każdy wziął  po 
swoim budynku,  a  drogi  zostały  do  zrobienia  dla  miasta.  Na  osiedlu  Armii 
Krajowej sprzedawane są działki, jako działki uzbrojone, co nakłada na miasto 
obowiązek zabezpieczenia uzbrojenia całego terenu.

Na tym protokół zakończono                                Przewodniczący Rady Miasta
Protokołowała:                                                             mgr Henryk Klaman
mgr Kijanka Wioleta
podinspektor ds. Obsługi Rady 
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