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Protokół Nr VII/2011 z VII sesji   

Rady Miejskiej w Złotym Stoku, 

która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku 

w dniu 29 kwietnia 2011r. 

 

Godzina rozpoczęcia: 1005, zakończenia: 1630 

Stan Rady: 14 osób (1 zrzekł się mandatu radnego), obecni 13 osób, nieobecni: 

1 (R. Rosiński). 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Stanisław Gołębiowski – Burmistrz Złotego Stoku, 

2. Barbara Tomasik – Korman – Sekretarz Gminy, 

3. Romuald Waniurski – planista, 

4. Dawid Knych – Prezes spółki „WOD – KAN”, 

5. Teresa Radlak – Główna Księgowa spółki „WOD – KAN”, 

6. GraŜyna Orczyk – Przewodnicząca Rady Powiatu Ząbkowickiego, 

7. Roman Fester – Starosta Ząbkowicki, 

8. Józef Wojciechowski – Nadleśniczy, 

9. Józef Słowiak – Leśniczy, 

10. Janina Frankowicz – mieszkanka Złotego Stoku. 

11. Jan Manaches – mieszkaniec Złotego Stoku,  

12. Przedstawiciel prasy lokalnej – „Echo Tygodnia”, 

13. sołtysi wg załączonej list obecności. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku dziennego.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego we wsi Płonica. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok. 

5. Interpretacja zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy Złoty Stok na 2011r.  

7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr V/41/07 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 

9 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od 

posiadania psów w drodze inkasa.  
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8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Złoty Stok oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIV/159/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok. 

10. Zapoznanie się z wnioskiem taryfowym na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

11.Spotkanie z Nadleśniczym i Leśniczym w sprawie ustanowienia lasów ochronnych na 

terenie gminy Złoty Stok. 

12.Spotkanie z Przewodniczącą Rady Powiatu i Starostą Ząbkowickim. 

13. Sprawy róŜne: 

− Odczytanie pism skierowanych do Rady Miejskiej. 

− Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

− Ustosunkowanie się do wniosków radnych zgłoszonych na poprzedniej sesji. 

− Zapytania i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 1 i 2 

Otwarcie obrad i przyjęcie porządku dziennego. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Krystyna Grzech o godz. 1005 otworzyła VII 

sesję Rady Miejskiej. Po przywitaniu radnych i gości oświadczyła, Ŝe zgodnie z listą 

obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych uchwał. Odczytała porządek obrad oraz wniosek radnych 

Rady Miejskiej w Złotym Stoku w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu 

dotyczącego wynagrodzenia Burmistrza. Po burzliwej dyskusji, większością głosów (7 za, 

2 wstrzymujące, 4 przeciw) wniosek został wprowadzony do porządku obrad, jako punkt 11.  

Rada Miejska jednogłośnie (głosami 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) przyjęła 

zaproponowany porządek wraz z wprowadzoną zmianą. 

 

Ad. 3: 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego we wsi Płonica. 

R. Waniurski zapoznał radnych z projektem uchwały. Radni nie wnieśli uwag do projektu 

uchwały. 
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Rada Miejska jednogłośnie (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) podjęła uchwałę 

Nr VII/38/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego we wsi Płonica. 

 

Radny A. Rapacz opuścił obrady (10.15). 

 

Ad 4: 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoty 

Stok. 

R. Waniurski zapoznał radnych z projektem uchwały. Radni nie wnieśli uwag do projektu 

uchwały. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 opuścił obrady) podjęła 

uchwałę Nr VII/39/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok. 

 

Radny A. Rapacz powrócił na obrady (10.20). 

 

Ad. 5: 

Interpretacja zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Przewodnicząca Rady odczytała pisma z dnia 18.04.2011 r. od Panów Adriana i Sebastiana 

śurawiaków w sprawie interpretacji zapisów planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

R. Waniurski wyjaśni, Ŝe wody opadowe powinny zostać odprowadzone do cieku wodnego, 

jednak w tym przypadku spełnienie tego wymogu jest bardzo kosztowne. Przepisy wyŜszej 

rangi dopuszczają moŜliwość odprowadzenia tych wód na własny teren nieutwardzony, do 

dołu chłonnego lub zbiornika retencyjnego. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) podjęła uchwałę 

Nr VII/40/11 w sprawie interpretacji zapisów w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usługami we wsi Laski 

w granicach działek ewidencyjnych nr 495/5 i 495/6, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej 

w Złotym Stoku Nr XXXVIII/251/10 z dnia 31maja 2010 r. 
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Radny J. Tichanowicz opuścił obrady (10.25). 

 

Ad. 6: 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy Złoty Stok na 2011r.  

Burmistrz zapoznał radnych z projektem uchwały, odczytując jej uzasadnienie. Radni nie 

wnieśli uwag do projektu uchwały. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 opuścił obrady) podjęła 

uchwałę Nr VII/41/11 w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy Złoty Stok na 2011r. 

  

Ad. 7: 

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr V/41/07 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 

9 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od 

posiadania psów w drodze inkasa.  

Sekretarz Gminy oznajmiła, Ŝe na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki i BudŜetowej, 

sołtysi poszczególnych wsi zgłosili osoby na inkasentów. Do poboru podatków 

zaproponowano: 

1) Wieś Laski - Dorota Sochacka ; 

2) Wieś Mąkolno – Bogumił Klita ; 

3) Wieś Chwalisław - Czesław Biegun; 

4) Wieś Błotnica - Maria Grygiel; 

5) Wieś Płonica - Andrzej Cebula. 

Sekretarz Gminy poinformowała o zmianie zgłoszonej przed dzisiejszym posiedzeniem przez 

sołtysa wsi Mąkolno Panią Bogumiłę Klita. Inkasentem w Mąkolnie zostanie Pani Monika 

Czapiga, a nie Bogumiła Klita, wobec czego na inkasentów zaproponowani zostali: 

1) Wieś Laski - Dorota Sochacka ; 

2) Wieś Mąkolno - Monika Czapiga ; 

3) Wieś Chwalisław - Czesław Biegun; 

4) Wieś Błotnica - Maria Grygiel; 

5) Wieś Płonica - Andrzej Cebula. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 opuścił obrady) 

zaopiniowała ww. osoby na inkasentów poszczególnych wsi. 
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Rada Miejska jednogłośnie (12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 opuścił obrady) podjęła 

uchwałę Nr VII/42/11 o zmianie uchwały Nr V/41/07 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 

9 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od 

posiadania psów w drodze inkasa.  

 

Radny J. Tichanowicz powrócił na obrady (10.30). 

 

Ad. 8: 

Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Złoty Stok oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

Sekretarz Gminy poinformowała, Ŝe skład zespołu to przedstawiciele takich instytucji jak: 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych itp. Głównym celem zespołu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  

 
Rada Miejska jednogłośnie (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) podjęła uchwałę 

Nr VII/43/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Złoty Stok oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

 

Ad. 9: 

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIV/159/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok. 

Sekretarz Gminy oznajmiła, Ŝe w 2009 r. Rada podjęła uchwałę ustalając zasady 

gospodarowania lokalami mieszkalnymi będącymi zasobem gminy. Niektóre z lokali zostały 

wyłączone ze sprzedaŜy. Komisja Edukacji i Spraw Społecznych wnioskowała o sprzedaŜ 

lokali mieszkalnych Rynek 18/4 oraz Rynek 9/2, w związku z czym przygotowano projekt 

uchwały. 

Rada Miejska jednogłośnie (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) podjęła uchwałę 

Nr VII/44/11 o zmianie uchwały Nr XXIV/159/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok. 

 

Ad. 10: 
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Zapoznanie się z wnioskiem taryfowym na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

D. Knych poinformował radnych o nowych taryfach, które obowiązują od 15 kwietnia 2011 r. 

Cena wody składa się z dwóch pozycji: Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,57 zł/m3 i z opłaty 

abonamentowej 7,53  zł/odbiorca/miesiąc. Cena ścieków równieŜ składa się z dwóch pozycji: 

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 4, 52 zł/m3 oraz opłata abonamentowa 

4,05zł/odbiorca/miesiąc. Zapoznał radnych z wnioskiem taryfowym, który zakłada zysk 

określony na poziomie 2%.  

 

Ł. Karski zapytał, czy zgodnie z prawem, propozycje cen za wodę i ścieki nie powinny być 

wywieszone na 90 dni przed ich obowiązywaniem? 

 

W dyskusji udział wziął radny J. Tichanowicz stwierdzając, Ŝe wniosek zakłada 2% wzrost 

kosztów, natomiast cena wody w stosunku do poprzednio obowiązującej wzrosła 

o kilkanaście procent. Zapytał, z czego to wynika? Prezes spółki „WOD-KAN” wyjaśnił, 

Ŝe w cenie wody jest jeszcze ujęta pozycja kosztów związanych z pompowaniem wody 

z Kamienica, czego nie było w zeszłym roku. Poza tym w zeszłym roku róŜnicę pomiędzy 

osiągniętymi przychodami i kosztami pokryliśmy z zysków wypracowanych ze świadczenia 

usług własnych.  

 

Przewodnicząca Rady odczytała wniosek taryfowy z dnia 25.02.2010 r. 

 

Burmistrz opuścił obrady. 

 

Ad. 11: 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Złotego Stoku.  

Przewodnicząca Rady odczytała wniosek radnych: D. Maziakowskiego, M. Znamirowskiej,  

Z. Śleziaka i A. Grygiela w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta. 

 

Głos zabrał radny J. Tichanowicz proponując, Ŝeby do ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

wrócić w momencie pojawienia się oświadczenia majątkowego Burmistrza za 2010r. 

Poinformował, Ŝe Gmina Złoty Stok wśród sąsiednich gmin ma najniŜsze dochody budŜetowe 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zatem wynagrodzenie Burmistrza nie moŜe być 

wysokie. Oznajmił, Ŝe minęło zaledwie pół roku od ustalenia pensji Burmistrzowi i jest to 
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zbyt krótki okres, Ŝeby dokonać zwiększenia. Do tego płace w złotostockich zakładach 

kształtują się na poziomie 1.000 zł.  

 

K. Grzech stwierdziła, Ŝe ustalając Burmistrzowi najwyŜszą pensje, nie jesteśmy później 

w stanie tego zmienić. Wnioskowała, Ŝeby tę sprawę omówić szczegółowo na Komisji 

BudŜetowej, a następnie przygotować projekt uchwały. Poddała pod głosowanie wniosek 

o skierowanie tej sprawy na Komisję BudŜetową. 

 

Radny J. Tichanowicz wnioskował o przeprowadzenie imiennego głosowania nad wnioskiem. 

 

Kolejno wyczytywani z listy obecności radni głosowali w następujący sposób: 

1. GRZECH Krystyna   - głos za 

2. BRASZKA Stanisław   - głos wstrzymujący 

3. GRYGIEL Adam   - głos przeciw 

4. KARSKI Łukasz   - głos za 

5. KRÓL Wojciech   - głos przeciw 

6. MAZIAKOWSKI Dariusz  - głos przeciw 

7. RAPACZ Andrzej    - głos przeciw 

8. ROSIŃSKI Ryszard      (nieobecny) 

9. RUSZKOWSKA ElŜbieta  - głos wstrzymujący 

10. SZLACHTA Alicja   - głos za 

11. ŚLEZIAK Zbigniew   - głos przeciw 

12. TICHANOWICZ Jerzy  - głos za 

13. ZNAMIROWSKA Maria  - głos przeciw 

14. śURAWIAK Marta   - głos za 

 

Rada Miejska głosami (5 za, 6 przeciw, 2 wstrzymujące) odrzuciła wniosek o skierowanie tej 

sprawy na Komisję BudŜetową. 

 

Na zapytanie A. Rapacza, czy projekt uchwały zawiera takie same stawki, jakie Burmistrz 

otrzymywał w poprzedniej kadencji, Sekretarz Gminy potwierdziła. 

 

Ł. Karski zakwestionował zapis § 5, który miał brzmienie „Uchwała wchodzi w Ŝycie 

z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 14 grudnia 2010 r.” 
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 W. Król zaproponował zmianę do projektu uchwały, polegającą na ustaleniu 

w §1 wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 5.000 zł oraz dodatku funkcyjnego 1.500 zł 

i zmianę zapisu §5 na „Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.” 

 

J. Tichanowicz złoŜył wniosek o odrzucenie pierwotnego projektu uchwały przedstawionego 

przez radnych wnioskodawców. 

 

Zgodnie ze statutem gminy Złoty Stok, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie 

w pierwszej kolejności wniosek o odrzucenie pierwotnego projektu uchwały. 

 

Rada Miejska głosami (6 za, 1 przeciw, 7 wstrzymujących) przyjęła wniosek o odrzucenie 

pierwotnego projektu uchwały. 

 

Następnie K. Grzech poddała pod głosowanie wniosek złoŜony przez radnego W. Króla, 

który zakładał następujące zmiany do projektu uchwały: 

Zmiana § 1 ust. 1 na:  

1. „Ustala się dla Burmistrza Złotego Stoku Stanisława Gołębiowskiego wynagrodzenie 

miesięczne, na które składają się: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości  5.000 zł (pięć tysięcy złotych); 

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).” 

oraz zmiana §5 na „Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia”. 

 
Rada Miejska większością głosów (8 za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących) przyjęła zmiany do 

projektu uchwały. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz 

z wprowadzonymi, przegłosowanymi zmianami. 

 

Rada Miejska większością głosów (8 za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących) podjęła uchwałę 

Nr  VII/45/11 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Złotego Stoku.  

Burmistrz powrócił na obrady. 

 

Ad. 12: 
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Spotkanie z Przewodniczącą Rady Powiatu i Starostą Ząbkowickim. 

Pan Roman Fester Starosta Ząbkowicki zapoznał radnych z aktualnym problemem, z którym 

boryka się Starostwo, a mianowicie Pogotowie Ratunkowe. W wyniku przetargu ogłoszonego 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia Pogotowie Ratunkowe obsługiwane jest przez firmę 

z Ziębic. Został ogłoszony drugi przetarg na ratownictwo medyczne, niestety nie wiadomo, 

kto go wygra. Jeśli konkurencyjna firma wówczas przed Starostwem pojawi się problem 

z zatrudnieniem ok. 60 osób.  

 

D. Knych zapytał się, czy w przetargu był czas dojazdu do zdarzenia jako kryterium wyboru 

oferty? Starosta oznajmił, Ŝe wnioskował, Ŝeby był zapis, Ŝe siedziba na być zlokalizowana 

w Ząbkowicach Śląskich. Kontrakt gwarantuje pomoc dla mieszkańców, a wykonawca 

odpowiada za prawidłową realizację postanowień kontraktu. 

 

E. Ruszkowska w związku z ograniczeniem kursów przez PKS, zapytała, jak zostanie 

rozwiązany problem dowoŜenia uczniów do szkół średnich? Starosta wyjaśnił, Ŝe spółka PKS 

posiada złą kondycję. Przez pewien czas był inwestor, ale niestety się wycofał. Ponoć 

Burmistrz DzierŜoniowa chce dokonać komunalizacji spółki. Jeśli nie dojdzie to do skutku 

wówczas będziemy musieli znaleźć przewoźnika do dowoŜenia młodzieŜy. G. Orczyk dodała, 

Ŝe prezes spółki narzeka na nierentowne kursy. Obecnie młodzieŜ dojeŜdŜa samochodami do 

szkół i pojawił się problem braku dla uczniów parkingów przy szkołach. Ponoć kursy 

autobusowe, na które sprzedawane są bilety miesięczne nie będą likwidowane, więc póki co 

dowóz młodzieŜy do szkół nie stanowi problemu.  

 

Na zakończenie dyskusji J. Tichanowicz poruszył aktualny problem ciepłownictwa w gminie 

oraz problem złego stanu technicznego dróg powiatowych. Starosta oznajmił, Ŝe problem 

dróg jest niekończącym się problemem, zwłaszcza po tej zimie. Coroczne łatanie nie daje 

efektów. Starostwo chce zmienić koncepcję remontów i utrzymania dróg. DąŜymy do 

zawarcia partnerstwa publiczno – prawnego, na remont i jednoczesne utrzymanie dróg, 

za określoną kwotę. 

 

Na zapytanie J. Tichanowicza, jak pozyskać inwestora, Starostwa odpowiedział, Ŝe naleŜy 

przygotować gotowe tereny pod inwestycje. Powiat chce stworzyć razem z gminami, wspólną 

ofertę dla inwestorów 
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A. Rapacz zapytał o inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych? Starosta 

odpowiedział, Ŝe są kontynuowane inwestycje drogowe w ramach Szlaku Marianny Orańskiej 

oraz Szlaku Cysterskiego. Starostwo zamierza wybudować halę sportową dla szkoły 

w Ziębicach. Dokonywane są termoizolacje szkół. We wsi Chwalisław jest juŜ remontowany 

mur, w przyszłym roku zostanie wykonany most w Laskach. 

 

Przybyła na posiedzenie Pani GraŜyna Orczyk – Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła 

radnym informacje z prac Rady za okres od 1 grudnia 2010r. do dnia dzisiejszego.  

 

Ad. 13: 

Spotkanie z Nadleśniczym i Leśniczym w sprawie ustanowienia lasów ochronnych na 

terenie gminy Złoty Stok. 

Przewodnicząca Rady odczytała wniosek złoŜony na poprzedniej sesji przez radnego 

J. Tichanowicza w sprawie ustanowienia lasów ochronnych, chroniących tereny wodonośne, 

z których zapatrzony jest Złoty Stok w wodę.  

 

J. Tichanowicz oznajmił, Ŝe po zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi tej kwestii, Rada 

powinna podjąć działania mające na celu utworzenia lasów ochronnych. Jeśli pojawią się 

problemy, wówczas moŜna rozwaŜyć zamianę lasów gminnych na państwowe.  

 

D. Knych przedstawił radnym zdjęcie satelitarne terenu leśnego oraz układ studni 

znajdujących się na tym obszarze. 

 

W dyskusji udział wziął zaproszony na sesję Nadleśniczy Pan Józef Wojciechowski, który 

uwaŜa, Ŝe wycinka drzew w obrębie studni wcale nie musi być przyczyną barku wody. 

Zapytał czy zgromadzeni wiedzą, jakie było poszycie leśne w momencie powstawania tych 

studni oraz czy posiadają informacje hydrologiczne? Oznajmił, Ŝe wnioskowane lasy są juŜ 

objęte ochroną, a pielęgnacja lasów ochronnych nie polega na wykluczeniu wycinki drzew. 

Stare i chore drzewa nie spełniają juŜ swojej roli i powinny zostać usunięte.  

 

Na zapytanie J. Tichanowicza, czy jest decyzja ustanawiająca nasz las, jako ochronny, 

Nadleśniczy odpowiedział, Ŝe na terenie gminy pokrywają się róŜne ochronności, zarówno 

gleby, jak i wody. 
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J. Tichanowicz zapytał, czy istnieje moŜliwość zamiany lasów gminnych na państwowe? 

Nadleśniczy odpowiedział, ze władnym do podjęcia tej decyzji jest właściwy Minister.  

 

J. Słowiak odparł zarzut ze strony Rady o nieodnawialnie lasów, informując, Ŝe nie ma takiej 

potrzeby, poniewaŜ odnawia się on samodzielnie. 

 

Nadleśniczy oznajmił, Ŝe nie tylko gmina Złoty Stok boryka się z problem pozyskania wody. 

Przyczyną braku wody mogą być niedroŜne sączki, które napełniają studnię. JeŜeli będzie 

znany schemat sączków, wówczas Nadleśnictwo moŜe uwzględnić to podczas 

przeprowadzania swoich prac. Problem ten naleŜy zdiagnozować w terenie. Zaoferował swoją 

pomoc i zaproponował, Ŝeby kolejne spotkanie odbyło się w lesie. 

 

J. Tichanowicz przypomniał o remoncie kaplicy św. Anny na Górze KrzyŜowej oraz 

o koniczności wyremontowania parkingów przy szosie lądeckiej. Nadleśniczy wyjaśnił, 

Ŝe pełni funkcję od ok. pół roku. Obejmując stanowisko zastał juŜ opracowany budŜet na cały 

rok, który musi wykonać. W przyszłości postara uwzględnić te wnioski, jednak priorytetowo 

będą traktowane zadania wynikające z gospodarki leśnej. Leśniczy Pan Józef Słowiak 

uzupełnił wypowiedź Nadleśniczego, informując, Ŝe Lasy oczekiwały na program 

turystyczny, w ramach którego miały zostać zrealizowane te przedsięwzięcia, jednak do dnia 

dzisiejszego nie zaczął on funkcjonować.  

 

J. Tichanowicz poruszył kwestię oczyszczenia Czarnego Stawu, informując, Ŝe ochrona 

środowiska jest przeciwna takiemu działaniu. Jest to sztuczny zbiornik, który jednak 

kształtuje środowisko i jest siedliskiem salamandry plamistej. J. Wojciechowski oznajmił, Ŝe 

aby dokonać oczyszczenia tego stawu naleŜy wystąpić o zgodę na przeprowadzenie takiego 

zabiegu do WOŚ. 

 

 

Na zakończenie dyskusji, radny A. Rapacz poruszył problem zaśmiecania lasów oraz 

opróŜnieniach koszy znajdujących się w lesie. Leśniczy wyjaśnił, Ŝe osobiście je opróŜnia 

i robi to z własnej nieprzymuszonej woli. Zasygnalizował problem wywozu do lasu przez 

mieszkańców śmieci typu części samochodowe.  

 

Radni M. Znamirowska i A. Grygiel opuścili obrady (15.35). 
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Ad. 14: 

Sprawy róŜne: 

− Odczytanie pism skierowanych do Rady Miejskiej. 

1. Pismo z dnia 27.04.2011 r. od Pana Jana Manaches dotyczące naruszenia prawa 

pierwokupu dla mieszkańców ul. Złotej 7 oraz innych działań tutejszych władz, 

niezgodnych z prawem. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) skierowała sprawę do 

zbadania przez Komisję Rewizyjną. 

 

2. Pismo z dnia 11.04.2011 r. od Pani Zofii Baltyn w sprawie obniŜenia opłat za usługi 

opiekuńcze. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych poinformowała, Ŝe sprawa została 

poruszona na posiedzeniu komisji w dniu 20.04.2011r. Członkowie komisji nie uznali, Ŝeby 

odpłatności za usługi opiekuńcze były zbyt wysokie. Obecna na posiedzeniu Pani Monika 

Marmura – Brysiak oraz Pani Teresa Michalska oznajmiły, Ŝe dokonają starań, celem 

znalezienia chętnej osoby, która będzie świadczyć usługi opiekuńcze na rzecz wnioskodawcy 

w ramach wolontariatu. 

 

3. Pismo z dnia 12.04.2011 r. od Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pana 

Jerzego ŁuŜniaka w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Likwidacja 

obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” 

 

Rada Miejska zapoznała się z treścią pisma. 

 

4. Interpelacja radnego J. Tichanowicza z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie remontu 

pomnika śpiącego lwa. 

5. Pismo z dnia 01.03.2011 r. od Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Niepokalanego 

Poczęcia N. M. P. w Złotym Stoku w sprawie odtrzworzenia drogi gminnej nr 731 do 

Kaplicy św. Antoniego w Mąkolnie.  

 

Burmistrz wyjaśnił, Ŝe jest to zadanie inwestycyjne, którego nie ma w budŜecie.  
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6. Pismo z dnia 18.04.2011 r. od Pani Haliny Pawłowskiej w sprawie przyjęcia na pobyt 

stały w ramach repatriacji krewnych z Kazachstanu. 

 

Rada Miejska skierowała pismo do rozpatrzenia przez Komisję Edukacji i Spraw 

Społecznych. 

 

7. Pismo z dnia 21.04.23011 r. znak RPO-64711-XX-10/BM od Pełnomocnika Terenowego 

Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wykonania prawomocnej decyzji. 

 

Rada Miejska zapoznała się z treścią pisma, podtrzymując stanowisko z dnia 31.03.2011 r. 

w tej sprawie. 

 

8. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17.03.2011 r. 

sygn. akt III SAWr/9/11w sprawie stwierdzenia niewaŜności §3 ust. 1 pkt 4 uchwały 

Nr XLI/264/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 września 2010 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego projektów aktów prawa 

miejscowego. 

 

Burmistrz wyjaśnił, Ŝe stwierdzono niewaŜność §3 ust. 1 pkt 4 ww. uchwały. 

 

9. Pismo z dnia 08.04.2011 r. w sprawie przyznania tytułu Miastu Złoty Stok „Aktywne 

Miasto” 

10. Pismo z dnia 31.03.2011 r. nadesłane przez Julię Piterę pismem z dnia 22.04.2011 r. znak 

SJP-571-156(6) /11 zawierające szereg zarzutów dotyczących pracy w Urzędzie Miejskim 

w Złotym Stoku. 

 

Rada Miejska nie potwierdziła zarzutów zwartych w piśmie. Sprawę zbadania wydatków 

poniesionych przez Radę Sołecką w Laskach skierowano do zbadania przez Komisję 

Rewizyjną sołectwa Laski. 

 

11. Wniosek z dnia 29.04.2011 r. znak SP 680/1/2011 złoŜony przez Burmistrza 

o przeprowadzenie kontroli przez komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Złotym Stoku 

w zakresie podejrzenia popełnienia przez organ wykonawczy Gminy przestępstwa 
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niegospodarności na mieniu gminnym oraz z zakresu moŜliwości dopuszczenia się z tym 

związanej korupcji. 

Rada Miejska w Złotym Stoku przez aklamację skierowała wniosek do zbadania przez 

Komisję Rewizyjną.  

 

−   Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami, 

Radni otrzymali pisemne sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. Rada Miejska 

przyjęła treść sprawozdania bez uwag. 

 

−   Ustosunkowanie się do wniosków radnych zgłoszonych na poprzedniej sesji. 

Radni otrzymali pisemne sprawozdanie z wykonania wniosków z poprzedniej sesji. 

J. Tichanowicz zakwestionował sposób realizacji wniosku dotyczącego nawiezienia tłucznia 

na łącznik ulic Sienkiewicza i Staszica.  Oznajmił, Ŝe zgłoszony na poprzedniej sesji wniosek 

o remont zapadniętej ulicy Sienkiewicza nie został wykonany. 

 

−   Zapytania i wolne wnioski. 

J. Tichanowicz: 

− Droga na ul. Sienkiewicza zapadła się, 

− Ile pozostało Burmistrzowi dni urlopu? 

− Dlaczego katering na imprezy masowe nie jest wybierany w drodze konkursu?  

 

A. Rapacz: 

− Połamane tablice na trasie między szczytami Gór Złotych, 

− Konserwacja platformy widokowej na Jaworniku, 

− Uzupełnić deski w wiacie turystycznej pod Trzeboniem. 

 

Ad.9: 

Zamknięcie obrad. 

 

 W związku z wyczerpaniem się spraw Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złotym 

Stoku zamknęła o godz. 16: 30 VII sesję Rady Miejskiej. 

 
 
Protokołowała: Weronika Gołdyn 


