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PROTOKÓŁ VI/19
z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa
w dniu 28 marca 2019 r.
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie
Godzina rozpoczęcia: 13ºº
Godzina zakończenia: 15ºº
Ad. 1. Otwarcia sesji Rady Miejskiej dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa
- Pani Violetta Kopka.
Przewodnicząca powitała zaproszonych gości:
- Burmistrza Mieroszowa – Pana Andrzeja Lipińskiego;
- Zastępcę Burmistrza – Pana Mariusza Pawlaka;
- Skarbnika Gminy – Panią Joannę Błażuk;
- Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu – Nadkomisarza Rafała Siczek;
- Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego – Komisarza Damiana Gawron;
- Komendanta Komisariatu w Boguszowie-Gorcach – Podinspektora Mariusza Kucharczyk
- Zaproszonych gości;
- Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa.
Następnie Przewodnicząca poprosiła o sprawdzenie urządzeń do głosowania. Na podstawie
zalogowanych urządzeń, stwierdzono, że obecnych jest 14 Radnych, czyli ustawowa większość
do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności
stanowi załącznik nr 1a do niniejszego protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości
stanowi załącznik nr 1b do niniejszego protokołu.
Ad. 3 Przewodnicząca odczytała porządek obrad i poddała go pod głosowanie.
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Przedstawienie porządku obrad.
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4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa w dniu 28 lutego 2019 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym – zapytania
Radnych.
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
7. Roczne sprawozdanie z działalności Sołectw za 2018 r.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.”
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy Mieroszów na 2019 rok.
10. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski, informacje, apele, w tym mieszkańcy.
13. Zakończenie obrad.
Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Lipiński zawnioskował o omówienie w pkt. 7
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
Mieroszów na 2019 rok.
Wniosek został przyjęty 13 głosami „za” jednogłośnie.
Zestawienie z głosowania
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Violetta Kopka zawnioskowała o zdjęcie z porządku
obrad pkt. 10 i pkt. 11 dotyczących interpelacji. W związku z opinią radczyni – Pani Ewy
Kwiatkowskiej będąc w zgodzie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym nie możemy
dawać już w porządku obrad punktu o interpelacjach i odpowiedziach na nie.
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 10 i pkt. 11 został przyjęty 14 głosami „za”
jednogłośnie.
Zestawienie z głosowania
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad po wprowadzonych zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa w dniu 28 lutego 2019 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym – zapytania
Radnych.
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy Mieroszów na 2019 rok.
8. Roczne sprawozdanie z działalności Sołectw za 2018 r.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn.: „Wymiana
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
10. Wolne wnioski, informacje, apele, w tym mieszkańcy.
11. Zakończenie obrad.

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa w dniu 28 lutego 2019 r.
Przewodnicząca Rady – Pani Violetta Kopka poinformowała, że protokół z V sesji Rady
Miejskiej Mieroszowa został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz
wysłany e-mailem do Radnych.
Protokół z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 lutego 2019 r. został przyjęty
14 głosami „za” jednogłośnie.
Zestawienie z głosowania
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Ad. 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym – zapytania
Radnych omówił Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Lipiński.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusje w tym punkcie.
W dyskusji głos zabrali:
Radna – Pani Maja Sadowy poprosiła o przedstawienie postaci trzech osób z Rady
Nadzorczej ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o.
Burmistrz Mieroszowa powiedział, że Pani Barbara Grzegorczyk jest wieloletnim Prezesem
Sanatoriów Dolnośląskich, Pani Monika Wybraniec pracuje w Wałbrzychu i zajmuje się
kwestiami dotyczącymi przedsiębiorczości, Pan Paweł Kurylik jest radcą prawnym
zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Przewodniczącą Rady Nadzorczej została
Pani Barbara Grzegorczyk.
Odnosząc się do pkt. 21 sprawozdania z zakresie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska, Radna – Pani Maja Sadowy zwróciła się z pytaniem dot. odbytego
spotkania z pracownikami Parków Krajobrazowych w sprawie inwentaryzacji pomników
przyrody.
Kierownik Ref. GPIiOŚ – Pan Jakub Stolicki powiedział, że Parki Krajobrazowe wystąpiły
do Gminy z kwestią zinwentaryzowania pomników przyrody, dokumenty, które wytworzą
zostaną przekazane, to są te pomniki przyrody, którymi zarządza gmina a są na terenie Parków
Krajobrazowych. Takich pomników przyrody mamy 6.
Odnosząc się do pkt. 12 sprawozdania w zakresie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska, Radna - Pani Kamila Milewska zwróciła się z pytaniem czy
zniszczenie ogrodzenia przy ul. Mickiewicza zostało zgłoszone na policję oraz czy sprawca
został ujęty.
Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Lipiński powiedział, że zniszczone ogrodzenie zostało
zgłoszone, sprawca nie został ustalony. Naprawiliśmy ogrodzenie we własnym zakresie,
ponieśliśmy związane z tym koszty. W tym temacie zostały złożone interpelacje Pana Ryszarda
Sierakowskiego.
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Odnosząc się do pkt. 2 sprawozdania w zakresie Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych, Radna – Pani Kamila Milewska zwróciła się z pytaniem czego dotyczył aneks
podpisany z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do umowy
pożyczki na dofinansowanie zadania pn. : „Poprawa środowiska naturalnego w Gminie
Mieroszów poprzez zmianę systemu ogrzewania”
Burmistrz Mieroszowa powiedział, że aneks dotyczył jedynie przesunięcia terminu realizacji.
Radny – Pan Wiesław Wielgus zwrócił się z pytaniem odnośnie pkt. 7 w zakresie Gospodarki
Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, które znaki sprawdzano pod kątem
prawidłowości zastosowania.
Kierownik GPIiOŚ – Pan Jakub Stolicki poinformował, że to jest nazwa kontroli.
Odnosząc się do pkt. 2 sprawozdania w zakresie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska Radny – Pan Wiesław Wielgus zwrócił się z pytaniem na czym
polegała opinia ws. łowiectwa.
Burmistrz Mieroszowa powiedział, że są to plany przedstawione przez koła łowieckie,
dotyczą utrzymania terenów łowieckich, kwestii związanych ze zwierzyną łowną.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności
w okresie międzysesyjnym
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej omówił Burmistrz Mieroszowa
– Pan Andrzej Lipiński
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusje w tym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej Mieroszowa
Stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad. 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy Mieroszów na 2019 rok omówiła Skarbnik Gminy – Joanna Błażuk
Przewodnicząca Komisji Ogólnej – Pani Marta Studnicka poinformowała, że projekt
uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Ogólnej i został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w tym punkcie.
W dyskusji głos zabrali:
Radna – Pani Maja Sadowy powiedziała, że chciałaby aby została zwiększona ilość partoli
policji. Od momentu otwarcia przejścia granicznego ruch na ulicy Kwiatowej, szczególnie
w okresie letnim jest duży.
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu, Nadkomisarz – Pan Rafał Siczek
poinformował, że spadek zdarzeń kryminalnych jest rzeczywiście widoczny, od początku roku
odnotowaliśmy 3 takie zdarzenia. Sprawcy każdego zdarzenia zostali ustaleni. Natomiast jeżeli
chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to pracy jest dużo więcej. Na drodze krajowej nr
35 jest bardzo duże natężenie. Najczęściej popełniane wykroczenia to duża prędkość,
nieodpowiednie parkowanie. Deklaruję, że tych partoli z ruchu drogowego będzie więcej.
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – Komisarz Damian Gawron zauważył, że Gmina
Mieroszów

pod

względem

bezpieczeństwa

w

ruchu

drogowym

jest

jednym

z najbezpieczniejszych miejsc powiatu wałbrzyskiego. Mniej zdarzeń jest tylko w Jedlinie
Zdroju, gdzie w ostatnim kwartale ubiegłego roku doszło do 37 zdarzeń, w Mieroszowie do
47 zdarzeń z tego 4 wypadki i 43 kolizje. Porównywalnie do innych małych gmin
to w Boguszowie-Gorcach zdarzeń jest już 105, w Szczawnie-Zdroju zdarzeń jest 175. Robione
są bardzo skrupulatne analizy i statystyki. Na podstawie tych statystyk dopasowywane są
służby. Podejmowane działania prowadzą do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na
terenie całego powiatu wałbrzyskiego. Spośród wszystkich zdarzeń w Gminie Mieroszów
4 zdarzenia były z udziałem nietrzeźwych kierowców. W ubiegłym roku na terenie gminy
zatrzymano 92 nietrzeźwych kierowców. Proszę również o zdyscyplinowanie pracowników,
jeżeli chodzi o parkowanie. Będziemy dążyć do wyeliminowania jak największej liczby
kierowców, którym się zdarza wsiąść za kółko po spożyciu alkoholu.
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Nadkomisarz – Pan Rafał Siczek powiedział, że zmiana organizacji ruchu w Mieroszowie
jest potrzebna, chcielibyśmy to zrobić po konsultacjach z Państwem i z Burmistrzem, aby było
bezpieczniej i wygodniej dla nas wszystkich. Musimy pomyśleć jak ulepszyć ruch w Gminie
Mieroszów.
Radna – Pani Kamila Milewska zwróciła się z pytaniem czy zakup samochodu sprawi, że
będzie widoczna poprawa bezpieczeństwa w Mieroszowie.
Komendant Komisariatu w Boguszowie-Gorcach – Podinspektor Mariusz Kucharczyk
odnosząc się do pytania powiedział, że samochód jest podstawowym narzędziem dla pracy
policjantów. Jeżeli będzie więcej aut to policjanci szybciej będą mogli się przemieszczać. Stąd
wniosek o wsparcie zakupu auta. Jeżeli chodzi o psa to jest on wykorzystywany np. przy
włamaniach.
Radna – Pani Kamila Milewska zwróciła się z pytaniem jak radzi sobie nasz rewir
dzielnicowych, bo odkąd zlikwidowali komisariat ze szkodą dla gminy, to jesteśmy praktycznie
odcięci od świata. Jest to bardzo duża odległość jeżeli chodzi o Boguszów i Mieroszów. Miały
być wyznaczone godziny, w których dzielnicowi mieli być dostępni.
Komendant – Pan Mariusz Kucharczyk odpowiedział, że w Gminie Mieroszów jest
4 dzielnicowych. Rewir dzielnicowych ma ustalone dyżury. W poniedziałki i piątki
w godzinach od 10 do 12, w środy od 16 do 18. Staramy się wtedy odizolować policjanta od
innych czynności. Jeżeli zdarzy się sytuacja losowa, gdzie dzielnicowy będzie wezwany na
interwencję, wtedy faktycznie możemy nie zastać nikogo.
Nadkomisarz – Pan Rafał Siczek powiedział, że zwracają się z prośbą o dofinansowanie do
samochodu, ponieważ w roku bieżącym policja polska nie planuje już w systemie centralnym
zakupu pojazdów. Możliwy jest jedynie zakup w systemie tzw. 50/50. 50 % kwoty musimy
uzbierać w samorządzie, wtedy 50 % kwoty przekazuje nam Komendant Główny na zakup
pojazdu. Jestem przekonany, że to się przekłada na bezpieczeństwo. Będziemy mogli szybciej
się przemieścić, szybciej zareagować. Jeżeli chodzi o rewir dzielnicowych, to faktycznie nie
zawsze mogą być w biurze, proszę przekazać mieszkańcom, że mogą się oni umawiać
telefonicznie na spotkanie. Istnieją partole, które sprawdzają czy dzielnicowi w tych godzinach
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funkcjonują tutaj u Państwa w gminie. Niekoniecznie w biurze ale w obszarze swojego
działania. Nie miałem jeszcze takich informacji, że dzielnicowy powinien być, a go nie ma.
Jeżeli Państwo by mieli takie informacje, to bardzo proszę zgłaszać te problemy bezpośrednio
do mnie
Komisarz Damian Gawron powiedział, że ten samochód jest typowo do dyspozycji w tym
rewirze czyli Boguszów, Czarny Bór i Mieroszów. To nie jest samochód dla ruchu drogowego,
który się może znaleźć gdzieś pod Świdnicą czy zupełnie gdzie indziej.
Radny – Pan Wiesław Wielgus powiedział , że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, chciałbym
zasygnalizować, że przy ul. Sportowej koło przystanku autobusowego, gdzie jest dużo dzieci
idących do szkoły podstawowej, młodzieży jadących do szkół, w trakcie godzin przyjazdów
oraz odjazdów autobusów jest bardzo dużo dzieci, dużo autobusów, dużo rodziców
z prywatnymi autami. Czasami powstaje taka sytuacja, że aż dziwne, że nie było tam jeszcze
żadnego wypadku. Moja prośba, żeby panowie policjanci czasami się tam pojawili.
Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Lipiński zwrócił się z pytaniem, czy są możliwości
dotyczące utworzenia posterunku policji w Mieroszowie. Żałuję, że komisariat w Mieroszowie
nie funkcjonuje. Zdaję sobie sprawę z tego, że dojazd do komisariatu w Boguszowie jest
utrudniony, ponieważ nie każdy posiada samochód. Trzeba pojechać do Wałbrzycha, z
Wałbrzycha wsiąść w nyskę i pojechać do Boguszowa. Wiem, że takie pomieszczenia są jeżeli
chodzi o utworzenie posterunku, gdzie można by było załatwić sprawy obywatelskie na
miejscu.
Nadkomisarz – Pan Rafał Siczek odpowiadając na pytanie Burmistrza poinformował, że taka
możliwość jest, niemniej jednak trzeba spełnić pewne warunki. Budynek po byłym
komisariacie jest wyremontowany i na pewno jakiś wielkich nakładów finansowych nie trzeba
by było robić. Wszystkie posterunki, które powstają są teraz tworzone zgodnie ze standaryzacją
policji. Polega to na tym, że wszystkie posterunki malowane są w jednym kolorze wewnątrz,
elewacja musi spełniać poszczególne warunki, ale to jest wszystko do zrobienia. Myślę, że to
kwestia bardziej szczegółowych rozmów na ten temat, ale my jesteśmy otwarci.
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Radna – Pani Maja Sadowy zwróciła się z prośbą czy przy okazji następnego spotkania
podsumowującego moglibyśmy otrzymać informację dotyczącą ilości patroli ruchu drogowego
na terenie naszej gminy.
Nadkomisarz – Pan Rafał Siczek powiedział, że oczywiście jest to do zrobienia,
przygotujemy takie dane ile było tych partoli na terenie Gminy Mieroszów
W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie, Przewodnicząca Rady Miejskiej
Mieroszowa – Pani Violetta Kopka odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.
Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 marca 2019 r. w sprawie zmian
w budżecie na 2019 rok została podjęta 14 głosami „za” jednogłośnie .
Zestawienie z głosowania
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa ogłosiła 5 minut przerwy.
Ad 8. Roczne sprawozdanie z działalności Sołectw za 2018 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa – Pani Violetta Kopka otworzyła dyskusje
w tym punkcie.
W dyskusji głos zabrali:
Burmistrz Mieroszowa – Andrzej Lipiński poinformował, że radni otrzymali sprawozdania
każdego sołectwa. Dziękuję bardzo Sołtysom oraz Radom Sołeckim za ich pracę na rzecz
społeczności lokalnej oraz za współpracę z burmistrzem. Jesteśmy w trakcie kolejnych
wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich. Życzę owocnych i szczęśliwych wyborów jeśli chodzi
o funkcje Sołtysa oraz Rady Sołeckie.
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Radna – Pani Kamila Milewska również podziękowała za współpracę. Nie da się porównać
tego co było przez 4 lata poprzednie. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania do sprawozdania to
odpowiemy.
Radny – Pan Wiesław Wielgus zwrócił się z pytaniem jaki jest fundusz sołecki w zakresie
wysokości, czy to zależy od ilości mieszkańców. Na co można przeznaczyć te pieniądze.
Radna – Pani Maja Sadowy odpowiadając na pytanie poinformowała, że to zależy od ilości
mieszkańców, w Kowalowej to jest ponad 11 tysięcy zł. Fundusz jest przeznaczany na zadania
własne gminy i o tym decyduje zebranie wiejskie, to nie jest nasza własna wola tylko musi się
zebrać połowa mieszkańców i raz do roku pod koniec września rozdysponowujemy te środki.
Radna – Pani Kamila Milewska powiedziała, że konkretne kwoty możemy przeznaczyć np.
na place zabaw jeżeli są jakieś stare, na krzyże, na świetlice, imprezy integracyjne, promocję
wsi. Fundusz jest czymś takim co pozwala żyć w tej wsi. Dzięki tym pieniądzom można
integrować mieszkańców gminy.
Radna – Pani Maja Sadowy powiedziała, że są to jedne z lepiej wydanych pieniędzy.
W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady Miejskiej
Mieroszowa przeszła do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.
Sprawozdanie z działalności Sołectwa Kowalowa
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie z działalności Sołectwa Nowe Siodło
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie z działalności Sołectwa Kamionka
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie z działalności Sołectwa Rybnica Leśna
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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Sprawozdanie z działalności Sołectwa Unisław Śląski
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie z działalności Sołectwa Golińsk
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie z działalności Sołectwa Sokołowsko
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn.: „Wymiana
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” omówił Burmistrz Mieroszowa – Pan
Andrzej Lipiński.
Przewodnicząca Komisji Ogólnej – Pani Marta Studnicka poinformowała, że projekt
uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Ogólnej i został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusje w tym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji:
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa – Pani Violetta
Kopka odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.
Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn.:
„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” została podjęta 14 głosami „za” jednogłośnie.
Zestawienie z głosowania
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 marca 2019 r.
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w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa
powołanego do realizacji projektu pn.: „Wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”
stanowi załącznik nr 17 niniejszego protokołu.
10. Wolne wnioski, informacje, apele, w tym mieszkańcy
Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusję w tym punkcie.
W dyskusji głos zabrali:
Radna – Pani Małgorzata Czachor zwróciła się z prośbą, aby informować mieszkańców
gminy w jakim czasie mogą wyrzucać np. meble. Nie ma żadnych informacji, ogłoszeń o tym.
Burmistrza Mieroszowa poinformował, że została podjęta decyzja o tym, aby wprowadzić
zbiórkę wielkogabarytowych odpadów. Mam nadzieję, że jeszcze przed świętami uda się
uporać z tym tematem. Informacje o tej akcji zostaną rozwieszone na budynkach komunalnych
i wspólnotach mieszkaniowych.
Radny – Pan Ryszard Sierakowski podziękował za uporządkowanie placu zabaw przy
ul. Mickiewicza oraz zwrócił się z pytaniem czy po zimie zostaną sprzątnięte ulice jeszcze
przed świętami.
Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Lipiński powiedział, że trwają uzgodnienia
ze spółką ZGKiM „Mieroszów” w kwestii dotyczącej sprzątania pozimowego oraz utrzymania
zieleni miejskiej. Jestem po rozmowach z Prezesem KSS Bartnica, która użyczy nam
samochodu i będziemy sprzątali nie tylko ulice gminne ale także powiatowe i ulicę krajową.
Jesteśmy po rozmowach z przedstawicielami GDDKiA, którzy zapowiedzieli, że na początku
kwietnia będą sprzątali również swoje ulice i chodniki. Mam nadzieję, że do świąt chodniki
oraz

ulice

będą

lepiej

wyglądały.

Starostwo

także

już

rozstrzygnęło

przetarg

na sprzątanie swoich dróg i chodników po zimie. My również mamy pracowników, którzy będą
wykonywali takie czynności. Będziemy starali się poprawić naszą wizytówkę jeżeli chodzi
o wygląd estetyczny chodników, ulic, zieleńców oraz zaplecza wspólnot mieszkaniowych.
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Radna – Pani Iwona Bandurska-Szewczyk zwróciła się z pytaniem czy jest możliwość
zrobienia progów zwalniających albo ustawienia znaku strefa zamieszkania na tej nowej drodze
w Unisławiu Śląskim. Mieszkańcy zgłaszają, że dzieci jeżdżą po tej ulicy na rolkach, na
rowerach, a samochody jeżdżą tam bardzo szybko. Czy jest możliwość uzupełnienia dziur na
drodze gminnej od nr 35 do 70 w Unisławiu Śląskim oraz w drodze do budynku nr 138
w stronę Podgórza.
Burmistrz Mieroszowa odnosząc się do prośby radnej powiedział, że jest to droga gminna
i progi można by było zamontować, tylko że podczas odśnieżania mogłyby wystąpić pewne
problemy. Jeżeli chodzi o drugą drogę to chciałbym, żebyśmy przygotowali na tą drogę
dokumentację.
Radna – Pani Kamila Milewska powiedziała, że w Golińsku są dwie drogi w tragicznym
stanie.
Burmistrz Mieroszowa powiedział, że gmina wystąpiła do ZGKiM o zakup kruszywa
i zasypanie dziur. Na tym odcinku drogi, o którym mówi radna trzeba by było również zrobić
dokumentację. Uważam, że kwestie związane z drogami są priorytetowe i powinniśmy mieć
dokumentację na wykonanie nowych nawierzchni i przebudowy krótkich odcinków.
Radna – Pani Kamila Milewska powiedziała, że przy Placu Niepodległości 7 jest problem
z kanalizacją ściekową, coś się wysuwa z rury i zalewa klatkę schodową i jest wilgoć. W tym
samym budynku była również niedrożna rynna. Moja prośba jest taka, żeby zarządca sprawdzał
rynny, bo jak są zapchane to woda spływa po elewacji i elewacja odpada.
Radna – Pani Maja Sadowy zwróciła się z prośbą o posprzątanie ul. Malinowej
w Kowalowej.
Radna – Pani Iwona Bandurska-Szewczyk zwróciła się z pytaniem co można by było zrobić
w kwestii szamb. Mieszkańcy z prywatnych domów nie wywożą szamb i zdarza się, że
wszystkie nieczystości lecą drogą. Osoby mieszkające w budynkach co miesiąc płacą za wywóz
szamba.

14

Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Lipiński powiedział, że szamba powinny być szczelne
i bezodpływowe.
Radny – Pan Ryszard Sierakowski powiedział, że za myjnią jest przystanek autobusowy,
który nie ma wiaty.
Burmistrz Mieroszowa odpowiedział, że w pierwszej kolejności ma stanąć wiata przy drodze
krajowej w Kowalowej. Będziemy musieli znaleźć środki finansowe na postawienie wiaty w
Golińsku. Pojawiła się również kwestia budowy wiaty na końcu Kowalowej początku
Unisławia, mieszkańcy prosili, żeby tą starą wiatę wymienić na wiatę nowego typu.
Radny – Pan Mariusz Mync powiedział, że przy ul. Mickiewicza 6 jest odkryta studzienka
kanalizacyjna oraz przy ul. Powstańców jest odkryta studzienka deszczowa.
Kierownik Referatu GPIiOŚ – Pan Jakub Stolicki powiedział, że jeżeli chodzi
o studzienkę przy ul. Powstańców to jest to studzienka niewymiarowa i nie można zamówić do
niej tylko pokrywy, więc będzie tam wymiana studzienki razem z kołnierzem.
Radny – Pan Mync poprosił, żeby do tego czasu zabezpieczyć te studzienki.
Radny – Pan Bogdan Sarnecki powiedział, że jeżeli chodzi o drogi na ul. Kwiatowej to są to
drogi wyjazdowe z pól, rolnicy wyjeżdżając wywożą błoto na kołach na ulicę.
Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Lipiński powiedział, że użytkownik drogi powinien
tą drogę posprzątać, to należy do niego, żeby usunąć te zabrudzenia z drogi.
Radny – Pan Wiesław Wielgus powiedział, że miała być wymieniona boczna szyba
w wiacie przy ul. Sportowej.
Burmistrz odpowiedział, że ten temat został zgłoszony do Starostwa Powiatowego.
Radny – Pan Wiesław Wielgus zauważył, że na ul. Sportowej za wiaduktem miał być
wykonany podjazd i droga między budynkami. Czy znaleziono już na to wykonawcę.
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Burmistrz Mieroszowa odpowiedział, że obecnie czekamy na informację z Ministerstwa
odnośnie tej drogi. Są przyznane środki finansowe, ale nie otrzymaliśmy jeszcze pisma w tej
sprawie, z chwilą otrzymania pisma ogłoszony zostanie przetarg.
Radna – Pani Kamila Milewska zwróciła się z prośbą o przegląd wiat skandynawskich. Może
poczynić

chociaż

drobne

prace,

chodzi

przede

wszystkim,

żeby

zadbać

o bezpieczeństwo osób korzystających z tych wiat.
Burmistrz poinformował, że rozmawiał z Aeroklubem Ziemi Wałbrzyskiej i nie są oni
zainteresowani, żeby taka wiata tam się znajdowała, więc zostanie ona rozebrana. Wiata, która
jest przy ul. Kwiatowej została zabezpieczona i sprawdziliśmy stan techniczny tej wiaty. Wiata
się w tej chwili wali, jest ogrodzona. Razem z Nadleśnictwem Wałbrzych będziemy chcieli ją
wyremontować. Kolejne wiaty są w lepszym stanie i będą tam wykonane niezbędne prace.
Wiaty te są na terenie Nadleśnictwa i są postawione bez wymaganych pozwoleń. Nadleśnictwo
wyraziło chęć pomocy gminie w naprawie tych wiat. Dobrze by było znaleźć na to środki
finansowe, ponieważ ludzie z tych wiat korzystają. Elementy podtrzymujące konstrukcje wiaty
przy

ul.

Sportowej,

ktoś

zrabował,

wyrwał

i

wiata

się

zapadła.

W konsekwencji zostanie ona rozebrana.
Przewodnicząca Rady – Pani Violetta Kopka powiedziała, że radni otrzymali druki
oświadczeń majątkowych, które należy złożyć do końca kwietnia.
Przewodnicząca poinformowała o złożonej interpelacji przez Radnego – Pana Mariusza Mync
w sprawie wód opadowych zalewających podwórko przy ul. Polnej.
Przewodnicząca Rady poinformowała również o korespondencji, która wpłynęła do Biura
Rady tj.:
•

pismo w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Nowym Siodle;

•

pismo w sprawie dokonanych umorzeń, należności gmin i jednostek organizacyjnych;

•

zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży.

Przewodnicząca poprosiła o obecność radnych na festiwalu.
Przewodnicząca Rady – Pani Violetta Kopka podziękowała Pani Kamili Milewskiej
i Dominice Zimnowodzkiej oraz radnym, którzy pomogli przy turnieju zorganizowanym przez
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Mieroszowską Akademię Piłkarską. Pani Dominika podczas turnieju społecznie pełniła funkcję
opiekuna medycznego.
Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Lipiński pogratulował radnej Pani Kamili Milewskiej
za to, że została Sołtysem Nowego Siodła. Mam nadzieję, że współpraca z Burmistrzem
Mieroszowa i z Radą będzie się układała tak jak należy.

Ad. 11. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa
zamknęła VI Sesję Rady Miejskiej Mieroszowa dziękując wszystkim za przybycie.

Protokołowała :
Agnieszka Podgórska

