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RSS.0012.4.42.2022 

Protokół Nr 42/22 
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich w dniu 14 czerwca 2022 roku 

 

Porządek obrad: 
1. Informacja nt. budowy sieci wodociągowej oraz działania zmierzające do 

poprawy jakości wody. 
2. Sprawy bieżące. 
3. Sprawy mieszkaniowe. 

 

Ad. 1 
Przewodnicząca Komisji Danuta Szczęch-Drozd powiedziała, że otrzymali  
z wyprzedzeniem obszerny materiał na temat budowy sieci wodociągowej. 
Pan Jakub Zawada powiedział, że jeżeli chodzi o magistralę to mają podpisaną 
umowę z firmą wykonawczą, a prace projektowe, jeżeli chodzi o sieć 
wodociągową zostały już zakończone (w trakcie są prace projektowe związane  
z budową i modernizacją zbiorników). Poinformował, że na razie nie mają 
sygnałów na temat tego, aby czas realizacji inwestycji miał zostać wydłużony.  
Z-ca Burmistrza Ewa Fiedler-Łeńska powiedziała, że dopiero po wybudowaniu 
nowego zbiornika będziemy mogli zobaczyć w jakim stanie jest ten obecny. 
Pan Jakub Zawada dodał, że nie było możliwości opróżnienia zbiornika  
i zobaczenia w jakim jest stanie, ponieważ wówczas cała gmina przez kilka dni 
nie miałaby wody. 
Przewodnicząca Komisji Danuta Szczęch-Drozd zapytała jaki jest ostateczny 
termin realizacji magistrali wodociągowej? 
Pan Jakub Zawada odpowiedział, że jest to sierpień 2023 roku. 
Z-ca Burmistrza Ewa Fiedler-Łeńska przypomniała, że jeżeli chodzi o SUW to 
jest to jedynie dokumentacja projektowa i trzeba będzie później starać się 
pozyskać środki na realizację tego zadania.  
Przewodnicząca Komisji Danuta Szczęch-Drozd  powiedziała, że ma nadzieję, 
że jeszcze w tej kadencji uda się rozpocząć zadanie dotyczące modernizacji 
SUW, ponieważ kwestia jakości wody jest bardzo ważna. 
 

Ad. 2 
Przewodnicząca Komisji Danuta Szczęch-Drozd  powiedziała, że otrzymali 
pismo mieszkańców ul. Turystycznej w Sobótce dotyczące pozostawienia 
kierunku ruchu na tej ulicy tak jak jest obecnie. Zapytała skąd mieszkańcy mają 
informację, że planowana jest zmiana organizacji ruchu na tej ulicy? 
Z-ca Burmistrza Ewa Fiedler-Łeńska odpowiedziała, że z urzędu.  
Pan Jakub Zawada powiedział, że rozważano taką opcję ze względu m.in. na 
zakorkowanie Placu Wolności i chcieli przeanalizować taką możliwość przy 
okazji realizacji ścieżek rowerowych. Dodał, że rozmawiał z mieszkańcami i do 
niego przemawiają ich argumenty dlatego ruch został pozostawiony na 
obecnych zasadach (plan zakłada jedynie dwukierunkowy pas ruchu na odcinku 
około 150 m od ul. Świdnickiej). Powiedział, że chcieliby również zamontować 
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progi zwalniające. Poprosił, aby Radni również wypowiedzieli się w tej kwestii. 
Gość powiedziała, że prosili o zamontowanie progów zwalniających, ponieważ 
samochody w godzinach wieczornych i nocnych potrafią jechać tą ulicą bardzo 
szybko. Dodała, że gdyby odwrócono kierunek ruchu samochody poruszałyby 
się jeszcze szybciej. Powiedziała, że tak jak powiedziano Sobótka bardzo szybko 
się rozrasta, a koło ich ulicy jest teren jednego z deweloperów. Zapytała czy 
gmina myśli o jakimś dodatkowym łączniku ul. Chopina z ul. Świdnicką? 
Pan Jakub Zawada odpowiedział, że plan miejscowy zakłada takie łączniki, ale 
często przebiegają one przez grunty prywatne i byłaby to inwestycja 
wielomilionowa.  
Gość powiedziała, że skoro inwestujemy w infrastrukturę wodociągową to 
trzeba myśleć również o infrastrukturze drogowej i wydawać deweloperom 
konkretne warunki. 
Z-ca Burmistrza Ewa Fiedler-Łeńska wyjaśniła, że ul. Chopina jest drogą 
powiatową i to zarządca drogi wydaje deweloperowi warunki. 
Gość powiedział, że ul. Turystyczna jest bardzo wąska, nie ma pobocza,  
a powstanie kolejnych lokali mieszkalnych jeszcze zwiększy ruch na tej drodze. 
Dodał, że same progi zwalniające nie zmniejszą natężenia ruchu.  
Pan Jakub Zawada powiedział, że nie bardzo rozumie do czego zmierza ta 
rozmowa. Zapytał, czy mieszkańcy dążą do tego, aby ul. Turystyczna była 
dostępna wyłącznie dla nich? Dodał, że też ma 3 dzieci i na ul. Chopina jest 
jeszcze bardziej niebezpiecznie, bo drogą pędzą rozpędzone ciężarówki. 
Powiedział, że jeżeli na krótkim odcinku ul. Turystycznej pojawi się ruch 
dwustronny to automatycznie samochody jadące do myjni nie będą 
przejeżdżały całej ul. Turystycznej i ruch się zmniejszy. Dodał, że dodatkowo 
myślą o progach zwalniających. Powiedział, że ewentualnie możliwe jest 
również wprowadzenie strefy zamieszkania, gdzie pieszy jest równoprawnym 
użytkownikiem ruchu drogowego. 
Gość powiedział, że chciałby usłyszeć deklarację ze strony gminy, kiedy te progi 
powstaną. 
Pan Jakub Zawada powiedział, że inwestycję musimy zakończyć w tym roku 
więc jeżeli będzie to element tej inwestycji to będzie to w tym roku. Dodał, że 
zna deklaracje mieszkańców, ale w związku z tym, że jest to droga gminna 
wolałby, aby to gmina wykonała to zadanie. Zaznaczył, że jeżeli chodzi  
o oznakowanie pionowe i poziome to jest ono już zawarte w projekcie. Dodał, 
że ruch rowerowy na tej ulicy będzie obustronny. 
Przewodnicząca Komisji Danuta Szczęch-Drozd  powiedziała, że kierownik 
wyjaśnił co jest możliwe do realizacji w kwestii zgłaszanej przez mieszkańców  
i jak sytuacja wygląda na chwilę obecną.  
 

Pan Jakub Zawada przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia przez 
Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi 
powiatowej nr 2075D w miejscowości Świątniki w zakresie pełnienia funkcji 
inwestora (odcinek pomiędzy ul. Ogrodową, a ul. Łysej Góry).  
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Pan Jakub Zawada przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia przez 
Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi 
powiatowej nr 1994D w miejscowości Sobótka w zakresie pełnienia funkcji 
inwestora (chodnik pomiędzy ul. Chrobrego, a ul. Słowiańską). 
 

Zarządzono głosowanie nad wyrażeniem pozytywnej opinii dla przedstawionych 
projektów uchwał 
Głosów „za” 6, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0,  
 

Radna Marzena Podeszwa powiedziała, że mieszkańcy skarżą się jakim prawem 
teraz zabierana jest droga na rzecz chodnika. Poprosiła o odniesienie się do  
ul. Skłodowskiej ponieważ pojawiają się zarzuty na temat marnowania 
pieniędzy.  
Pan Jakub Zawada wyjaśnił, że ul. Świdnicka i ul. M.C.Skłodowskiej to jedna 
inwestycja i droga jest zawężana z pełną świadomością do parametrów 6m, co 
jest zgodne ze standardami stosowanymi przez powiat. Zaznaczył, że nie będzie 
miało to żadnego wpływu na przemieszczanie się pojazdów mechanicznych. 
Odnosząc się do ul. M.C.Skłodowskiej powiedział, że w momencie gdy robiono 
przebudowę tej drogi projekt nie zakładał ścieżki rowerowej, ponieważ 
możliwość pozyskania środków na to zadanie pojawiła się później. Zaznaczył, że 
chodnik dla mieszkańców nadal będzie, ale obok niego powstanie jeszcze 
ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem. Powiedział, że ul. Chopina  
i ul. Świdnicka również ma 6 metrów szerokości.  
 

Pan Jakub Zawada przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia przez 
Burmistrza MiG Sobótka od Powiatu Wrocławskiego zadań  z zakresu bieżącego 
i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka. 
 

Zarządzono głosowanie nad wyrażeniem pozytywnej opinii dla 
przedstawionego projektu uchwały 
Głosów „za” 5, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0, „nieobecny” 1 
 

Pan Jakub Zawada przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia przez 
Gminę Sobótka od Powiatu Wrocławskiego utrzymania zieleni przydrożnej w 
pasie dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka. 
 

Zarządzono głosowanie nad wyrażeniem pozytywnej opinii dla 
przedstawionego projektu uchwały 
Głosów „za” 5, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0, „nieobecny” 1 
 

Z-ca Burmistrza Ewa Fiedler-Łeńska poinformowała, że łączna kwota refundacji  
obu zadań to 120 tys. zł. 
 

Przewodnicząca Komisji Danuta Szczęch-Drozd  poinformowała, że do Rady 
wpłynęły również 2 pisma w sprawie ul. Wczasowej w Strzegomianach. 
Przypomniała, że komisja była już jakiś czas temu na wizji lokalnej na tej ulicy, 
podczas której zapadły pewne ustalenia.  
Pan Jakub Zawada powiedział, że udało im się dotrzeć do właścicieli pojazdów, 
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które tam stały przez dłuższy czas i wystąpiono do właścicieli o ich zabrane. 
Poinformował, że wysłano również pismo do Pani L., że znak dotyczący zakazu 
zatrzymywania się i postoju zostanie postawiony w tym roku. Dodał, że 
kruszywo nie zostało jeszcze w całości wykorzystane przez mieszkańców. 
Powiedział, że drzewa przycięto zaraz po wizji, ale wiadomo, że czynność ta co 
kilka lat będzie musiała być powtarzana.  
Przewodnicząca Komisji Danuta Szczęch-Drozd przypomniała, że w tym samym 
czasie byli również na wizji na ul. Warszawskiej. Zapytała, czy coś z zaleceń 
zostało tam wykonane? 
Pan Jakub Zawada odpowiedział, że to co miała wykonać gmina zostało 
wykonane oprócz lamp (przycięto krzewy i usypano kruszywo). 
 

Pan Jakub Zawada przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stary Zamek w gminie Sobótka. Dodał, że 
sporządzenie strategii finansowane jest z funduszu sołeckiego.  
 

Zarządzono głosowanie nad wyrażeniem pozytywnej opinii dla 
przedstawionego projektu uchwały 
Głosów „za” 6, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0,  
 

Pan Jakub Zawada przedstawił projekt uchwały w sprawie Planu 
Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia 
oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jej wdrożenia. 
Dodał, że ten plan ma nam w przyszłości pomóc przy pozyskiwaniu funduszy.  
 

Zarządzono głosowanie nad wyrażeniem pozytywnej opinii dla 
przedstawionego projektu uchwały 
Głosów „za” 6, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0,  
 
Pani Magdalena Sączawa Skarbnik MiG poinformowała, że nasze straże 
pożarne otrzymały dotacje w wysokości 91.707 zł i w związku z tym wnioskują  
o dotację w wysokości 14.815 zł (zmiana nastąpi wewnątrz budżetu). 
Poinformowała, że otrzymaliśmy wolne środki w ramach stowarzyszenia Wolna 
Przedsiębiorczość (termomodernizacja organizowana przez Świdnicę) i musimy 
zwiększyć wkład gminy o 12.115 zł. Poinformowała, że pozyskaliśmy dotację na 
usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 10.302,83 zł. Dodała, że 
kolejna zmiana dotyczy funduszu sołeckiego miejscowości Stary Zamek 
(wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej).  
Pan Jakub Zawada przedstawił propozycje zmian do budżetu związane  
z inwestycjami: 

 budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej (200 tys. zł); 

 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie  
ul. Warszawskiej i Mickiewicza w Sobótce (210 tys. zł); 

 budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych  
i Przemiłowie (500 tys. zł); 

 prace konserwatorskie i restauratorskie pomnika św. Jana Nepomucena  
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z Nasławic (10 tys. zł). 
 

Zarządzono głosowanie nad wyrażeniem pozytywnej opinii dla przedstawionych 
propozycji zmian do budżetu 
Głosów „za” 6, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0,  
 

Radna Marzena Podeszwa zapytała jakie są szanse na wykonanie w tym roku 
jakichś nakładek na osiedlach? 
Pani Magdalena Sączawa Skarbnik MiG powiedziała, że na chwilę obecną 
mamy tyle potrzeb dotyczących inwestycji bieżących, że nie stać nas na to. 
Poinformowała, że zmieniła się szczepionka HPV i obecna jest bardzo droga 
dlatego trzeba zwiększyć środki na tym zadaniu o 40 tys. zł.  
 

Ad. 3 
Sprawy mieszkaniowe – protokół ZGKiM „Ślęża”. 
 
 

Protokołowała        Przewodnicząca Komisji 
 
Agata Rekść       Danuta Szczęch - Drozd 


