Protokół Nr XIV/2011
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 29 września 2011 roku
Rozpoczęcie: godz. 11:00
Zakończenie: godz. 14:00
Ad. I. Otwarcie sesji:
Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik

otworzył sesję Rady Miejskiej

w Żarowie, przywitał wszystkich zebranych, a następnie stwierdził kworum
i prawomocność obrad na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji Rady Miejskiej w Żarowie uczestniczyło
14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.
Nieobecna:
1. Urszula Ganczarek – z powodu wyjazdu służbowego, oddelegowana przez
Burmistrza Miasta Żarów.
W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Z-ca
Burmistrza Grzegorz Osiecki, Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.
Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:
Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik przedstawił Radzie porządek obrad,
który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad dostali radni w materiałach
i zaproponował, że chce wnieść trzy nowe punkty do porządku obrad, tj. w
punkcie 7 dodać projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych
na wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, następnie w punkcie ósmym projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie terenu Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Żarów, punkt dziewiąty projekt uchwały
w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na
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ławników, a pkt 10 to projekt uchwały z pkt 7 porządku obrad, czyli w sprawie
wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w
Świdnicy na kadencje 2012-2015.
W

wyniku

głosowania

radni

jednogłośnie

przyjęli

zaproponowany

przez

Przewodniczącego Rady porządek obrad.
Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt 1.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3
Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Renata Dawlewicz.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania
do omawianego projektu. Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał
o opinię Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska
w Żarowie przy 10 głosach „za”, 2 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła
przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4
Uchwała Nr XIV/84/2011
Pkt 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok. Przedmiotowy
projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5
Przedmiotowy projekt omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania do tego projektu uchwały?
Radny Mariusz Bryła zapytał odnośnie zmniejszenia planu w kwocie 3.500 zł
zabezpieczony na dotacje dla stowarzyszeń sportowych, jakie to stowarzyszenia?
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że to jest plan zabezpieczony w
budżecie, natomiast nierozdysponowany.
Burmistrz Leszek Michalak dodał, że jest to pozostawiona rezerwa, baliśmy się
że OPZN dopnie swego, chodzi o licencje, ale na szczęście tak się nie stało.
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Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie zmniejszenia planu wydatków
o kwotę 120.000 zł ze względu na nie pozyskanie planowanego dofinansowania z
Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi
wewnętrznej w Zastrużu – etap II”, tzn. że Agencja się wycofała?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie
może dać pieniędzy na to samo zadanie. Na to zadanie w roku ubiegłym Agencja
przekazała część pieniędzy, część zadania została zrealizowana przez firmę,
następna część, plac przy Kościele w Zastrużu będzie zrealizowana przez
pracowników interwencyjnych. Natomiast w to miejsce Agencja przekaże nam w
następnym roku środki na wykonanie innego zadania w zakresie przekazanym
Agencji Nieruchomości.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie zwiększenia planu dochodów o
kwotę 25.000 zł z tytułu planowanego pozyskania środków m.in. od firm
prowadzących działalność na terenie Podstrefy Żarów WSSE z przeznaczeniem na
„Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku”,
natomiast w załączniku nr 3 do projektu uchwały jest zapis zakup samochodu
pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku koszty finansowe
56.000 zł?
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że to jest oczywista omyłka i
trzeba poprawić.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie zmniejszenia planu wydatków o
kwotę 1.100 zł zabezpieczoną mi.in. na zakup materiałów na: przykrycie rowów
(Wierzbna, Mrowiny), budowę przepustów (Pożarzysko) i umocnień skarp rowów, z
czego to wynika?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w tym roku otrzymaliśmy mniej
pracowników i mogliśmy wykonać mniej prac.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie zmniejszenia planu wydatków w
kwocie ogółem 2.900 zł, z tego: o kwotę 2.300 zł plan zabezpieczony na
udrożnienie rowów melioracyjnych przy ul. Przemysłowej i Strefowej w Żarowie
oraz o kwotę 600 zł – plan zabezpieczony na odbudowę rowów w Gołaszycach.
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że ten plan na ul. Przemysłową
i Strefową w Żarowie jest to wolny plan, które zadanie było robione w formie
przetargu, zadanie było dofinansowywane. To są pierwsze zmiany również te
4.000 zł wynika to z wniosku kierownika referatu inwestycji.
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Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie zmniejszenia planu wydatków
o kwotę 2.600 zł – zabezpieczonego na wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież
dla pracowników obsługi Urzędu, czy mieliśmy zaplanowane więcej?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to są pieniądze przysługujące
obsłudze, ale jest ich mniej niestety.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania do tego projektu uchwały?
Dalszych pytań do tego projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Miejskiej spytał komisję o opinie.
Przewodniczący komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska
w Żarowie przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw, i 0 „wstrzymujących się” podjęła
przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 6
Uchwała Nr XIV/85/2011
Pkt 3. zmieniająca Uchwałę nr LV/257/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25
lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki
wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego

dodatku

mieszkaniowego.

Przedmiotowy

projekt

stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7
Projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik otworzył dyskusję nad
projektem uchwały i zapytał czy radni mają pytania do tego projektu uchwały.
Radny Robert Kaśków powiedział, że pomysł jest godny poparcia, ponieważ w
Świdnicy i w okolicy te stawki są ciut wyższe i w ten sposób zbliżymy się do nich i
to jest dobre. To jest ruch w dobrą stronę, dyrektorzy ponoszą dużą
odpowiedzialność, nawet jak im spada liczba oddziałów to i tak zasługują na to,
aby dostać większe pieniądze. Mimo że spada liczba oddziałów to tak naprawdę
pracy nie ubywa.
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Radny Tadeusz Reruch zapytał ilu jest zastępców dyrektorów w Gimnazjum?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że dwóch.
Dalszych pytań nie było, więc Przewodniczący Rady Miejskiej spytał komisję
o opinie.
Przewodniczący komisji ds. Oświaty i Kultury, Pan Mariusz Borowiec przedstawił
opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania projektu omawianej uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
uchwała została podjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8
Uchwała Nr XIV/86/2011
Pkt 4. zmieniająca Uchwałę nr LV/258/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25
lutego 2010r. w sprawie: Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz nadania jej statutu
określającego tryb wyboru członków oraz zasady działania. Przedmiotowy projekt
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik otworzył dyskusję nad
projektem uchwały i zapytał czy radni mają pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię komisję.
Przewodniczący komisji ds. Oświaty i Kultury, Pan Mariusz Borowiec przedstawił
opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały. W
wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”
uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 10
Uchwała Nr XIV/87/2011
Pkt 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 11
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Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik otworzył dyskusję.
Nikt z radnych nie miał pytań do projektu uchwały, więc Przewodniczący Rady
zapytał o opinię komisję.
Przewodnicząca komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego,

Pani

Kamila

Madej

przedstawiła

opinię

komisji,

komisja

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania projektu uchwały. W wyniku
głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała
została podjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 12
Uchwała Nr XIV/88/2011
Pkt 6. nadania nazwy ulicy w mieście Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 13
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik otworzył dyskusję nad
projektem uchwały i zapytał czy radni mają pytania do tego projektu uchwały.
Radny Robert Kaśków powiedział, że pomysł uważa za bardzo dobry, aby wyrazić
poparcie dla tej idei bardzo mi się spodobało, gdy Pan Burmistrz przedstawił to
nam podczas obchodów Dni Żarowa na uroczystej sesji. Po pierwsze szczęśliwie
się składa, że mamy miejsce, po drugie bardzo dobre koło szkoły, koło
Gimnazjum. My musimy budować lokalną tożsamość na naszych bohaterach, a
wśród tych ludzi jest mnóstwo cennych i wartościowych osób niektórych świętej
pamięci, o których powinniśmy pamiętać i wokół tego budować ścieżkę
edukacyjną, czy pewne działania regionalne, które będą utwierdzały nas w
przekonaniu, że fajnie jest być z Żarowa i jest to wartość sama w sobie.
Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy dużo było tych laureatów, którzy otrzymali
„Złotego Dęba”?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w trzynastu latach różne ilości.
Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy dla każdego z osobna będzie płyta?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że dla każdego rocznika z osobna.
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Radny Tadeusz Reruch zapytał, jaka wartość przewidywana jest tej płyty?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli chodzi o samo wykonanie to
kamieniołom Siedlimowice zobowiązał się na nieodpłatne przekazanie materiału,
dowóz tego materiału i załadunek. Dęby do nasadzenia za 3 lub 4 złote. Będzie
tylko kosztowała tabliczka z nazwiskami. To nie jest kwota porażająca.
Nikt z radnych nie miał dalszych pytań, wobec powyższego Przewodniczący obrad
poprosił o opinię komisje.
Przewodnicząca komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego,

Pani

Kamila

Madej

przedstawiła

opinię

komisji,

komisja

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej
uchwały.

W

wyniku

głosowania

przy

14

głosach

„za”,

0

„przeciw”

i 0 „wstrzymujących się” uchwała została podjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 14
Uchwała Nr XIV/89/2011
Pkt

7.

zabezpieczenia

środków

finansowych

na

wykonanie

zadania

inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój”,

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.
Załącznik nr 15
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad projektem uchwały i zapytał
czy radni mają pytania do tego projektu uchwały?
Radna Halina Lewandowska zapytała, czy to jest z tego samego funduszu, co
mieliśmy w Imbramowicach ul. Stawowa?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że z innego, to była agencja i znowu
tereny wiejskie.
Radna Halina Lewandowska powiedziała, że jak mamy taką gładką dostępność,
to przypomina o wszystkich bocznych ulicach w Mrowinach.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli chodzi o tereny wiejskie
i pozyskiwanie środków, to są opracowywane przez nas dokumentacje budowy
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kanalizacji, te miejscowości to Bożanów, Wierzbna, Łażany, Mrowiny. Dlatego
koncentrujemy się, jeżeli chodzi o środki z Urzędu Marszałkowskiego, czy
z agencji na tych miejscowościach, gdzie nie będziemy za chwilę rozbierali drogi.
Dalszych pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i poddał
pod głosowanie projekt omawianej uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”
uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 16
Uchwała Nr XIV/90/2011
Pkt 8. wyrażenia zgody na poszerzenie terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Podstrefy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 17
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik otworzył dyskusję nad
projektem uchwały i zapytał czy radni mają pytania do tego projektu uchwały.
Nikt z radnych nie miał dalszych pytań, wobec powyższego Przewodniczący obrad
poprosił o opinię Komisje.
Przewodnicząca komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego,

Pani

Kamila

Madej

przedstawiła

opinię

komisji,

komisja

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej
uchwały.

W

wyniku

głosowania

przy

14

głosach

„za”,

0

„przeciw”

i 0 „wstrzymujących się” uchwała została podjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 18
Uchwała Nr XIV/91/2011
Pkt 9. stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na
ławników. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 19
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik powiedział, że uchwałą
Rady Miejskiej w Żarowie został powołany Zespół do przedstawienia opinii o
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zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu
Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2012-2015, który obradował dnia

20

września 2011 roku. Zespół w składzie: Przewodniczący – radny Tadeusz Pudlik,
protokolant – radna Urszula Ganczarek, członkowie zespołu – radna Kamila
Madej, radna Maria Tomaszewska i radny Norbert Gałązka.
Następnie Przewodniczący przedstawił protokół Zespołu, który stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 20
Przewodniczący obrad spytał, czy ktoś z radnych ma pytania?
Radny Robert Kaśków zapytał Zespół, czy Państwo wzywaliście te osoby do
uzupełnienia braków?
Przewodniczący Zespołu odpowiedział, że w związku z tym, że w ustawie
wyraźnie pisze, że należy przedłożyć aktualny odpis z KRS. W przypadku Pani
Potocznej , to ta Pani sama potwierdzała odpis z KRS, który dotyczy jej osoby,
gdyby to jeszcze było potwierdzone notarialnie, ale nie można samemu sobie
uwiarygadniać, że się jest Potoczną.
Radny Robert Kaśków powiedział, że jeżeli jest prokurentem swojej Spółki, czy
Fundacji to tak może być. Natomiast chodzi o coś innego, o szacunek do ludzi,
którzy zgłaszają swoją kandydaturę, przedstawiają dokumenty, ja wiem, co mówi
o tym ustawa. Ustawa mówi, że rozpatruje się, jeżeli jest komplet dokumentów.
Nic nie stałoby na przeszkodzie, gdyby te osoby zostały wezwane do uzupełnienia
dokumentów. Ja nie próbuję zrobić z tego wielkiego problemu, tylko, żeby to było
tak, że tutaj brakuje istotnych dokumentów, a tak naprawdę to są drobiazgi,
gdyby w postępowaniach konkursowych w wielu organach sztywno się tego
trzymali i pracownik przed nie przeglądałby dokumentów i nie wzywałby do
uzupełnienia, to połowa konkursów by się nie rozstrzygała. Nie sama komisja,
tylko urzędnik przegląda dokumenty i telefon: Panie Robercie tam brakuje, ja lecę
jeden podpis i sprawa załatwiona. O taki sposób i o taki drobiazg pytałem ,bo
żebym ja przeczytał, że brakuje bardzo istotnych dokumentów, to bym powiedział
ok nie ma sprawy, nie dopełnili i już.
Przewodniczący Zespołu Tadeusz Pudlik powiedział, że jeżeli np. jednej z
kandydatek brakuje w ogóle dokumentu z KRS, to jest bardzo wymagalny przez
ustawę dokument. My, jako Zespół nie możemy, nie mamy możliwości
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kontaktowania się jakiegokolwiek po złożeniu dokumentu. My nie mogliśmy
dzwonić, dopraszać po terminie złożenia dokumentów, w sumie ten Zespół
musiałby spotykać się parę razy.
Radna Halina Lewandowska zapytała, czy Państwo w ogóle się skontaktowaliście
z tymi ludźmi, bo procedura z tego co pamięta powoływania tych ławników, czas
od kiedy podejmowaliśmy o przystąpieniu to jest dość długi. Czy był kontakt z
tymi ludźmi? Czy mamy komplet tych ławników, taki jaki powinien być.
Przewodniczący Zespołu Tadeusz Pudlik powiedział, że my jako Zespół
dostaliśmy dokumenty już po terminie, w związku z tym my nie mogliśmy, gdyby
te dokumenty były analizowane przed

dniem 30 czerwca, to do tego dnia jest

możliwość, że można coś donieść, podpisać, załatwić. Terminu nie można cofnąć,
to jest ustawa. Jeżeli chodzi o tych ławników to ja dzwoniłem do Sądu
i dowiedziałem się, że są gminy, które w ogóle nie zgłosiły kandydatów, ani
jednego kandydata. My mamy zgłoszonych 8, a 5 zostało. Te 3 osoby odpadły ze
względów formalnych.
Radna Halina Lewandowska zapytała, czy ta pierwsza Pani z uzasadnienia do
projektu uchwały nie miała tylko aktualnego odpisu z KRS potwierdzającego wpis
Stowarzyszenia? Czyli ją zgłaszało Stowarzyszenie?
Przewodniczący Zespołu Tadeusz Pudlik odpowiedział, że tak. Ta Pani przyszła
później po Zespole i ona powiedziała, że ją źle pouczono. A na karcie z tyłu jest
pouczenie i okazało się, że to Przewodniczący Stowarzyszenia, który ją zgłaszał nie
bardzo chciał jej dać oryginał odpisu z KRS. Dlatego to są sprawy między osobą
zgłaszaną a zgłaszającymi. My musimy działać tak, jak nam ustawa nakazuje.
Radny Norbert Gałązka członek Zespołu powiedział, że tutaj nie można było
inaczej zrobić, w tym terminie. Tylko wcześniej przed 30 czerwca.
Radna Maria Tomaszewska członek Zespołu powiedziała, że jeżeli chodzi o tą
pierwszą Panią to jest to moja koleżanka, po prostu gdyby zgłosiła się jako osoba
prywatna i zebrała 50 podpisów i wiem, że to miała i byłoby wszystko ok, a
postanowiła się zgłosić ze Stowarzyszenia i to była porażka,

nie załatwiła

wszystkich formalności co trzeba, czyli odpisu z KRS, Stowarzyszenie musi coś
takiego mieć i dlatego musi to być.
Przewodniczący Zespołu powiedział, że w związku z tym, że do Sądy Rejonowego
i Okręgowego jest za mała liczba kandydatów, to będą na pewno wybory
10

uzupełniające, bo Sąd musi pracować z ławnikami, w związku z tym te osoby
będą mogły jeszcze raz się zgłosić i rzetelnie przedstawią te dokumenty.
Nie było dalszych pytań w dyskusji, więc Przewodniczący przeszedł do głosowania
powyższego projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 10 głosach „za”, 0
„przeciw” i 4 „wstrzymujących się” uchwała została podjęta. Przedmiotowa
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 21
Uchwała Nr XIV/92/2011
Pkt 10. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w
Świdnicy na kadencje 2012-2015. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 22
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik przedstawił Radzie
Miejskiej w Żarowie opinie Zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników do
Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2012-2015. Opinie
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 23 i 24
Przewodniczący Rady poinformował, że wybory na ławników są tajne, w związku
z czym należy powołać Komisję Skrutacyjną. Powiedział, że 3-osobowa komisja
skrutacyjna wystarczy i zaproponował, aby zgłaszać kandydatury na członków
komisji.
Przewodniczący Rady zaproponował radnego Tadeusza Rerucha, który wyraził
zgodę.
Radny

Tadeusz

Reruch

zaproponował

radnego Tadeusza

Pudlika,

który

powiedział, że nie chciałby, aby członkowie Zespołu byli w komisji skrutacyjnej.
Radny Norbert Gałązka zgłosił radnego Tadeusza Dalgiewicza, który wyraził
zgodę.
Radna Maria Tomaszewska zgłosiła radną Iwonę Nieradkę, która wyraziła zgodę.
Wobec powyższego została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. radna Iwona Nieradka,
2. radny Tadeusz Dalgiewicz,
3. radny Tadeusz Reruch.
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę techniczną.
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Po przerwie radna Iwona Nieradka – przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
omówiła radnym przebieg głosowania tajnego, przedstawiła karty do głosowania i
powiedziała, jak należy głosować. Karty na kandydatów na ławników do Sądu
Okręgowego w Świdnicy zostały rozdane każdemu radnemu. Następnie nastąpił
akt głosowania.
Komisja Skrutacyjna udała się celem przeliczenia głosów i sporządzenia
protokołu, który następnie został odczytany przez Przewodniczącą Komisji
Skrutacyjnej. Karty do głosowania wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 25
Przewodniczący Rady powiedział, że przechodzimy do drugiego głosowania
kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy.
Radna Iwona Nieradka – przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, omówiła radnym
przebieg głosowania tajnego, przedstawiła karty do głosowania i powiedziała, jak
należy głosować. Karty na kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w
Świdnicy zostały rozdane każdemu radnemu i nastąpiło głosowanie tajne.
Następnie nastąpił akt głosowania.
Komisja Skrutacyjna udała się celem przeliczenia głosów i sporządzenia
protokołu, który następnie został odczytany przez Przewodniczącą Komisji
Skrutacyjnej. Karty do głosowania wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 26
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę w
sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w
Świdnicy na kadencje 2012-2015. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 27
Uchwała Nr XIV/93/2011
Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad,
tj. do sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Żarów. Sprawozdanie stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik Nr 28
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Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
sprawozdania.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie wyników analizy fizyko –
chemicznych z pobranych próbek wody ze stawu w Mrowinach.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ryby pozdychały przez tzw.
„przyduchę”.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał odnośnie organizacji pozarządowych, czy roczny
program

współpracy

Gminy

Żarów

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest na 2011, czy w
2011 roku?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że na 2011 rok.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał odnośnie organizacji pozarządowych, czy w pkt. 3
umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie
drużyn piłkarskich i udział w rozgrywkach ligowych” między Gminą Żarów, a KS
„Zjednoczeni” Żarów została zawarta w dniu 30.09.2011, podczas gdy dzisiaj jest
29.09.2011r?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że umowa zawarta była w dniu
30.08.2011r. i to jest błąd, który należy poprawić.
Dalszych pytań do przedmiotowego sprawozdania nie było, więc Przewodniczący
Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki podziękował radnej Iwonie Nieradce oraz
państwu Kądziołkom i osobom, które przyczyniły się do tego, że na skwerku obok
ul. Dworcowej i Wojska Polskiego dokonali sami uporządkowania tego terenu.
Radny Tadeusz Reruch podziękował Panu Burmistrzowi za przystąpienie
do realizacji poszerzenia ul. Łokietka w Żarowie.
1. Radna Halina Lewandowska poprosiła o naprawę wiaty przystankowej
w Mrowinach, brak jest kilku płyt.
2. Radna Halina Lewandowska poprosiła o zmianę daty na płycie pamiątkowej
na boisku sportowym w Mrowinach oraz wypolerowanie. Na tej płycie wychodzą
plamy.
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3. Radna Halina Lewandowska poprosiła o uwzględnienie w budżecie na 2012
rok pieniędzy na zakup 3 lamp do Tarnawy, aby było bezpieczniej, nie ma tam
żadnego pobocza dla pieszych.
4.

Radna

Maria

Tomaszewska

przypomniała

i

poprosiła

o

ustawienie

stosownych znaków przed wyjazdem z Krukowa i Mielęcina, bo będzie problem
z włączeniem się do ruchu, jak ruszy obwodnica.
5. Radny Tadeusz Reruch przekazał uwagę, aby żywopłoty, które zostały ścięte
przy wyjeździe z ul. Łokietka i Mieszka były ścięte niżej.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że firma, która to ścinała
poszła na prace w innej gminie, ale wrócą i zetną żywopłoty przy ul. Chrobrego
z lewej i prawej strony do wysokości takiej, żeby było bezpiecznie.
6. Radny Tadeusz Reruch powiedział o dwóch interpelacjach, które otrzymał
i które w odpowiedziach się różnią, dotyczą ul. Łokietka.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że sprawa jest ewidentna i tutaj
nie ma żadnych sprzeczności z prostej przyczyny. W zeszłym roku na sesji
grudniowej była rozmowa na ten temat, mówiliśmy, że zostanie wykonany projekt,
w momencie uzyskania pozwolenia przez Starostwo na zmianę organizacji ruchu
zostanie to wykonane. Niestety zmienił się kodeks drogowy, z ramienia powiatu
poprosiliśmy osobę, która będzie odpowiedzialna za to i oprócz tych progów tak
naprawdę chcemy umieścić koło apteki na ul. Piastowskiej przejście dla pieszych,
plus ewentualnie przejścia przed Gimnazjum. Z uwagi na to, że te przejścia
znajdują się w takim, a nie innym otoczeniu musieliśmy jeszcze zasięgnąć opinii
fachowca, żeby nie trzeba było tych projektów robić dziesięciokrotnie i później
poprawiać. Jeżeli będą wolni pracownicy będziemy mogli przystąpić do tego
zadania.
Radny Tadeusz Reruch zapytał o przejście dla pieszych koło Polo Marketu.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że jest tam jedno przejście dla
pieszych między Polo Marketem, a Przedszkolem i nie jest zasadnym, aby
nawarstwić tak dużo przejść dla pieszych, ponieważ wiąże się to z ich
utrzymaniem.
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7. Radny Kazimierz Kozłowski poprosił, aby wyrównać drogę na ul. Kwiatowej
w Żarowie, w części usługowej.
8. Radny Norbert Gałązka poprosił, aby wykosić parking koło boiska sportowego
w Żarowie.
Radna Halina Lewandowska powiedziała, że na ostatniej sesji prosiła o protokół
drogą elektroniczną i nie dostała.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że jak się Statut uprawomocni to radna
będzie otrzymywała protokoły drogą elektroniczną.
9. Radny Mieczysław Myrta powiedział, że naprzeciwko banku jest parking
i tam jest dużo dziur, prosi o ich załatanie lub wyrównanie terenu.
10.

Radny

Mariusz

Bryła

zapytał

o

wniosek

mieszkańców

Wierzbna

z ul. Stawowej, chodzi o oświetlenie, czy została udzielona odpowiedź.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że część tego typu wniosków
przyjmujemy jako wnioski do budżetu i będą rozpatrywane pod kątem możliwości
finansowych gminy.
11. Radny Mariusz Bryła powiedział, że doszły go słuchy, że Pan Burmistrz chce
zlikwidować świetlice środowiskowe. Czy to plotka, czy nie?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że są to tylko plotki i absolutnie nie
ma żadnych zakusów. Jedynie co złego może się wydarzyć to to, że któraś
z opiekunek zrezygnuje. Nie było nawet takiego pomysłu o ich likwidacji.
Przewodniczący Rady omówił sprawy organizacyjne i przedstawił:
1. Pismo z RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Żarów
informacji o przebiegu wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku. Pismo do
wglądu w Biurze Rady.
2. Pismo od Pani Moniki Wielichowskiej posła na sejm RP. Pismo dostał każdy
radny.
3. Pismo od mieszkańców w sprawie przywrócenia punktu rehabilitacyjnego w
Żarowie.
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Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 29
Burmistrz

Leszek

Michalak

poinformował,

że

latem

tego

roku

sanepid

uniemożliwił dalsze funkcjonowanie punktu rehabilitacyjnego przy szpitalu w
Żarowie. Caritas dostosował się do tej decyzji. Burmistrz nawiązał bardzo szybko
kontakt z Caritas i zaproponował obejrzenie pomieszczenia przy ul. Ogrodowej 6
w Żarowie. Niestety ale tam nie może być rehabilitacja realizowana, ponieważ jest
wymóg formalny mówiący, że dla celów rehabilitacyjnych wysokość pomieszczeń
min. 3,40 m, a tam jest 2,04 m i nie da się tego naciągnąć. Pan Burmistrz szuka
pomieszczeń i jest po rozmowie z Ks. Dyrektorem Caritasu, gdzie można by ten
punkt zlokalizować. Na poczet prowadzenia ćwiczeń potrzeba jest 120 m2
pomieszczenia razem z zapleczem 160 m2. Jako Gmina nie dysponujemy takimi
pomieszczeniami, które by można było dostosować. Natomiast nawiązałem
kontakt z Invest Park Dewelopmentem, jeśli uda się zrobić pewne przesunięcia w
Przedszkolu, to takie coś byłoby możliwe, ponieważ Przedszkole nie wykorzystuje
budynku

w

całości.

Do

pomieszczeń

tych

musi

być

dojazd

dla

niepełnosprawnych, a tam takie jest. Z części niewykorzystanej, jeśli uda się to
wykorzystać w taki sposób, żeby nie utrudnić działalności Przedszkola, to mamy
rozwiązanie. Ale musi to być odpowiedź twierdząca ze strony Caritasu, żeby móc
podjąć działanie.
Przewodniczący Rady powiedział, że myśli, że wszyscy radni będą popierać
inicjatywę, aby punkt rehabilitacyjny w Żarowie pozostał.
4. Pismo od Spółki Żar-Med. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 30
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że są tutaj dwie płaszczyzny. Pierwsza to
prosta

kompetencja

odnośnie

umorzenia

podatku

i jest

to kompetencja

Burmistrza, druga wynika z tego, że jest to przedsiębiorca, który prowadzi
działalność gospodarczą poza strefą, a uchwała Rady Miejskiej odnosi się do
przedsiębiorców z terenu strefy ekonomicznej, którzy prowadzą działalność i
inwestują. Mamy tutaj pewien brak takiego zrównoważenia przedsiębiorców ze
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strefy z przedsiębiorcami spoza strefy. I dobrze by było opracować uchwałę Rady,
aby w jakiś sposób motywować pozostałych przedsiębiorców spoza strefy, aby
inwestowali. A to jest przykład takiego przedsiębiorcy, który rzeczywiście cały czas
inwestuje.
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz wytłumaczyła, jak na dzień dzisiejszy
zostało załatwione podanie tego podatnika.
5. Przewodniczący Rady przedstawił radnym pismo, które wpłynęło do Rady
odnośnie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Załącznik nr 31
Radna Iwona Nieradka powiedziała, że uczniowie z SP w Żarowie biorą udział w
tej kampanii.
6. Pismo radnej Rady Miejskiej w Żarowie Haliny Lewandowskiej. Pismo stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 32
Przewodniczący Rady powiedział, że wszystkie uchwały z sesji Rady Miejskiej w
Żarowie z dnia 30 czerwca 2011 roku zostały przesłane do Wojewody
Dolnośląskiego, zostały przyjęte i żadna nie została uchylona. Na pismo z nadzoru
Wojewody Dolnośląskiego skierowaliśmy protokół z tej sesji oraz nagranie na
płycie CD. Opinia jest taka, że tam żadnych zmian nie trzeba i nie zmienia sensu
proponowanych uwag. Wojewoda nie ma żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o
przyjęte uchwały. Wobec powyższego Przewodniczący Rady skierował prośbę do
radnej Haliny Lewandowskiej, aby wycofała przedmiotowe pismo.
Radna Halina Lewandowska odpowiedziała, że nie chce wycofać tych uwag
skierowanych do Rady, ponieważ sposób w jaki ja zgłaszam uwagi uważam za
zgodny, zawsze było tak, że Przewodniczący zapraszał radnego, które uwagi
uwzględnić, tutaj nie było współpracy Przewodniczący-radny. Dostałam krótkie
pismo, mówiliśmy o tym na poprzedniej sesji... o takich sprawach trzeba mówić.
Może jakby tak było, dostał Pan pismo poprosiłby mnie, jak Pan ma swoje dyżury,
to ja bym przyszła porozmawialibyśmy, coś ustalili. A tak przepychamy się
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pismami, albo na forum wręcz. Nie ma jakiejś woli współpracy, ja tego nie
wyczuwam. Uważa, że nie w ten sposób powinien być traktowany radny.
Radny Tadeusz Dalgiewicz powiedział, aby zakończyć tą dyskusję.
Przewodniczący Rady powiedział, że § 38 pkt 6 Statutu Miasta i Gminy Żarów
mówi o tym, że „z sesji Rady sporządza się protokół, który zawiera przebieg obrad,
a w szczególności streszczenie wystąpień...”. Takie streszczenie napisała Pani
protokolantka, Wojewoda to przyjął, a Pani teraz chce, żebyśmy zmieniali zapisy.
Gdyby to było istotne dla podjęcia tej uchwały, gdyby uchwała była niezgodnie
podjęta to Wojewoda by nam to zarzucił. Jest nadzór Wojewody, który nie
stwierdził żadnych uchybień, a my się tutaj za przeproszeniem „kopiemy z
koniem”. W związku z tym ja kończę tą dyskusję, ponieważ Pani radna nie chce
wycofać swojej tej skargi przechodzimy do głosowania.
Radny Tadeusz Reruch powiedział, czy nie można, aby Państwo we dwoje zostali
i porozmawiali. Troszeczkę uległości.
Przewodniczący Rady powiedział, że to jest pismo do Rady więc my musimy to
przegłosować, nie będziemy głosować tylko wtedy, gdy radna wycofa je. Ponieważ
radna nie chce wycofać, w związku z tym musimy głosować.
Radny Robert Kaśków powiedział, że ma podobną opinię, jak radny Tadeusz
Dalgiewicz. Uznaję prawo radnej Haliny Lewandowskiej do tego, aby domagała się
tego, czego się domaga, ma do tego prawo, ma prawo być poważnie traktowana.
Dostrzegam wyraźnie po jednej i po drugiej stronie zapieczenie, najlepszym tego
dowodem jest to, że radna Lewandowska prosi o protokół drogą elektroniczną, a
ponieważ nie jest jeszcze opublikowany Statut po nowemu, Przewodniczący mówi
jej w naszym towarzystwie nie. To jest brak dobrej woli. Ja tego nie
komentowałem ale wracam do tego, żeby pokazać żebyśmy nie musieli się tym
zajmować. Ja nie chcę się tym zajmować. Obie strony muszą pójść na jakiś
kompromis. Czasami warto ustąpić. Bo nic by się nie stało gdyby wycofała i nic
by się nie stało, gdybyśmy ujęli te uwagi do protokołu. To nie posuwa nas nijak
do przodu, tylko nas antagonizuje.
Przewodniczący Rady powiedział odnośnie przekazania protokołu drogą
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elektroniczną. Protokół zanim pójdzie mailem jest przygotowany, ja go sprawdzam
pod względem merytorycznym, ortograficznym i w naszym obecnym statucie jest
zapis, że na dzień przed sesją ma być udostępniony w Biurze Rady, w związku z
tym czy radną Halinę Lewandowską będzie zadowolało to, że dostanie protokół na
dzień przed sesją?
Radna Halina Lewandowska powiedziała, że jak najbardziej.
Przewodniczący Rady powiedział, że dla Pani Lewandowskiej robi wyjątek i na
dzień przed sesją dostanie mailem protokół.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania uwag wniesionych do
protokołu nr 11/2011 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2011
roku przez radną Halinę Lewandowską. W wyniku głosowania przy 3 głosach „za”,
7 „przeciwko” i 2 „wstrzymujących się” uwagi do protokołu nie zostały wniesione.
7. Przedstawił zaproszenie dla radnych do udziału w spotkaniu „Postaw na
Eurozarządzanie”.
Przewodniczący obrad przystąpił do następnego punktu porządku obrad.
Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z
dnia 30 sierpnia 2011 roku.
Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż protokół był udostępniony do
wglądu w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz podczas obrad sesji, w
celu naniesienia ewentualnych uwag. Skoro uwagi nie zostały wniesione
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie oświadczył, że powyższy protokół został
przyjęty przez Radę Miejską w Żarowie.
Ad VII. Zakończenie obrad Sesji Rady Miejskiej w Żarowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej oznajmił, iż wyczerpany został porządek obrad,
po czym zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2011 roku.

…......................................
Protokołowała:

…..........................................
Przewodniczący obrad:
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