Protokół Nr VI/2011
sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 03 marca 2011 roku
Rozpoczęcie: godz. 11:00
Zakończenie: godz. 12:30
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
Następnie minutą ciszy Radni uczcili pamięć zmarłego Sołtysa wsi Pyszczyn Pana
Walentego Wudela.
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 Miejskiej w Żarowie zapytał radnych, czy mają uwagi do
niniejszego porządku. Uwag nie było.
Ad III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt 1. Projekt w sprawie

nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w

Żarowie, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3
Projekt omówiła Pani Anita Denes - Ziemkiewicz Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żarowie.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do tego projektu uchwały.
Nikt z radnych nie miał pytań. W związku z tym Przewodniczący poprosił Komisje
Rady o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.
Przewodniczący komisji ds. Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Pan Mariusz
Bryła przedstawił opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.

Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska w
Żarowie przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się”

podjęła

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4
Uchwała Nr VI/27/2011
Pkt 2. Projekt w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej
prognozy

finansowej

oraz

przebiegu

wykonania

planów

finansowych

samorządowych instytucji kultury. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5
Przedmiotowy projekt omówiła Pani Skarbnik Renata Dawlewicz.
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są pytania do tego projektu uchwały.
Radna Halina Lewandowska zapytała, czy radni mogą otrzymywać szczegółowe
informacje planu pierwotnego i planu po zmianach.
Pani Skarbnik odpowiedziała: zrezygnowaliśmy z planu pierwotnego, dlatego że te
informacje, w związku z dużą ilością tabel są nieczytelne. Uznaliśmy, że plan
dotyczący prognozy będzie to plan po zmianach na koniec czerwca. Natomiast
taki zakres jaki jest tu określony, niewiele odbiega od informacji, którą robiliśmy
dotychczas. Choć według nowych przepisów on powinien być zrobiony w takiej
szczegółowości, nie mniejszej niż nasza uchwała budżetowa na rok 2011. O ile
jest taka konieczność, że należy wykazywać będziemy tak robić, a myślę, że
najistotniejszy jest plan po zmianach.
Nie wszyscy radni chcieli takie dane, w związku z czym Przewodniczący Rady
zapytał Komisje 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, 1 „wstrzymującym się”

podjęła

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 6
Uchwała Nr VI/28/2011

Pkt 3. Projekt w sprawie

wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności

nieruchomości położonej w Mrowinach. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7
Projekt uchwały omówił z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki.
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 pytań, wobec powyższego Przewodniczący poprosił o
opinię Komisji ds. Budżetu i Gospodarki.
Przewodniczący komisji, Pan Kazimierz Kozłowski przedstawił opinię komisji,
komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Po tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” uchwała
została podjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8
Uchwała Nr VI/29/2011
Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Pkt 4. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9
Projekt omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik otworzył dyskusję nad
projektem uchwały i zaproponował powołanie do komisji Przewodniczącą klubu
„Wspólnota” Panią Urszulę Ganczarek, Przewodniczącego klubu „PSL” Pana
Mieczysława Myrtę oraz Przewodniczącego Klubu „Razem dla Żarowa” Pana
Roberta Kaśków oraz zaproponował Panią Kamilę Madej. Wszyscy radni wyrazili
zgodę na członkostwo w komisji.
Przewodniczący zapytał, czy radni mają jeszcze inne propozycje.
Radny Robert Kaśków zaproponował, aby do komisji wszedł jeszcze jeden
przedstawiciel radnych niezależnych, albo Pani Maria Tomaszewska, albo Pan
Norbert Gałązka.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że ze strony Urzędu będzie wsparcie w
postaci radcy prawnego.

Przewodniczący Rady dodał, że każdy radny będzie mógł do komisji na piśmie
wnieść swoje uwagi i wnioski, które będą rozpatrywane przez Komisję.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z dwóch radnych zgadza się na członkostwo w
komisji.
Pan Norbert Gałązka wyraził zgodę na udział w komisji.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej
uchwały, ze składem doraźnej komisji statutowej: Pani Urszula Ganczarek. Pan
Mieczysław Myrta, Pan Robert Kaśków, Pani Kamila Madej, Pan Norbert Gałązka.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 10
Uchwała Nr VI/30/2011
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie poinformował, że zwoła Komisję
statutową po 08 marca 2011r., po przyjeździe z partnerskiego miasta Lohmar w
Niemczech.
Pkt 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Żarów.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 11
Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały.
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 pytań.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej
uchwały.

W

wyniku

głosowania

przy

15

głosach

„za”,

0

„przeciw”,

0

„wstrzymujących się” uchwała została podjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 12
Uchwała Nr VI/31/2011
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwy.
Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad,
tj. do sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Żarów. Zapytał, czy radni
mają pytania do przedmiotowego sprawozdania.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik Nr 13
Burmistrz Leszek Michalak przedstawił dwie informacje uzupełniające, odnośnie
pikiet pod zakładami Daicel oraz AKS i w związku z tym przyjazd Polskiego Radia
w dniu dzisiejszym.
Następna informacja związana ze sprzedażą udziałów. Burmistrz powiedział, że
jesteśmy po przeprowadzeniu negocjacji, jeżeli chodzi o 35,95% udziałów, tj.
4.369 udziałów o wartości 50 zł każdy, na łączną sumę 218.450,00 zł, to jest ta
reszta którą mamy w Zakładzie Usług Komunalnych. W wyniku negocjacji została
ustalona cena o 86% wyższa, tj. 406.235,00 zł. To jest ostatni moment, aby ten
Zakład sprzedać korzystniej, czyli drożej niż wynosi wartość księgowa, z kilku
powodów. Pierwszym powodem jest nowa ustawa, która wchodzi, odbywają się
szkolenia w tym zakresie i myślę, że jeszcze w tej kadencji zostanie wprowadzona.
To jest ustawa, która mówi o tym, że każda z gmin w Polsce będzie w trybie
podatkowym skupowała śmieci od mieszkańców, organizowała przetarg na odbiór
i firma, która wygra ten przetarg będzie to realizowała. Nie ma najmniejszego
sensu byśmy trzymali swoją firmę, która tak czy inaczej będzie startowała w
przetargach. Drugi powód jest taki, że realnie wejdzie konkurencja. Negocjacje
odbyły się z większościowym udziałowcem, nie ma więc zagrożenia, że coś
niedobrego się wydarzy. Chciałbym Państwa poinformować, że na terenie naszej
gminy 10 zakładów ma koncesję na odbiór śmieci, czyli na dzień dzisiejszy 10
firm może przedstawiać swoją ofertę na odbiór, a są to:
1.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. Żarów,

2.

Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o., Świdnica,

3.

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Spółka z o.o. Trans – Formers

Wrocław,
4.

ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o. Wałbrzych,

5.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. Wrocław,

6.

SULO Polska Sp. z o.o.,

7.

Remondis Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu,

8.

Usługi Transportowe - Ryszard Śladowski Mrowiny,

9.

P.P.H.U. MAG-GAZ Danuta Hordyniec Pożarzysko,

10.

Transport Samochodowy Romuald Chromy Burkatów.

Radna Halina Lewandowska – pamiętam, jak wypowiadał się na komisji Pan
Drozdowski i powiedział, że ta ustawa wejdzie w 2013 roku.
Z-ca Burmistrza – w tej chwili ten projekt jest przedłożony Radzie Ministrów,
oprócz tego są przeprowadzane konsultacje z samorządami terytorialnymi.
Wszyscy mówią, że będą chcieli podjąć tą ustawę do końca czerwca br. Natomiast
nie jest jeszcze wiadomo na 100%, czy będzie to w tej kadencji Sejmu, czy też nie.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma zapytanie do tej informacji
Burmistrza, czy do sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
Radna Halina Lewandowska – zapytała odnośnie sprawozdania z pracy
Burmistrza, na str. 3 pkt 4: „wydano postanowienie opiniujące negatywnie
wstępny projekt podziału nieruchomości w Mrowinach z powodu niezgodności z
ustaleniami planu miejscowego.”
Burmistrz Leszek Michalak – odpowiedział, że dzisiaj mamy 44 uchwały Rady
regulujące miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwałą Rady jest
obowiązek określenia minimalnej powierzchni, a w tym przypadku w Mrowinach
minimalna powierzchnia była mniejsza od minimalnej dopuszczonej uchwałą
Rady. Nie ma możliwości wydania innego postanowienia.
Z-ca Burmistrza – tam jest kwestia tego typu, że coś, kiedyś zostało zrobione bez
udokumentowania, teraz ktoś chce wyodrębnić to na czym stoi budynek. Można
powiedzieć, że kiedyś byłaby to samowola budowlana. Teraz chcą to uregulować,
na co nie wyrażają zgody pozostali współwłaściciele.
Radna Halina Lewandowska – zapytała odnośnie zarządzenia nr 18/2011 w
sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, kto jest tym
pełnomocnikiem?
Sekretarz Pani Sylwia Pawlik – odpowiedziała, że tym pełnomocnikiem jest Pan
Michał Domański.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie zapytał radnych czy mają jeszcze
pytania do sprawozdania. Radni nie mieli więcej pytań więc Przewodniczący
przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych:
Przewodniczący zapytał, czy radni mają interpelacje, wnioski, zapytania?
1. Radny Tadeusz Reruch – złożył interpelację w związku z rozjeżdżoną drogą na
ul. 1 maja w Żarowie, gdzie są ogródki działkowe. W okresie zimowym było
wywożone drzewo, grunt był bardzo twardy i nie było takich zniszczeń jakie są

teraz. Ludzie, którzy tamtędy chcą dojechać na ogródki działkowe skarżą się, że
są koleiny i droga jest zniszczona. Kto tą drogę powinien naprawić, jeżeli firma
transportowa wywoziła drzewo na zlecenie, za zgodą leśników. Może to oni
powinni tą drogę naprawić, posypać niesortem? Proszę o interwencję w tej
sprawie.
Burmistrz Leszek Michalak – sprawdzimy tą sprawę.
2. Radny Tadeusz Reruch – złożył interpelację, aby zobowiązać urzędnika, który
odpowiada za stan cmentarzy, by sprawdził, jaki jest tam okropny bałagan,
porozrzucane śmieci, i aby kontener, który został usunięty spod kaplicy ulokować
na starym cmentarzu. Prosi o reakcje ze strony Urzędu na bałagan, jaki jest na
cmentarzu.
3. Radna Halina Lewandowska – prosi o aktualizację danych na stronie
internetowej Urzędu.
4. Radna Halina Lewandowska – prosi o to, aby nie pokrywały się odpowiedzi w
interpelacjach odnośnie postawienia lamp w Mrowinach i przystanku w
Tarnawie, ponieważ radna sprawdziła, że fundusze sołeckie po jesiennych
ustaleniach, na jaki cel te środki zostaną przeznaczone, nie mają prawa ich
później przenosić. Środki przeznaczone raz przed wprowadzeniem do budżetu
mają pójść na ten cel, nie można ich przenosić.
5. Radna Halina Lewandowska –
aby

ponegocjować

z

złożyła interpelację odnośnie łatania dziur,

betoniarnią,

która

czasowo

jest

montowana

w

Siedlimowicach, aby wybetonowali nawet mniejszą warstwę na tych drogach,
ponieważ cały ten transport będzie przejeżdżał przez Mrowiny, strefą na
obwodnicę. Prosi o interwencję w tej sprawie.
Burmistrz Leszek Michalak – odnośnie funduszu sołeckiego, to każda pula w
budżecie, ma to do siebie, że jeżeli się tego nie zrobi w 100%, to powoduje
oszczędności i jest wtedy możliwość zrealizowania inwestycji w danym roku, jeżeli
nie ma tych oszczędności, to innych pieniędzy inwestycyjnych na ten cel w
budżecie na ten rok nie ma. W kwestii betoniarni, jeżeli chodzi o drogi powiatowe,
to Powiat próbuje coś z tym zrobić.

6. Radny Tadeusz Dalgiewicz – złożył interpelacje odnośnie Spółdzielni Raz,
Dwa, Trzy, która sprząta na terenie Żarowa, w miejscach widocznych, np. koło
Nefrytu jest posprzątane, a już na ul. Szkolnej jest duży bałagan. Czy ta
Spółdzielnia ma wytyczne, gdzie mają sprzątać? Należy ich przypilnować.
Burmistrz Leszek Michalak – mają wytyczne, mają umowy, sprzątają to co jest
własnością gminy.
7. Radny Tadeusz Dalgiewicz – zapytał kto z radnych jedzie do miasta
partnerskiego Lohmar w Niemczech?
Burmistrz Leszek Michalak – jedzie Z-ca Burmistrza, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
8. Radna Urszula Ganczarek – prosi o wyegzekwowanie na właścicielach
nieruchomości, lub posesji, aby wyeksponowali swój numer nieruchomości lub
posesji. Bardzo źle jest w Przyłęgowie i Mikoszowej.
9. Radna Halina Lewandowska – zapytała, czy materiały na sesję mogą
otrzymywać, każdy projekt oddzielnie.
Burmistrz Leszek Michalak – w ten sposób przygotowane są wygodniejsze, bo
wszystkie uchwały nie mieszają się z innymi sesjami.
Przewodniczący Rady – taka forma większości odpowiada i w związku z tym taką
formę książeczki przyjmiemy.
Radny Mieczysław Myrta

– w nawiązaniu do interpelacji Pani Urszuli

Ganczarek, powiedział, że rozmawiał z Panem dzielnicowym, jeżeli nie będzie
numerów na posesjach, to będą nakładane mandaty na tych mieszkańców.
Burmistrz Leszek Michalak – firma budująca, która jest też właścicielem kopalni
rozważała, czy też na rondzie nie ustawić tej betoniarni, gdyż tam im jest
wygodniej.
Radny Robert Kaśków – firma wygrała przetarg, w prezentacji był określony
asfalt, jako tańszy

materiał budowlany na łącznik autostradowy. Ale firma

skalkulowała, że takie ilości asfaltu nie są w stanie ich dowieść we właściwym
tempie, technologicznie, żeby położyć taką ilość na drogi, musieli by wozić takie
ilości asfaltu ponad 200 km. samochodami, co im się nie kalkuluje. Okazuje się,

że lepiej wybudować betoniarnię i zaproponować lepszy materiał i w ten sposób
koszty nie wzrosną, a my zyskamy lepszą nawierzchnię.
Burmistrz

Leszek

przetargowych

był

Michalak
węzeł

–

odnośnie

przenośny

o

sprostowania,

niezbędnej

w

wydajności

warunkach
asfaltowej,

przedstawili nam, że takim dysponują i mają umowy, ale ponieważ beton jest
trwalszy, to lepiej, że będzie to beton.
Radny Mieczysław Myrta – w 2004 roku kopalnia Siedlimowice wystąpiła o
rozszerzenie działalności wydobycia, miały być tam spełnione pewne warunki,
czy to jest egzekwowane? Czy betoniarnia będzie miała skutek uboczny dla
mieszkańców? Mam przypadek, że wywożą tam, gdzie Pan Bednarz miał pole, i z
kurników wywożą zdechłe kury, jajka, fetor jest okropny. Zgłosiłem to do Urzędu.
Radny Robert Kaśków – powiedział, aby Pan Burmistrz wystąpił do Pana
Starosty odnośnie betoniarni w Gołaszycach.
Burmistrz Leszek Michalak – jeśli chodzi o temat kopalni w Gołaszycach, na
jednej z najbliższych sesji będzie Państwu zgłoszony projekt uchwały odnośnie
uchwalenia studium i w studium tym ten budynek samotny w Gołaszycach,
absolutnie nie przewidujemy na terenie kopalnianym.
Radny Robert Kaśków – to bardzo dobra wiadomość zwłaszcza dla tych
mieszkańców.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z radnych chce jeszcze złożyć
interpelacje. Nikt nie chciał już zgłosić zapytania, więc Przewodniczący zaczął
czytać odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
Radny Tadeusz Reruch, zapytał czy jest sens odczytywania tych interpelacji i
jaki ma cel?
Przewodniczący Rady odpowiedział, że ponieważ jest to odpowiedź na interpelacje,
to innych radnych też to interesuje. Jeżeli będzie taka potrzeba, będzie to również
umieszczone w Gazecie Żarowskiej.
Radny Robert Kaśków stwierdził, że najlepiej będzie, jak każdy radny dostanie
kserokopię tej odpowiedzi.
Przewodniczący odpowiedział, że nie potrzeba zużywać tyle papieru, ponieważ w

ciągu roku bardzo dużo się go zużywa i zaproponował, że przeczyta przedmiotowe
odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że niezależnie od Państwa decyzji
wszystkie odpowiedzi na interpelacje są do wglądu w Biurze Rady.
Radny Robert Kaśków złożył wniosek formalny, aby jeden pakiet interpelacji
były kserowane dla Przewodniczących klubów.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Ganczarek powiedziała, że przeciwna
jest kserowaniu jakichkolwiek pism, ponieważ jest to marnotrawienie papieru.
Radny Mieczysław Myrta złożył wniosek formalny o przegłosowanie, czy te
interpelacje czytać, czy też nie.
Radny Robert Kaśków wycofał swój wniosek i powiedział, że nie jest dobrym
pomysłem czytanie tych interpelacji.
Radny Mieczysław Myrta również wycofał swój wniosek.
Przewodniczący Rady zakończył dyskusję i powiedział, że sprawę trzeba
przedyskutować na Klubach, a później na sesji.
Ad.VI. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Żarowie Nr V/2011 z dnia
27 stycznia 2011 roku;
Przewodniczący poinformował Radę, iż protokół był udostępniony do wglądu w
Biurze Rady, w celu naniesienia ewentualnych uwag oraz wyłożony na sesji Rady
Miejskiej w Żarowie w dniu 03.03.2011 roku. Skoro uwagi nie zostały naniesione
oświadczył, że protokół Nr V/2011 z dnia 27.01.2011r. został przyjęty przez Radę
Miejską w Żarowie.
Ad VII. Zakończenie obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 3 marca 2011r:
Przewodniczący Rady Miejskiej oznajmił, iż wyczerpany został porządek obrad, po
czym zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 3 marca 2011 roku.

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

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

