Protokół Nr LXXVIII/13
z LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Ścinawie
w kadencji 2010-2014
z dnia 30 września 2013 r.
Obrady sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 16.05 w sali konferencyjnej Centrum Turystyki
i Kultury w Ścinawie.
Na sesji obecnych było 13 radnych. Nieobecni: R. Kudzia, J. Szuszkiewicz.
Ponadto w sesji uczestniczyli Sekretarz Miasta i Gminy Patrycja Jugo, Skarbnik Miasta i Gminy Ścinawa
Marzena Dawedowska-Macho, Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy
urzędu oraz zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Ad. 1. Otwarcie sesji oraz powitanie radnych i gości.
Ad. 2. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Miejskiej-Krzysztof Marek dokonał otwarcia LXXVIII sesji Rady Miejskiej w
Ścinawie. Następnie stwierdził, że zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności w sesji rady na 15
członków Rady uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska w Ścinawie może
podejmować prawomocne uchwały (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad LXXVIII sesji Rady Miejskiej:
1. Otwarcie sesji oraz powitanie gości.
2 Stwierdzenie quorum.
3. Ewentualne zmiany porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zwolnień z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ścinawa, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.
2) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
5. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Ścinawie:
1) Nr LXXIV z dnia 31 lipca 2013r.
2) Nr LXXV z dnia 09 sierpnia 2013r.
3) Nr LXXVI z dnia 27 sierpnia 2013r.
4) Nr LXXVII z dnia 04 września 2013r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zapytania sołtysów.
9. Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z prac w okresie międzysesyjnym.
10.Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
Ad. 3 Ewentualne zmiany porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej rozszerzył porządek obrad o trzy projektu uchwały, które wpłynęły w
ustawowym terminie.
Sekretarz Miasta i Gminy Ścinawa wycofała projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na
terenie Gminy Ścinawa, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.
Radna Paulina Wityk- Szumna wycofała projekt uchwały w sprawie

szczegółowych warunków

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Następnie przewodniczący przedstawił nowy porządek obrad LXXVIII sesji Rady Miejskiej:
1. Otwarcie sesji oraz powitanie gości.
2 Stwierdzenie quorum.
3. Ewentualne zmiany porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Ścinawa
2) przystąpienia do sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ścinawa
3) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ścinawa na lata 2013-2015
5. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Ścinawie:
1) Nr LXXIV z dnia 31 lipca 2013r.
2) Nr LXXV z dnia 09 sierpnia 2013r.
3) Nr LXXVI z dnia 27 sierpnia 2013r.
4) Nr LXXVII z dnia 04 września 2013r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zapytania sołtysów.
9. Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z prac w okresie międzysesyjnym.
10.Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
Ad. 4 Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwa ł w sprawie:
4.1) przystąpienia do sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Ścinawa
Sekretarz Miasta i Gminy Ścinawa szczegółowo uzasadniła projekt uchwały.
Godz. 16.15 Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił wniosek formalny o 10 minut przerwy na zebranie
się Komisji Gospodarki, Mienia i Bezpieczeństwa Publicznego.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za”, „przeciw”- 0, „wstrzymało się” - 0) przyjęła wniosek formalny o 10 minut
przerwy na zebranie się Komisji Gospodarki, Mienia i Bezpieczeństwa Publicznego.
Godz. 16.40 wznowiono obrady sesji.
Komisja Gospodarki, Mienia i Bezpieczeństwa Publicznego nie wypracowała opinii do projektu uchwały i
zgłosiła wniosek formalny o przesunięcie projektu uchwały do dalszych prac Komisji.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(10 głosami „za”, „przeciw”- 1, „wstrzymało się” - 2) przyjęła wniosek formalny o
przesunięcie projektu uchwały do dalszych prac Komisji.
4.2) przystąpienia do sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ścinawa
Komisja Gospodarki, Mienia i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny E. Sitarski zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały ust. 5 z paragrafu 3.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(9 głosami „za”, „przeciw”- 3, „wstrzymało się” - 1) przyjęła wniosek formalny o
wykreślenie z projektu uchwały ust. 5 z paragrafu 3.
Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(9 głosami „za”, „przeciw”- 2, „wstrzymało się” - 2) podjęła uchwałę wraz z poprawką w
sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ścinawa.
4.3) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ścinawa na lata 2013-2015
Sekretarz Miasta i Gminy Ścinawa wniosła ustną autopoprawkę do projektu uchwały oraz szczegółowo
uzasadniła przedmiotowy projekt uchwały.
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za”, „przeciw”- 0, „wstrzymało się” - 0) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ścinawa na lata 2013-2015.
Ad.5. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Ścinawie:
5.1 Nr LXXIV z dnia 31 lipca 2013r.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do protokołu. Brak pytań, dyskusję zamknięto.
Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami„za” ,„przeciw”-0,„wstrzymało się-” -0) przyjęła protokół Nr LXXIV z dnia
31 lipca 2013r.
5.2 Nr LXXV z dnia 09 sierpnia 2013r.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do protokołu. Brak pytań, dyskusję zamknięto.
Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami„za” ,„przeciw”-0,„wstrzymało się-” -0) przyjęła protokół Nr LXXV z dnia
09 sierpnia 2013r.
5.3 Nr LXXVI z dnia 27 sierpnia 2013r.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do protokołu. Brak pytań, dyskusję zamknięto.
Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami„za” ,„przeciw”-0,„wstrzymało się-” -0) przyjęła protokół Nr LXXVI z dnia
27 sierpnia 2013r.
5.4 Nr LXXVII z dnia 4 września 2013r.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do protokołu. Brak pytań, dyskusję zamknięto.
Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami„za” ,„przeciw”-0,„wstrzymało się-” -0) przyjęła protokół Nr LXXVII z dnia
4 września 2013r.
Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny K. Marek: Czy wiadomo już coś w kwestii lustra przy wyjeździe z ul. 1 Maja od przetwórni?
Radna R. Podgórska: Prośba o postawienie znaku przy wyjeździe z Polo w ulice jednokierunkową.
Radny M. Szopa: Czy wiadomo już coś z wyjazdem z polo marketu? Czy wniosek został wysłany do polo
i kiedy?
Radna P. Wityk-Szumna: Prośba o sprawdzenie stanu technicznego ławek w parku miejskim. Jedna
ławka jest uszkodzona.

Radna A. Pałac: Dlaczego tłuczeń leżący przy posesji nr 49 w Tymowej jest nie rozprowadzony? Co z
nim będzie? Jaki był koszt postawionego przystanku Chełmek Kolonia? Czy gmina ma zamiar złożyć
wnioski o dofinansowanie świetlic w miejscowości Chełmek Wołowski, Dziewin i Sitno?
Radny M. Szopa: Czy lokalizacja znaku zakazu zatrzymywania się przy wjeździe do Rynku z ul. Jana
Pawła II została poddana analizie? Kto ma naprawić drogę wzdłuż muru ośrodka Alzhaimerowskiego
Gmina czy wykonawca? Na samym końcu ul. Wołowskiej ( z miasta w stronę mostu, koło sklepu
spożywczego) jest studzienka, która nie odbiera wody? Czy zostało coś ruszone w tej kwestii oprócz
pisma do zarządcy drogi?
Radny M. Kraśniański: Prośba o podanie składu redakcji strony internetowej. Na jakich zasadach została
powołana redakcja?
Radny K. Marek: Czy została podpisana umowa z komisariatem na przekazanie środków pieniężnych?
Jeśli nie została podpisana to dlaczego? A jak tak to kiedy została podpisana?
Radny E. Sitarski: Prośba o lustro w Wielowsi przy budynku byłej szkoły. Jakie są postępy prac przy
budowie WC w świetlicy w Wielowsi? Co się dzieje z budową?
Radny M. Szopa: Czy wiadomo coś na temat interpelacji dotyczącej nachylonego drzewa na drodze
Tymowa- Dębiec?- odpowiedzi udzielono na sesji. Prośba o wymianę podczas remontu dachu budynku
na stadionie czterech krokwi, które są spróchniałe.
Ad.7. Wolne wnioski
Radna M. Żogalska: Wniosek o naprawę chodnika na ul. Lipowej na równi z pierwszym ograniczeniem
prędkości przy wjeździe od ul. Jagiełły. Wniosek o postawienie lampy na ul. Przyjaciół Żołnierza, która jest
ujęta w budżecie.
Radna P. Wityk-Szumna:
-Ile dzieci niepełnosprawnych w bieżącym roku szkolnym korzysta z dofinansowania w ramach suo?
-Jaki jest średni miesięczny koszt usług w ramach suo dla w/w dzieci:
a) poniesiony koszt od 01.08.2013 do 30.09.2013?
b) przewidziany do poniesienia od 01.10.2013 do 31.12.2013? ( w oparciu o dotychczasową Uchwałę rady
miejskiej Nr XXXVII/233/2005 rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 lutego 2005r.
-czy uchwała wygeneruje zwiększenie wydatków M-GOPS w ramach suo?
Jeśli tak, to o jaką kwotę trzeba będzie zwiększyć środki w budżecie M-GOPS na ten cel:
a) Na IV kwartał 2013;
b) na rok 2014
- Ile osób dorosłych niepełnosprawnych w stopniu znacznym aktualnie korzysta z usług w ramach suo:
a) w wieku 75-79 lat,
b) w wieku 80 lat i więcej
- Ilu z w/w podopiecznych korzysta z usług w ramach suo nieodpłatnie i jakie koszty z tego tytułu ponosi
M-GOPS ( w rozbiciu na w/w grupy wiekowe)
- Ilu 80-latków i osób powyżej lat 80 już w roku 2013 trzeba byłoby zwolnić z opłaty, gdyby w uchwale RM
wprowadzono zapis umożliwiający taką pomoc niezależnie od dochodu osoby mającej powyżej 80 lat przez
8 godz. dziennie
- O ile trzeba byłoby zwiększyć środki w budżecie M-GOPS , gdyby osoby mające 80 lat i więcej
niepełnosprawne w stopniu znacznym otrzymały usługi opiekuńcze (np. 8 godzinne) nieodpłatnie:
a) na IV kwartał 2013
b) na rok 2014
Radna I. Chrystyna: Wniosek o wymianę pieca w świetlicy wiejskiej w Tymowej, wniosek o lampy w
Tymowej, wniosek o naprawę drogi gminnej pod wiaduktem Chełmek Wołowski – Tymowa.
Radna D. Chomont-Parzyńska: Wniosek o dokonanie oględzin stanu drzewa na ul. Jagiełły koło Gimnazjum

Godz. 17.50 wyszła Radna A. Pałac.
Ad.8. Zapytania sołtysów
OSP Tymowa: Wniosek o przekazanie środków finansowych w kwocie 4 000 zł do OSP w Tymowej na
remont sanitariatów.
Sołtys Przychowej Czesław Jastrzębski: Wniosek o usunięcie suchej gałęzi przy Kościele.
Sołtys Dziewina Andrzej Sajak: W sprawie odpowiedzi na interpelacje spotkania Burmistrza z
mieszkańcami. Co ze spotkaniem?
Ad.9 Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z prac w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do tego punktu. Brak pytań.
Ad.10. Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do tego punktu. Brak pytań.
Ad.11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.
Ad.12.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał radnym, iż spotkanie z mieszkańcami Dziesławia nie odbędzie
się gdyż obecnie w remoncie jest świetlica wiejska.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie o godz. 18.05
zamknął obrady LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Ścinawie. Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Justyna Karkosz
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