PROTOKÓŁ Nr XXXV. 35 . 2017
z obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Jelczu–Laskowicach
w dniu 30 c z e r w c a 2017 roku
W obradach Sesji udział wzięło 21 radnych, według listy obecności stanowiącej
załącznik do niniejszego protokołu oraz Burmistrz Bogdan Szczęśniak, Zastępca Burmistrza
Romuald Piórko, Z- ca Burmistrza Marek Szponar, Skarbnik Gminy Elżbieta Harań-Klimek
oraz goście zaproszeni na obrady, według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego
protokołu.
Obrady XXXV Sesji o godzinie 1204 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda,
która na wstępie przywitała radnych i gości zaproszonych obecnych na sali obrad. Następnie na
podstawie listy obecności radnych stwierdziła quorum, co stanowi o prawomocności obrad Sesji
Rady Miejskiej.
Obsługę prawną obrad XXXV Sesji prowadził Sławomir Boruch-Gruszecki, Radca Prawny.

- wszystkie wystąpienia oddane zostały w pełnym brzmieniu.
Od. pkt 1 – porządku obrad Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – przedstawiam państwu w tej chwili porządek
XXXV Sesji Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach:
1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
5. Sprawy samorządowe.
6. Przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego miasta i gminy JelczLaskowice za 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz–
Laskowice za 2016r. .
7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz :
- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z 27 kwietnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Jelcza–
Laskowic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016r.,
- przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu–Laskowicach z dnia
05 czerwca 2017r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Jelcza–Laskowic za 2016r.,
- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w JelczuLaskowicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jelcz–Laskowice za 2016r.,
- przedstawienie przez stałe komisje Rady Miejskiej, wypracowanych stanowisk w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Jelcza-Laskowic za 2016r. .
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta i gminy
Jelcz–Laskowice za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jelcza - Laskowic absolutorium za
2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św.
Mikołaja Biskupa w Miłoszycach na dofinansowanie konserwacji i renowacji prospektu
organowego wraz z instrumentem muzycznym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Oława pomocy finansowej w formie
dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: zorganizowanie dojazdu
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uczestników-mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Oleśnicy Małej w okresie od 3 lipca do 29 grudnia 2017 roku.
13. Komunikaty organów Gminy.
14. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej.
Czy państwo radni mają jakieś uwagi do porządku obrad? …, nie widzę.
Przechodzimy w takim razie do zatwierdzenia porządku obrad. Kto z państwa
radnych jest…, pan Wiceprzewodniczący mi mówi, że się pani zgłaszała. Ja nie
widziałam, przepraszam. Proszę bardzo.
Radna Krystyna Dekret – panie Burmistrzu, szanowna Rado, ja proszę żebyśmy uczcili minutą
ciszy tą tragedię, która po prostu dotyczyła nasze miasto. Konkretnie chodzi o
przejazd kolejowy o który tak strasznie walczyłam a żeśmy go nie wykonali.
Oddajmy po prostu hołd tej dziewczynie. Proszę, proszę wstańmy.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – pani radna Dekret, ja za chwilkę poproszę
państwa o powstanie i o uczczenie minutą ciszy śmierci tej młodej dziewczyny.
Natomiast proszę ze mną ustalać takie wystąpienia, bo chciałabym jakby panować
nad tym co się dzieje na sesji. Dobrze? …, proszę ze mną ustalać, proszę…,
Radna Krystyna Dekret – gdyby pani chciała ze mną rozmawiać od początku …, ale pani po
prostu wprowadza niepotrzebnie zamieszanie. Niech pani to uszanuje…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – pani radna Dekret, proszę usiąść i pozwoli
pani…,
Radna Krystyna Dekret – ja usiądę, bo ja nie chcę robić zadymy…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – to proszę usiąść…,
Radna Krystyna Dekret - ale po prostu honoru pani brak.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę usiąść. Proszę państwa, wobec każdej
śmierci należna jest powaga i szacunek i proszę państwa o powstanie.
…,
dziękuję bardzo.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o porządek obrad nikt nie zgłosił żadnych uwag, w
takim razie poddaję pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji Rady
Miejskiej. Kto z państwa radnych jest za takim porządkiem, proszę o podniesienie
ręki,
za – 21 (jednogłośnie)
- porządek obrad został zatwierdzony i przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady
Miejskiej.
5. Sprawy samorządowe.
6. Przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego miasta i gminy
Jelcz-Laskowice za 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i
gminy Jelcz–Laskowice za 2016r. .
7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz :
- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z 27 kwietnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Jelcza–Laskowic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta i
gminy za 2016r.,
- przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu–Laskowicach z
dnia 05 czerwca 2017r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Jelcza–Laskowic za
2016r.,
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- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w JelczuLaskowicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jelcz–Laskowice za
2016r.,
- przedstawienie przez stałe komisje Rady Miejskiej, wypracowanych stanowisk w
sprawie absolutorium dla Burmistrza Jelcza-Laskowic za 2016r. .
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta i
gminy Jelcz–Laskowice za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jelcza - Laskowic
absolutorium za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach na dofinansowanie konserwacji i renowacji
prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Oława pomocy finansowej w
formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: zorganizowanie
dojazdu uczestników-mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej w okresie od 3 lipca do 29 grudnia 2017
roku.
13. Komunikaty organów Gminy.
14. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej.
Przechodzimy do punktu drugiego – przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady
Miejskiej.
Od. pkt 2 – porządku obrad Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – czy państwo radni mają jakieś uwagi do treści
protokołu?..., nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu
z obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem
protokołu, proszę o podniesienie ręki,
za – 18
przeciw - wstrzymało się – 3
- protokół został przyjęty - .
Przechodzimy do punktu trzeciego – informacje i komunikaty Przewodniczącej.
Od. pkt 3 – porządku obrad Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – dzień dobry, witam panią redaktor. Zapraszam
do zajęcia miejsca. Proszę państwa, punkt komunikaty Przewodniczącej Rady.
Uprzejmie informuję, że w lipcu termin naszej sesji to będzie 28 dzień lipca.
Państwa przewodniczących komisji proszę o to abyście się państwo zastanowili
nad terminem posiedzeń swoich komisji i o zastanowienie się nad tym czy chcecie
państwo procedować osobno czy razem.
Drugi komunikat dotyczy sierpnia. Zgodnie z planem pracy komisji nie ma w tym
miesiącu sesji Rady Miejskiej, natomiast również proszę państwa
przewodniczących aby zgodnie z planem pracy komisji zwołali swoje komisje…,
wyjazdowe najczęściej, tak.
Proszę państwa, chciałabym poinformować Radę Miejską, że mam przed sobą trzy
protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.
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Pierwszy protokół dotyczy analizy wydatków związanych z realizacją Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z
dokumentacją oraz wysłuchaniu wyjaśnień nie wnosi żadnych uwag. Natomiast
dwaj radni, pan Pakosz i pan Skrzydłowski, jest napisane „nie wyraził zgody”,
rozumiem, że na podpisanie protokołu, chyba? Drugi protokół Komisji Rewizyjnej
dotyczy analizy realizacji zadania „Przebudowa chodnika nad staw, wzdłuż ul.
Oławskiej”. I tutaj zostały wniesione następujące uwagi: aby w ramach reklamacji
naprawić dolewki betonowe z asfaltu na zjazdy, ponieważ są popękane. Po drugie,
zasugerować Powiatowemu Zarządowi Dróg posprzątanie terenu po wycince
przydrożnych lip wzdłuż nowego chodnika i zasugerować lepsze oznaczenie,
oświetlenie przejścia dla pieszych w kierunku Autolivu. I protokół nie podpisało
trzech członków Komisji Rewizyjnej, pan radny Pakosz, Skrzydłowski i radna
Dekret. Kolejny protokół Komisji Rewizyjnej dotyczy kontroli wydatków
poniesionych na OSP w 2016 roku. Komisja Rewizyjna po wysłuchaniu wyjaśnień
oraz po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi kosztów utrzymania
poszczególnych OSP w 2016 roku, realizacji wydatków w 2016r. według zadań nie
wnosi żadnych uwag. I tego protokołu również radny Pakosz i radny Skrzydłowski
nie podpisali.
Kolejny komunikat mój jest następujący. Została przedstawiona mi pisemnie
inicjatywa uchwałodawcza pana radnego Tadeusza Babskiego odnośnie projektu
uchwały z uzasadnieniem, w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice Programu „Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom”. Został
przedstawiony załącznik, projekt uchwały, jest również uzasadnienie. Ja w tej
chwili tylko informuję o tej inicjatywie uchwałodawczej i zgodnie ze Statutem
nadam temu bieg, według procedury określonej w Statucie.
Proszę państwa, chciałabym państwa poinformować jeszcze o dwóch rzeczach a
potem jeszcze o trzech, które wynikają z tych dwóch poprzednich. Mianowicie
radny Skrzydłowski napisał do Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka pismo,
które ja w tej chwili odczytam i za chwilę również odczytam odpowiedź na pismo
radnego Skrzydłowskiego od Wojewody.
„Szanowny Panie Wojewodo, w imieniu radnych Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
będących w opozycji do Burmistrza oraz jego radnych składam protest w związku z
uniemożliwieniem nam wykonywania mandatu radnego. Na XXXIV Sesji Rady
Miejskiej w Jelczu-Laskowicach (26.05.2017r.) w pkt dotyczącym uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na propozycję obniżenia wymiaru czasu pracy nauczyciela
pełniącego funkcję radnego uniemożliwiono nam wykonywanie mandatu radnego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w trakcie wystąpienia naszego kolegi radnego
Michała Pakosza wielokrotnie wyłączała radnemu mikrofon ograniczając w ten
sposób jego wypowiedź, po czym ogłosiła przerwę. Po przerwie Przewodnicząca sama
zgłosiła wniosek o zamknięcie dyskusji. Wniosek został przegłosowany głosami
radnych burmistrza, dyskusja została zakończona. Uniemożliwiono nam tym samym
debaty w tym punkcie. Było to celowe działanie Przewodniczącej, ponieważ dyskusja
dotyczyła ograniczenia zatrudnienia dla naszego kolegi radnego Ireneusza Stachnio.
Władze gminy oraz radni burmistrza podejmują działania, aby utrudnić radnemu
Ireneuszowi Stachnio sprawowanie mandatu radnego. Nasz kolega radny Ireneusz
Stachnio jest nauczycielem, człowiekiem niedającym się ani przekupić, ani zastraszyć.
Jako radni opozycyjni jesteśmy bardzo niewygodni dla Burmistrza i jego radnych.
Uniemożliwienie debaty było ubezwłasnowolnieniem nas radnych, którzy mandat
radnego sprawują z wyboru. Wszelkie ograniczenia swobody wypowiedzi, debaty są
zamachem na demokrację. Liczymy na wsparcie Pana Wojewody. Z poważaniem
Krzysztof Skrzydłowski”.
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Pismo zostało napisane 11 czerwca, wpłynęło do punktu obsługi klienta w Urzędzie
Wojewódzkim 19 czerwca, do Sekretariatu Dyrektora Generalnego również w tym
dniu i jeszcze jedna jest pieczątka wydział, chyba kontroli, nie jest zbyt dobrze
odbite, 20 czerwca. I o to jest taka odpowiedź pana Wojewody z dnia 26 czerwca.
„Wojewoda Dolnośląski otrzymał w dniu 19 czerwca 2017r. „protest” w związku z
uniemożliwieniem radnym Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, będących w opozycji
do Burmistrza oraz jego radnych, wykonywania mandatu radnego. W piśmie
skierowano pod adresem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
zarzuty uniemożliwiania radnym debaty, które noszą znamiona skargi. Zgodnie z art.
85 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446
ze zm., dalej: usg) pełniony przez Wojewodę nadzór nad działalnością gminna
sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Działalnością gminną
jest wszelka działalność gmin oraz wymienionych w ustawie jednostek (uchwała TK z
27.09.1994r., W. 10/93, OTK ZU 1994, nr 2 poz. 46). Gmina zaś działa poprzez swoje
organy – radę gminy i wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Organy nadzoru mogą
wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami (art. 87
usg). Nadzór Wojewody pełniony jest zatem nad działalnością gminną wykonywaną
przez organy gminy i w takim zakresie pełniony jest nadzór. Z kolei właściwość
organów administracji publicznej w zakresie rozpatrywania skarg reguluje art. 229
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2016r. poz. 23 ze zm., dalej: Kpa), cyt.: „jeżeli przepisy szczególne nie określają innych
organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:…”,
i tu są wymienione poszczególne, ja to wszystko odczytam, jak to wygląda jeżeli
chodzi o hierarchię. Czyli tak:
1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw
finansowych – regionalna izba obrachunkowa;
2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników
powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w
sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –
wojewoda lub organ wyższego stopnia;
3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada gminy;
4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb,
inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw
określonych w pkt 2 – rada powiatu;
5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 –
sejmik województwa;
6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu – właściwy
minister, a w innych sprawach – Prezes Rady Ministrów;
7) innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego
lub innej państwowej jednostki organizacyjnej – organ wyższego stopnia lub
sprawujący bezpośredni nadzór;
8) ministra – Prezes Rady Ministrów;
8a)konsula – minister właściwy do spraw zagranicznych;
9) organu centralnego i jego kierownika – organ, któremu podlega.”.
Przytoczony przepis art. 229 Kpa, ani żaden inny przepis prawa nie upoważnia
organu nadzoru do rozpatrywania skarg na działania przewodniczącego rady gminy.
Ustawodawca – w szczególności – nie przyznał organowi nadzoru kompetencji do
rozpatrywania skarg na przewodniczącego rady gminy ani w ustawie o samorządzie
gminnym, ani w Kodeksie postępowania administracyjnego. Przewodniczący rady
gminy jest wybierany z grona radnych i przez radę jest odwoływany. Wykonywanie
przez przewodniczącego rady gmin (jako radnego) jego obowiązków oceniane więc
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może być wyłącznie przez samą radę. Wyłącznie bowiem rada gminy upoważniona
jest do powołania i odwołania radnego z funkcji przewodniczącego rady (art. 19
usg.). Wojewoda nie może wydawać wytycznych dotyczących pełnionego mandatu,
który pochodzi z powszechnych wyborów. Wobec powyższego w załączeniu
przesyłam skargę Radnego Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach – p. Krzysztofa
Skrzydłowskiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach do
stosownego wykorzystania.”.
Proszę państwa, chciałam państwa uprzejmie poinformować, że w listopadzie 2016
roku ja również złożyłam skargę do Wojewody na działania radnych opozycyjnych.
„I poinformowałam pana Wojewodę, że na większości sesji Rady Miejskiej oraz na
większości posiedzeń komisji zachowania radnych opozycyjnych są niestosowne, a w
mojej ocenie wręcz naganne. Wyżej wymienieni radni swoim zachowaniem bardzo
utrudniają mi prowadzenie obrad, powodują bałagan, zamieszanie, komentują,
pouczają w zasadzie wszystkich, tj. Burmistrza, Zastępców, Przewodniczącą Rady,
radnych, a zdarza się, że i Radców Prawnych obsługujących sesje. Domagają się
dodatkowego udzielania im głosu (ponad to, co przewiduje Statut Gminy), sami sobie
udzielają głosu, poprzez włączenie mikrofonów, gdy jako prowadząca sesję, nie
oddam im głosu. Chciałabym móc powiedzieć, że najlepszym tego przykładem jest
ostatnia sesja Rady Miejskiej, która odbyła się 26 października 2016 roku, ale
podobnie jest niemal na wszystkich sesjach. Aby utrzymać na sesji ład i porządek oraz
móc dbać o powagę sesji, muszę korzystać ze środków dyscyplinujących zapisanych w
naszym Statucie w postaci odebrania głosu, co w praktyce sprowadza się do
wyłączenia rzeczonym radnym mikrofonów. To z kolei powoduje szczególnie u
radnego Stachnio agresję słowną i naruszanie moich dóbr osobistych związanych z
moim nazwiskiem, bowiem radny Stachnio w takich przypadkach wykrzykuje
„Bejdokracja”. Ubolewam nad tym, że ww. radni a szczególnie radny Stachnio nie
potrafią pogodzić się z faktem, że zgodnie ze Statutem, sesję Rady Miejskiej w JelczuLaskowicach prowadzi Przewodnicząca Rady. Jako radna trzech kadencji i dwóch
kadencji jako Przewodnicząca Rady Miejskiej jest mi niezmiernie przykro z powodu
zachowania tych radnych. Wszystkich radnych, jako osoby publiczne obowiązują
pewne standardy zachowania oraz pewne granice, których nie należy przekraczać. W
przypadku ww. radnych zarówno standardy zachowania jak i granice przyzwoitości
czy dobrego zachowania, niestety zostały przekroczone. Martwi mnie oraz innych
radnych, stwarzanie takiego wizerunku Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, jaki
usiłują wykreować ww. radni. Jako Przewodnicząca Rady Miejskiej w JelczuLaskowicach nie zgadzam się na to i nie daję na to przyzwolenia. Podobnego zdania
jest duża część radnych. Znamienne jest to, że na sesjach najwięcej dyskusji i
kontrowersji wśród radnych, budzą punkty porządku obrad niezwiązane z
podejmowaniem uchwał. „Sprawy samorządowe”, „Interpelacje i zapytania” , „Wolne
wnioski” – dominują sesję, natomiast punkty merytoryczne, gdzie należy podjąć
uchwały – najczęściej przechodzą bez dyskusji i jednogłośnie. Chcąc zapobiec
eskalacji zachowań ww. radnych uprzejmie proszę Pana Wojewodę o odpowiedź, czy
jest możliwe zastosowanie wobec radnych, którzy zachowują się w sposób naganny
na sesjach Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach innych, niż przewidziane w Statucie
Gminy Jelcz-Laskowice środków policji sesyjnej (np. tak jak w Sejmie kar pieniężnych
za przekroczenie czasu wystąpienia radnego albo usunięcia radnego z sali obrad w
szczególnych przypadkach nagannego zachowania). Czy samorządy lokalne, które
nadzoruje Pan Wojewoda korzystają z być może jeszcze innych rozwiązań, które
moglibyśmy zastosować w Gminie Jelcz-Laskowice?
Pan Wojewoda udzielił mi odpowiedzi. I proszę państwa konkluzja tej
odpowiedzi…, ja przeczytam to, ponieważ czytałam tamto w całości, to również
przeczytam w całości.
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„W odpowiedzi na Pani pismo, dotyczące zakłócania pracy Rady Miejskiej JelczaLaskowic przez radnych wskazanych w piśmie, informuję co następuje. Kompetencje
Przewodniczącego Rady, Rady Gminy określa art. 19 ust. 2 ustawy z 08 marca 1990
roku o samorządzie gminnym. Stosownie do jego treści: zadaniem przewodniczącego
jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. W organach
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przyjętą przez ustawodawcę
zasadą jest przyznanie kompetencji do zwoływania sesji rady (sejmiku) ich
przewodniczącym. W celu realizacji zadania polegającego na organizowaniu pracy
rady przewodniczący jest uprawniony do zwołania sesji. Jego prawidłowa realizacja
polega na ustaleniu terminu i miejsca, w którym ma się odbyć sesja, zawiadomienia o
tym radnych, dołączeniu do zawiadomienia porządku obrad wraz z projektami
uchwał. W następnej kolejności trzeba wymienić zespół kompetencji i obowiązków
określanych mianem „policji sesyjnej” obejmujących prowadzenie obrad (otwarcie i
zamknięcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, otwarcie i zamknięcie dyskusji
nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie i odbieranie głosu,
przeprowadzanie głosowań itd.), udział w głosowaniach i podpisywanie uchwał.
Szczegółowe reguły określa rada w statucie gminy. Właściwe funkcjonowanie organu
kolegialnego uzależnione jest od prawidłowego ukształtowania przepisów
dotyczących podmiotów uprawnionych do kierowania jego pracami. Obecnie
obowiązujące przepisy bezpośrednio wskazały na charakter usługowy czynności
wykonywanych przez przewodniczącego rady oraz zakaz rozszerzania tych
kompetencji w statutach będących aktami prawa miejscowego. Aby zapewnić
prawidłowe wykonywanie zadań organu stanowiącego w sposób wyczerpujący
kwestie związane z prowadzeniem obrad, zwoływaniem sesji, a także ze
sprawowaniem tzw. policji sesyjnej powinny zostać uregulowane w statutach j.s.t. .
Wskazać również należy, że rola przewodniczącego nie ogranicza się jedynie do
czynności wskazanych w ustawie. Sprawna organizacja pracy organu kolegialnego
nie jest łatwa, a jej nieodłącznym elementem będzie zbudowanie prawidłowych
relacji pomiędzy organem stanowiącym a wykonawczym. Również orzecznictwo
sądowe wskazuje, że niedopuszczalne jest takie zachowanie radnego, które
uniemożliwia sprawne prowadzenie sesji rady gminy. Takie zachowanie
uniemożliwia bowiem realizowanie zatwierdzonego porządku obrad. W wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wskazano, iż radny, który
zachowuje się w sposób naganny, de facto nie bierze udziału w obradach, a co więcej
uniemożliwia branie udziału w tych obradach innym radnym. Trzeba zatem odróżnić
zachowanie radnego wykonującego swoje uprawnienia z mandatu, realizującego się
na przykład w zadawaniu pytań, od przeszkadzania w prowadzeniu obrad lub wręcz
uniemożliwiania ich prowadzenia. W sytuacji zatem, gdy radny dezorganizuje obrady
sejmiku, rady i nie przestrzega przyjętego porządku obrad oraz regulaminu
funkcjonowania, wykluczenie go z obrad przez przewodniczącego nie narusza art. 23
ust. 3 ustawy o samorządzie gdyż radny faktycznie nie wykonuje swoich obowiązków.
W wyroku tym wskazano także, że upoważnia przewodniczącego sejmiku
województwa do prowadzenia i przewodniczeniom obradom, co niewątpliwie daje
mu prawo kierowania przebiegiem dyskusji i głosowania poprzez udzielanie głosu
radnym albo dopuszczenie innych podmiotów do wypowiedzi. Do zadań
przewodniczącego należy zapewnienie sprawności i porządku obrad. Aby cytowany
przepis nie był przepisem martwym, przewodniczący powinien również zostać
wyposażony przez radę w uprawnienia z zakresu tzw. policji sesyjnej, jak na przykład
możliwość odebrania głosu czy pouczanie o konieczności zachowania spokoju i
porządku, z prawem usunięcia z sali obrad osób naruszających swoim zachowaniem
porządek i powagę sesji W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazano, że
statut gminy może więc posługiwać się terminem „policja sesyjna”, ale musi
sprecyzować i wyliczyć w sposób wyczerpujący wszystkie uprawnienia, jakie
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przysługują organowi, który tę policję sprawuje. W związku z tym niepodobna tracić
z pola widzenia, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy zadaniem przewodniczącego rady
jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad. Przepis ten
jednoznacznie wskazuje bowiem na to, że przewodniczący pełni względem rady
funkcje usługowe, co wyłącza możliwość odwrócenia lub choćby zmiany tej relacji
poprzez wzmocnienie pozycji ustrojowej przewodniczącego w efekcie przyznania mu
w statucie kompetencji innego rodzaju. Jeżeli zatem rada wprowadzi do statutu
gminy postanowienia dotyczące policji sesyjnej i upoważni przewodniczącego do ich
realizacji to przewodniczący będzie mógł korzystać z przysługujących mu
kompetencji. Zatem przewodniczący rady uprawniony jest do stosowania tych
środków dyscyplinujących, które zostały przewidziane w statucie, pod warunkiem, że
są one zgodne z przepisami prawa. Jednakże wskazać należy, że zadania
przewodniczącego ograniczają się do prowadzenia i organizowania pracy rady. Jego
funkcja…, jego funkcja wobec Rady Miejskiej, a radny w związku z wykonywaniem
mandatu korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Powyższe oznacza, że należy odróżnić zachowanie radnego wykonującego swoje
uprawnienia z mandatu, realizujące się na przykład w zadawaniu pytań, od
przeszkadzania w prowadzeniu obrad lub wręcz uniemożliwiania ich prowadzenia.
Gdy chodzi o wskazanie innych środków dyscyplinujących radnych, to w ocenie
Organu Nadzoru, powyższe mieści się w tej kategorii udzielania indywidualnych
porad prawnych, co nie należy do kompetencji Organu Nadzoru. W tym miejscu
wskazać należy jedynie, że zachowanie radnych biorących udział w sesji Rady
Miejskiej podlegać będzie ocenie społeczności lokalnej, która może zostać
odzwierciedlona w wyniku wyborów samorządowych. Aktualnie sesje z posiedzeń
organów stanowiących są nagrywane niemalże w każdej gminie i dostępne jest
nieograniczone forum odbiorców. Powyższe może stanowić argument w dyskusji z
radnymi naruszającymi zasady udziału w sesji. Ponadto w wielu gminach podczas
sesji rady obecny jest przedstawiciel straży, który obowiązany jest reagować w
przypadkach określonych w przepisach prawa. Reasumując, przewodniczący rady
obowiązany jest działać na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Może on
wykorzystywać tylko te środki dyscyplinujące radnych, które zostały wskazane w
Statucie Gminy.
Proszę państwa i z jednej i z drugiej strony po odczytaniu pism i radnych
opozycyjnych, i mojego pisma, i odpowiedzi Wojewody, informuję państwa, że
zwrócę się zgodnie z procedurą, z naszego Statutu o następujące załatwienie spraw.
Pierwsza sprawa dotyczy Statutu Gminy § 22 i § 20. Paragraf 22 dotyczy policji
sesyjnej i środków dyscyplinujących, które są wymienione w katalogu zamkniętym,
o rozszerzenie tego katalogu. I paragrafu drugiego odnośnie czasu wystąpienia
radnego na sesji Rady Miejskiej. Ponadto informuję państwa, że zwrócę się również
do Burmistrza Jelcza-Laskowic, do zespołu radców prawnych w sprawie statutów
osiedli gdzie zgodnie z opinią mecenasa Andrzeja Woźniaka protokół powinien
powstać tylko z obrad zebrania osiedla, a nie ma takiego obowiązku w przypadku
posiedzeń zarządu osiedla. Z czym ja się nie zgadzam. I myślę, że wszyscy zdrowo
rozsądkowo myślący również się z tym nie zgadzają, żeby, że nie ma jakby
obowiązku sporządzania takich protokołów. Te protokoły są i tak sporządzane,
natomiast nie jest to uregulowane w sposób prawidłowy, moim zdaniem w statucie
ale oczywiście…, w statucie osiedla, ale oczywiście o wypowiedź zwrócę się do…,
poprzez Burmistrza do zespołu radców prawnych. Dziękuję bardzo.
(kserokopie w/w protokołów oraz w/w pism stanowią załączniki do niniejszego
protokołu).
Punkt czwarty – informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy
sesjami Rady Miejskiej.
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…, ja nie przewiduję w tym punkcie dyskusji. Informacje i komunikaty
Przewodniczącej, przekazałam państwu. Punkt czwarty – informacja Burmistrza o
działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
Od. pkt 4 – porządku obrad Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie Burmistrzu bardzo proszę, oddaję panu
głos.
Burmistrz Bogdan Szczęśniak – szanowni państwo, chciałem państwa poinformować o
ważniejszych decyzjach podjętych w okresie między sesjami. I tak:
 wydałem zarządzenie dotyczące przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości zabudowanej na
działce w obrębie Jelcz. Chodzi tutaj o ośrodek nad stawem. Pierwszy przetarg
nie został rozstrzygnięty w związku z tym ogłosiłem drugi przetarg. Minimalny
czynsz dzierżawny ustala się na kwotę 3.000zł netto miesięcznie. Wadium
ustalone jest na kwotę 3.000zł, minimalne postąpienie 100zł, okres dzierżawy 3
lata. Do czasu rozstrzygnięcia przetargu podjąłem decyzję o ustaleniu
następujących minimalnych dziennych stawek wynajmu czynszu netto za grunt
i pomieszczenia znajdujące się na terenie ośrodka wypoczynkowego nad
stawem, i tak:
- stoisko gastronomiczne (lody, wata, kebab itp.) - 50zł na dzień,
- bar letni z budynkiem gastronomicznym, magazynem, sanitariatami – 150zł za
dzień.
Wyżej wymienione stawki dotyczą dzierżawy na okres nie dłuższy niż trzy
miesiące;
 ponadto wydałem zarządzenie dotyczące określenia stawek nagród Burmistrza
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy JelczLaskowice. Są to nagrody za osiągnięcia naukowe, nagrody za osiągnięcia
artystyczne oraz za osiągnięcia sportowe;
 ponadto powołałem komisję inwetaryzacyjną zdawczo-odbiorczą celem
przejęcia majątku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Jelczu-Laskowicach do
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach w osobach:
- pani Wiesława Wysoczańska – przewodnicząca,
- pani Magdalena Bobowska – członek komisji,
- i pani Adrianna Bajserowicz – członek komisji.
Zadaniem komisji jest dokonanie protokolarnego przekazania majątku
Publicznego Gimnazjum nr 2 do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w JelczuLaskowicach;
 i również powołałem komisję inwetaryzacyjną zdawczo-odbiorczą Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach.
Przewodniczącą jest pani Barbara Rudyk, członkiem komisji jest pani Paulina
Orłowska i pani Urszula Bajserowicz. Zadaniem komisji jest dokonanie
protokolarnego przekazania majątku Publicznej Szkoły Podstawowej w
Miłoszycach w związku ze zmianą Dyrektora Szkoły;
 ponadto wyraziłem zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości
Rolnych Oddział we Wrocławiu, działki o powierzchni 34m2 w obrębie
ewidencyjnym Minkowice. Nabycie wyżej wymienionej nieruchomości
dokonuje się w celu umożliwienia Gminie realizacji inwestycji
infrastrukturalnej służącej wykonaniu zadania własnego w zakresie kanalizacji
sanitarnej. Jest to działka na której będzie znajdować się przepompownia
ścieków;
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wyraziłem zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o
powierzchni 391m2 położonej w Miłoszycach. Nabycia dokonuje się w celu
poprawy warunków komunikacyjnych przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i
Dziuplińskiej w Miłoszycach. Chodzi tu o planowaną budowę ronda w
Miłoszycach w roku przyszłym;
 ponadto wyraziłem zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości
gminy działki o powierzchni 5362m położonej w obrębie ewidencyjnym
Laskowice. Nabycia dokonuje się w celu uzupełnienia zasobu gminy JelczLaskowice przeznaczonych na cele mieszkaniowe, tereny rekreacyjne, zieleni
gminnej i zadrzewień;
 ponadto przeznaczyłem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomość zbudowaną położoną w Miłocicach o
powierzchni 800m2. Jest to proszę państwa nieruchomość zabudowana kiedyś
obiektem mieszkań socjalnych. Jak państwo wiecie ten obiekt uległ zniszczeniu
poprzez pożar. Mimo kilkukrotnych przetargów, nieruchomość nie została
nabyta. W związku z tym skończyła się ważność operatu szacunkowego.
Musimy go ponowie wycenić i przeznaczyć do przetargu ustnego
nieograniczonego;
 ponadto przeznaczyłem do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość
położoną w Miłocicach małych o powierzchni 274m2. Z wnioskiem wystąpiła
osoba mieszkająca w tym budynku przyległym do działki wyżej wymienionej;
 ponadto przeznaczyłem do wydzierżawienia grunt komunalny o powierzchni
30m2 położony na targowisku miejskim w Jelczu-Laskowicach, stanowisko nr 1.
Grunt wydzierżawia się w celu prowadzenia działalności handlowo-usługowej;
 ponadto nie skorzystałem z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej o
powierzchni 1014m2 w obrębie Laskowice. Kwota za tą nieruchomość to jest
133.848zł;
 i ponadto przeznaczyłem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Jelcz.
Działka o powierzchni 5215m2 i również działka przylegająca obok o
powierzchni 5214m2;
 ponadto w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych pod nazwą „Budżet
Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w roku 2018” powołałem
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy, zwanego dalej Zespołem w
składzie:
- Przewodniczący Zespołu – pan Dariusz Koprowski, Sekretarz,
- członkowie Zespołu:
Alicja Boczar,
Ewa Kocjan,
Stanisław Królicki,
Ksawery Piśniak,
Danuta Zapotoczna.
Są to pracownicy Urzędu Miasta i Gminy;
 i powierzyłem panu Mariuszowi Kołakowskiemu z dniem 01 września roku
2017 na pięć lat szkolnych, czyli do dnia 31 sierpnia roku 2022 stanowisko
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Maratończyków Polskich w
Miłoszycach.
Pozostałe decyzje przedstawiłem Wysokiej Radzie w formie propozycji projektów
uchwał. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – dziękuję bardzo. Pan Burmistrz Piórko, proszę.
Z- ca Burmistrza Romuald Piórko – pani Przewodnicząca, szanowni państwo, w uzupełnieniu
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informacji pana Burmistrza poinformuję państwa, że od poprzedniej sesji 29 maja
do dzisiejszej wydano:
 28 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w planie miejscowym lub w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego;
 wydano także 24 wypisy i wyrysy z planów miejscowych i ze Studium;
 w okresie między sesjami wydano 22 decyzje o warunkach zabudowy;
 i 2 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 ponadto wydano 11 decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości;
 wydano także 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
 i 1 zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych i wpisano do rejestru
działalności regulowanej.
Również poinformuję państwa radnych na temat przetargów od ostatniej sesji. I tak
proszę państwa:
 rozstrzygnięto przetarg na budowę placów zabaw w Wójcicach i w Piekarach
oraz budowę siłowni plenerowej w Jelczu-Laskowicach na pl. Wrzosowym.
Wpłynęło dwie ofert:
- WERAN na 98.400zł i MULLER sp. z o.o. 105.970,80.- .
Podpisano umowę z firmą WERAN sp. z o.o. ;
 kolejny przetarg to przebudowa ulic w Jelczu-Laskowicach. Ten przetarg był jak
państwa informowałem dwa zadania. Pierwszy to przebudowa ulic na Osiedlu
Laskowice etap III, to jest część ul. Świętochowskiego i ul. Parkowa. I drugie
zadanie, przebudowa drogi gminnej ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach od
skrzyżowania z ul. Tańskiego do skrzyżowania z ul. Grabskiego w zakresie
budowy zatok parkingowych.
Na pierwsze zadanie wpłynęło trzy oferty. Pierwsza oferta COMPLEX-BUD za
kwotę 3.425.832,84.-; oferta EL-SAN-BUD spółka cywilna Adam Jaskuła i
wspólnicy za kwotę 2.952.000zł i trzecia oferta BUDMAR Leszek Maryniak
Łukowice Brzeskie za kwotę 2.460.000zł.
Na zadanie numer dwa wpłynęło dwie oferty. Przedsiębiorstwo Budowlane
COMPLEX-BUD ul. Wiśniowa za kwotę 239.040,40.- i druga oferta BUDMAR
Leszek Maryniak Łukowice Brzeskie za kwotę 323.490zł.
I tak tu proszę państwa, jeżeli chodzi o zadanie pierwsze, czyli przebudowa ulic
na Osiedlu Laskowice - III etap, część ul. Świętochowskiego i Parkowa
podpisano, wybrano ofertę BUDMAR Leszek Maryniak za kwotę 2.460.000zł i
umowa została podpisana.
Natomiast jeśli chodzi o zadanie drugie, przetarg unieważniono z powodu braku
środków;
 kolejny proszę państwa przetarg, na komunikację miejską. Wpłynęło dwie
oferty. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Oławie s.a. na kwotę
2.405.409,40.- i druga oferta Małgorzata Kurkowska Kwaśniów Górny ul. Polna
33 za kwotę 2.399.304,30.- . Umowa została podpisana z panią Małgorzata
Kurkowską;
 kolejny przetarg proszę państwa, budowa dwóch boisk do piłki plażowej wraz z
placem zabaw przy ul. Żurawiej w Jelczu-Laskowicach. Chodzi tutaj o
sąsiedztwo hali sportowej. Wpłynęła jedna oferta na wartość 256.167,36.- . Tu
proszę państwa umowa jeszcze nie została podpisana z uwagi na to, że dzisiaj w
punkcie zmiany w budżecie będziemy musieli zwiększyć środki, bo planowane
środki są, okazały się za małe.
Tyle proszę państwa, jeżeli chodzi o przetargi. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – dziękuję bardzo. Czy państwo radni mają
zapytania w związku z informacją uzyskaną przez…, radny Skrzydłowski, radna
Aleksandra Czernik, potem radna Dekret, potem radny Pakosz, proszę bardzo.
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Radny Krzysztof Skrzydłowski – dziękuję pięknie pani Przewodnicząca za udzielenie mi głosu.
Szanowni państwa, panie Burmistrzu chodzi mi o ten drugi przetarg o którym pan
mówił, gdzie firma BUDMAR oferowała ponad trzysta tysięcy złotych a firma
COMPLEX-BUD ponad dwieście tysięcy złotych. Po czym rozumiem, że pan
unieważnił przetarg z racji braku środków na inwestycję, tak? A proszę powiedzieć,
to w takim układzie po co takie przetargi się ogłasza jeżeli wiemy, że nie mamy
takich środków?, czy one były i nagle…, mogę prosić o odpowiedź?
Z- ca Burmistrza Romuald Piórko – pani Przewodnicząca, szanowni państwo, przetargi się
ogłasza zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. My planujemy kwoty w
budż…, planowane kwoty w budżecie biorą się na podstawie kosztorysu
inwestorskiego. I ogłoszony przetarg został, zostały podane, podana została
specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferty były większe niż mamy
kwotę w przetargu proszę państwa. To nic nie stoi na przeszkodzie aby ogłosić
jeszcze raz przetarg albo zlecić wykonawcy, który robił podobne zadania za kwotę
ustaloną w naszym budżecie. Na pewno ta kwota ustalona w naszym budżecie jest
niższa niż oferty. Jeszcze jaka będzie decyzja, na to pytanie nie umiem dziś
odpowiedzieć. Dziękuję.
Radny Krzysztof Skrzydłowski – a może pan przypomnieć jaka była przewidziana kwota, jeżeli
chodzi o nasz budżet na tą inwestycję? …, jak była ustalona kwota w budżecie na tą
inwestycje, może pan przypomnieć?
Z- ca Burmistrza Romuald Piórko – nie pamiętam.
Radny Krzysztof Skrzydłowski – no ale to są informacje, które pan nam odczytuje, to pan nie
wie?
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny, to jest pytanie, tak?, jaka była
kwota? Panie Burmistrzu…,
Radny Krzysztof Skrzydłowski – …, pani Przewodnicząca, ja pytam Burmistrza, tak zgadza się.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – chciałabym dojść do jakiegoś finału tego pana
pytania. I jeżeli Burmistrz w tej chwili nie pamięta, to albo…, w formie pisemnej
albo jak pan Burmistrz uważa. Bardzo proszę, pan Burmistrz Piórko, proszę się
zadeklarować.
Z- ca Burmistrza Romuald Piórko – pani Przewodnicząca, szanowni państwo, ja na piśmie
podam kwotę. Dziękuję. …, jeszcze jedno pani Przewodnicząca, proszę państwo,
budżet nie jest tajemnicą i proponuję sięgnąć do budżetu, bo ja też nie wszystkiego
pamiętam. To jest wpisane w budżecie, takie zadanie i kwota jest określona.
Dziękuję.
Radny Krzysztof Skrzydłowski – ja rozumiem panie Burmistrzu, tylko pan przekazuje nam na
sesji Rady Miejskiej pewne informacje na temat przetargów i okazuje się, że pan
sam nie ma informacji o tym. Więc to taka dość paradoksalna sytuacja, prawda.
Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę uprzejmie, pani radna Aleksandra
Czernik. …, Burmistrz już odpowiedział na to pytanie. Radna Dekret, proszę bardzo.
Radna Krystyna Dekret – panie Burmistrzu, szanowna Rado, pani Przewodnicząca, proszę mi
określić czas w jakim ja mam się wypowiedzieć, żeby nie było po prostu
zamieszania. Ja sama tego nie lubię.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – pani radna Dekret, proszę zadawać pytania.
Rada Miejska nie ustaliła czasu wypowiedzi radnym ale zrobimy to, zgodnie z moją
zapowiedzią w punkcie komunikaty Przewodniczącej. Ja myślę, że każdy z nas
zdroworozsądkowo ocenia jaki może być czas jego wypowiedzi. Ma pani możliwość
zadawania pytań panu Burmistrzowi w związku z informacją jakie działania
Burmistrz podejmował pomiędzy sesjami. Proszę uprzejmie.
Radna Krystyna Dekret – dziękuję. Panie Burmistrzu, szanowna Rado ja bym chciała wrócić do
swoich po prostu, składałam wnioski od 2012 roku, wiele tych wniosków złożyłam.
Kilka wniosków składałam o przejazd kolejowy. Panie Burmistrzu…,
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – pani radna…,
Radna Krystyna Dekret – ale proszę się dać wypowiedzieć…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – ale proszę posłuchać…,
Radna Krystyna Dekret – będzie grzecznie…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – ale proszę posłuchać. Ja też jestem grzeczna.
Jesteśmy w punkcie informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych
pomiędzy sesjami i w tym punkcie proszę zadawać panu Burmistrzowi lub
zastępcom w związku z informacjami, które się tu pojawiły. Jeżeli pani chce mówić
o tej sprawie to w następnym punkcie, sprawy samorządowe. Pani ma głos w tej
sprawie jako Przewodnicząca Zarządu Domków Jednorodzinnych.
Radna Krystyna Dekret – dobrze. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę uprzejmie. Pan radny Pakosz, proszę.
Radny Michał Pakosz – dziękuję pani Przewodnicząca za udzielenie mi głosu. Szanowni
państwo, tak jesteśmy w punkcie informacje pana Burmistrza podejmowane
pomiędzy se…, znaczy informacja o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
To tak, od początku kadencji brakuje mi w informacjach podejmowanych przez
Burmistrza pomiędzy sesjami informacji o działaniach prowadzących do poprawy
bezpieczeństwa, między innymi na temat tych popraw bezpieczeństwa o które
wnioskowali państwo radni. Tytułem wstępu pozwolę sobie tutaj tylko przytoczyć
całą sytuację. Pytanie będzie za sekundę a będą to dokładnie pytania trzy. Także
proszę uważnie słuchać panie Burmistrzu i pana zastępcy też proszę, bo są w to, nie
chcę używać słowa zamieszani ale uczestniczyli w tych dyskusjach, więc fajnie
jakby panowie też słuchali. Szanowni państwo, w informacjach brakowało właśnie
o tej poprawie bezpieczeństwa chociażby na tym przejeździe kolejowym
nieszczęsnym, leżącym na ulicach Treski, Gimnazjalnej…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny Pakosz, my doceniamy pana
sprytny wybieg gdzie pan chce w tym punkcie mówić o innych rzeczach …,
Radny Michał Pakosz – ja zadam pytania w tej sprawie, pani Przewodnicząca…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – to niech pan zadaje pytania. Odwrócił pan całą
sytuację mówiąc o czymś o czym nie było w informacji…,
Radny Michał Pakosz – dokładnie, bo brakuje w tej informacji…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę pana, jesteśmy na specyficznej i
specjalnej sesji związanej z absolutorium dla Burmistrza, gdzie nie ma punktu
interpelacje i zapytania, i pan chce skorzystać z wybiegu, żeby w punkcie
informacje Burmistrze przemycić pytanie nie związane z tym co było w
informacji…,
Radny Michał Pakosz – ależ oczywiście…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – ale my to wszystko dokładnie widzimy…,
Radny Michał Pakosz – oczywiście to jest pytanie związane panie Przewodnicząca z
informacjami, bo brakuje takich informacji. A wielokrotnie było wnioskowane…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę pana, w ten sposób możemy wszystko
powiedzieć, że w tej informacji brakowało jeszcze informacji…,
Radny Michał Pakosz – proszę panią, ale żyjemy w wolnym kraju i możemy wszystko
powiedzieć. Pani Przewodnicząca, no szanujmy się. …, tak, panie Burmistrzu,
wielokrotnie…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę państwa, ja chciałam powiedzieć coś
takiego. Wszyscy chyba państwo sobie zdajecie sprawę, że z naszej sesji powstaje
protokół. Jeżeli my się wzajemnie przekrzykujemy to pani Maria nie jest w stanie
nic napisać. I ani słowa pana Pakosza ani moje nie będą ujęte w tym protokole. I
potem będziemy sobie mówić, że a ja wtedy powiedziałem, no ale się nie nagrało.
Panie radny Pakosz, bardzo proszę przestrzegać pewnych reguł, które są tutaj na
tej sesji. Punkt informacje Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami, nie było
takiego tematu w tym punkcie i proszę pana bardzo uprzejmie, jeżeli ma pan
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pytania związane z tą informacją, która się pojawiła na sesji to proszę
kontynuować. A jeżeli pan dalej chce w sprytny sposób, fortelem zająć się tematem,
który nie był w informacji to ja po prostu odbiorę panu głos. Proszę uprzejmie.
Radny Michał Pakosz – dziękuję. Bardzo się cieszę z tego tytułu, że jest tutaj przedstawicielka
prasy lokalnej i chyba widzi co się dzieje akurat na tej sali, i to, że pani
uniemożliwia mi zabranie w tej kwestii głosu. Chociaż już wielokrotnie…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny Pakosz, jeżeli pan chce zadać
pytanie, to ma pan w tej chwili na to szansę…,
Radny Michał Pakosz – to będą trzy pytania…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę uprzejmie.
Radny Michał Pakosz – jak długo panie Burmistrzu zamierzacie jeszcze ignorować sugestie
i wnioski radnych w kwestii podniesienia poprawy bezpieczeństwa?, ile osób musi
zginąć, żebyście wreszcie wzięli się do roboty? I kolejna kwestia jest tego typu, czy
w tej sprawie, która ostatnio miała miejsce macie krew na rękach?, ja nie jestem w
stanie odpowiedzieć…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny Pakosz, odbieram panu głos…,
Radny Michał Pakosz – ale niestety szanowni państwo, odpowiedzcie sobie na to pytanie sami.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę państwa…, proszę państwa, radny
Pakosz idąc do swojego krzesła powiedział „możesz sobie odbierać”. Proszę
państwa, ja potępiam zachowania pana Pakosza. Mówiłam o tym niejednokrotnie.
Na ostatniej sesji była taka sytuacja, że widząc postawę pana radnego Pakosza to
myślałam, że chyba do bójki dojdzie. Proszę państwa, bardzo uprzejmie proszę
jeżeli macie jakieś emocjonalne sprawy, to zachowajcie to nie na sesję. W innych
okolicznościach. Proszę państwa, jesteśmy w punkcie informacje Burmistrza o
działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami. Czy ktoś z państwa chciałaby
zabrać głos, w związku z tym punktem?..., radny Stachnio, proszę.
Radny Ireneusz Stachnio – pani Przewodnicząca, chciałem zwrócić na jedno uwagę. Burmistrz
Szczęśniak w ogóle nie uczestniczy w posiedzeniach komisji dlatego radny Pakosz
ma prawo zadawać pytania…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę pana, czy ma pan pytanie związane z
informacją Burmistrza?, ma pan możliwość zadania pytania lub pytań, proszę
uprzejmie.
Radny Ireneusz Stachnio – odpowiadam pani, przed chwilą pani czytała pismo, które
skierowała pani do Wojewody, a pani jest tutaj osobą, która prowadzi
posiedzenia…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę pana, jeżeli pan nie ma pytań, to dziękuję
bardzo. Proszę zająć swoje miejsce…,
Radny Ireneusz Stachnio – pani prowadzi posiedzenia i pani ustala porządek…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – czy ktoś z państwa radnych ma pytania w
związku z informacją Burmistrza? …, nie widzę. W takim razie przechodzimy do
kolejnego punktu. Sprawy samorządowe, punkt piąty.
Od. pkt 5 – porządku obrad Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – pani radna Dekret, proszę.
Radna Krystyna Dekret – panie Burmistrzu, szanowna Rado, ja mam do pana Burmistrza kilka
pytań. Panie Burmistrzu, pan już jest następną kadencję Burmistrzem. Już kilka,
kilkanaście lat, no niestety ale pan jest wodzirejem naszego miasta. Tamtej
kadencji, chodzi mi konkretnie o przejazd kolejowy. Był tutaj taki radny
nieboszczyk, Mirecki Andrzej. On składał pierwszy tu wnioski o przejazd kolejowy.
Składał wniosek Stachnio, z tego co ja pamiętam. Składałam kilka wniosków ja.
Kilka razy zabierałam tutaj w tym miejscu na ten temat głos i prosiłam, zróbmy coś
dla ludzi. Nie przeciw ludziom. To co się stało, dzisiaj nic nam tego nie odwróci.
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Stało się. Prosiłam o rogatki, prosiłam o lampy solarne, prosiłam o drogę, o
przejazd kolejowy. Było wyśmiewane. Jest mi bardzo przykro, że nie umiemy się, i
żeśmy się nie umieli dogadać. Ja nie przyszłam z Burmistrzem walczyć i szukać
przyjaźni. Ja przyszłam po to żeby nasze miasta się rozwijało. Ja przyszłam z myślą
dla społeczeństwa, nie dla siebie. Bo to co ja miałam osiągnąć, to osiągnęłam. Mi
wystarczy. Ale tak samo mamy wszyscy jednakowe potrzeby. Przejazd kolejowy,
bezpieczną drogę do szkoły, oświetlenie Jana Pawła II…, przepraszam, po prostu
zdenerwowałam się. Panie Burmistrzu, teraz do pana Piórki, we wtorek na komisji
pytałam pana, jak wygląda sprawa przejazdu kolejowego. Ja panu powiem, co pan
mi odpowiedział, nie jest to pilne. A jednak było. Panie Burmistrzu, nie będziemy
się tutaj linczować, nie będziemy się opisywać po gazecie, bo chciałam nadmienić,
żeście wystosowali przeciwko mnie pismo do gazety, żeście się radni podpisali. A
dlaczego żeście mnie radni nie poparli, że nam jest potrzebna przychodnia, może
nie same weekendowe dyżury ale same dyżury. W sobotę od godziny na przykład
ósmej czy dziewiątej rano do osiemnastej, żeby wziąć te dwa zastrzyki. Czy ktoś z
was radnych wie ile kosztuje prywatny zastrzyk?..., trzydzieści pięć złotych, jeden.
Na wieczór drugi, to jest siedemdziesiąt pięć złotych. Jedź w jedną stronę i w drugą
dwa razy, jedź do Wrocławia na SOR, czy na weekendowy dyżur, bo w Oławie
szpital weekendowy dyżur i SOR. Proszę państwa, my żyjemy, my żeśmy nasze
miasto budowali, i co mamy? I my dzisiaj, nasi radni i Burmistrz, który to robił,
budował, dzisiaj my żeśmy to, to niszczymy. W imię czego? Czy nam się nie należy?
Nam się to należy jak Oławie, jak dla Wrocławia. Panie Burmistrzu nie chcę ruszać
takich nieprzyjemnych spraw. Pana ta sprawa najbardziej dotyczy. Mogę
powiedzieć wprost, też jestem dumna, że pan umie walczyć. Ja nie będę panu
słodzić, bo mi to jest niepotrzebne. I pan dobrze wie. Jeszcze mam takie pytanie
panie Burmistrzu. Państwo radni, pochylcie głowę nad tym przejazdem kolejowym.
Czy Dekretową będziecie linczować, po mnie to spływa o tak, jak to powietrze z
mojej dłoni. Ja będę o to walczyć. Będę walczyć o weekendowe dyżury. Nasze
miasto się starzeje. Dzisiaj są wdowcy, ludzie niedołężni, bardzo schorowani,
bardzo spracowani. My się śmiejemy z ich emerytur. A kto nam je dał? My jesteśmy
ludzie Jelcza. Jelcz słynął, że my tam dobrze zarabiamy. I można było zarobić. Tylko
też się pracowało nie dwanaście godzin na dobę, tylko szesnaście. Byliśmy tacy
młodzi jak wy i waszym kosztem, wasi rodzice was w domu zamykali. Żeśmy sobie
odejmowali od ust, żeby wybudować tą naszą przychodnię ala szpitalik. Dla nas, dla
was, dla waszych dzieci, dla moich wnuków, dla naszych prawnuków, i co mamy? I
spójrzcie mi wszyscy w oczy, czy ja nie mam racji. Powiedzcie, przegłosujcie. I co
robimy?, dlaczego nie rozmawiamy? Bo ten pisior, bo ten czerwony. Na litość boską
jednakowo w nas bije serce. I co dzisiaj wszyscy możemy sobie powiedzieć?
Dobrze, że nie dotknęło to mnie. Jutro możesz być ty, ja, czy następna ofiara.
Skończymy z tym i skończmy z tym skakaniem sobie do oczu, opisywaniem się,
zbieraniem podpisów. Dlaczego żeśmy się nie spotkali u Bolanowskiego w
przychodni?, to jest nasza przychodnia, to jest moja przychodnia. Ja już
powiedziałam, czuje się oszukana, okradziona. Tam jest moja młodość i wasza. O
czym będziemy mówić? Dalej będziemy sobie skakać do oczu?, będziemy dalej się
naparzać?, bo tak fajnie, kto komu dołoży. Tu można dużo mówić, tylko zabrakło
nam jednego, lojalności wobec naszego społeczeństwa. Ty masz męża, ty masz syna
ale są osoby samotne, bardzo ciężko chore. I jak u nas wygląda służba zdrowia? Ja
państwu powiem, bo ja to przerabiałam. Najpierw kiedy jest u nas weekend to się
dzwoni po pogotowie do Wrocławia, Wrocław dzwoni do Oławy, Oława dzwoni na
straż. Kiedyś żeśmy mieli pogotowie w naszym ala szpitaliku. Dlaczego żaden
lekarz u nas nie chce pracować. Mamy cztery przychodnie a to ani pies ani wydra,
odrzucili wszyscy od siebie ala szpitalik. Kto jaką ma inną inicjatywę, co możemy
tam jeszcze zrobić? Mieliśmy sprzęt dla cukrzyków, dla sercowców, dołożyliśmy do
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tomografu komputerowego w Oławie do szpitala, i co mamy? Cztery na jednego,
figę z makiem. I zasuwamy po prostu do szpitala na zastrzyk. My się nie będziemy
starzec ani wy. Czas jednak bije jednakowo dla wszystkich. Oby nasze dzieci były
zdrowe, nasze wnuki i my, żebyśmy naprawdę zdążyli wtedy kiedy potrzebujemy
tej pomocy. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – pani radna Kamińska, proszę uprzejmie.
Radna Joanna Kamińska – szanowni państwo, tak naprawdę to ja nie wiem od czego powinnam
zacząć, bo ja jestem zbulwersowana wystąpieniem pani Dekret. Bo wychodzi na to,
że my tutaj siedzimy i tylko siedzimy, nic nie robimy natomiast wszystko to co się
dzieje to jest zasługa pani Dekret. Począwszy od przychodni…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – pani radna, przepraszam. Panie radny Stachnio
jesteśmy w sprawach samorządowych, nie w informacjach Burmistrza. Już
przeszliśmy do następnego punktu, a pani Kamińska jest sołtysem i udzieliłam jej
głosu. Proszę uprzejmie.
Radna Joanna Kamińska – wracając, mam wrażenie, że tak naprawdę my nie robimy nic…, ja
sobie wypraszam pani Dekret taką reakcję pani. Bo to, że pani populistycznie
wyjdzie tutaj do tej mównicy i powiem, że pani jest żal tej dziewczyny, to jest hańbą
rozumie pani, hańbą. I tego inaczej nazwać nie można. Ja powiem pani jedną rzecz,
szkoda mi jest tej dziewczyny równie dobrze jak pani…, ja nie będę z panem
dyskutować…, nie będę z panem w ten sposób dyskutować…, ja chce tylko
powiedzieć…, a pan gdzie był tamtej kadencji, gdzie pan…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę państwa…, proszę państwa, ogłaszam
dziesięć minut przerwy.
Po przerwie
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – jesteśmy w punkcie sprawy samorządowe
i ponieważ ta wypowiedź została przerwana, udzielam głosu pani radnej Joannie
Kamińskiej, proszę uprzejmie.
Radna Joanna Kamińska – szanowni państwo, ja chcę przeprosić za to swoje, że tak powiem
głośniejsze wypowiedzenie się w tej sprawie, natomiast chcę to kontynuować.
Zbulwersowałam się tylko dlatego, że ja czuję się urażona wypowiedzią pani
Dekret, bo wykorzystywanie czyjejś śmierci do tego, żeby siebie lansować jest
czymś haniebnym, po prostu. Ja myślę, że ta śmierć dotknęła każdego z nas i każdy
z nas czuje to samo co pani. Natomiast, nie wiem co spowodowało śmierć tej
dziewczyny. Czy nieostrożność, czy tak jak pani mówi ten przejazd. Natomiast
myślę, że ani Burmistrz nie ponosi za to odpowiedzialności, ani my nie ponosimy za
to odpowiedzialności. Teren kolei nie jest terenem gminy. Skoro państwo mówicie,
że od dwóch lat pisaliście pisma, staraliście się o to, pytam, tak samo jak do
Wojewody mogliście napisać, czy któryś z państwa napisało cokolwiek w tej
sprawie do kolei. To jest takie pytanie. Natomiast chcę wrócić jeszcze do tematu
drugiego poruszanego przez panią radną, temat przychodni. Ja myślę, że dla
każdego z nas temat przychodni został już tyle razy wałkowany i każdy z nas chyba
jakoś go zrozumiał, chyba oprócz pani Dekret. Bo ja myślę, że gdyby była taka
możliwość Burmistrz na pewno nie stanąłby okoniem do tej sprawy i zrobiłby
wszystko żeby mieszkańcy, którzy na panią też głosowali mogli z tej przychodni
korzystać. I opowiadanie tutaj jakiś, nie wiem historii o prywatnych zastrzykach o
jakiś innych rzeczach to jest myślę wkopywanie też innych osób, ale to już jest inny
temat. Ja bym nie chciała, bo nie będę już tutaj przedłużać ale nie chcę i nie życzę
sobie, żeby pani czy ktokolwiek z państwa za śmierć tej dziewczyny obwiniał
Burmistrza, burmistrzów, radnych czy kogoś innego. Bo tak naprawdę nie znamy
przyczyny śmierci. Nie znamy. A to, że pani będzie opowiadać historię o tym, że to
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przez przejazd kolejowy, który jest nie taki, to myślę, że to są po prostu wysnute
przez panią jakieś historie. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – radna Dekret, proszę uprzejmie.
Radna Krystyna Dekret – panie Burmistrzu, szanowna Rado, ja chcę się, jeżeli mogę, zwrócić się
bezpośrednio do pani radnej Kamińskiej. Pani Kamińska, pani żyje w innym
świecie. Świat jest taki, jak go widzimy, jak go mamy. Ja nic nie robię na tej tragedii.
Ja dalej będę piłować ten temat przejazdu kolejowego. We wtorek składałam
następny…, zadałam do Burmistrza Piórki pytanie, kiedy będzie. We wtorek 27
czerwca, zadałam do Burmistrza pytanie, kiedy będzie przejazd kolejowy, zrobiony
przejazd kolejowy, ulica. Burmistrz mi Piórko odpowiedział, że nie ma potrzeby.
Nie jest to takie pilne, nawet nie jest na dzień dzisiejszy w ogóle w gminie zlecone.
A już żeśmy tutaj słyszeli proszę państwa, jak sięgniemy pamięcią wstecz, że
Burmistrz mówił, że już jest załatwiane. Burmistrz wytłumaczył tym, że tam jest
jeden inwestor z którym jeszcze nie może się dogadać. A ja już tutaj na sesjach
wcześniejszych dziękowałam, bo Burmistrz powiedział, że się dogadał. Proszę
państwa, nie bijmy piany. Pani Kamińska, ja powiem pani wprost, my na ten
przejazd wiele nie potrzebujemy. Rogatkę, światło i ulicę, przejazd. Czy to będzie
kostka, czy to będzie asfalt. Ja bym chciała tyle dostać co pani dostała. I dzięki, że
pani dostała. Ja nikomu nie będę wyrywać ale pani by się pochyliła nad tym
problemem i tutaj nie sugerowała, że ta tragedia, zostawmy tą tragedię, bo ja do tej
tragedii cały czas nie piję. Powiedziałam, oddaliśmy hołd i wystarczy. I proszę tutaj
się nie wysilać w obronie Burmistrza. Burmistrz był dwanaście lat tamtej kadencji,
byli radni, którzy naprawdę walczyli, też byli niewygodni i dzisiaj ja też jestem
niewygodna. Ja już nie będę więcej wracać do tego tematu, czy od nas zależy, a od
kogo? A od kogo to zależy? Od nas, Burmistrz jest gospodarzem. Nawet my radni
mamy taką władzę, że jeżeli z Burmistrzem się nie zgadzamy mamy prawo
powiedzieć Burmistrzu stop. Może porozmawiajmy, tylko my nie rozmawiamy. Nas
się wyśmiewało, klaskało. Pierwszy wniosek proszę państwa jaki ja złożyłam jako
radna?, o bus dla dzieci niepełnosprawnych. Dotąd było dobrze dopóki
burmistrzowie nie poszli, nie zobaczyli co dzieje się w tym busie, jak dzieci
niepełnosprawne wyglądają. To nie były dzieci, tylko to są już dorośli mężczyźni i
dziewczyny. Znalazł się drugi bus. Też żeście mnie wyśmiewali. Proszę państwa ja
nie biję tutaj piany, nie przynoszę plotek, gdybyśmy umieli się dogadać grzecznie
na komisjach, ile razy prosiłam, ile razy mówiłam, że jest mi wstyd. Do czego
dochodziło na komisjach, wszyscy wiemy. I nie oskarżajmy się nawzajem, tylko
zmieńmy coś w naszym postępowaniu i myślmy o społeczeństwie. Pani Kamińska,
czy mnie pani będzie atakować, ja bym pani zabrała dwie, dwa solary ze stawku
tutaj gdzie mieszka były radny…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – pani radna Dekret, jak pani…,
Radna Krystyna Dekret – dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pan Burmistrz
Piórko, proszę bardzo, potem radna Kamińska.
Z- ca Burmistrza Romuald Piórko – pani Przewodnicząca, szanowni państwo ja bym…, zadaję
sobie pytanie, czy są dziedziny na których się pani radna Dekret nie zna. Pani
Dekret sobie uzurpuje znajomość pewnych dziedzin i opowiadanie o przejeździe,
ba zbijanie kapitału politycznego na czyjeś tragedii to jest to co powiedziała radna
Kamińska, nieprzyzwoite. Bo pani radna należało zadać sobie trudu, a ja po tej
tragedii przeczuwałem co będzie, zadałem sobie trud i przyswoiłem sobie przepisy,
które dzisiaj obowiązują i radną Dekret też. I Burmistrza, i wszystkich nas
mieszkańców tego kraju. I rozporządzenie proszę państwa Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z 20 października 2015 roku, świeże zresztą, określa jasno i wyraźnie
jakie są kategorie przejazdu, jak są wyposażone, jak są zabezpieczone, jaka jest rola
burmistrza, jaka jest rola polskich linii kolejowych i tak. To wszystko jest tu
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określone i wystarczyło usiąść i ze zrozumieniem przeczytać, a tego się nie chce. I
się staje, i pisze się w Internecie a Piórko zbój zamordował tą dziewczynę. Pani
radna wstyd i hańba. Pani jest przedstawicielem wyborców, bierze pani publiczne
pieniądze z diety proszę panią, i oczernianie mnie proszę panią w Internecie jest
naprawdę nieprzyzwoite. Bo proszę państwa, to co powiedziałem, ja się przyznaję,
że droga, połącznie ul. Treski z ul. Gimnazjalna jest tematem gminy, rzeczywiście.
Tylko musicie państwo wiedzieć, że przejazd kolejowy i tory leżą na terenie
kolejowym, tak zwanym terenie zamkniętym. Co to znaczy to nie będę tłumaczył,
bo to jest temat techniczny. I te inwestycje w terenie zamkniętym są realizowane
przez właściciela infrastruktury kolejowej. I my co najwyżej możemy wystąpić o
naprawę, o załatanie dziury na tymże terenie kolejowym. Projektowanie
wszelkiego rodzaju infrastruktury drogowej tylko leżącej w kompetencjach
Burmistrza, to tylko w granicach administracyjnych władania nieruchomości. I to
co powiedziałem na komisji, powtórzę jeszcze raz, kupiliśmy przesmyk od pana
(………………), bo dzisiaj żeśmy kupili, można tak powiedzieć. Prowadzę rozmowy,
żeby doprowadzić i doprojektować do przejazdu od strony Gimnazjalnej i może w
przyszłości, może w przyszłym roku, może za dwa lata przebudować ulicę Treski,
ale od przejazdu. Nigdy proszę państwa nie było mowy, nie ma i nie będzie takiej
mowy, że gmina buduje przejazdy kolejowe. Takie pojęcie w ogóle nie istnieje. Stąd
chciałbym za nim cokolwiek zaczniemy kogokolwiek błotem obrzucać, przyjść
zapytać, ja podam przepisy proszę państwa, i tylko tyle. I to, że pani mówi, że
przejazd ma być wyposażony w rogatki i tak dalej, ja też bym tak chciał. Tylko musi
pani wiedzieć, a ja wiem, a pani, jak pani by się zapytała, to pani by też wiedziała, że
przejazd łączący ulicę Treski z ulicą Gimnazjalną według klasyfikacji tego
rozporządzenia jest w kategorii D. Bez barierek, bez światła proszę państwa. On
spełnia wymogi kategorii D. Bo gdyby był kategorii wyższej miałby, zgodnie z
rozporządzeniem inne zabezpieczenie. Ja też proszę państwa nad tym ubolewam,
że jest tak słabo zabezpieczony przejazd kolejowy w naszym mieście. Ale nie ma
tutaj możliwości, bo ani PKP, żebyśmy ich zmuszali jak chcieli, to i tak nie zrobią nic
innego, bo ten przejazd jest taki…, w takiej kategorii, proszę państwa. I tylko tyle. I
dlatego mówię, zanim cokolwiek zaczniemy kogokolwiek obrażać i opowiadać, że
coś jest nie tak, to trzeba się po prostu zapytać u źródła, poczytać, zastanowić się. A
jeszcze jak jestem przy głosie, jeszcze na temat opieki niedzielno-świąteczno,
zdrowotnej, medycznej. Wystarczyło włączyć telewizor w ostatnich dniach,
minister Radziwiłł się wypowiadał w ten sposób, może ja źle zrozumiałem ale jak
była opieka ta w Oławie, ja nie wiem czy szpital oławski jest w sieci, czy nie, bo
jeżeli nie ma szpitala oławskiego w sieci szpitali, nie będzie opieki świątecznozdrowotnej w tym szpitalu. Tak mówił minister Radziwiłł. Więc zastanówcie się
państwo…, to nie mój minister, to wasz. Zastanówcie się…, i my mówimy, o czym
my mówimy? Minister zmienia, ze szpitali, które nie będą w sieci zabiera
podstawo…, tą opiekę świąteczną, zabiera, to o czym my mówimy? Ja bym chciał,
żeby ta opieka świąteczna tu była. Burmistrz zrobił starania, rozmawiał ze Starostą,
o tym żeśmy zapomnieli. O tym żeśmy zapomnieli. Nie ma takich możliwości,
proszę państwa. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – pani radna Kamińska, proszę bardzo.
Radna Joanna Kamińska – ja w odpowiedzi tylko do tego co pani Dekret mówiła i już więcej
tego tematu poruszać nie będę, bo uważam, że nie ma sensu. Ja rozumiem, że pani
walczy o dobro jak pani mówi ale zbawienie całego świata niestety myślę, że nie
jest w pani mocy. Natomiast chciałabym jeszcze wrócić do jednego tematu. Bo pani
przy wcześniejszej wypowiedzi powiedziała, że to przez nas też nie odbyło się to
spotkanie w przychodni. Szanowna pani, ja myślę, że to przez panią się to spotkanie
nie odbyło, i jestem wręcz tego pewna. Bo to ustaliliśmy na ostatniej sesji po jednej
czy po drugiej stronie miało być spotkanie, była to inicjatywa pracowników i
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tematem tego spotkania absolutnie nie miało być to o czym pani napisała. Dlatego
ja się wcale nie dziwię, że ci pracownicy to spotkanie odwołali. Bo nie pani jest
osobą kompetentną do tego by narzucać im swoją wolę. A jeśli chodzi o solary, to
tak się składa, że niestety pani ich zabrać nie może, a jest to tylko i wyłącznie
zasługa Stowarzyszenia Przyjaciół Wójcic. Także dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – bardzo dziękuję. Pan radny Hełka z Zarządu
Osiedla Jelcz, proszę uprzejmie.
Radny Jacek Hełka – pani Przewodnicząca, szanowni burmistrzowie, państwo radni, drodzy
goście troszeczkę zmienimy temat. W kwietniu na Osiedlu Jelcz odbyło się
spotkanie mieszkańców na którym był poruszany temat podłączenia do sieci
gazowej gazu ziemnego. Tam padły takie zapytania do Burmistrza odnośnie
dofinansowania do wymiany pieców. W ten wtorek powtórzyło się spotkanie, tym
razem z firmą, która zajmuje się dostarczaniem gazu i tutaj mieszkańcy zobowiązali
mnie do zapytania pana Burmistrza, jakie kroki czyni gmina odnośnie zdobycia
jakiegoś, pozyskania jakiś środków zewnątrz odnośnie dofinansowania pieców?
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – dziękuję. Pan Burmistrz Piórko, proszę.
Z- ca Burmistrza Romuald Piórko – pani Przewodnicząca, szanowni państwo, kiedyś był taki
program Kawka, on praktycznie już wygasł, natomiast Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rada Nadzorcza tego Funduszu podjęła
uchwałę w sprawie regulaminu udzielania ale proszę państwa, nie dotacji
bezzwrotnej, a pożyczki. A pożyczki, na wymianę starych źródeł ciepła na kotły na
paliwo stałe nowej generacji, klasy co najmniej pięć, według normy bądź piece
zasilane prądem elektrycznym, kotły na lekki olej opałowy, kotły gazowe, na takie.
Nie dotyczy to proszę państwa nowo realizowanych inwestycji. Nie dotyczy to, nie
dotyczy przebu…, jak ktoś już przebudował czy wymienił piec, zwrotu, nie to musi
być w trakcie. Beneficjentem tego programu proszę państwa, mogą być osoby
fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. My, u nas odbyło się takie spotkanie, bo
Wojewódzki Fundusz czy Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
wyznaczył, myśmy zgłosili jako gmina akces i wyznaczył bodajże trzech czy
czterech takich konsultantów i z jednym z tych konsultantów, który ma pod opieką
gminę Jelcz-Laskowice odbyło się spotkanie i jesteśmy na etapie opracowania
regulaminu, który przedłożymy Radzie Miejskiej do uchwalenia. Natomiast proszę
państwa ja tutaj powiem tak, że maksymalna granica dla domku jednorodzinnego
to jest dwadzieścia tysięcy, dla mieszkania w bloku wielorodzinnym, u nas nie
wiem czy takie przypadki są, to jest czternaście tysięcy. I proszę państwa to
można…, tej pożyczki udzielać będzie gmina, gmina dostanie takie środki, będzie
udzielała gmina i proszę państwa po spełnieniu wszystkich wymogów można
wystąpić z wnioskiem o umorzenie pięćdziesięciu procent tejże pożyczki. W takiej
samej wysokości Wojewódzki Fundusz umorzy pożyczkę gminie. Także jesteśmy na
etapie opracowania regulaminu. Nie wiem czy na sesję lipcową zdążymy, jak nie to
na wrześniowej taki regulamin Radzie będzie przedłożony. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – bardzo dziękuję. Czy w punkcie sprawy
samorządowe ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? …, nie widzę. Dziękuję
bardzo. Przechodzimy do punktu szóstego – przedstawienie przez Burmistrza
sprawozdania…, proszę mi nie przeszkadzać w prowadzeniu obrad. Proszę o
spokój. …, proszę państwa, określone zostało na początku tej kadencji, komu będę
udzielała głosu w sprawach samorządowych. Przechodzimy do punktu szóstego przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego miasta i gminy JelczLaskowice za 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy
Jelcz–Laskowice za 2016r., …, panie radny Pakosz, zachowuje się pan skandalicznie,
proszę żeby pan się uspokoił i upominam pana, żeby pan przestał zakłócać obrady
sesji Rady Miejskiej. To samo dotyczy radnego Skrzydłowskiego i radnego Stachnio.
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Upominam panów i proszę o zachowanie spokoju. Proszę państwa, punkt szósty.
Odczytałam jaki to jest punkt.
Od. pkt 6 – porządku obrad Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – i w tym momencie oddaję głos Burmistrzowi
Jelcza-Laskowic Bogdanowi Szczęśniakowi. Bardzo proszę panie Burmistrzu.
Burmistrz Bogdan Szczęśniak – pani Przewodnicząca, szanowni radni, zaproszeni goście
szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 otrzymaliście
państwo w miesiącu marcu. Dlatego postaram się w skrócie przypomnieć
podstawowe…, panie radny, niech pan nie przeszkadza. Niech pan nie
przeszkadza…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – bardzo proszę o zachowanie spokoju.
Burmistrz Bogdan Szczęśniak – dlatego postaram się w skrócie przypomnieć podstawowe
wskaźniki wykonania budżetu za rok 2016. Dochody ogółem zostały wykonane w
104,3 % jest to kwota osiemdziesiąt trzy miliony czterdzieści cztery tysiące złotych,
w tym dochody własne, czyli dochody z podatków, opłat i innych należności
budżetowych wykonano w 107,4 % i to właśnie te dochody stanowią główne
źródło finansowania wszystkich zadań bieżących oraz częściowo zadań
inwestycyjnych. Dochody majątkowe wykonane zostały na poziomie 101,9 %.
Szanowni państwo, wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 91,9 % na
kwotę sześćdziesiąt siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych. Z tej
kwoty 31,16 % stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych, 13,03 % są to dotacje
dla organizacji pożytku publicznego, przedszkoli niepublicznych, 26,36 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych. Pozostałe 29,45 % wykonanych wydatków
dotyczyło remontów dróg i ulic, obiektów gminnych, zakupu materiałów, usług,
energii, kosztów ubezpieczeń mienia, obsługę długu publicznego.
Na wydatki majątkowe w roku 2016 przeznaczono kwotę trzynaście milionów
czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych, które przeznaczone zostały m.in. :
- na poprawę stanu dróg przeznaczono kwotę 5.956.000zł, w tym drogi powiatowe
1.100.000zł,
- na modernizację świetlic wiejskich, budowę placów zabaw, remonty wiat
przystanków przeznaczono kwotę 369.000zł,
- na rozbudowę kaplicy cmentarnej przeznaczono kwotę 436.000zł,
- na zadania inwestycyjne w oświacie kwotę 750.000zł,
- na modernizację i budowę obiektów OSP oraz zakup sprzętu pożarniczego oraz
wyposażenia Policji przekazaliśmy z budżetu kwotę 952.600zł,
- na budowę kanalizacji sanitarnej ponad 2,2 mln. zł,
- oświetlenie ulic, parków i dróg kwotę 391.600 zł,
- na infrastrukturę sportową 570 tys. zł,
- wykup nieruchomości 156,700zł,
- dofinansowanie gminną spółkę ZGM–TBS poprzez objęcie udziałów o wartości
550 tys. zł.
Wysoka Rado, pragnę podkreślić, że wszystkie zaplanowane zadania zarówno o
charakterze bieżącym jak i inwestycyjnym zostały wykonane, a niejednokrotnie
dokonywaliśmy zwiększenia środków na występujące w trakcie roku dodatkowe
potrzeby, czy nowe zadania.
Na dzisiejszej sesji dokonacie państwo oceny gospodarki finansowej i wykonania
budżetu za rok 2016. Ja w swoim krótkim wystąpieniu przypomniałem o
wykonaniu tylko tych najważniejszych zadań, ale jeśli państwo zapoznaliście się z
obszernym materiałem o wykonaniu budżetu, to z pewnością stwierdzicie, że
zarówno osiągnięte wyniki finansowe, jak i rzeczowe wykonanie zadań jest
zadawalające, a udało to się dzięki naszej wspólnej pracy. Dlatego zwracam się do
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państwa radnych o przyjęcie sprawozdania oraz udzielenie absolutorium dla mojej
osoby. Równocześnie pragnę serdecznie podziękować wszystkim za pomoc,
zaangażowanie i cenne rady. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – dziękuję bardzo. Proszę państwa,
przystępujemy do realizacji punktu numer siedem - dyskusja nad przedstawionymi
sprawozdaniami.
Od. pkt 7 – porządku obrad Sesji.
Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27
kwietnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Jelcza–Laskowic sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016r. .
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – i w pierwszym takim podpunkcie będzie
przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z 27 kwietnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Jelcza–Laskowic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta i
gminy za 2016r. .
Proszę państwa, ja odczytam tą pierwszą opinię, potem poproszę o pomoc kolegę
Wiceprzewodniczącego.
Następnie Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr IV/94/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27
kwietnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Jelcza–
Laskowic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy za
2016r. .
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w y d a ł
o p i n i ę p o z y t y w n ą o przedłożonym przez Burmistrza Jelcza–Laskowic
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016r. .
(kserokopia w/w Uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Dziękuję bardzo za wysłuchanie uchwały.
Przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu–Laskowicach z dnia 05
czerwca 2017r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Jelcza–Laskowic za 2016r. .
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – uprzejmie proszę Przewodniczącą Komisji,
panią radną Kamińska o odczytanie tego stanowiska.
Radna Joanna Kamińska – odczytała Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Jelczu–Laskowicach z dnia 05 czerwca 2017r. w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Jelcza–Laskowic za 2016r. .
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach po rozpatrzeniu
sprawozdań wypracowała opinię o przedłożonych sprawozdaniach oraz
przyjęła wniosek dotyczący wystąpienia do Rady Miejskiej w JelczuLaskowicach w sprawie u d z i e l e n i a absolutorium dla Burmistrza JelczaLaskowic za 2016 rok.
(w/w Stanowisko Komisji wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o przedłożonych
sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Dziękuję.
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Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w
sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jelcz–Laskowice za 2016r. .
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – dziękuję bardzo. Proszę państwa, teraz
przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w JelczuLaskowicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jelcz–Laskowice za
2016r. . Bardzo proszę Przewodniczącego Krzysztofa Woźniaka o odczytanie.
V- ce Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Woźniak – dziękuję pani Przewodnicząca.
Następnie Wiceprzewodniczący odczytała Uchwałę Nr IV/145/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2017r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Jelczu-Laskowicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jelcza–
Laskowic za 2016r. .
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w y d a ł
o p i n i ę p o z y t y w n ą o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Jelczu-Laskowicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jelcza–
Laskowic za 2016r. .
(w/w Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Dziękuję.
Przedstawienie przez stałe komisje Rady Miejskiej, wypracowanych stanowisk w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Jelcza-Laskowic za 2016r. .
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – bardzo dziękuję za odczytanie. Proszę państwa,
kolejnym punktem jest przedstawienie przez stałe komisje Rady Miejskiej
wypracowanych stanowisk w sprawie absolutorium dla Burmistrza Jelcza–
Laskowice za 2016 rok. Proszę uprzejmie Przewodniczącego Komisji Samorządu i
Prawa, pana radnego Jacka Hełkę o odczytanie stanowiska.
Radny Jacek Hełka – pani Przewodnicząca, panowie burmistrzowie, szanowni radni i goście
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia oraz Komisja Samorządu i Prawa Rady
Miejskiej w Jelczu-Laskowice wypracowała na wspólnym posiedzeniu w dniu 27
czerwca 2017 roku stanowisko w sprawie absolutorium dla Burmistrza JelczaLaskowic za 2016 rok. Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia oraz Komisja
Samorządu i Prawa w głosowaniu:
za – 8
przeciw – 2
wstrzymało się – 0
przyjęła stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi JelczaLaskowic za 2016 rok. Dziękuję.
(w/w Stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – bardzo dziękuję. Proszę państwa, i bardzo
proszę panią Przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o
odczytanie stanowiska trzech połączonych komisji. Proszę uprzejmie.
Radna Janina Sypek – Stanowisko Komisji Rodziny, Młodzieży i Spraw Mieszkaniowych, Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach wypracowane na wspólnym posiedzeniu w
dniu 28 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium Burmistrza Jelcza–Laskowic za
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2016 rok. W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jelcza-Laskowic za
2016 rok, komisje głosowały w sposób następujący:
za - 13
przeciw - 3
wstrzymało się - 0.
Dziękuję.
(w/w Stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – bardzo dziękuję. Proszę państwa
zrealizowaliśmy te punkty…, podpunkty w punkcie siódmym i w tej chwili bardzo
proszę, można się wypowiadać, można swoją opinię wyrazić jeżeli chodzi o
sprawozdanie finansowe. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos?...,
radny Skrzydłowski, proszę.
Radny Krzysztof Skrzydłowski – dziękuję pięknie pani Przewodnicząca, że w tym punkcie
zauważyła pani moją rękę, która jest podniesiona do góry i za udzielenie mi głosu.
Szanowni państwo tak króciutko w sprawie udzielenia, a jeżeli chodzi o moją osobę
nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bogdanowi Szczęśniakowi za rok 2016.
Szanowni państwo…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – ja bardzo przepraszam, jesteśmy w punkcie
sprawozdanie finansowe. Odnośnie absolutorium będzie punkt dziewiąty. Także
pytałam kto z państwa chciałby…,
Radny Krzysztof Skrzydłowski – to poczekam do punktu dziewiątego, w spokoju…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – czy ktoś…,
Radny Krzysztof Skrzydłowski – tylko proszę mi zagwarantować, że w punkcie dziewiątym
pozwoli mi pani zabrać głos, bo tutaj na tej sali niestety…, mogę skończyć?..., na tej
sali niestety nic nie jest pewne. Więc jest pani w stanie mi zagwarantować?
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny Skrzydłowski, w każdym z
punktów ma pan prawo się wypowiedzieć dwukrotnie. Oprócz punktu sprawy
samorządowe gdzie ustaliliśmy na początku kadencji…,
Radny Krzysztof Skrzydłowski – ale kto ustalił?
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach. Proszę
pana, dobrze, proszę usiąść, zaraz panu udzielę głosu?
Radny Krzysztof Skrzydłowski – dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę państwa, czy ktoś w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta i gminy Jelcz-Laskowice chciałby
zabrać głos?..., odnośnie sprawozdania finansowego nie widzę chętnych, w takim
razie proszę państwa odczytuję projekt uchwały.
Od. pkt 8 – porządku obrad Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – odczytała projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta i gminy Jelcz–Laskowice za
2016 rok.
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki,
za – 17
przeciw – 4
wstrzymało się – 0
- uchwała została podjęta – .
UCHWAŁA Nr XXXV . 260 . 2017
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta i gminy
Jelcz–Laskowice za 2016 rok.
Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt numer dziewięć - podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jelcza - Laskowic absolutorium za
2016 rok.
Od. pkt 9 – porządku obrad Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – pan radny Skrzydłowski, proszę uprzejmie.
Radny Krzysztof Skrzydłowski – dziękuję pięknie. Jestem zbudowany, że dotrzymała pani
słowa, więc przejdę do rzeczy. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o udzielenie jak już
wcześniej powiedziałem, z mojej strony nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Bogdanowi Szczęśniakowi za rok 2016. Może zacznę od pana Prezesa Krzysztofa
Konopki. Szanowni państwo…, ale pani Marysiu, ja bym prosił, bo ja się
wypowiadam, pani tutaj mi w tym momencie przeszkadza…, ja rozumiem, tylko
pani mi tutaj przeszkadza, ja to słyszę…, ale ja rozumiem, no to mogę…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny Skrzydłowski, ja tylko chciałam
panu przypomnieć, że jesteśmy w punkcie odnośnie udzielenia Burmistrzowi
Jelcza-Laskowic absolutorium, a nie…,
Radny Krzysztof Skrzydłowski – chodzi o budżet, prawda?
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – chodzi o udzielenie absolutorium. A pan zaczął
o panu Prezesie Konpce…,
Radny Krzysztof Skrzydłowski – dobrze. A mogę skończyć?..., dziękuję. Szanowni państwo,
Burmistrz Bogdan Szczęśniak jednoosobowo powołał Radę Nadzorczą Centrum
Sportu i Rekreacji. Ta o to Rada Nadzorcza powołała tego o to pana, który tam
siedzi na stanowisko Prezesa Centrum Sportu i Rekreacji…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – niestety będę musiała panu przerwać. Jeszcze
raz przypominam, że jesteśmy w punkcie dotyczącym udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Szczęśniakowi. Z przepisów prawnych wynika również, że Burmistrz
Jelcza-Laskowic jest stuprocentowym właścicielem spółki i tak według przepisów
Burmistrz powołuje radę nadzorczą. Jeżeli już pan by chciał dokładnie to
powiedzieć. To jest kompetencja właściciela…,
Radny Krzysztof Skrzydłowski – pani Przewodnicząca później pani się poskarży po raz kolejny
do pana Wojewody, że pan Ireneusz używa dziwnych określeń na temat pani pracy
w Radzie Miejskiej…, ale udzieliła mi pani głosu, po czym mi pani przerywa, jest to
kolejny absurd na tej…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny…, ja się…, panie radny…,, panie
radny proszę…, tak, ale proszę mówić na temat. Na temat proszę mówić…,
Radny Krzysztof Skrzydłowski – ale proszę panią ja mówię na temat. Więc mógłbym
kontynuować?..., dziękuję. Szanowni państwo, więc kontynuując, ten o to Prezes
Krzysztof Konopka, który zarządza Centrum Sportu i Rekreacji…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę pana, odbieram panu głos jeżeli pan nie
rozumie po raz trzeci, co ja do pana mówię, że jesteśmy w punkcie o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Jelcza-Laskowic. Proszę państwa…,
Radny Krzysztof Skrzydłowski – mógłbym kontynuować, pani Przewodnicząca?
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – tak, mógłby pan, tylko jeszcze raz proszę, na
temat...,
Radny Krzysztof Skrzydłowski – chodzi o wydatki budżetowe, szanowna pani Przewodnicząca,
które są przekazywane na niekompetencję tego o to człowieka. Jak dobrze wiemy
spółka przynosi ogromne straty finansowe, szanowni państwo. Apelujemy o to od
początku kadencji, niestety Burmistrz Bogdan Szczęśniak nic sobie z tego nie robi.
Szanowni państwo, kolejna sprawa, ukwiecenie miasta za pieniążki publiczne.
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Panie Burmistrzu, bardzo dobra inicjatywa, bardzo słuszna ale, to jest zdjęcie z
dzisiaj. Syf, bród na ulicach miasta Jelcza-Laskowic. To panie Burmistrzu posadzić
kwiatki, nie sprzątać ulic, to tak jak się nie umyć i popryskać perfumą. Tak samo to
wygląda. Kolejna…, proszę?..., coś chciał pan powiedzieć?...,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny, proszę kontynuować…, mogę
skończyć?...,
Radny Krzysztof Skrzydłowski – to proszę zwrócić uwagę Burmistrzowi Szponarowi, bo
niestety niestosownie się zachowuje podczas mojej wypowiedzi, dobrze?...,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – pan Burmistrz nic nie mówił, bardzo
przepraszam…,
Radny Krzysztof Skrzydłowski – mówił…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę bardzo, proszę kontynuować.
Radny Krzysztof Skrzydłowski – dziękuję. Szanowni państwo, jak już jesteśmy przy
Burmistrzu…, jak już jesteśmy…, po raz kolejny pan mi przerwy i pan mi mówi o
kulturze…, pan mnie będzie uczył kultury…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę państwa, proszę o spokój, wszystkich
proszę. Proszę bardzo.
Radny Krzysztof Skrzydłowski – dziękuję. Szanowni państwo, jak już jesteśmy tutaj przy
Burmistrzu Szponarze, nie wiem czy dobrze odmieniłem, jeżeli nie to
przepraszam…, już mógłbym?..., dziękuję. Szanowni państwo, likwidacja oddziałów
klasowych w szkole numer dwa celem oszczędności. Likwidujemy oddziały szkolne
celem oszczędności za co pan Burmistrz Szczęśniak, pan Burmistrz Szponar, pan
Burmistrz Piórko, Przewodnicząca Rady Miejskiej wraz ze swoimi tutaj kolegami
wybranymi z Rady Miejskiej, za te pieniążki jeżdżą na delegacje…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny…, panie radny Skrzydłowski…,
panie radny Skrzydłowski, chciałam pana uprzejmie poinformować, że to jest
absolutorium za 2016 rok. Także proszę mieć to na myśli i w pamięci. Proszę
bardzo.
Radny Krzysztof Skrzydłowski – pani Przewodnicząca, Burmistrz Szpo…, jeżeli pani nie jest
doinformowana, to proszę mi nie przerywać bo w 2016 roku Burmistrz Szponar
likwidował oddziały klasowe w szkole numer dwa. Na tej sali byli rodzice,
apelowali o to…, nie pamiętamy już panie Burmistrzu, bo nie wiemy co robimy,
prawda?, trudno. Szanowni państwo, likwidacja celem, celem oszczędności w
gminie. Oszczędzamy pieniążki na oświacie, za te pieniążki co robimy?, jeździmy
sobie do Gudensbergu, na Ukrainę, do Czech, dobrze się bawimy. Prywatne biuro
podróży tutaj z Urzędu Miasta i Gminy, podatnicy na to się składają, imprezujemy.
Co załatwiliśmy?, nic do tej pory…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny Skrzydłowski, bardzo uprzejmie
proszę ,żeby pan się odnosił do absolutorium dla Burmistrza Jelcza-Laskowic za
2016 rok…,
Radny Krzysztof Skrzydłowski – odnoszę się cały czas…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – i bardzo pana uprzejmie proszę, żeby pan
zmienił trochę retorykę swojego, swojej wypowiedzi, bo nie jesteśmy tu chyba
wszyscy przyzwyczajeni do tego typu retoryki. I myślę, że pan jako radny Rady
Miejskiej w Jelczu-Laskowicach powinien prezentować pewien poziom swojej
wypowiedzi.
Radny Krzysztof Skrzydłowski – szanowna pani Przewodnicząca…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – oddaję panu głos, w dalszym ciągu.
Radny Krzysztof Skrzydłowski – dziękuję. Szanowna pani Przewodnicząca, jeżeli będziecie
prowadzić taką politykę w tej o to gminie, to będziecie musieli się niestety
przyzwyczaić do takiej retoryki, bardzo proste. Dalej kontynuując szanowni
państwo…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – to jest pana zdanie na ten temat. I bardzo pana
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uprzejmie proszę jeszcze raz, żeby pan nie czynił niestosownych uwag przy tak
poważnej sprawie jaką jest absolutorium dla Burmistrza. Proszę się po prostu
zachowywać tak jak na radnego przystało.
Radny Krzysztof Skrzydłowski – pani Przewodnicząca, cały czas pani w moim kierunku, kieruje
uwagi, po czym mówi pani, żebym nie kierował uwag. Kolejny absurd. Ale wracamy
do tematu. Szanowni państwo, jeżeli chodzi już docelowo o Burmistrza Bogdana
Szczęśniaka, jak dobrze wiemy Jego pensja, wypłata, wynagrodzenie jest również z
pieniążków podatników. A co mamy w 2016 roku szanowni państwo?, Burmistrza
Szczę…, Burmistrz Szczęśniak w 2016 roku był raz na komisji, szanowni państwo.
Wiele dni w pracy zostało opuszczone a sowite apanaże są pobierane, panie
Burmistrzu, prawda? I to również jest z pieniążków podatników. Szanowni
państwo mógłbym tak wymieniać długo, i długo, i długo ale skupiłem się na tych
czterech, pięciu kwestiach tak jak Burmistrz króciutko pochwalił się swoimi
zasługami, wcześniej czytając co On takiego dobrego tutaj dla nas nie zrobił. Tak
więc ja wymieniłem też również tylko kilka kwestii. Dziękuję ślicznie i mam
nadzieję, że każdy odpowiedzialny radny zagłosuje tak samo jak ja. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – pani radna Kamińska, pani radna Czernik, w tej
kolejności, pan radny Pakosz, proszę uprzejmie.
Radna Joanna Kamińska – szanowni państwo, no ja rzadko zabieram głos ale dzisiaj po prostu
nie jestem w stanie się oprzeć swoim wypowiedziom. Chcę powiedzieć jedną rzecz.
Sposób przekazywania własnego zdania przez pana Skrzydłowskiego jest tak
irytujący, że nie będę tego inaczej nazywać i nie życzę sobie tego, żeby pan w ten
sposób się zachowywał, bo to jest naprawdę poniżej krytyki, po prostu. Mówi pan o
obecności Burmistrza na komisjach. O tym, że Go nie ma, że, że jeszcze jakieś inne
cuda wianki. Natomiast ja uważam, że Burmistrz ma, myślę swoich zastępców,
którzy są też przygotowani do tego żeby w tych komisjach uczestniczyć. Natomiast
o przygotowaniu pana do komisji, przynajmniej tej Rewizyjnej gdzie jestem
Przewodniczącą, a członkiem jeszcze trzech, to powiem tylko tyle, pan mówi o
przygotowaniu Burmistrza a jakie jest pana przygotowanie?, liche. Liche
przygotowanie. Nigdy pan nie głosuje za przyjęciem protokołu, bo nigdy go pan nie
czyta. Więc przepraszam bardzo, co pan robi na tych komisjach? Jak pan ocenia
moją pracę w takim bądź razie?, czy prace innych przewodniczących…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę państwa…, proszę państwa, proszę o
spokój a panią radna proszę do meritum.
Radna Joanna Kamińska – dobrze. Ja tylko powiem tyle, nie zgadzam się z tym absolutnie co
powiedział pan Skrzydłowski. Ja myślę, że panu Skrzydłowskiemu po prostu, były
komisje na których mógł wypowiedzieć swoje zadanie, dlaczego pan tego nie
zrobił?, nie było pani redaktor?, nie było komu zdjęć robić? Więc może zamówmy
na komisje panią, może kogoś innego, będzie panu flesze pstrykał. Burmistrz jest
doskonale poinformowany o tym co się dzieje na komisjach. To, że pan tej wiedzy
nie posiada, to już nie jest Jego problem. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – dziękuję. Pani radna Czernik, proszę uprzejmie.
Radna Aleksandra Czernik – ja się chciałam tylko odnieść do tego co powiedział pan
Skrzydłowski. Tu pani Kamińska wyjęła mi to z ust. To, że pan Burmistrz nie jest na
komisjach, to tylko świadczy o tym, że dobrze zarządza swoimi zasobami. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – pan radny Pakosz, proszę uprzejmie.
Radny Michał Pakosz – dziękuję pani Przewodnicząca. Jestem zaskoczony, że udzieliła mi pani
głosu chociaż wcześniej przez dwadzieścia minut trzymałem rękę w górze ale
dziękuję już, że w tym punkcie chociaż będę mógł się wypowiedzieć. I prosiłbym
aby pani ewentualnie w trakcie mojej wypowiedzi zachowała się w stosunku do
mnie tak jak do poprzedników. Nie mówię o panu Skrzydłowskim, bo tutaj akurat
co chwilę pani wchodziła w słowo ale tutaj tak jak została potraktowana pani
Kamińska, czy pani Czernik. …, tak, już. Szanowni państwo, absolutorium dla pana
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Burmistrza Szczęśniaka za chwilę będzie głosowane, wynik jest już przesądzony ale
to za moment. Czym jest absolutorium?, absolutorium radni, którzy będą głosować
za bądź przeciwko, jest to, wiemy doskonale pewna swoista nagroda za działalność
w 2016 roku, tak? Dzisiaj będziemy głosować nad rokiem 2016, nad tym jak pan
Burmistrz pracował. Tutaj panie przed chwilą oskarżały pana Skrzydłowskiego,
wypowiadały się w kwestii tego co mówił chwilę wcześniej ale to jest punkt w
którym powinniśmy mówić tylko i wyłącznie o zasługach pana Burmistrza bądź, no
ewentualnie o zadaniach które pan Burmistrz wykonał na rzecz naszego miasta, i
dzisiaj Go za to nagrodzić, bądź nie. Szanowni państwo, ja nie wiem jak państwo
chcecie nagradzać człowieka, który stoi na czele naszego miasta i przypomnę
państwu z 2016 roku kilka przykładów. (………….. …………..), mówi Wam to imię i
nazwisko pewnie dużo. Jak zostało potraktowane chore dziecko, niepełnosprawne
dziecko w szkole, tutaj w jedynce. Była dyskusja, byli rodzice, była pani Dyrektor,
która tą szkołą zarządza, była nawet telewizja. Nic nie zostało zrobione. Pan
Burmistrz stoi na czele tego miasta a dziecko, zaraz oczywiście państwo podniosą
głosy, jak to na krzywdzie dziecka, zaraz powiecie, na śmierci robicie swoją tam
polityczną, zbijacie kapitał polityczny, nie. Kochani nie. Chodzi o to, tylko i
wyłącznie, że jest szereg zaniedbań i na przestrzeni roku 2016 szereg zaniedbań ze
strony pana Burmistrza, który trzyma jednak pieczę i trzyma, i spogląda tutaj,
zarządza naszą gminą, jednak pan Burmistrz się w wielu kwestiach nie wykazał.
Przykre jest to panie Burmistrzu, że my jako opozycja musimy się posuwać do
takich, może pozostawię to bez komentarza ale metod typu zbieranie podpisów,
żebyście państwo łaskawie chociaż zechcieli zrobić, tak jak to było kiedyś, chodnik
do Gimnazjum nr 2. Były tutaj już zrzucane takie oskarżenia w naszą stronę i tak
dalej. Nic byście nie zrobili gdyby nie takie metody. Mi się te metody też nie
podobają, bo ja naprawdę wolałbym przyjść i powiedzieć Wam jak normalnym
ludziom, którzy dostrzegają pewne potrzeby jakie są w naszym mieście, żebyśmy
zrobili to, to czy to i powiedzieć, dobra, jeżeli twierdzicie, że jest taka potrzeba,
robimy. A nie stosować metody typu chodzenie po ludziach, spisywanie jakiś
podpisów i tak dalej. Kwestia tego o czym mówi pani Dekret, 2016 rok, 2015
wcześniej i 2014 chociażby ten nieszczęsny przejazd kolejowy o którym mówicie.
Pan Burmistrz Piórko powołuje się tutaj na paragrafy i tak dalej ale czy pan jako
przedstawiciel naszego miasta, pan Burmistrz Szczęśniak będący nad swoim
pracownikiem, nad swoim Zastępcą Burmistrzem Piórko, czy zrobiliście coś w tej
kwestii, żeby ten przejazd zabezpieczyć? Mówicie, że to jest teren kolei ok., ja się z
tym zgadzam. Wasza jurysdykcja rzekomo tam nie sięga ale czy faktycznie ktoś z
Was chociaż przez moment pomyślał albo wykonał telefon by powiedzieć,
słuchajcie możemy tutaj…, czy wystosować stosowne pismo w kierunku PKP, żeby
ten przejazd wyglądał tak jak powinien wyglądać. Nie, nie zrobiliście tego i to jest
proste, i oczywiste. I z tego się na pewno nie wytłumaczycie. Jakie byście sobie tutaj
paragrafy nie wyciągali, no to niestety. Tak samo było w kwestii tego, kiedy
mówiliście do Ireneusza Stachnio, że zbija kapitał polityczny na śmierci kobiety,
która zginęła na przejściu dla pieszych koło kościoła tutaj w Jelczu, koło parafii Św.
Maksymiliana Marii Kolbego. Mówiliście wszyscy, Stachnio jak możesz, jakim
prawem w ogóle na śmierci człowieka próbujesz sobie zbijać kapitał polityczny.
Ktoś nawet rzucił, chyba pani Czernik, że kampania wyborcza się skończyła. Ja się
mogę mylić pani Aleksandro więc jeśli…, dobrze, ale było, to jest fakt, że któryś z
radnych…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny Pakosz, przepraszam ale przerwę
panu w tym momencie. Proszę państwa poprzednia uchwała, którą
podejmowaliśmy ona była zatwierdzenie sprawozdania finansowego miasta i
gminy. Pani Skarbnik, czy to jest badane sprawozdanie finansowe miasta i gminy i
przez kogo?, i przez kogo? …., przez Regionalną Izbę Obrachunkową. A
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absolutorium udzielane Burmistrzowi, to co w tej chwili jesteśmy w punkcie
dziewiątym, jest z wykonania budżetu proszę państwa, a nie z innych kryteriów.
Czy Burmistrz był na komisji, czy Go nie było. I do tego się odnośmy. Panie radny
Pakosz, jeżeli ma pan różne sprawy do pana Burmistrza, to ja proponuję się
umówić na spotkanie i wytknąć to panu Burmistrzowi, natomiast absolutorium jest
udzielane z wykonania budżetu…,
Radny Michał Pakosz – zgadza się pani Przewodnicząca…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę uprzejmie kontynuować, tylko proszę
merytorycznie.
Radny Michał Pakosz – biorę właśnie pod uwagę też kwestie budżetu, bo nie oszukujmy się ale
nic bez pieniędzy nie da się zrobić i wszystkie czynności, które podejmuje pan
Burmistrz, bez względu na to czy to jest wysłanie jakiegoś najprostszego
pracownika gdzieś, czy zorganizowanie…, przepraszam nie zorganizowanie tylko
wykonanie jakiejś inwestycji zawsze chodzi o pieniądze. Pieniądze, czyli budżet.
Nasz budżet. Te działania opierają się tylko o pieniądze. A jeśli nie, a jeśli są
pieniądze a nie ma działań, to znaczy, że zarządzanie jest niewłaściwe, tak? Czyli
ktoś tu gdzieś popełnił błąd, bo pieniądze na działania tego typu, żeby zabrać
chociażby jak wcześniej mówiłem (…………….. ………………………), o którym
zapomnieliście państwo, o te sprawy typu przejazd kolejowy pani Dekret, o ten
chodnik, który musieliśmy za przeproszeniem wyrwać wam, żeby to dla tych ludzi
zrobić. Zapomnieliście o tym. Nie zrobiliście nic i dlatego trzeba o tym głośno
mówić. Ja rozumiem, że zaraz znowu ktoś przyjdzie, naobraża mnie tutaj, ja to
przyjmuje z honorem i aprobatą, tak? Tylko weście pod uwagę szanowni państwo,
że w kwestii tego właśnie absolutorium był szereg zaniedbań na przestrzeni, ja nie
mówię już o tych o poprzednich latach, właśnie o tym co mówił Stachnio, że, żeby
zrobić tam te progi zwalniające, pośmialiście się, opluwaliście tego człowieka,
wylewaliście na niego po prostu pomyje tutaj…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny, proszę złagodzić swój język…,
Radny Michał Pakosz – jeśli chodzi o komentarze w stronę tego człowieka. I ja odnoszę się tylko
do roku 2016. Krzysztof Skrzydłowski przed chwilą mówił o tym, że pan siedzący
tutaj Prezes Konopka będący podległy panu Burmistrzowi, zarządzający obiektem
Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach jako Prezes, no jest
niekompetentny, nie wykonuje swoich zadań w odpowiedni sposób, naraża spółkę
na straty, tak? Mamy półtora miliona złotych, o czym my tu rozmawiamy?, w plecy.
Znowu o pieniądzach, chodzi o budżet. Wykonanie budżetu jest fajne, są pieniądze
na to, żeby hala funkcjonowała jednak summa summarum na końcu wychodzi tak,
że jest półtora miliona straty. No to znowu szanowni państwo jest coś nie tak. Panie
Burmistrzu, widzi pan taką sytuację, półtora miliona przemyka sobie tam, można
byłoby za to pewnie wiele, wiele inwestycji zrobić. Nic się z tym nie robi. Tylko i
wyłącznie o to mi chodzi. Do państwa decyzji oczywiście należeć będzie jak
państwo zagłosujecie. Ja wynik znam, tak? Umówmy się, będzie siedemnaście
cztery. No teraz po tym komentarzu to może ktoś się wstrzyma, tak na sztukę żeby
to tylko dobrze wyglądało w mediach, tak? Ale tak będzie. Przykre jest to i myślę, że
pan Burmistrz może wyciągnie, wiem, że dzisiaj będzie pan miał to absolutorium i
już w tej chwili go gratuluję, bo, bo wiemy jak to jest wszystko ustawione na tej sali,
tak? Wszyscy wiemy doskonale i każdy z nas potrafi liczyć, wiemy doskonale jak to
wszystko jest tutaj ukartowane i jak dobry teatrzyk z bardzo dobrym scenariuszem
to jest. Dlatego na przyszłość panie Burmistrzu ażeby pan oszczędził nam już
wychodzenia tutaj na mównicę i mówienie panu co złego zrobił pan w 2017 roku.
Niech pan może wyciągnie wnioski czasem z tego co my mówimy, bo my nie
przychodzimy tutaj po to żeby sobie pogadać, tylko żeby faktycznie wskazać panu
jakieś potrzeby mieszkańców, a nie czwarty czy piąty raz ignorujecie opozycję,
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która od początku kadencji próbuje się przysłużyć na rzecz mieszkańców. No ja
dziękuję ze swojej strony, myślę, ze pan Burmistrz wyciągnie wnioski, i to tyle.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – czy ktoś z państwa radnych w tym punkcie
jeszcze chciałby zabrać głos?..., pan radny Hełka, proszę.
Radny Jacek Hełka – pani Przewodnicząca, panowie burmistrzowie, szanowni radni, goście,
może tak, takie małe wyjaśnienie na początku. Zasadą demokracji jest to, że można
pisać petycje, zgłaszać wnioski i swoje uwagi. Więc jeżeli państwo uznajecie, że
problemem jest zbieranie podpisów pod czymś, no to ja nie wiem jak ta demokracja
ma działać. Według mnie to jest normalne. To jest jedna z dróg demokracji. Można
to załatwić w gabinecie, można to załatwić na sesji Rady Miejskiej, można to
załatwić zabierając podpisy. To jest demokracja. Gdyby tego nie było, no nie wiem
czy jakby nie można było zbierać podpisów, czy to byłaby demokracja? Dobrze, ale
wracając do meritum sprawy. Proszę państwa, planowany budżet był dużo niższy
od tego, który…, mówię o dochodach, który się okazał na końcu. Realizacja 104%, to
jest bardzo dobry wskaźnik, jeśli chodzi o dochody. Dochody nie były niższe niż
wydatki. Wydatki na poziomie 91,8%. To jest bardzo dobrze, przy takim
planowanym budżecie. Ja nie wiem, tutaj nikt z państwa do tych wskaźników się
nie odniósł, szkoda. Bo chciałbym usłyszeć jakieś krytyczne wnioski na ten temat.
Może za chwilę. Według mnie, to jest bardzo dobrze zrealizowany budżet. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – bardzo dziękuję. Pan radny Karol Markowski,
proszę.
Radny Karol Markowski – dziękuję pani Przewodnicząca. Ja bym na początek się chciał odnieść
do słów pana radnego Pakosza, że absolutorium to jest nagroda. Panie radny to nie
jest nagroda, to jest jakby akceptacja działań. A to jest różnica. My akceptujemy.
Zatwierdzamy i akceptujemy, nie nagradzamy. To tak tytułem jakby wyjaśnienia
tego pojęcia. Tutaj panowie przychodzą i mówią, nie będę udzielał, nie będę
udzielał a argumenty są jakie? Pan Skrzydłowski przynosi jakieś zdjęcie z
papierkiem, bo zaśmiecona ulica. Absolutorium, z papierkiem? No jakaś po prostu
farsa. Drugie, pan radny Pakosz mówi o jednym dziecku. Warunki jakie były tam,
może byłyby lepsze, szkoła zapewniła takie. Tysiące innych dzieci, absolutorium,
problem jedno dziecko. Centrum Sportu, Burmistrz niejednokrotnie tutaj mówił,
już na etapie jakby projektowania było wiadomo, nie da się z tej instytucji wyjść na
plus. Któraś z kolei okazja, bo nie przynosi zysków, bo to, bo tamto. No panowie
trzeba, trzeba pewne sprawy rozumieć. No po prostu rozumieć. Ja tutaj podzielam
zdanie przedmówcy odnośnie dochodów. Bo dochody to jest jakby wyznacznik i
ocena zarządzania gminą. A jasno z nich wynika, z cyfr, z matematyki, że to jest na
plus. Pan radny Pakosz mówi, że pieniądze, pieniądze. No przecież wykazuje,
sprawozdanie wykazuje, pieniędzy jest więcej niż zakładano. To nie wiem czego tu
więcej jeszcze jakby móc wymagać. No ale prawda jest taka, jeszcze się taki nie
narodził, który by wszystkim dogodził, no. Tylko…, ja oczywiście będę za
absolutorium. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – dziękuję bardzo. Radny Skrzydłowski, proszę.
Radny Krzysztof Skrzydłowski – szanowni państwo, zostawiłem sobie ten drugi głos specjalnie
na koniec, bo spodziewałem się, że tutaj cała drużyna Koalicji 2016-2019, ja nie
wiem nawet jak wy się tam nazywacie, na pewno jesteście Platformą Obywatelską,
to jest jasne. Szanowni Państwo, pan radny Hełka powiedział, że On to bardzo
rozumie, że można wyjść na ulicę i zbierać podpisy. Panie radny ja też to rozumiem
ale niestety pan Burmistrz Szponar tego nie rozumie. Pan Burmistrz Szponar na
łamach Gazety Powiatowej wypowiadał się, że jest to hucpa polityczna, więc no
niestety my to roz…, ja się bardzo cieszę, że pan to rozumie ale proszę swojemu
mocodawcy to powiedzieć, dobrze? Szanowni państwo, kolejna sprawa, pan
Markowski mówi o jakimś papierku. Panie Markowski tu nie chodziło o jakiś
papierek. Tu chodzi o to, ze jest po prostu brud na ulicach a sadzimy sobie kwiatki.
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A dlaczego tak robimy?, bo manipulujemy społeczeństwem, prawda? Kwiatki
posadziliśmy, kwiatki sobie posadziliśmy a ulic już nie musimy sprzątać. Szanowni
państwo, jeszcze wracając do Centrum Sportu i Rekreacji, pan Burmistrz Szczęśniak
już na samym początku powiedział, że Centrum Sportu i Rekreacji będzie przynosić
straty. Tak przypuszczam, że dlatego pan Burmistrz Szczęśniak to powiedział, bo
po prostu znał osobę, którą mianował na to stanowisko i wiedział, że ta osoba nie
ma zielonego pojęcia o prowadzeniu tego typu obiektu. Ja szanowni państwo, od
samego początku ufałem panu Konpce, że dobrze poprowadzi ten obiekt, niestety
przeliczyłem się…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny Skrzydłowski…, panie radny
Skrzydłowski…,
Radny Krzysztof Skrzydłowski – proszę mi nie wyłączać już tego mikrofonu…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny Skrzydłowski, proszę się
wypowiadać na temat absolutorium z wykonania budżetu. A pan tu nam opowiada
różne pana historie, które nic z tym wspólnego nie mają. Proszę przejść do meritum
i zachować się merytorycznie i profesjonalnie jak na radnego przygotowanego do
sesji absolutoryjnej, wpadałoby.
Radny Krzysztof Skrzydłowski – dziękuję. Szanowna pani Przewodnicząca, dziś w piśmie od
Wojewody pani przeczytała, że radny powinien zadawać pytania, tak więc chciałem
zadać właśnie w tym momencie pani pytanie. Dlaczego pani przed sekundą swoim
partyjnym…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny Skrzydłowski, jeżeli pan nie ma nic
więcej do powiedzenia w kwestii absolutorium, to bardzo proszę żeby pan zajął
swoje miejsce i za chwilę będziemy głosować…,
Radny Krzysztof Skrzydłowski – mam jeszcze coś do powiedzenia…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę bardzo. Tylko byle merytorycznie.
Radny Krzysztof Skrzydłowski – szanowna pani Przewodnicząca, przed chwilą pani swoim
partyjnym kolegom nie wyłączał mikrofonów gdzie personalnie zwracali się do
nas…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny Skrzydłowski, może pan ma swoich
partyjnych kolegów, natomiast nasz klub radnych Rady Miejskiej w JelczuLaskowicach nazywa się Koalicja 2014-2018, i niech pan tu nie robi przytyków i
wytyków do tej nazwy, bo to jest bardzo nieładnie. I mam nadzieję, że pan już
będzie wiedział jak się nasz klub radnych, który liczy tyle osób ile liczy, będzie po
prostu miał taką wiedzę. I bardzo proszę jeszcze raz, ma pan w tej chwili drugi raz
udzielony głos w sprawie absolutorium dla pana Burmistrza, proszę go dobrze
wykorzystać.
Radny Krzysztof Skrzydłowski – dobrze pani Przewodnicząca. Ja po prostu będę zwracał się
jako klub radnych, bo nawet nie mam przyjemności zapamiętywać tej nazwy,
dobrze? Szanowni państwo, tutaj jeszcze radna Kamińska personalnie w moim
kierunku zwróciła się, że przychodzę nieprzygotowany na Komisję Rewizyjną. Pani
radna, pani jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powinna czytać protokoły i
powinna zauważyć, że zadaję najwięcej pytań z tej ko…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny Skrzydłowski, pan chce rozmawiać
z panią Kamińską, to w czasie przerwy bardzo proszę. Panie radny Skrzydłowski,
bardzo proszę państwa wszystkich o uspokojenie emocji, nerwów. Panie radny
Skrzydłowski, oddaję panu po raz kolejny jeszcze raz głos i bardzo proszę
merytorycznie odnieść się do punktu w którym pan chciał zabrać głos.
Radny Krzysztof Skrzydłowski – to tylko merytorycznie odnośnie tego punktu ostatnie zdanie
i siadam. Szanowni państwo na komisjach niestety nie powiedziałem tego
wszystkiego, z racji tego, że niestety nie mieliśmy przyjemności gościć na żadnej z
nich Burmistrza Bogdana Szczęśniaka a pani Przewodniczącej Komisji, no nie widzę
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takiej potrzeby, żeby Jej przekazywać takie informacje, bo jednak Burmistrz jest
Burmistrzem Szczęśniakiem a nie Burmistrzem Kamińską. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – dziękuję bardzo. Radna Kamińska, radna
Dekret, proszę uprzejmie.
Radna Joanna Kamińska – ja powiem tylko dwa zdania. Oczywiście będę głosować za
udzieleniem absolutorium, bo uważam, że burmistrzowie wykonują swoje
obowiązki w odpowiedni sposób. Myślę, że na tyle na ile mogą wykonują je po
prostu. Natomiast ja ostatni raz zwracam uwagę panu Skrzydłowskiemu. Jest…, pan
jest troszkę młodszy od mnie więc ja wymagam szacunku do swojej osoby. I to, że
pan nie ma przyjemności, proszę się wypisać z Komisji Rewizyjnej. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę państwa, chciałabym żeby ta sesja
przebiegała naprawdę w powadze. To jest sesja absolutoryjna, proszę uprzejmie
państwa o zachowanie spokoju i oddaję pani radnej Dekret głos. Proszę bardzo.
Radna Krystyna Dekret – panie Burmistrzu, szanowna Rado, ja przejdę do sedna sprawy.
Burmistrz u mnie nie dostanie absolutorium. Są…, dlatego, od razu tłumaczę. Ulica
Liliowa, bezpie…, tak zwana bezpieczna droga do szkoły. Ona wygląda pięknie.
Połowa tej ulicy wygląda pięknie a druga połowa, no niestety tak jak pan mnie
wyśmiewał, zostałam wyśmiewana w Gazecie Powiatowej, że pani Dekret nie zna
się na projekcie, bo chodnik powinien przebiegać prosto. To nie ja jego projekto…,
ten projekt realizowałam ale pan go zatwierdzał i my radni. Proszę państwa, czy w
tym miejscu historia nie zatoczy koła, proszę zapamiętać ten dzień. Ja nie powiem,
że nie ale obawiajmy się wszyscy tego złego. Druga sprawa, prosiliśmy mieszkańcy
domków jednorodzinnych o parking na ulicy Chabrowej. Ja uważam, to jest czysta
złośliwość. Można było pociągnąć parking dalej tak jak on jest, po stronie prawej od
domków jednorodzinnych i byłoby pięknie, tak jak społeczeństwo chciało.
Następna sprawa, składałam wniosek o monitoring na placu Jana Pawła II, o
oświetlenie. Oczywiście zostałam wyśmiana. Mało tego, piękne kwiaty były. Ja
jestem za kwiatami oczywiście na tym, bo jednak cieszy to wzrok. Kwiaty zostały
zdemolowane a ja właśnie wcześniejszą sesję mówiłam o monitoringu. Później
rozpacz, pismo do gazety znowu powiatowej, że chuligani i tak dalej, a przed czym
ja ostrzegam. Po prostu nasuwa się jeden wniosek, zacznijmy normalnie
rozmawiać. Bez wyśmiewania się. Nigdy nasze komisje nie wyglądały, że my żeśmy
mogli rozmawiać. Niektórzy radni z kopa wychodzili stąd, proszę stąd wyjść, z
wulgaryzmem. O czym my mówimy. Wrócę do (……………. …………………), czy ta
sytuacja (… ), bo to dziecko powinno to przejść, co ono przeszło? Za tym dzieckiem
Kuratorium daje ogromne pieniądze. Dwoje takich dzieci to jest ogromny pieniądz
dla szkoły jedynki. Zdrowe dzieci, wasze zdrowe dzieci korzystałyby z tego, nie
tylko tych dwoje. My staramy się po prostu mówić o sprawach ale mówimy, ale nie
dogadujemy do końca. Tyle chciałam powiedzieć, dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – dziękuję. Czy w sprawie absolutorium jeszcze
ktoś z państwa chciałby zabrać głos?..., pan radny, Przewodniczący Krzysztof
Woźniak, proszę.
V- ce Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Woźniak – dziękuję. Pani Przewodnicząca,
Wysoka Rado, panie Burmistrzu, szanowni goście, panie Burmistrzu chciałem
podziękować za wykonanie tego budżetu właśnie w takim stanie jaki został
wykonany, ponieważ warto docenić tą pracę patrząc się na wyniki tej pracy.
Zwłaszcza, że wyniki tej pracy, która była wykonana w 2016 roku bardzo mocno
przekładają się i będą się przekładać na tą pracę, która jest zaplanowana w 2017
roku. Mam na myśli tutaj nadwyżkę budżetową, która już jest bardzo mądrze i
bardzo gospodarnie rozdysponowywana w budżecie w tym roku. Dzięki temu, że
mieliśmy nadwyżkę budżetową w 2016 roku mogły się pojawić bardzo ważne
inwestycje dla naszych mieszkańców. Mam na myśli tutaj renowację boiska przy
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PSP nr 2 jak również bardzo niedawno bardzo dobrą informację przekazaną dla
mieszkańców Chwałowic gdzie będzie wykonywany chodnik tak mocno
oczekiwany i połączony odcinek od cmentarza do samej miejscowości. Mieszkańcy
widzą sposób gospodarowania środkami publicznymi naszej gminy i bardzo mocno
to doceniają a słowa, które padły tutaj z ust niektórych radnych, bardzo mnie
dziwią i niepokoją, ponieważ patrząc się w dokument, który żeśmy od pana dostali,
nie widzę żadnych uzasadnień merytorycznych, które by miały się przekładać na te
negatywne oceny, które są kierowane w stosunku do pana jak i również
urzędników, ponieważ sukces o którym mówimy, czyli wykonanie budżetu za 2016
rok, to jest sukces wielu ludzi. To jest praca wielu urzędników, która naprawdę,
naprawdę przynosi bardzo dobre efekty. I warto o tym mówić i warto mówić
mieszkańcom o tym, że to nie koniec, że ta praca tak naprawdę, cykl działalności
samorządu to jest cykl czteroletni i pewne rzeczy, które rozpoczynamy,
rozpoczęliśmy w 2015, w 2016 roku przekładają się na to co będziemy i robimy,
robić w siedemnastym. Przykład, wiele projektów, które widzimy w zadaniach,
które są rozpoczęte. W sprawozdaniu z wykonania budżetu pokazują, że naprawdę
za chwilę efekt tych projektów będzie widoczny na naszych ulicach, na naszych
drogach. Myślę tutaj o drogach rowerowych, o parkingach, które będą powstawały i
myślę też między innymi o zapleczu sportowym dla „Czarnych Jelcza-Laskowic”,
które wreszcie zostało skonsultowane z Zarządem Klubu i będzie realizowane w
taki sposób jaki sportowcy i działacze chcieliby widzieć ten obiekt sportowy. Liczę
na to, że będzie to bardzo dobra i udana inwestycja, która zostanie oddana w 2018
roku. Szanowni państwo, chciałbym jeszcze odnieść się do pewnych słów, które
tutaj radni Pakosz i Skrzydłowski skierowali jakby na halę sportową, naszą. Tą
sytuację szanowni państwo można porównać do zakupu bardzo luksusowego
samochodu. Szanowni państwo, jeżeli właściciel kupuje sobie bardzo dobry,
luksusowy samochód to niech się później nie dziwi, że musi jeszcze do niego lać
paliwo, żeby go użytkować. Szanowni państwo, nie rozpaczajmy nad tym, że
użytkowanie i eksploatacja tej hali kosztuje, bo to jest dla mnie niezrozumiałe i
chyba dla każdego mieszkańca, który żyje w tej gminie i wie co to znaczy
użytkowanie, i wie co to znaczy organizowanie przedsięwzięć kulturalnosportowych. Bo jeżeli państwo myślicie takimi kategoriami, że straty, że straty to
mówmy o tym, że Centrum Kultury też przynosi straty, jeżeli mówimy o wszystkich
jednostkach. Mówmy o tym, że Pływalnia Miejska też przynosi straty. Szanowni
państwo, ale to jest właśnie działanie w zakresie usług publicznych, które gmina
musi realizować bo właśnie jest do tego powołana. I tak to kosztuje. Mamy
luksusowy samochód, wszyscy się cieszą ale jak przychodzi do płacenia, to państwo
jesteście zdziwieni. Ale ja wiem jedno, gdyby państwo byliście po drugiej stronie, a
dwóch przedstawicieli z państwa grona było, to pamiętam ten czas do którego nie
chcę wracać, bo to był bardzo trudny czas dla gminy Jelcz-laskowice, i państwa, że
tak powiem wówczas zachowanie i państwa akceptacja dla działań ówczesnej
władzy była, że tak powiem jednoznaczna. Zawsze za, zawsze za…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – ja uprzejmie proszę o przejście do meritum,
dobrze panie Przewodniczący.
V- ce Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Woźniak – dziękuję pani Przewodnicząca. Ja
chciałbym tylko na koniec jeszcze dodać, że wiele zadań szanowni państwo, które
tutaj mamy, inwestycyjnych, które były wprowadzane w trakcie budżetu na 2016
rok, w trakcie roku budżetowego, były przyjmowane z życzliwością, z
entuzjazmem, zawsze za. Dzisiaj jestem bardzo mocno zdziwiony, że pan radny
Stachnio, pozostali państwo radni opozycyjni na komisjach sprawozdanie z
wykonania budżetu zaopiniowanie negatywnie. Teraz sprawozdanie finansowe
negatywnie. Rozumiem, że jak również absolutorium dla Burmistrza będzie
negatywnie, czyli nie rozumiem tego jak można być przeciwko panie radny,
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dofinansowaniu do drogi powiatowej Grędzina-Laskowice, którą żeśmy wykonali,
jak można być negatywnie nastawionym do pięćset tysięcy złotych na szkołę
specjalna dla powiatu. Już mówię tak pod kątem politycznym gdzie pana, że tak
powiem szef partyjny sprawuje władzę…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny, bardzo proszę uprzejmie zmierzać
do końca wypowiedzi, dobrze?
V- ce Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Woźniak – nie można być przeciwko panie
radny inwestycjom na własnym osiedlu. Panie radny patrząc się prosto do budżetu,
Laskowice-budowa miejsc postojowych przy ul. Polnej 100.000zł, budowa dróg na
Osiedlu Laskowice, tysiąc pięćset złotych, budowa ulicy Polnej, Wąskopolnej,
Sadowej w Jelczu-Laskowicach – 493.000zł. Szanowni państwo, upragniona przez
pana Stachnio budowa remizy dla OSP Jelcz-Laskowice w Jelczu-Laskowicach, i pan
Stachnio mówi nie dla tych inwestycji. Powiedział tak, żeby była ale dzisiaj przy
wykonaniu tych inwestycji mówi nie. O co tu chodzi?, nie rozumiem. Każdy
normalny człowiek, mieszkaniec Jelcza-Laskowic tego nie potrafi sobie wyobrazić,
ja też. Dlatego chyba rzeczywistość równoległa. Szanowni państwo, ja ze swojej
strony dziękuję i chciałbym tylko dodać, że będę głosował za tym absolutorium. I
bardzo dziękuję za zadania, które pan Burmistrz zrealizował, no i co mogę
powiedzieć, proszę o jeszcze, proszę pamiętać o Osiedlu Metalowców. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – pan radny Stachnio, proszę uprzejmie. …, pani
radna przykro mi, dwa razy pani zabierała głos.
Radny Ireneusz Stachnio – mieliśmy rozmawiać o absolutorium dla Burmistrza i właściwie to
tutaj Burmistrz Szczęśniak powinien być główną gwiazdą a okazało się, że jesteśmy
my, radni opozycyjni i radny Stachnio. Szanowni państwo, bo do państwa się
zwrócę, bo radny Woźniak troszeczkę ma chyba problemy z pamięcią. Ja byłem w
opozycji do Burmistrza Putyry i wielokrotnie podpisywałem pisma Platformy
Obywatelskiej, nawet byłem bardziej wtedy platformerski niż na przykład radny
Babski, który miał nieraz problemy z podpisaniem pisma atakującego…, pan
Burmistrz Szczęśniak się śmieje bo wie, bo razem podpisywaliśmy niektóre pisma.
Więc tak szanowni państwo, troszeczkę niektórzy ludzie mają krótką pamięć.
Natomiast jeśli chodzi o inwestycje panie radny, tak, zgadza się, remiza została
dzięki mi i dzięki Prezesowi Srokowskiemu wtedy, pani radna…, przepraszam nie
pani radna a pani redaktor Kamińska wtedy, w tamtej kadencji była, obsługiwała
tutaj nasze sesje więc może to potwierdzić, projekt na remizę był w tamtej kadencji
szanowni państwo, teraz jest tylko wykonanie, tam chodziło tylko o podniesienie
dachu. Ulice na Osiedlu Laskowice w tamtej kadencji były wykonywane, zaczęte
bądź kończone. Projekty były w tamtej kadencji, Klub Sportowy „Czarni” w tamtej
kadencji, boisko panie radni przy PSP dwa, czyli przy dwójce w tamtej kadencji. To
ja walczyłem a pan się teraz do tego przykolegowuje. Przeciwny był pan zresztą
wtedy o ile pamiętam. Hirszfelda my zaczęliśmy podpisami. Szeroka akcja. Ale nie o
to chodzi. Bo możemy się tutaj licytować, czy Świętochowskiego, są jeszcze inne
inwestycje w naszej gminie. Natomiast chodzi o coś innego. Pan powiedział o
samochodzie. Ja ten samochód jakby ujmę w szerszym pojęciu, czyli gminy. Tym
samochodem jest, kieruje Burmistrz Szczęśniak tylko, że niejednokrotnie tego
kierowcy nie ma na komisjach, znaczy w ogóle nie ma, gdzie chcielibyśmy się
spytać w jakim kierunku podążamy, jakie są normy spalania tego paliwa o którym
pan mówi, luksusowego samochodu. Bo summa summarum zawsze na pełnym
baku gdzieś się dojedzie, tak? Taki dowcip był, że podjeżdża gościu, kierowca pod
stację benzynową i tankuje a drugi mówi ale to paliwo podrożało. Drugi mówi, nie
tam staniało. A ten mówi nie, nie, nie, ono jest takie same, ja zawsze tankuję za 50zł.
Więc panie radny, pan w ten sposób tłumaczy radnym rzeczy, które przynajmniej
przez dwie, niektóre trzy kadencje się ciągną i to tak jakby nagle się rozpoczęło w
tej chwili, czyli wszystkiemu, wszystkie superlatywy, wszystkie osiągnięcia ma
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jedynie pan Burmistrz Szczęśniak. No troszeczkę prawda wygląda inaczej. Jeśli z
państwa za, za w następnej kadencji będziecie radnymi a na przykład się zmieni
Burmistrz, to wtedy zobaczycie, że realizowane będą także inwestycje, które zaczną
się za tej kadencji, nad którymi głosujemy teraz, bo nie wszystko można
zrealizować w ciągu jednej kadencji. Natomiast nie przypisujcie sobie rzeczy,
których nie jesteście autorami. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – pan radny Pakosz, potem pani radna Czernik.
Radny Michał Pakosz – dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tak jak wcześniej mówiłem, tutaj
pan Markowski chciał mnie prostować, że ja mówię tylko i wyłącznie o pieniądzach,
i pieniądzach, i pieniądzach. Tak, absolutorium to kwestia właśnie wykonania
budżetu. Tego co Burmistrz, tak jak to powiedział pan Stachnio, kierowca tego
samochodu, jak poprowadził wydatkowanie tego wszystkiego, czyli liczby.
Powiedział pan też, że jedno dziecko w tej szkole, (…………… …………) to tylko jedno
dziecko, a reszta dzieci i tak dalej. No ja rozumiem, że pan widocznie hołduje takim
zasadom, które kiedyś wygłaszał pewien człowiek. Jest problem…,jest człowiek jest
problem, nie ma człowieka nie ma problemu. Jest to przykre ale to już…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – ja przepraszam, bo ja nie słyszałam pana całej
wypowiedzi ale to co usłyszałam, to po prostu…, proszę się zastanawiać nad tym co
pan mówi i to na sesji publicznie…,
Radny Michał Pakosz – pan Woźniak, pan Woźniak dwa razy sobie zaprzeczył w swojej
wypowiedzi, nie wiem z czego to wynika ale mówił pan o nadwyżce budżetowej, że
budżet został wykonany wspaniale, zrealizowany za 2016 rok. Mamy nad…, tak, ale
mówił pan o tym, że kiedyś nazywał pan generalnie nadwyżkę…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panowie radni, jeżeli chcecie sobie
porozmawiać to ja za chwilę zrobię przerwę i sobie porozmawiajcie na korytarzu.
Panie radny Pakosz proszę się odnieść, ma pan udzielony głos i proszę go
wykorzystać.
Radny Michał Pakosz – dobrze…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę państwa, przerywałam panu
Woźniakowi również, jak pan tego nie zauważył, to trzeba być bardziej czujnym na
sesji. Pan radny Pakosz ma dalej głos, proszę uprzejmie.
Radny Michał Pakosz – już. Kwestia tego absolutorium to nie jest akceptacja, ja to nazwałem
nagrodą, nagrodą w kwestii tego, żeby ustosunkować się do tych wydatków
budżetowych, do wykonania tego budżetu i do pewnej, zrobić pewną ocenę
hierarchii tych wydatków, tak? Państwo mówicie, pan mówił tutaj o tym, że pan
Stachnio jest przeciwko inwestycjom i tak dalej panie Woźniak. Akurat kwestia…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – ja bardzo pana przed chwilą prosiłam, że jak
pan chce porozmawiać z panem radnym Woźniakiem, to za chwilę na przerwie.
Proszę uprzejmie, do absolutorium, do rzeczy.
Radny Michał Pakosz – ja naprawdę nie mam przyjemności rozmowy z panem Szczęśn…, wróć,
z panem Woźniakiem więc nie będę tego robił. Mówię tylko i wyłącznie o tym jak
sam sobie zaprzecza. Szanowni państwo kwestia najistotniejsza. Jest pewna
hierarchia wydatków. Są wydatki ważne bądź mniej ważne, tak? Absolutorium jest
to, pan mówił akceptacja do tego jak ktoś ustawił tą hierarchię tych wydatków, co
było ważniejsze, co było mniej ważne. Dla mnie akurat wydatki za rok 2016 nie
były ustawione w odpowiedniej hierarchii, było masę rzeczy, którą
wnioskowaliśmy do państwa, którą chcieliśmy zrobić, pominęliście państwo. Stąd
też mówię od samego początku, że wszystko opierało się, wszystkie działania tego
Urzędu i działania też pana Burmistrza opierały się o pieniądze. Pan mówił o
wskaźnikach, pan Hełka. Wskaźniki to jedno ale pod tymi wskaźnikami panie Hełka
kryją się konkretne zadania. Ja rozumiem, to ja panu może wytłumaczę w ten
sposób. Załóżmy, że ja mam tysiąc złotych, tak?, ja mogę z tym tysiącem…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panowie, jak chcecie sobie porozmawiać i jak
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pan chce tłumaczyć panu Hełce, to również na przerwie. Panie radny Pakosz,
proszę kończyć swoją wypowiedź…,
Radny Michał Pakosz – już. Ja mogę ten tysiąc złotych wydać w sposób właściwy bądź ten tysiąc
złotych wyrzucić w błoto. Wskaźnik i tak summa summarum na końcu pokaże, że ja
te pieniądze wydatkowałem ale zadajmy sobie pytanie, czy wydatkowałem te
pieniądze właściwie…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – panie radny Pakosz, za chwilkę ja zrobię
przerwę i z panem Hełką będziecie panowie rozmawiać na korytarzu. Kończy pan
swoją wypowiedź?
Radny Michał Pakosz – no ale to się tyczy…, to się tyczy pani Przewodnicząca…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – bardzo uprzejmie proszę kończyć swoją
wypowiedź…,
Radny Michał Pakosz – pani Przewodnicząca, to się tyczy akurat całokształtu pracy pana
Burmistrza za 2016 rok…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – po co pan dyskutuje z panem Hełką w tej
chwili, jeżeli dotyczy to pracy Burmistrza. Proszę uprzejmie…,
Radny Michał Pakosz – bo pan Hełka zboczył z tematu…,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – dobrze. Panie radny, jak pan nie ma nic więcej
do powiedzenia, to po prostu daję panu jeszcze raz możliwość dokończenia w
dwóch zdaniach swojej wypowiedzi.
Radny Michał Pakosz – no nic, dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – dziękuję. Pani radna Czernik.
Radna Aleksandra Czernik – szanowni państwo, nie oceniamy tutaj ani pana Woźniaka, ani
pana Hełki, ani nikogo innego. Jeśli mielibyśmy to zrobić, to na pewno ocenilibyśmy
wydatkowanie w poprzedniej kadencji kiedy pan dostał pieniążki na sporty
ekstremalne i to też nie było w pierwszej kategorii na pewno potrzebne. W związku
z tych chciałam złożyć wniosek o zamknięcie dyskusji w tym temacie. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – dziękuję bardzo. Na sali są wszyscy radni,
dwudziestu jeden, padł wniosek o zamknięcie dyskusji. Kto z państwa radnych jest
za wnioskiem, proszę o podniesienie ręki,
za – 15
przeciw – 5
wstrzymało się – 1
- wniosek został przyjęty - .
W takim razie proszę państwa odczytuję projekt uchwały w sprawie udzielenie
Burmistrzowi Jelcza-Laskowice absolutorium za 2016 rok.
Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Jelcza-Laskowic absolutorium za 2016 rok.
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki,
za – 17
przeciw – 4
wstrzymało się - - uchwała została podjęta - .
UCHWAŁA Nr XXXV . 261 . 2017
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenie Burmistrzowi Jelcza-Laskowice absolutorium za 2016 rok.
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Panie Burmistrzu, oddaję panu głos.
Burmistrz Bogdan Szczęśniak – pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo,
chciałbym serdecznie podziękować za konstruktywną dyskusję na temat
sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2016. Chciałbym podziękować tym
radnym, którzy głosowali za udzieleniem absolutorium. Nie chcę się odnosić tutaj
do pewnych tez, bo pewne zdarzenia z 2016 państwo jakby wskazujecie na rok
2016, pewne zdarzenia z 2015 jakby też, pokazujecie wszystkie rzeczy na
przestrzeni trzech lat, niekoniecznie realizacja budżetu za rok 2016. Jeszcze raz
serdecznie dziękuję wszystkim państwu, dziękuję kierownikom jednostek za
współpracę, bo państwo również jesteście beneficjentami tego budżetu. Dziękuję
radnym oczywiście za wsparcie. Dziękuję wszystkim pracownikom, bo to też jest
ich zasługa, że ten budżet został sprawnie zrealizowany. Jeszcze raz dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę państwa, ja ogłaszam w tej chwili
dziesięć minut przerwy i już w tej chwili informuję, jeszcze sekundę cierpliwości, że
pan Burmistrz usprawiedliwiał dalszą swoją nieobecność ponieważ musi wyjechać
do Wrocławia. Jest zaproszony do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej gdzie
będzie odznaczony. Także 10 minut przerwy.
Po przerwie
( poniższe zapisy protokołu, włącznie z punktem 11 zostały sporządzone na podstawie notatek
pracownika Biura Rady Miejskiej, z uwagi na nienagranie się tej części obrad)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – zgłosiła wniosek o nie odczytywanie projektów
uchwał ujętych w punktach od 10 do 12. Następnie powyższy wniosek poddała pod
głosowanie,
za – 19
przeciw – 1
wstrzymało się - - wniosek został przyjęty - .
(w głosowaniu nie brał udziału radny Ireneusz Stachnio, który chwilowo był nieobecny na sali
obrad)
Od. pkt 10 – porządku obrad Sesji. (podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy
na 2017 rok)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – poddała pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2017 rok,
za – 19
przeciw - wstrzymało się – 1
- uchwała została podjęta -.
(w głosowaniu nie brał udziału radny Ireneusz Stachnio, który chwilowo był nieobecny na sali
obrad)
UCHWAŁA Nr XXXV . 262 . 2017
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2017 rok.
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Od. pkt 11 – porządku obrad Sesji. (podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach na dofinansowanie konserwacji i
renowacji prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – poddała pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w
Miłoszycach na dofinansowanie konserwacji i renowacji prospektu organowego
wraz z instrumentem muzycznym,
za – 21 (jednogłośnie)
- uchwała została podjęta - .
UCHWAŁA Nr XXXV . 263 . 2017
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa
w Miłoszycach na dofinansowanie konserwacji i renowacji prospektu
organowego wraz z instrumentem muzycznym.
Punkt dwunasty – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Oława pomocy
finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania:
zorganizowanie dojazdu uczestników-mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej w okresie od 3 lipca do 29
grudnia 2017 roku.
Od. pkt 12 – porządku obrad Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – czy w sprawie tego projektu uchwały, ktoś z
państwa radnych chciałby zabrać głos?..., nie widzę. Przechodzimy do głosowania.
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki,
za – 21 (jednogłośnie)
- uchwała została podjęta - .
UCHWAŁA Nr XXXV . 264 . 2017
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Gminie Oława pomocy finansowej w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na realizację zadania: zorganizowanie dojazdu
uczestników-mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej
w okresie od 3 lipca do 29 grudnia 2017 roku.
Punkt trzynasty – komunikaty organów gminy.
Od. pkt 13 – porządku obrad Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę bardzo, Przewodniczący Komisji
Samorządu i Prawa, radny Hełka, proszę.
Radny Jacek Hełka – pani Przewodnicząca, panowie burmistrzowie, szanowni radni, chciałbym
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poinformować członków Komisji Samorządu i Prawa o komisji, która odbędzie się
06 lipca o godzinie 16.00. Spotkamy się przed Urzędem. Tematem będą place
zabaw na terenie miasta Jelcz-Laskowice. I także chciałbym poinformować, że
przychylając się do próśb radnych, komisja wyjazdowa z lipca zostanie
przeniesiona na sierpień. Postaramy się, żeby okres wakacyjny państwu, że tak
powiem nie zakłócać i wszystkie komisje wyjazdowe zarówno lipcową jak i
sierpniową zrobimy pod koniec sierpnia. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – bardzo dziękuję. Czy w komunikatach organów,
ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?..., nie widzę.
Od. pkt 14 – porządku obrad Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda – proszę państwa, dziękuję państwu za obecność.
Zamykam obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda - po wyczerpaniu porządku obrad o godzinie
1435 zamknęła obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Jelczu–Laskowicach.

Protokołowała:
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