Protokół Nr VII/2011
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 31 marca 2011 roku
Rozpoczęcie: godz. 11:00
Zakończenie: godz. 12:50
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.
Nieobecny:
1. Radny Mariusz Bryła.
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 zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Nikt z radnych
nie wniósł uwag.
Ad III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt 1. Projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3
Projekt szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Pani Renata Dawlewicz.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do tego projektu uchwały.
Nikt z radnych nie miał pytań.
Radny Tadeusz Reruch miał prośbę odnośnie załączników, które są nieczytelne
w małym formacie i żeby przygotowywać je w większym formacie.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że będą one przygotowywane tak, aby były

czytelne.
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 przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejskiej
w Żarowie przy 12 głosach „za”, 2 „przeciw, 0 „wstrzymujących się”

podjęła

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4
Uchwała Nr VII/32/2011
Pkt 2. Projekt w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy Żarów na 2011
rok. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są pytania do tego projektu uchwały.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie zwiększenia środków w rozdz.
75022 § 3030 na wypłaty diet dla radnych.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że to jest wniosek Pani Agnieszki Szykownej, który
dotyczy planowanego podwyższenia diet dla radnych.
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, 0 „wstrzymujących się”

podjęła

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 6
Uchwała Nr VII/33/2011
Przewodniczący Rady zarządził 10 min. przerwę.
Po krótkiej przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.
Pkt 3. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2012r. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7

Burmistrz

Leszek

Michalak

omówił

przedmiotowy

projekt

uchwały

oraz

poinformował o działalności funduszu za zeszły rok. Jeżeli zostanie podjęta
uchwała, to we wrześniu br. rozpoczną się zebrania wiejskie i wówczas będzie
konkretne przeznaczanie środków omawiane z mieszkańcami w formie uchwał
wiejskich na kolejny rok.
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.
Przewodniczący komisji ds. Rolnictwa Pan Mieczysław Myrta przedstawił opinię
komisji, komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący komisji ds. Budżetu i Gospodarki 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 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” uchwała
została podjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8
Uchwała Nr VII/34/2011
Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu.
Pkt 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności
nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali oraz zmianę
wysokości udziałów w prawie własności działki nr 95/1, położonej w Żarowie przy
ul. Szkolnej 1.
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.
Nikt z radnych nie miał pytań, wobec powyższego Przewodniczący poprosił
o opinię Komisje.
Przewodniczący komisji ds. Budżetu i Gospodarki, Pan Kazimierz Kozłowski

przedstawił opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy

projekt uchwały

pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej
uchwały. W wyniku głosowania przy 13 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”
uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 10
Uchwała Nr VII/35/2011
Pkt 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla ZWiK Sp. z o.o. w
Żarowie na lata 2011 – 2013. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 11
Przedmiotowy projekt 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 pytań, wobec powyższego Przewodniczący poprosił
o opinię Komisji.
Przewodniczący komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, komisja zaopiniowała
ten projekt uchwały pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej
uchwały. W wyniku głosowania przy 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
uchwała została podjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 12
Uchwała Nr VII/36/2011
Pkt 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 13

Przedmiotowy projekt omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania odnośnie tej uchwały.
Radny Norbert Gałązka - rozmawiał z kolegą, któremu powiedział, że podwyżki
są nieznaczne, większe w mieście, mniejsze na wioskach, po czym on stwierdził,
„a co mnie wioska obchodzi”. Poszedł tym tropem i stwierdził, że dużo podnosi się
cenę ścieków a mniej cenę wody. Podwyżka jest potrzebna, bo będą inwestycje.
Ale nie wydaje mi się, że w mieście są bardziej zamożni ludzie. Jeżeli już musi być
podwyżka to rozłożyć ją na ludzi.
Burmistrz Leszek Michalak – Pan Prezes ZWiK omówił już szczegółowo tą sytuację
na komisji i powiedział, że ustawowo zabronione jest w spółkach finansowanie
wskrośne. Co to oznacza? Jeżeli koszty występują przy kanalizacji. Nie może być
tak, że mieszkańcy wiosek pokrywają koszty kanalizacji w mieście. Wewnętrzne
finansowanie jednej grupy przez drugą jest zakazane i biegły rzeczoznawca te
rzeczy by wyłapał. Różnica kwot wynika z faktycznie ponoszonych kosztów.
Największym kosztem są awarie i naprawy kanalizacyjne.
Radny Robert Gałązka – koszty remontów są niskie w stosunku do dostarczania
wody.
Burmistrz Leszek Michalak - w koszcie funkcjonowania zakładu 43% to koszt
związany z odbiorem kanalizacji przez oczyszczalnie.
Radna Urszula Ganczarek – każdy z nas płaci podatki i jeżeli są większe
inwestycje w mieście to nikt z nas nie mówi a co nas obchodzi miasto. My też
chcielibyśmy mieć kanalizację na wsi, ale płacimy za ścieki. My musimy
wynajmować wóz asenizacyjny do wywozu tych nieczystości i tak płacimy więcej,
niż mieszkańcy miasta, ale o tym nie mówimy.
Radna Halina Lewandowska – dobrze by było wiedzieć, że często inwestorzy
którzy budują domy, to kupują materiał współpracując ze ZWiK-iem i jest
wykonana taniej ta instalacja niż kanalizacyjna.
Burmistrz Leszek Michalak – jeżeli są grunty sprzedane przez Gminę, to Gmina
dokłada na materiał, jeżeli grunty sprzedane są przez osobę prywatną,
to podpisane jest porozumienie między Zakładem a osobą prywatną, gdzie
mieszkaniec zapewnia materiał, a Zakład dokonuje budowania.
Radny Robert Kaśków – chciałbym podtrzymać swoją opinię z wczorajszej
komisji. Podnosząc cenę wody w ten sposób, że dla gospodarstw domowych będzie
ponad 9% podwyżki, a dla ścieków 18% tak naprawdę my znaczną część

inwestycji przelewamy na mieszkańców i tu już jestem przeciw. My możemy jak
w latach poprzednich albo wyrównać stratę, czy ewentualnie dopłacić ZWiK tak,
aby tych kosztów nie ponosili mieszkańcy. Mieszkańców, których reprezentuję nie
są na tyle zamożni by ponosić tego typu koszty, dlatego będę przeciw.
Radny Tadeusz Reruch – podwyżka jest zasadna, ale czy musi się to rozkładać
na mieszkańców. Na pewno nie będę głosował za podwyżką tych cen wody.
Burmistrz Leszek Michalak – nie chciałbym rozróżniać na mieszkańców miasta
i wioski, tu chodzi o ścieki, które wpływają do kanalizacji burzowej do 1994 roku
istniał przepis, który pozwalał mieszkańcom to robić, teraz nie wolno.
Radny Norbert Gałązka – jak widzę cenę wody mimo podwyżki widzę najtańszą.
Radny Tadeusz Reruch – uzasadnienie do uchwały jest naprawdę czytelne
i wiarygodne.
Radna Urszula Ganczarek – chciałam przypomnieć, że w poprzedniej kadencji
była mowa tylko o tym, żeby zmniejszyć dopłaty do zakładu wodociągów
z budżetu gminy, żeby zakład samofinansował się, a tutaj słyszymy od pana
radnego Kaśkowa, że on nie jest za podwyżką, którą mają ponieść mieszkańcy,
tylko za tym aby gmina dopłaciła z budżetu, a budżet gminy to kto, to nie my
mieszkańcy?
Radny Robert Kaśków – nie chodzi o samofinansowanie się tylko o inwestycje.
My możemy dołożyć na inwestycje ale nie musimy.
Burmistrz Leszek Michalak – ten majątek jest budowany z pieniędzy wodociągów
i gmina dopłacała w poprzednich latach.
Radna Urszula Ganczarek – pamiętajmy, że mamy myśleć o dobru mieszkańców
i nie w taki sposób, że nie ustalamy żadnej podwyżki, to nie będzie żadnej
inwestycji, tylko w taki sposób, aby żyło im się jak najlepiej tzn. aby ta sieć
wodociągowa była sprawna, jak najmniej awaryjna.
Radny Robert Kaśków - zapewniam Panią radną, że mieszkańcom żyje się lepiej
jak płacą mniej.
Dalszych głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący poprosił komisje
o przedstawienie stanowiska w sprawie powyższego projektu.
Przewodnicząca komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, komisja zaopiniowała
ten projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski

przedstawił opinię komisji, komisja zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej
uchwały. W wyniku głosowania przy 10 „za”, 4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
uchwała została podjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 14
Uchwała Nr VII/37/2011
Pkt 7. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żarowie,
przy ul. Dworcowej. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 15
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik zapytał czy radni mają
pytania do tego projektu uchwały.
Nikt z radnych nie miał pytań, wobec powyższego Przewodniczący poprosił
o opinię Komisji.
Przewodniczący komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, opinia w sprawie tego projektu uchwały jest
pozytywna.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej
uchwały. W wyniku głosowania przy 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
uchwała została podjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 16
Uchwała Nr VII/38/2011
Pkt 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/105/2008 Rady
Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za
usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie oraz za pobyt dziecka w
grupie żłobkowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 17
Przedmiotowy projekt omówił Burmistrz Leszek Michalak, porządkujemy zmianę
nazwy Bajkowego Przedszkola oraz pani dyrektor poprosiła o urealnienie stawki
żywieniowej dziennej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik zapytał czy radni mają
pytania do tego projektu uchwały.
Nikt z radnych nie miał pytań, wobec powyższego Przewodniczący poprosił
o opinię Komisje.
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Kultury Pan Mariusz Borowiec przedstawił
opinię komisji, komisja wyraziła opinię pozytywną w sprawie przedmiotowego
projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, komisja wyraziła opinie pozytywną nt. przedmiotowego
projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 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 VII/39/2011
Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad,
tj. do sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Żarów.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik Nr 19
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
sprawozdania.
Radna Halina Lewandowska – zapytała odnośnie zamiany działek w Żarowie
na kwotę 81.081,60 zł. Co to była za zamiana i których działek dotyczy?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przygotuje informacje na piśmie.
Radna Halina Lewandowska – zapytała o przygotowanie wynajmu świetlic
wiejskich w Wierzbnej, Mrowinach i Kalnie. O co w tym chodzi?
Burmistrz Leszek Michalak – odpowiedział, że tam jest umowa pod wynajem.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
Przewodniczący zapytał, czy radni mają interpelacje?
1. Radna Halina Lewandowska – zapytała odnośnie placu zabaw w Mrowinach,
który stoi na terenie szkolnym. Dzieci mogą tam przebywać jak otwarta jest

szkoła, natomiast po lekcjach oraz w okresie wakacyjnym ten teren jest
ogrodzony i zamknięty. Prosi, aby w następnych Planach Odnowy Wsi pomyśleć
o takim placu zabaw dla wszystkich dzieci przez cały rok. Są miejsca w
Mrowinach, gdzie można by było taki plac postawić.
Radna zapytała również czy plac zabaw, który stoi na terenie szkoły został
przypisany szkole?
2.

Radna

Halina

Lewandowska

–

zapytała

odnośnie

dowozu

dzieci

niepełnosprawnych i wypadku, który zdarzył się niedawno w Mrowinach, gdzie
dziewczynkę wysiadającą z busa potrącił samochód. Pyta, dlaczego ten kierowca
wysadzał tą dziewczynkę na ulicy, gdzie nie ma wysepki, a powinien przed
domem, pod adresem zamieszkania?
Burmistrz Leszek Michalak – odpowiedział, że w umowie jest jednoznacznie
zapisane, teraz tą sprawę bada policja, a jakie będą skutki dla tego kierowcy
zobaczymy, będziemy o tym poinformowani.
3. Radna Halina Lewandowska –

powiedziała, że będzie interweniowała

w Służbie Drogowej o odmalowanie i odświeżenie pasów dla pieszych. Prosi
również Urząd o interwencję w tej sprawie oraz w sprawie ustawienia znaku
ostrzegawczego

przed

znakiem

przejście

dla

pieszych

na

ul.

Szkolnej

w Mrowinach, który jest blisko pasów, tuż przed pasami dla pieszych.
4. Radna Halina Lewandowska – prosi o uzupełnianie danych na BIP-ie, nie ma
np. wszystkich zarządzeń.
5. Radna Halina Lewandowska – zapytała odnośnie wynajmu świetlicy wiejskiej.
Panie chcą ćwiczyć na świetlicy, instruktorce miałyby płacić symboliczną sumę,
a Pani świetlicowa zgłosiła to do gminy i powiedziała, że muszą zapłacić za
wynajem tej świetlicy. Te osoby powiedziały, że społecznie remontują świetlicę
społecznie, a jak chcą z niej skorzystać to muszą zapłacić. Pyta, dlaczego nie
mogą z niej skorzystać za darmo?
Burmistrz Leszek Michalak – odpowiedział, że obojętnie czy to jest wynajem
świetlicy wiejskiej, czy hali w Imbramowicach, to co jest związane z poniesieniem
kosztów związanych z prowadzeniem działalności komercyjnej a powoduje koszty
jest to związane z wynajęciem sali. Powiem Państwu, że są również odwrotne

głosy, że opłaty są zbyt niskie, bo dochodzi do zniszczeń. Opłaty, które są
zabezpieczają

zużycie energii, zużycie wody. Co do pracy społecznej to trzeba

pamiętać, że mieszkańcy sami remontują, ale pieniądze na materiały w ramach
funduszu sołeckiego przekazuje gmina ze swojego budżetu. Oczywiście dzięki
temu, że mieszkańcy się angażują dochodzi do remontów szybciej, bo nie trzeba
wynajmować firm.
Radny Robert Kaśków – powiedział, że podziela argumentacje Pana Burmistrza,
ale jednocześnie dobrym pomysłem jest, aby jakoś szacować ten wkład jaki
ponoszą mieszkańcy gminy, aby nie zabijać w nich inicjatywy. Ja zrobiłbym w ten
sposób: umawiamy się powiedzmy na malowanie oszacujemy, że to będzie tyle
i tyle w związku z tym wy będziecie mogli skorzystać ze świetlicy w takim
wymiarze. Będzie to uczciwie i klarownie. Zgadzam się, że nie może być za darmo,
bo to co za darmo nie jest szanowane, jest dewastowane i niszczone.
Burmistrz Leszek Michalak – to jest ciekawy głos, faktycznie można się przyjrzeć
pod tym kątem, żeby oszacować.
Radna Urszula Ganczarek – poruszyła kwestie aktywności wiejskiej, jeżeli te
Panie chcą spotkać się i prowadzić aerobic same, to powinny mieć udostępnioną
świetlicę za darmo, ale jeżeli przyjeżdża tam Pani instruktor, która bierze za to
pieniądze jest to prowadzenie działalności gospodarczej. Ona przyjeżdża i zarabia
na tym, jest to wtedy wynajem zwykły świetlicy. Uważam, że kaucja jest za niska,
200 zł plus Vat, zimową porą nie wystarcza nawet na ogrzewanie, a co dopiero
na szkody, które następują po wynajęciu świetlicy.
Radna Halina Lewandowska – poproszę o odpowiedź na piśmie, abym mogła
Paniom ją przekazać. Natomiast jeżeli będą to Panie tylko z wioski, czy też muszą
pisać podanie?
Burmistrz Leszek Michalak – podanie trzeba napisać zawsze, natomiast jeśli
to będą osoby z wioski i nie będzie to komercja, to sprawa jest oczywista
nie naliczamy opłat. Natomiast, jeśli jest to rzecz komercyjna, to jest to opłaty
muszą być naliczane i pobrane.
6. Radna Halina Lewandowska – zapytała, ilu pracowników, po nowym roku
zostało zatrudnionych w Urzędzie i na jakich stanowiskach?

Burmistrz Leszek Michalak – po nowym roku były zwolnienia.
7. Radny Tadeusz Reruch – prosi o obniżenie studzienek kanalizacyjnych
(kratek ściekowych) na ul. Łokietka w Żarowie na odcinku 50 m, koło kiosku
RUCh-u. Woda wylewa się na zewnątrz i nie ma jak przejść na drugą stronę.
8.

Radny

Tadeusz

Reruch

–

zapytał

odnośnie

wprowadzenia

ruchu

jednokierunkowego na ul. Łokietka, czy można rozważyć możliwość pozostawienia
ruchu dwukierunkowego i zrobić wnęki pomiędzy drzewami, nie wycinąjąc
ich, wtedy tam wejdzie ok. 13 samochodów.
Burmistrz Leszek Michalak – jest to powtórnie analizowane pod kątem tirów, stąd
jeśli nie uda się zrobić poprzecznego parkowania, to przynajmniej wzdłuż,
poszerzający prześwit samej drogi. Ponieważ zaczynamy prace interwencyjne, jest
to jeden z priorytetów na ten rok.
9. Radny Robert Kaśków – zapytał, jakie były szczegółowe ustalenia spotkania
między

Panem

Burmistrzem

a

Panem

Ryszardem

Dykcikiem,

związane

z funkcjonowaniem, zasadami współpracy Gminnego Centrum oraz Teatru
Bezdomnego?
10. Radny Robert Kaśków – zapytał odnośnie parkingu na ul. Kazimierza
Wielkiego, kto jest nowym dzierżawcą i jakie uzgodnienia poczynił z nim Pan
Burmistrz?
Burmistrz Leszek Michalak – próbuję się z nim skontaktować, a mieszka on
w lubuskim. Ja nie widzę tutaj jakiegoś obszaru sporu, ale trzeba się z nim
spotkać i porozmawiać. Z pracami ruszymy po 15 kwietnia.
11. Radna Urszula Ganczarek – złożyła interpelacje związaną z porozrzucanymi
śmieciami

znajdującymi

się

w

rowach

i

przy

drogach

między

Tarnawą

a Mrowinami. Zapytała czy budynki jednorodzinne zamieszkałe, a nie odebrane
mają obowiązek zawrzeć umowę z Zakładem Usług Komunalnych. Czy można
z tym coś zrobić?
12. Radny Tadeusz Reruch – prosi Pana Przewodniczącego Rady o wyjaśnienie
sprawy odnośnie Teatru Bezdomnego, która podana została do wiadomości
publicznej przez rzecznika Urzędu p. Adama Rakoczy, a dotyczyła plotki, którą
powiedział jeden z radnych, który rzekomo był w Teatrze.

Burmistrz Leszek Michalak – to jest przedruk z Wiadomości Świdnickich.
Przewodniczący Rady – jeżeli to jest pytanie do mnie, to ja postaram
się odpowiedzieć.
13. Radny Mieczysław Myrta – zapytał czy w najbliższym czasie będzie
remontowana droga Kalno – Żarów?
14.

Radny

Tadeusz

Pudlik

– zapytał, odnośnie naprawy placu zabaw

na ul. Zamkowej, który jest zdewastowany. Prosi o generalny przegląd wszystkich
placów zabaw w gminie.
Burmistrz Leszek Michalak – odpowiedział, że jesteśmy po przeglądzie wszystkich
placów zabaw w gminie. Od 15 kwietnia będą one remontowane.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z radnych chce jeszcze złożyć
interpelacje. Nikt nie chciał już zgłosić interpelacji, więc Przewodniczący przeszedł
do następnego punktu porządku obrad.
Ad.VI. Przyjęcie protokołu Nr VI/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia
03 marca 2011 roku.
Przewodniczący 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 naniesione oświadczył,
że protokół został przyjęty przez Radę Miejską w Żarowie.
Przewodniczący

poinformował

radnych,

że

otrzymali

druki

oświadczeń

majątkowych i muszą je wypełnić i dostarczyć do Biura Rady do 30 kwietnia 2011
roku jest to oświadczenie za ubiegły rok. Oznajmił również radnym,
że niewypełnienie oświadczenia majątkowego jest równoznaczne z wygaśnięciem
mandatu radnego.
Przewodniczący zwrócił się z prośbą do radnych, za których materiały na sesje
oraz inne pisma odbiera osobiście radna Halina Lewandowska, aby na piśmie
upoważnili radną do ich odbioru. Radny Robert Kaśków, jako przewodniczący
klubu „Razem dla Żarowa” ustnie zadeklarował, że upoważnia radną do odbioru
4 egzemplarzy materiałów na sesje, to samo potwierdził radny Tadeusz Reruch.

Ad VII. Zakończenie obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2011r:
Przewodniczący Rady Miejskiej oznajmił, iż wyczerpany został porządek obrad,
po czym zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2011 roku.

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

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

