Protokół Nr LIV/18
sesji Rady Miejskiej w Ścinawie
w kadencji 2014-2018
z dnia 29 marca 2018 r.
Obrady sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Ścinawie.
Ponadto
w
sesji
uczestniczyli
Burmistrz
Ścinawy
Pan
Krystian
Kosztyła,
oraz pracownicy urzędu i zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu).
Na sesji obecnych było 13 radnych.
Nieobecna była Pani Anna Podbucka i Danuta Pawłoszyńska.
Ad. 1. Otwarcie sesji oraz powitanie radnych i gości.
Ad. 2. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Miejskiej-Pan Marek Szopa dokonał otwarcia LIV 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 LIV 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) zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
w Ścinawie Nr XLVII/296/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku;
2) zmiany uchwały Nr XLV/279/17 Rady Miejskiej w Ścinawy z dnia 31 października 2017 roku
w sprawie emisji obligacji.
3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Ścinawa na rok 2018;
4) nadania nazwy ulicy;
5) podziału Gminy Ścinawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu;
6) podziału Gminy Ścinawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych
bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42, ust. 3 Ustawy
Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
5. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Ścinawie:
1) Nr LI z dnia 25 stycznia 2018 r.
2) Nr LII z dnia 1 lutego 2018 r.
3) Nr LIII z dnia 28 lutego 2018 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zapytania sołtysów.
9. Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z prac w okresie międzysesyjnym za okres:
1) od 9 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r.
10.Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym za okres:
1) od 9 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r.

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.
Dyrektor Departamentu Rozwoju Pan Dariusz Stasiak z upoważnienia Burmistrza zgłosił wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów w sprawie: 1) powołania Doraźnej Komisji do
wydania opinii do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Ścinawa na stałe obwody głosowania
oraz okręgi wyborcze, 2) w sprawie utworzenia placówki oświatowo-wychowawczej pod nazwą Szkolne
Schronisko Młodzieżowe „PAŁACYK” z siedzibą w Ścinawie.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za”, „przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) przyjęła wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie powołania Doraźnej Komisji do
wydania opinii do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Ścinawa na stałe obwody
głosowania oraz okręgi wyborcze i utworzenia placówki oświatowo-wychowawczej pod
nazwą Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PAŁACYK” z siedzibą w Ścinawie wraz ze zmianą
kolejności ich procedowania.
Następnie Przewodniczący przedstawił nowy porządek obrad LIV 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) zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
w Ścinawie Nr XLVII/296/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku;
2) zmiany uchwały Nr XLV/279/17 Rady Miejskiej w Ścinawy z dnia 31 października 2017 roku
w sprawie emisji obligacji;
3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Ścinawa na rok 2018;
4) nadania nazwy ulicy;
5) powołania Doraźnej Komisji do wydania opinii do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy
Ścinawa na stałe obwody głosowania oraz okręgi wyborcze;
6) utworzenia placówki oświatowo-wychowawczej pod nazwą Szkolne Schronisko Młodzieżowe
„PAŁACYK” z siedzibą w Ścinawie;
7) podziału Gminy Ścinawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu;
8) podziału Gminy Ścinawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych;
9) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych
bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42, ust. 3 Ustawy
Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
5. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Ścinawie:
1) Nr LI z dnia 25 stycznia 2018 r.
2) Nr LII z dnia 1lutego 2018 r.
3) Nr LIII z dnia 28 lutego 2018 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zapytania sołtysów.
9. Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z prac w okresie międzysesyjnym za okres:
1) od 9 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r.
10.Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym za okres:
1) od 9 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r.

11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła:
W związku z tym, że Pan Komendant Policji w Ścinawie pracuje tylko do końca kwietnia i przechodzi na
emeryturę, chciałbym podziękować za współpracę i życzyć wszystkiego dobrego na zasłużonym
wypoczynku.
Komendant Policji w Ścinawie:
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni chciałbym również podziękować za
współpracę, życzliwość, i miłe przyjęcie. Dziękuję bardzo.
Ad. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
Ad.4.1. zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
w Ścinawie Nr XLVII/296/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku.
Skarbnik Miasta i Gminy Ścinawa Pani Marzena Dawedowska przedstawiła projekt uchwały.
Komisja Budżetu, Finansów i Strategii Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję do projektu uchwały. Brak pytań. Dyskusję
zamknięto.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za” ,„przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) podjęła uchwałę w sprawie zmian
w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
w Ścinawie Nr XLVII/296/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku.
Ad.4.2. zmiany uchwały Nr XLV/279/17 Rady Miejskiej w Ścinawy z dnia 31 października 2017 roku
w sprawie emisji obligacji.
Skarbnik Miasta i Gminy Ścinawa Pani Marzena Dawedowska przedstawiła projekt uchwały.
Komisja Budżetu, Finansów i Strategii Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję do projektu uchwały. Brak pytań. Dyskusję
zamknięto.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za”, „przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) podjęła uchwałę w sprawie zmiany
uchwały Nr XLV/279/17 Rady Miejskiej w Ścinawy z dnia 31 października 2017 roku
w sprawie emisji obligacji.
Ad.4.3. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Ścinawa na rok 2018.
Młodszy Referent ds. gospodarki gruntami Pan Maciej Marek przedstawił projekt uchwały.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję do projektu uchwały. Brak pytań. Dyskusję
zamknięto.

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 opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Ścinawa na rok 2018.
Ad.4.4. nadania nazwy ulicy.
Młodszy Referent ds. gospodarki gruntami Pan Maciej Marek przedstawił projekt uchwały.
Komisja Gospodarki, Mienia i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję do projektu uchwały. Brak pytań. Dyskusję
zamknięto.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za” ,„przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) podjęła uchwałę w sprawie nadania
nazwy ulicy.
Ad.4.5. powołania Doraźnej Komisji do wydania opinii do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy
Ścinawa na stałe obwody głosowania oraz okręgi wyborcze.
Przewodniczący przeszedł do wyboru komisji skrutacyjnej.
Zaproponowano kandydatury:
1. M. Żogalska – wyraziła zgodę;
2. I. Chrystyna – wyraziła zgodę;
3. H. Kozak – wyraził zgodę.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za” ,„przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) przyjęła skład Komisji skrutacyjnej
w powyższym składzie.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Doraźnej.
1. M. Ratajczak- wyraziła zgodę;
2. M. Szopa – wyraził zgodę;
3. P. Kowalski – wyraził zgodę;
4. E. Sitarski – wyraził zgodę;
5. M. Mostowski- wyraził zgodę.
Radna M. Żogalska zgłosiła wniosek formalny o 5 minut przerwy.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za” ,„przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) przyjęła wniosek o 5 minut przerwy.
O 11:20 wznowiono obrady sesji.
Po przerwie rozdano karty do głosowania. Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy, następnie radna
M. Żogalska odczytała protokół z głosowania, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w którym udział wzięło 13 osób wybrano następujących
radnych na członków Komisji Doraźnej.

Tym samym Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących
w posiedzeniu (13 głosami „za” ,„przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) podjęła uchwałę
w sprawie powołania Doraźnej Komisji do wydania opinii do projektu uchwały w sprawie
podziału Gminy Ścinawa na stałe obwody głosowania oraz okręgi wyborcze.

M. Żogalska wyszła 11:35-11:40
Ad.4.6. utworzenia placówki oświatowo-wychowawczej pod nazwą Szkolne Schronisko Młodzieżowe
„PAŁACYK” z siedzibą w Ścinawie.
Dyrektor Departamentu Rozwoju Pan Dariusz Stasiak przedstawił projekt uchwały.
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję do projektu uchwały. Brak pytań. Dyskusję
zamknięto.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za” ,„przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) podjęła uchwałę w sprawie utworzenia
placówki oświatowo-wychowawczej pod nazwą Szkolne Schronisko Młodzieżowe
„PAŁACYK” z siedzibą w Ścinawie.
Ad.4.7. podziału Gminy Ścinawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.
Radna M. Żogalska zgłosiła wniosek formalny o 5 minut przerwy.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za” ,„przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) przyjęła wniosek o 5 minut przerwy.
W czasie przerwy zebrała się Komisja Doraźna.
O 11:45 wznowiono obrady sesji.
Przewodnicząca Komisji Doraźnej radna M. Ratajczak przedstawiła pozytywną opinię do projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję do projektu uchwały. Brak pytań. Dyskusję
zamknięto.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za” ,„przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) podjęła uchwałę w sprawie podziału
Gminy Ścinawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu.
Ad. 4.8. podziału Gminy Ścinawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przewodnicząca Komisji Doraźnej radna M. Ratajczak przedstawiła pozytywną opinię do projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję do projektu uchwały. Brak pytań. Dyskusję
zamknięto.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za” ,„przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) podjęła uchwałę w sprawie podziału
Gminy Ścinawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
Ad. 4.9. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze,
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42,
ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Pani Grażyna Matkowska-Rudomino
przedstawiła projekt uchwały.
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
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
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz
przez nauczycieli niewymienionych w art. 42, ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela oraz
pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
Ad. 5 Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Ścinawie:
1) Nr LI z dnia 25 stycznia 2018 r.
2) Nr LII z dnia 1 lutego 2018 r.
3) Nr LIII z dnia 28 lutego 2018 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję do protokołu. Brak uwag. Dyskusję zamknięto.

Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za” ,„przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) przyjęła protokół Nr LI z dnia 25
stycznia 2018 r.
Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za” ,„przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) przyjęła protokół Nr LII z dnia
1 lutego 2018 r.
Rada Miejska w Ścinawie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(13 głosami „za” ,„przeciw”-0, „wstrzymało się”-0) przyjęła protokół Nr LIII z dnia 28
lutego 2018 r.
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.
W. Jagiełło:
1) Jak wygląda sprawa z czołgiem czy będzie on gdzieś przeniesiony ?
2) Panie Burmistrzu co dalej z budynkiem po Tesco ?
Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła:
ad.1 Drodzy Państwo jeżeli chodzi o pomnik w rynku to odpowiadając do Wojewody, który jest
pełnomocnikiem w sprawie realizacji ustawy dekomunizacyjnej, wystąpiliśmy do IPNU żeby wydał
opinię, ale jednocześnie kiedy tej opinii jeszcze nie mamy, mimo, że upływa termin wskazaliśmy co
zrobiliśmy w sprawie zlikwidowania tego obiektu w centrum Ścinawy. Pokazaliśmy projekt i wizualizację
centrum miasta, że planowana jest w tym miejscu fontanna, powiedzieliśmy również, że dostaliśmy
pieniądze na rewitalizację rynku i zamierzamy fizycznie od przyszłego roku z uwagi na to, iż wcześniej
musimy poprowadzić prace ziemne związane z przebudową kanalizacji i budową gazociągu, co będzie
miało miejsce w bieżącym roku. Czyli wskazaliśmy czas i pokazaliśmy, gdzie on docelowo będzie stał,
sam czołg, nie postumen i tablica, która tu jest. W tej chwili jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy
tego parkingu przy moście. Inwestycja zgodnie z naszym wnioskiem o dofinansowanie ma zakończyć
się w bieżącym roku i jeżeli obiekt zostanie wykonany, mówię o parkingu, to wtedy same czoło
wcześniej podając piaskowaniu będziemy go przenosić na wybudowany obiekt i o tym wszystkim
napisaliśmy. Jeżeli chodzi o inne pomniki np.: przy ulicy Wołowskiej to leży on na gruncie Skarbu

Państwa, którym zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, czyli oni są odpowiedzialni za
ewentualną likwidację tego obiektu. Jeżeli chodzi o pomnik za plebanią to zamierzamy się tym zająć,
ale w dniu dzisiejszym nie ma tam żadnych tablic, a jeżeli chodzi o pomnik w parku to napisaliśmy, że
w ramach rewitalizacji zieleni będziemy przebudowywać przestrzeń parku i formalnie zamierzamy ten
obiekt zlikwidować. Istnieje zagrożenie, że uznają, iż do końca marca powinniśmy to zrobić, to wtedy
w zastępstwie Wojewoda, czy rząd wykona za nas tą likwidację i następnie obciąży nas kosztami. Mam
nadzieję, że do tego nie dojdzie, dlatego też tak szczegółowo opisaliśmy te kwestie z harmonogramem
działań związanych z tymi obiektami w mieście. Ogólnie czekamy na ostateczną decyzję IPN, podaliśmy
zdjęcie tablicy, która według nas jest tablicą neutralną i w żaden sposób nie propaguje ustroju
komunistycznego.
ad.2 To nie jest nasz teren, jest to teren Tesco i z tego co wiem Tesco zbiera oferty i chce to sprzedać
i nie ma możliwości wydzierżawienia tego. W poniedziałek dzwoniła osoba zainteresowana
wydzierżawieniem tego obiektu, we wtorek podczas spotkania z mieszkańcami mówił, że odpowiedź od
pani, która zajmuje się sprzedażą była taka, iż zbierają oferty aby sprzedać i na razie nie mowy
o dzierżawieniu i jeżeli jest zainteresowany kupnem to niech złoży ofertę. Jeżeli będzie atrakcyjna
oferta i odpowiednio dobra cena to sprzedadzą to. Na dzień dzisiejszy tylko tyle mogę Panu powiedzieć.
M. Mostowski:
Chciałby zapytać odnośnie świetlicy w Dłużycach, czy byłaby możliwość wybudowania świetlicy w innym
miejscu ?
Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła:
Nie mieliśmy takich zgłoszeń i próśb od mieszkańców z Dłużyc. Mamy projekt związany z przebudową
tego obiektu i zamierzaliśmy go realizować w 2020 r., ponieważ w przyszłym roku tak jak Państwo już
wiecie na Konwencie Sołtysów zostało powiedziane, będzie realizowany obiekt w Dębcu i obiekt
w Jurczu. Na dzień dzisiejszy nie było rozmów w tej kwestii, nie wiem jak rozwiążemy tą sprawę,
spotkamy się jeszcze z mieszkańcami i będziemy o tym dyskutować. Ponieśliśmy już koszty związane
z projektem, ale ponieśliśmy też koszty związane z projektem w miejscowości Parszowice, ale tam nie
dysponowaliśmy wcześniej nieruchomością dopiero 29 grudnia pozyskaliśmy teren od PKP na którym
ma powstać nowa świetlica. Również z uwagi na to, że jest gdzie zaparkować i jest też przestrzeń gdzie
można stworzyć dodatkowe rzeczy np.: plac zabaw.
I. Chrystyna:
1) W związku z otrzymaną odpowiedzią odnośnie uzupełnienia ciągłości chodnika przy posesji 101 A,
ponieważ otrzymywałam już kilka takich odpowiedzi i każda była inna dlatego też proszę o ponowne
rozpatrzenie mojego wniosku.
2) Panie Burmistrzu nie otrzymałam odpowiedzi odnośnie uzupełnienia oświetlenia w Tymowej
w kierunku stacji kolejowej ponawiam swój wniosek.
Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła:
ad.1. Pewnie jest tak, że chodnik może być z obniżeniem, nie ma zaprojektowanego wjazdu formalnie,
ponieważ zjazd z drogi powiatowej na drogę gminną to jest skrzyżowanie dróg.
I. Chrystyna:
Jest kilka takich dróg i mają te wjazdy, a tutaj nie wiem dlaczego nie ma.
Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła:
Realizowane były chodniki a nie wjazdy w projekcie, przeanalizujemy jeszcze raz tą sytuację Pani
Radna.
ad.2. Odpowiemy na tą interpelację, ale mogę również odpowiedzieć teraz, ponieważ nie mamy
w planie inwestycyjnym oświetlenia w miejscowości Tymowa na tym odcinku i nie znajdziemy w tej
chwili pieniędzy w naszym budżecie aby to zrealizować. Jest ogólny projekt dla wszystkich wiosek w
Gminie Ścinawa na oświetlenie i w pierwszej kolejności będziemy realizować w miejscowościach, które
są kanalizowane i na to będą szły środki finansowe.
I. Chrystyna:

Tam jest potrzebna w sumie jedna lampa.
M. Żogalska:
Chciałam się dowiedzieć czy w związku z nowymi przepisami związanymi z zakazem spożywania
alkoholu w miejscach publicznych, czy my jako rada nie musimy podjąć uchwały w tym temacie,
ponieważ jest tam chyba określony termin ?
Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła:
Na duże imprezy, które są organizowane jest wydawane oddzielne zezwolenie. Jeżeli chodzi
o wyznaczanie miejsca, gdzie można spożywać alkohol to ja jestem przeciwny, ponieważ ci którzy piją
np.: w parkach, a będzie wyznaczone miejsce przez gminę to będą tam spożywać alkohol, nie wiem czy
jest taka potrzeba a by wyznaczać takie miejsce.
M. Żogalska:
W związku z tym, iż są mecze na stadionie i osoby, które przychodzą spożywają alkohol jak my się do
tego odniesiemy ?
Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła:
Drodzy Państwo jest tak, że nie powinno się spożywać alkoholu na stadionie są również służby
porządkowe, które zwracają uwagę tym osobom chociaż osoby te nie reagują na uwagi, dlatego też
będziemy prosić aby weszła policja w imieniu organizatora, była już taka sytuacja u nas i wtedy służby
te dyscyplinują takie osoby.
W. Jagiełło:
Ale wtedy też zmniejszy się frekwencja na meczach.
Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła:
Trudno, mecze są również transmitowane więc można je obejrzeć.
J. Szebeszowicz:
Panie Burmistrzu chciałbym zgłosić jeszcze, ponieważ większa część prac w parku jest już zrobiona,
żeby wyczyścić rów i oczyścić jak również utwardzić główne ścieżki w parku, żeby nie stała w nich
woda.
Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła:
Odpowiemy Panie Radny na piśmie.
E. Sitarski:
Panie Burmistrzu czy sprzęt, który został zakupiony pracuje już w terenie ?
P. Kowalski:
Panie Burmistrzu odpowiem na to pytanie jeśli mogę. Sprzęt bardzo ładnie pracuje, ponieważ u mnie
w miejscowości był wykorzystywany ten sprzęt i jestem bardzo zadowolony z jakości wykonanej pracy.
M. Szopa:
Panie Burmistrzu czy otrzymał Pan informację w sprawie dewastacji parku ?
Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła:
Nie jeszcze nie, ale zorientuję się w tej sprawie.
M. Ratajczak:
1) Chodzi mi o drogę gminną wjazd od ulicy Kościuszki przy osiedlu, wyjazd znajduje się przy ulicy
Jagiełły, czy ta droga będzie wyremontowana ?
2) W związku z nową inwestycją prowadzoną na wyjeździe ze Ścinawy jeżdżą wywrotki z ziemią, które
przejeżdżają przez ulicę Kościuszki, czy jest możliwość zmiany organizacji ruchu, ponieważ wywrotki z
ziemią uszkadzają w/w ulicę i budynki w tym rejonie.

Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła:
ad.1. Droga gminna jest na pewno na ulicy Jagiełły wzdłuż długiego bloku, ale na ulicy Kościuszki ta
droga za blokami nie należy do nas.
ad.2. Jest to prywatny inwestor, który zamierza tam postawić warsztat samochodowy z częściami
samochodowymi. Uważam, że nie ma sensu zmieniać organizacji ruchu, ponieważ jest to za krótki
okres, i za chwilę nie będą już jeździły.
Ad. 7 Wolne Wnioski.
P. Kowalski:
Droga Ręszów – Siedlce nr 1222 jakiś czas temu było naprawiane pobocze, skarpa, teraz ta skarpa
częściowo się osunęła i są koleiny, czy można by było utwardzić najlepiej tłuczniem ?
M. Ratajczak:
Mennica Polska wybiła monetę okolicznościową z okazji stulecia odzyskania
z wizerunkiem J. Piłsudskiego, czy my jako radni możemy pozyskać taką pamiątkę ?

niepodległości

Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła:
Dużo takich monet się pojawia, ale zapytamy w Mennicy Polskiej czy byłaby taka możliwość.
M. Barylak:
1) Czy podjął Pan decyzję odnośnie hodowli kur w miejscowości Zaborów w związku z narzuconym
terminem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, który upływa dzisiaj ?
2) Czy będzie składał Pan skargę na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
niekorzystnego dla Pana odnośnie informacji publicznej w zakresie wynagrodzenia wybranych
pracowników tutejszego magistratu ?
3) Dlaczego nie zostały odczytane projekty uchwał w sprawie okręgów i obwodów wyborczych.
Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła:
ad.1. Mamy gotową decyzję, która jest już u mnie na biurku, muszę ją tylko podpisać i wszyscy
Państwo ją otrzymacie.
ad.2. Na drugie Pana pytanie odpowiem, kiedy decyzja w tej kwestii zostanie podjęta.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Szopa:
Każda podjęta uchwała jest podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ad. 8 Zapytania sołtysów.
Brak.
Ad. 9. Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z prac w okresie międzysesyjnym.
Brak uwag.
Ad. 10. Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
Brak uwag.
Ad.11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Działając w oparciu o § 12 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu
Miasta i Gminy Ścinawa na wszystkie zapytania i interpelacje na które nie udzielono odpowiedzi zostaną
udzielone na piśmie.
Ad. 12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
Informuję, że w biurze rady jest do wglądu dla każdego radnego sprawozdanie z wykonania budżetu za

2017 r., oraz sprawozdanie CTiK, Miejsko-Gminnej Biblioteki i MGZZOP za 2017 r.
Przypominam o wypełnieniu imiennego wykazu głosowania.
Drugiego kwietnia obchodzona będzie 13 rocznica śmieci Jana Pawła II W Lubinie o godz.11:30
zaprasza Starosta.
Wpłynęło do Rady Miejskiej bardzo dużo życzeń świątecznych, kto z radnych chciałby zobaczyć to
zapraszam do biura rady.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie o godz. 12:15
zamknął obrady LIV sesji Rady Miejskiej w Ścinawie w LIV kadencji 2014-2018. Na tym protokół
zakończono.
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