Protokół Nr LXXXIX/14
z LXXXIX sesji Rady Miejskiej w Ścinawie
w kadencji 2010-2014
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Obrady sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Centrum Turystyki
i Kultury w Ścinawie.
Na sesji obecnych było 13 radnych. Nieobecni: R. Podgórska, R. Kudzia.
Ponadto w sesji uczestniczyli Sekretarz Miasta i Gminy Ścinawa Patrycja Jugo, 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 LXXXIX 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 LXXXIX 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) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
5. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Ścinawie:
1) Nr LXXXVI z dnia 30 grudnia 2013r.,
2) Nr LXXXVII z dnia 10 stycznia 2014r.
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. Brak uwag. Przewodniczący
Rady Miejskiej wprowadził do porządku obrad projekt uchwały który wpłynął w ustawowym terminie
dotyczący zmiany załącznika nr 1 do uchwały XX/80/11 z dnia 28.09.2011r. W sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ścinawa.
Sekretarz Miasta i Gminy Ścinawa wycofała z porządku obrad projekt uchwały zmieniający załącznik nr
1 do uchwały XX/80/11 z dnia 28.09.2011r. W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Ścinawa.
Przewodniczący Rady: Porządek obrad pozostaje bez zmian.
Ad. 4 Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwa ł w sprawie:
4.1) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji rewizyjnej Pani Monika Żogalska przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.
Sekretarz Miasta i Gminy Ścinawa wyraziła opinię na temat przedmiotowego projektu uchwały.
Zauważyła, iż jest błąd w podstawie prawnej oraz w kwartale IV planu pracy komisji nie powinien
znaleźć się punkt dotyczący przygotowania i opiniowania projektu uchwały budżetu na 2015 rok.
Godz. 16.40 na salę weszła Radna R. Kudzia.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Monika Żogalska wniosła ustną autopoprawkę do projektu
uchwały dotyczącego podstawy prawnej oraz o wykreślenia z kwartału IV planu pracy komisji punktu
dotyczącego przygotowania i opiniowania projektu uchwały budżetu na 2015 rok.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(14 głosami „za”, „przeciw”- 0, „wstrzymało się” - 0) podjęła uchwałę w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej wraz z ustną autopoprawką.
Ad.5. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Ścinawie:
5.1 Nr LXXXVI z dnia 30 grudnia 2013r.,
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do protokołu. Brak pytań, dyskusję zamknięto.
Rada Miejska w Ścinawie w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(14 głosami„za” ,„przeciw”-0,„wstrzymało się-” -0) przyjęła protokół Nr LXXXVI z dnia 30
grudnia 2013r.
5.2 Nr LXXXVII z dnia 10 stycznia 2014r.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do protokołu. Brak pytań, dyskusję zamknięto.
Rada Miejska w Ścinawie w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(12 głosami„za” ,„przeciw”-0,„wstrzymało się-” -2) przyjęła protokół Nr LXXXVII z dnia 10
stycznia 2014r.
Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny M. Szopa:
1. Dlaczego Urząd nie umieścił na stronie internetowej informacji o koncercie charytatywnym dla dziec i
(koncercie kolęd sportowcy dzieciom)? Organizatorzy prosili i co takim powodem jest, że dla Urzędu jest
ciężko takie ogłoszenie zamieścić?
2. Dostarczenie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich. Czy jest już taki regulamin? Od kiedy on
obowiązuje? Na jakich zasadach można wynająć świetlice? Komu wolno wynająć świetlice? Komu nie
wolno? Za ile?
3. Informacja dotycząca ile Pan Burmistrz zarobił w 2013 roku z podziałem na wynagrodzenie, premie,
delegacje i innych składników. Wszystkie składniki pochodne?
4. Kto obsługuje dzisiaj kamery i czyje to kamery?
Radna I. Chrystyna:
1. Podanie konkretnego terminu otwarcia Ośrodka Zdrowia w Tymowej?
Radna P. Wityk-Szumna:
1. Kto opiniował projekt uchwały dotyczący „Rocznego Programu z Organizacjami Pozarządowymi?
Który radca prawny?
Radny K. Marek:
1. W sprawie pisma RIO dotyczącego dotacji na Kościół w Dziesławiu. Czy pismo RIO jest konsekwencją
Państwa skargi? Mam rozumieć, że to Państwo wystąpili z pismem do RIO?
Radna D. Chomont-Parzyńska:
1. Kto kupował szafki do szkół? Urząd czy szkoły?

Ad.7. Wolne wnioski.
Radny J. Szuszkiewicz:
1. Wystąpienie do Dyrekcji Dróg Krajowych o dokończenie chodnika w Turowie od przystanku w kierunku
Lubina od bloków do domów na górce
Radny K. Marek:
1. Wniosek o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Zdrowia świetlic wiejskich w okresie roku 2012-2013
w kwestii wynajmowania, na jakich zasadach były wynajmowane?
Radny J. Szuszkiewicz:
1. Barierki do Dąbrowej Środkowej (droga powiatowa).
Radny M. Szopa:
1. Kiedy i na jakich warunkach zostanie spisana umowa pomiędzy „ODRĄ- Ścinawa” a Urzędem? Umowa
dotycząca najmu, użyczenia boiska sportowego
Radna I. Chrystyna:
1. Wniosek do rejonu dróg powiatowych o położenie chodnika w Tymowej od Kościoła w kierunku byłego
gospodarstwa rolnego. Jakieś 700 metrów. Były robione pomiary i nic w tej materii dalej się nie dzieje
Radna D. Chomont-Parzyńska:
1. Wniosek o postawienie wiaty przystankowej na ul. Lubińskiej w kierunku Lubina.
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.
Brak komunikatów Przewodniczącego Rady.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie o godz. 17.35
zamknął obrady LXXXIX sesji Rady Miejskiej w Ścinawie. Na tym protokół zakończono.
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