Protokół Nr LXXIX/13
z LXXIX sesji Rady Miejskiej w Ścinawie
w kadencji 2010-2014
z dnia 28 października 2013 r.
Obrady sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 16.45 w sali konferencyjnej Centrum Turystyki
i Kultury w Ścinawie.
Na sesji obecnych było 14 radnych. Nieobecni: A. Pałac
Ponadto w sesji uczestniczyli Sekretarz Miasta i Gminy Patrycja Jugo, Skarbnik Miasta i Gminy Ścinawa
Marzena Dawedowska-Macho, 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 LXXIX sesji Rady Miejskiej w
Ścinawie. Następnie stwierdził, że zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności w sesji rady na 15
członków Rady uczestniczy 14 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 LXXIX 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 sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Ścinawa;
2) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Ścinawa.
5. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Ścinawie:
1) Nr LXXVIII z dnia 30 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 projekt uchwały, który wpłynął w
ustawowym terminie.
Następnie przewodniczący przedstawił nowy porządek obrad LXXIX 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 sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Ścinawa;
2) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Ścinawa.

3) zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2013 rok uchwalonego uchwałą rady Miejskiej w
Ścinawie Nr LIV/198/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.
5. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Ścinawie:
1) Nr LXXVIII z dnia 30 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.
Komisja Gospodarki, Mienia i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Sekretarz Miasta i Gminy Ścinawa wniosła ustną autopoprawkę do uzasadnienia projektu uchwały.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(14 głosami „za”, „przeciw”- 0, „wstrzymało się” - 0) podjęła uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa wraz z autopoprawką.
4.2) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Ścinawa.
Godz. 17. 00 weszła radna A. Pałac.
Sekretarz Miasta i Gminy Ścinawa szczegółowo uzasadniła projekt uchwały.
Komisja Gospodarki, Mienia i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Godz. 17. 25 wyszedł radny A. Wilgosz.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(9 głosami „za”, „przeciw”- 1, „wstrzymało się” - 4) podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Ścinawa.
4.3) zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2013 rok uchwalonego uchwałą rady Miejskiej w
Ścinawie Nr LIV/198/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.
Skarbnik Miasta i Gminy Ścinawa szczegółowo uzasadniła przedmiotowy projekt uchwały.
Komisja Budżetu, Finansów i Strategii Gospodarczej negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(3 głosami „za”, „przeciw”- 9, „wstrzymało się” - 2) odrzuciła projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2013 rok uchwalonego uchwałą rady
Miejskiej w Ścinawie Nr LIV/198/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.
Ad.5. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Ścinawie:
5.1 Nr LXXVIII z dnia 30 września 2013r.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do protokołu. Brak pytań, dyskusję zamknięto.
Rada Miejska w Ścinawie w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami„za” ,„przeciw”-0,„wstrzymało się-” -1) przyjęła protokół Nr LXXVIII z dnia
30 września 2013r.
Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny M. Kraśniański: Kto jest redaktorem strony internetowej? Kto jest w składzie redakcji? Na jakich
zasadach została redakcja powołana?
Radny M. Szopa: Kto postawił znak nakaz jazdy w prawo przy wyjeździe z Polo w ulice
jednokierunkową? Zarządca czy gmina? Kto postawił znak „stop” przy wjeździe z ul. Robotniczej na
parking Polo?, Przez kogo zostało wycięte drzewo na drodze Tymowi-Dębiec?, Co dzieje się z petycją
Burmistrza z dnia 13 października 2010 roku?
Radny E. Sitarski: Na jakim etapie jest budowa zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w
Dziewinie, Parszowicach, Sitnie i Wielowsi? Dlaczego prace stanęły?, Jaki jest postęp dotyczący toalety
w świetlicy w Wielowsi?
Radny M. Szopa: Kto jest zarządcą parkingu pomiędzy Urzędem a sklepem Dino? Kto zlecił
wymalowanie miejsc parkingowych przed otwarciem sklepu? Czy są jakieś wytyczne dotyczące
usytuowania miejsc parkingowych? Czemu miało służyć zamalowanie poprzedniego rozkładu miejsc?
Radny M. Kraśniański: Kto naprawi rozwalone barierki przy sklepie Polo?
Radny K. Marek: Czy pracowników pracujących w zieleni miejskiej, podlegających pod Urząd można
wynająć na prywatne potrzeby? Czy pracownik miał zlecone wykoszenie ogródka dnia 12 sierpnia 2013
roku o godz. 12.30 na ul. Reymonta?
Radny M. Szopa: Kiedy zostanie udrożniona studzienka na ul. Wołowskiej bo jeszcze nic nie zostało
zrobione?
Radna A. Pałac: Z jakich środków finansowych została naprawiona droga w Tymowej?, Interpelacja
dotycząca naprawy drogi Chełmek-Tymowa, interpelacja dotycząca sprawdzenia stanu technicznego
hydrantów we wsi Chełmek Wołowski, co z rurą, która pozostała na polu podczas odłączania wody
naprzeciwko posesji nr 5 w Chełmku Wołowskim?
Ad.7. Wolne wnioski
Radny K. Marek: Wniosek o przeznaczenie środków finansowych dla Pana, któremu spłonęło mieszkanie z
funduszu pogorzelców.
Radna P. Wityk-Szumna: Wniosek o sprawdzenie oświetlenia ulicy Sportowej w celu wymiany spalonych
żarówek, wniosek o sprawdzenie oświetlenia w Parku Miejskim i dokonanie potrzebnych naprawy. Jaki był
miesięczny koszt usług za 2012 rok w ramach suo dla dzieci niepełnosprawnych, które korzystają z tego
dofinansowania?, Jaki był w 2012 roku koszt usług dla dorosłych niepełnosprawnych w ramach suo w
rozbiciu na poszczególne miesiące?
Radny M. Szopa: Jaki był koszt remontu dachu na stadionie?
Ad.8. Zapytania sołtysów
Brak zapytań sołtysów.
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 zaproszenie od Stowarzyszenia Równych Szans na
przedstawienie. Przewodniczący przekazał także wiadomość o posiedzeniu Komisji wspólnych.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie o godz. 18.10
zamknął obrady LXXIX sesji Rady Miejskiej w Ścinawie. Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Justyna Karkosz
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