Protokół Nr XXV/2012
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 20 czerwca 2012 roku
Rozpoczęcie: godz. 14:00
Zakończenie: godz. 16:45
Ad. I. Otwarcie sesji:
Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję Rady Miejskiej
w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XXV 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.
W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Z-ca Burmistrza
Grzegorz Osiecki, Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz oraz mieszkańcy Gminy
Żarów.
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
na sesje. Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedmiotowego porządku.
Uwag nie było, więc Przewodniczący przeszedł do głosowania porządku obrad. W
wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. III. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za
2011 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3
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Przewodniczący Rady oddał głos Burmistrzowi Leszkowi Michalakowi, który
szczegółowo przeanalizował stan finansów Gminy w odniesieniu do lat ubiegłych.
Omówił:
1. Dochody zrealizowane w latach 2007-2011,
2. Wydatki w 2011r. w stosunku do 2010r.,
3. Wskaźnik zadłużenia w świetle obowiązujących przepisów prawa z 2010r. i
obecnie,
4. Skutki przekroczenia wskaźnika dla gospodarki finansowej gminy,
5. Zobowiązania wymagalne w latach 2007-2011,
6. Odsetki zapłacone w latach 2007-2011,
7. Działania finansowe przynoszące konkretne efekty, takie jak:
- zamknięcie negocjacji i wzrost dochodów z koncernów,
- odzyskanie podatku VAT przez Gminę,
- wyegzekwowanie należności podatkowych z zakładów Elektrolux, Yagi, FrancTextil, Proton, Polenergia Biogaz,
- przetarg na dostawę energii elektrycznej,
- zakończenie finansowania działalności MPK,
- wprowadzenie opłat z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej,
- indywidualne technologie naprawy dróg gminnych.
8. Podjęte działania organizacyjne:
- uchwalenie studium,
- powiększenie terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- poprowadzenie procedur budowy nowej magistrali średniego napięcia do
terenów podstrefy Żarów oraz budowy linii 400kV,
- przekształcenia w oświacie,
- proces przygotowania terenów mieszkaniowych przez ANR oraz POD „Relax”,
- przygotowanie programów Ekologicznych w zakresie: budowy kanalizacji w
miejscowościach Bożanów, Wierzbna, Łażany, Mrowiny,
- indywidualne kolektory słoneczne oraz oczyszczalnie ścieków,
- wyznaczenie terenów rozwoju energetyki odnawialnej,
- bioelektrownia,
- małe elektrownie wodne,
- elektrownie wiatrowe, słoneczne,
- program wykupu lokali mieszkalnych,
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- program odpracowywania zadłużeń mieszkańców wobec gminy.
9. Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w gminie z pozyskaniem środków
dotacyjnych:
- budowa drogi powiatowej nr 3396D,
- nowe miejsca parkingowe,
- samochody strażackie,
- budowa nowych chodników w Pyszczynie, Żarowie, Łażanach,
- doposażenie świetlic wiejskich, placów zabaw,
- budowa 6 dróg dojazdowych do pól,
- dotacje w zakresie melioracji,
- dotacje dla Biblioteki, OPS,
- pierwszy rok funduszu sołeckiego,
- indywidualizacja procesu nauczania w szkołach,
- wymiana międzynarodowa uczniów z Gimnazjum,
- modernizacja Bajkowego Przedszkola,
- pracownia multimedialna,
- szatnie kontenerowe dla sportowców,
- remont kaplicy cmentarnej.
Razem

w

2011

roku

pozyskano

dofinansowanie

do

41

nowych

zadań

realizowanych przez Urząd i gminne jednostki.
W I półroczu 2012 roku przygotowano 43 wnioski do objęcia współfinansowaniem
lub współrealizacją.
Burmistrz Leszek Michalak złożył podziękowania radnym za pełny rok
współpracy, za zrozumienie, zaangażowanie, za cierpliwość oraz rzeczowe
dociekanie. Złożył podziękowania również wszystkim partnerom społecznym.
Po wystąpieniu pana Burmistrza Przewodniczący Rady otworzył dyskusje i
zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego sprawozdania z wykonania
budżetu.
Radna Halina Lewandowska zapytała o spłatę kredytu 6,5 mln, który był
zaciągnięty na kilka lat na Gimnazjum i halę sportową?
Burmistrz

Leszek

Michalak

odpowiedział,

że

pełne

informacje

zostaną

przygotowane na piśmie.
Radny Robert Kaśków przedstawił stanowisko klubu radnych „Razem dla
Żarowa”?
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Stanowisko klubu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4
Radny

Robert

Kaśków

po

odczytaniu

stanowiska

klubu

powiedział,

że

rzeczywiście są pozytywne objawy działalności pana Burmistrza. Niewątpliwie
zwiększone dochody, ale przypomnę na te zwiększone dochody wcale nie złożyły
się tylko działania Burmistrza, tylko tak naprawdę rzeczy, które otrzymaliśmy
przy okazji: za tzw. drzewa związane z linią, podatki ze strefy... Rozmawiamy o
poprawie wskaźników w sytuacji, kiedy nieustannie łamiemy prawo i ustawę o
finansach publicznych, to, że zobowiązania wymagalne zmniejszyły się do ok. 900
tys. to oczywiście jest postęp, ale my ciągle jesteśmy „pod wodą”, ciągle łamiemy
prawo i RIO nieustannie zwraca nam na to uwagę. To, że płacimy mniejsze
odsetki karne, to też jest bardzo dobra wiadomość, ale smucą mnie informacje, że
są tacy płatnicy, tacy wykonawcy, którzy wykonują usługę dla nas a my płacimy
im po 433 dniach. To i jeszcze wiele innych faktów skłania mnie do opinii, że nie
jest tak dobrze, jak usłyszałem w wystąpieniu pana Burmistrza. To, że zmiana
przepisów wpłynęła na przekroczenie wskaźnika, to prawda, ale o tym ja już
mówiłem ze dwa lata temu, bo ten przepis jest znany od dawna. Podobnie jak pan
Burmistrz i pani Skarbnik wiedzą, że kolejny raz przepis zmieni się w 2014 roku i
nastąpi kolejne tąpnięcie. Zarządzający Gminą muszą o takich rzeczach wiedzieć i
nie mogą zwalać na przepis prawny tego, że mamy przekroczenie 60%.
Burmistrz Leszek Michalak odniósł się do wypowiedzi i powiedział, że
przekazuje radnym rzetelną informację, opartą o cyfry, analizy i nic na nikogo nie
zwala. Dochody w 2010 roku wynosiły 28.800 mln, po roku pracy 30.300 mln.
Liczony wskaźnik wg. przepisów w 2010r. 52,5%, po roku czasu 47,44%. Liczony
wg nowych przepisów punkt startu 69,8%, po roku czasu 62,87%. Zobowiązania
wymagalne punkt startu 2.400 mln, po roku czasu 990 tyś zł. Zapłacone odsetki
punkt startu 608 tys., po roku czasu 315 tys. zł. Niech przemówią cyfry, jako
podsumowanie efektów naszej pracy.
Radny Robert Kaśków powiedział, niech przemówią dokumenty i przypomniał o
negatywnej opinii RIO oraz krytycznej opinii po kompleksowej kontroli finansowej
RIO.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie sprawozdania na str. 97 pkt 18
chodzi o notatkę w uwagach, gdzie pisze, że wykonano koncepcję dla
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miejscowości Łażany i Mrowiny, czy ta koncepcja dla Mrowin została zakończona i
czy staracie się państwo o pozwolenie?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zostało wykonane tyle ile jest
napisane

w

sprawozdaniu.

Ewentualnie

informacje

uzupełniające

zostaną

przekazane na piśmie.
Ad. IV. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu gminy Żarów za 2011 rok.
Opinię RIO odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej. Opinia stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowej opinii i
otworzył dyskusję. Pytań nie było więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i
przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. V. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Żarów.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 6
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowej
informacji i otworzył dyskusję. Pytań nie było więc Przewodniczący Rady zamknął
dyskusję i przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. VI. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2011 rok.
Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
sprawozdania i otworzył dyskusję. Pytań nie było więc Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. VII. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2011 rok.
Stanowisko

omówiła

Przewodnicząca

Komisji

Rewizyjnej

radna

Iwona

Nieradka, która przedstawiła opinię i odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej.
Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8 i 9
Radna Halina Lewandowska zapytała, że na str. 3 opinii – „na powyższą pozycję
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Pasywów składały się: – zobowiązania wobec budżetów – 48.056,56 zł...”, wobec
jakich budżetów?
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Nieradka odpowiedziała, że w tym
momencie na to pytanie nie odpowie, musiałaby spojrzeć do dokumentów.
Radna Halina Lewandowska powiedziała, że na str. 7 opinii jest błąd pisarski
zamiast „zbyciem działów” powinno być „zbyciem udziałów”.
Ad. VIII. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta Żarów absolutorium.
Opinię RIO przedstawił i odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie.
Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 10
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowej opinii i
otworzył dyskusję. Pytań nie było więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i
przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. IX. Dyskusja.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Halina Lewandowska powiedziała, że dla niej absolutorium to nie tylko
cyferki, to również współpraca Burmistrza z mieszkańcami. Powiedziała o jednej
sytuacji, gdzie było zorganizowane przez Burmistrza spotkanie w sprawie Dnia
Dziecka w Mrowinach, na jednym była, pan Burmistrz poprosił o jeszcze jedno
spotkanie, wtedy zadzwoniła pracownica, która powiedziała, że pan Burmistrz
zaprasza panią sołtys, radę sołecką, ale nie życzy sobie, żeby przyszła radna.
Radna powiedziała, że dla niej jest to bardzo wyraźna informacja o „dobrej”
współpracy...
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że takie spotkania odbywa, to są
spotkania z radnymi, z mieszkańcami, z radami sołeckimi. W tym przypadku to
spotkanie było adresowane do sołtysa i rady sołeckiej. Pani radna Lewandowska
nie jest w żadnej z tych organizacji.
Radna

Halina

Lewandowska

powiedziała,

że

byli

zaproszeni

wszyscy

organizatorzy, a ona była wśród organizatorów.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji. Dalszych
głosów w dyskusji nie było więc Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad.
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Ad X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Żarów za 2011 rok. Projekt przedmiotowej uchwały
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 11
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje.
Radny Tadeusz Reruch zapytał odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Żarów za 2011 rok w części dotyczącej utrzymania cmentarza armii
radzieckiej, Pani Skarbnik na komisji powiedziała, że cała kwota została
wykorzystana. Co było wykonane w kwocie 2.000 zł?
Radny Tadeusz Dalgiewicz odniósł się do wypowiedzi przedmówcy i powiedział,
że rzeczywiście na uroczystości zakończenia II wojny światowej kombatanci
przechodzili przez dziurę, bo nie było klucza od furtki.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie sprawozdania z wykonania
budżetu na str. 38 – wydatki na Urzędzie gmin (miast i miast na prawach
powiatu), w tym: usługi pocztowe, usługi prawnicze itd. Jakim kosztem były
usługi prawnicze?
Radny Robert Kaśków powiedział, że w jego ocenie sprawozdanie jest zrobione
rzetelnie, oceniam je pozytywnie na tyle na ile można, co nie zmienia mojej, naszej
oceny sytuacji finansowej Gminy.
Przewodniczący Pan Mieczysław Myrta

w imieniu klubu radnych PSL

powiedział, że klub pozytywnie zaopiniował wykonanie budżetu za 2011 rok i
udziela Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium.
Przewodnicząca Pani Urszula Ganczarek w imieniu klubu radnych „Wspólnota”
wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu za 2011 rok i powiedziała, że:
„radni klubu „Wspólnota” wyrażają pozytywną opinię o wykonaniu budżetu
Gminy Żarów za rok 2011. Burmistrz, jako dobry gospodarz realizował zadania
wobec mieszkańców Gminy dbając jednocześnie o dochody i mając na uwadze
dalszy rozwój Gminy Żarów. Biorąc powyższe pod uwagę oraz pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzieleniu absolutorium z dnia 13.VI.2012r.
Klub wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Żarów za rok
2011.”
Radny Robert Kaśków powiedział, że odniósł się do wypowiedzi przedmówczyni i
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powiedział, że tak naprawdę ocena formalna zgodności z prawem RIO jest oceną
RIO i nie rodzi w tym momencie żadnych skutków prawnych, choć może rodzić w
określonych sytuacjach. To my decydujemy o tym, czy coś uznajemy za
prawidłowe, nieprawidłowe, gospodarne, czy nie. Ta pierwsza opinia RIO,
negatywna jest najważniejsza. Natomiast ta druga opinia nt. Wniosku komisji
rewizyjnej może być negatywna tylko w jednym przypadku, kiedy zostałby
popełniony błąd formalny, tzn. komisja nie odwołała się do sprawozdania, czy do
opinii RIO. Opinia RIO o sprawozdaniu jest negatywna, a opinia RIO o wniosku
komisji jest pozytywna, bo został on dobrze przygotowany. Nie myślcie Państwo,
że RIO dostało „rozdwojenia jaźni”.
Radna Urszula Ganczarek zapytała, radnego Roberta Kaśków: czy Pan myśli, że
jest tutaj jedyną osobą która rozumie te zawiłości? Bo wytłumaczył nam Pan tak,
jakbyśmy nie rozumieli tego.
Dalszej dyskusji nie było więc Przewodniczący Rady zapytał komisję o opinię.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 10
głosach „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” oraz 1 głosie nieoddanym
uchwała

w

sprawie:

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

wraz

ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2011 rok została przyjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 12
Uchwała Nr XXV/175/2012
Pkt 2. udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2011 rok. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 13
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Urszula Ganczarek powiedziała, że pani radna Szybalska pracowała w
komisji rewizyjnej, niedawno mieliśmy komisję budżetu, gdzie głosowała „za” w
przypadku wszystkich opinii, o których tutaj mówimy.
Radna Agnieszka Szybalska – Góra powiedziała, że materiały dotyczące komisji
budżetu otrzymaliśmy tuż przed samą komisją, czy ja byłam w stanie przygotować
się do tej komisji?
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Radna Urszula Ganczarek powiedziała, że jesteśmy przy punkcie zatwierdzenie
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok
2011, o tym mówimy, te dokumenty dostaliśmy zdecydowanie wcześniej. Mieliśmy
czas na przeanalizowanie, pytanie, liczenie i nie można mówić, że ktoś nie miał
czasu, albo że został zaskoczony na komisji budżetu, bo o tym powinien wiedzieć
już wcześniej.
Radny Kazimierz Kozłowski Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki
powiedział, że dałem Pani czas na przygotowanie się i zapoznanie z materiałami.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. Dalszych
głosów w dyskusji nie było więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 3 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”
Rada Miejska w Żarowie udzieliła Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium
za 2011 rok.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 14
Uchwała Nr XXV/176/2012
Burmistrz Leszek Michalak w kilku słowach podziękował radnym za udzielenie
absolutorium.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Pudlik przeszedł do realizacji
następnego punktu porządku obrad.
Pkt 3.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Przedmiotowy

Projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 15
Przewodniczący Rady oddał głos Pani Skarbnik Renacie Dawlewicz, która
omówiła projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania
do przedmiotowego projektu. Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał
o opinię Komisje.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
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Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska
w Żarowie przy 10 głosach „za”, 3 „przeciw, 1 „wstrzymującym się” podjęła
przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 16
Uchwała Nr XXV/177/2012
Pkt 4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok. Przedmiotowy
projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 17
Przedmiotowy projekt omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania do tego projektu uchwały?
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie zwiększenia planu wydatków na
zakup

usług

pozostałych

związanych

z

rozbiórką

budynku

gminnego

w

Imbramowicach, na poprzedniej sesji podejmowaliśmy też taką zmianę na
rozbiórkę budynku gminnego w Imbramowicach, czy to dotyczy tego samego
budynku?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że to dotyczy tego samego budynku,
będą potrzebne większe wydatki na rozbiórkę tego budynku.
Radna

Halina

Lewandowska

zapytała

o

zmniejszenie

planu

wydatków

zabezpieczonego na remont kaplicy cmentarnej, na poprzedniej sesji zabieraliśmy
10.000 zł, teraz 3.000 zł, z czego to wynika?
Z-ca

Burmistrza

Grzegorz

Osiecki

odpowiedział,

że

pieniądze

te

były

przeznaczone na nagłośnienie w kaplicy i udało się poprzez oferty, które
poskładały firmy zaoszczędzić.
Dalszych pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisje.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która 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 18
Uchwała Nr XXV/178/2012
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Pkt 5. organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
szkół, dla których Gmina Żarów jest organem prowadzącym. Przedmiotowy
projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 19
Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik zapytał, czy radni mają
pytania do projektu uchwały i otworzył dyskusję.
Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy to ma związek ze zwolnieniem pracowników?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak jednej osoby sprawującej na
dzień dzisiejszy obsługę księgową placówek Mrowiny i Imbramowice.
Radny Robert Kaśków powiedział, rozumiem w tej sprawie spotykał się Pan z
Dyrektorami placówek i oni wrazili swoją opinię.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to wynik zarówno konsultacji z
Dyrektorami, jak i samymi księgowymi.
Radny Tadeusz Reruch zapytał w związku z powyższym, czy to jest osoba młoda,
czy starsza?
Burmistrz

Leszek

Michalak

odpowiedział

proszę

Państwa

to

ja

jestem

odpowiedzialny za finanse Gminy, RIO zwróciła uwagę na wysokie koszty oświaty,
które idą w górę. RIO zaleciła oszczędności w dziedzinie oświaty.
Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze pytania do tego projektu uchwały.
Dalszych pytań nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poprosił o
opinię komisję.
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Kultury Pani Maria Tomaszewska
przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały. W
wyniku głosowania przy 12 głosach „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”
uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 20
Uchwała Nr XXV/179/2012
Pkt 6.

zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kalno. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 21
Burmistrz Leszek Michalak omówił trzy kolejne projekty uchwał dotyczących
Strategi Rozwoju Wsi Kalno, Kruków i Łażany.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i zapytał czy
radni mają pytania do tego projektu uchwały.
Radny Robert Kaśków powiedział, że klub radnych „Razem dla Żarowa” popiera
Strategię.
Dalszych pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisję.
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Kultury Pani Maria Tomaszewska
przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania powyższego 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 22
Uchwała Nr XXV/180/2012
Pkt 7. zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kruków. Przedmiotowy
projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 23
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i zapytał czy
radni mają pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisję.
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Kultury Pani Maria Tomaszewska
przedstawiła opinię komisji, która 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 24
Uchwała Nr XXV/181/2012
Pkt 8.

zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łażany. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 25
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i zapytał czy
radni mają pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisję.
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Kultury Pani Maria Tomaszewska
przedstawiła opinię komisji, która 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 26
Uchwała Nr XXV/182/2012
Burmistrz Leszek Michalak podziękował w imieniu Sołectw za przyjęcie
Strategii.
Pkt 9. zmiany Uchwały nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 grudnia
2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w
Żarowie. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 27
Przewodniczący Rady odczytał pismo radnego Mariusza Borowca, który złożył
swoją rezygnację z członkostwa w komisji ds. Oświaty i Kultury. Przedmiotowe
pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 28
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał czy radni mają pytania do tego
projektu uchwały.
Radny Mariusz Borowiec powiedział, że w gazecie „Razem dla Żarowa” była
informacja, że Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Kultury odszedł z komisji
dlatego, że na pewno sobie nie poradził, mówię tu do pani Lewandowskiej. Ja
kierowałem się osobistymi powodami, o których nie chciałem mówić radnym.
Radna Halina Lewandowska odpowiedziała, że napisałam nie „na pewno”, tylko
„być może”. Napisałam dlatego, że nie dostałam odpowiedzi.
Dalszych głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący obrad przeszedł do
głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 13
głosach „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” uchwała została podjęta.
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Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 29
Uchwała Nr XXV/183/2012
Pkt

10.

przystąpienia

zagospodarowania

do

sporządzenia

przestrzennego

dla

zmiany

obszaru

miejscowego

położonego

w

planu

obrębie

wsi

Bożanów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 30
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak, który
powiedział, że mieszkańcy są za usytuowaniem elektrowni wiatrowej w ich
miejscowości, co jest zapisane w protokole z zebrania wiejskiego, dlatego też na
wniosek przedsiębiorcy Burmistrz przedkłada radnym powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący obrad powiedział, że radni otrzymali do materiałów na sesję
protokół z zebrania wiejskiego. Przedmiotowy protokół stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 31
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i zapytał czy
radni mają pytania do tego projektu uchwały.
Radny Robert Kaśków zapytał, jaka jest odległość od ul. Krzywoustego i
Kazimierza Wielkiego?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ok. 2 km.
Radny Robert Kaśków powiedział w imieniu klubu radnych „Razem dla Żarowa”,
że nie ma u nich w klubie zgody, co do faktu zakładania wiatraków w Gminie, ale
rozwiązanie o którym można przeczytać w Uchwale i protokole z zebrania
wiejskiego jest bardzo dobre i tak należy tego typu trudne sprawy rozwiązywać.
Bardzo

dobrym

pomysłem

jest

deklaracja

pana

Burmistrza

o

pewnym

procentowym udziale dla mieszkańców wsi i myślę, że to przekona innych, że im
się to opłaca. Taką drogą powinniśmy iść w przypadku kontrowersyjnych kwestii.
Ja jestem za takimi rozwiązaniami.
Radny Tadeusz Reruch powiedział, że nadal na mapkach sytuacyjnych nie ma
kierunku wskazanego.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest wskazany kierunek, bo
zwracałem na to uwagę.
Radna Halina Lewandowska zapytała, czy te wiatraki mają mieć moc 3 mega, i
jakie wysokie będą?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przed nami tak naprawdę jeszcze
półtora roku zanim będziemy takie decyzje podejmowali. Dopiero uzgodnienia
środowiskowe, jak i cały szereg uzgodnień ekologicznych pokaże jakie one są
możliwe. 3 mega pojawiło się stąd, że są one najczęściej stosowane przez tego
przedsiębiorcę pochodzącego ze Szwajcarii. Stad ta moc jest tutaj przypisana, bo
ona musi być przypisana. Jeżeli nie byłaby przypisana, to można by się było
spotkać z zarzutem. Dokonywane są pomiary akustyczne, które jeżeli wskażą, że
sąsiad będzie się musiał wypowiedzieć, to jest również bardzo ważne stanowisko.
Państwo będziecie podejmowali ostateczną decyzję. W tej chwili ta uchwała
pozwala na postawienie masztów pomiarowych, one muszą pracować ok. 14
miesięcy.
Dalszych pytań nie było, więc Przewodniczący zapytał o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego

Pan

Tadeusz

Dalgiewicz

przedstawił

opinię

komisji,

która

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania powyższego 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 32
Uchwała Nr XXV/184/2012
Pkt 11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gm. Żarów (zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kalno, gm. Żarów,
zatwierdzonego uchwałą Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16
grudnia

2010r.).

Przedmiotowy

projekt

stanowi

załącznik

do

niniejszego

protokołu.
Załącznik nr 33
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i zapytał, czy
radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.
Nikt z radnych nie miał pytań, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisji.
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Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego

Pan

Tadeusz

Dalgiewicz

przedstawił

opinię

komisji,

która

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania powyższego 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 34
Uchwała Nr XXV/185/2012
Pkt 12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 35
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i zapytał czy
radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.
Nikt z radnych nie miał pytań, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego

Pan

Tadeusz

Dalgiewicz

przedstawił

opinię

komisji,

która

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania powyższego 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 36
Uchwała Nr XXV/186/2012
Pkt 13. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Mielęcin, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 37
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i zapytał, czy
radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.
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Nikt z radnych nie miał pytań, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego

Pan

Tadeusz

Dalgiewicz

przedstawił

opinię

komisji,

która

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania powyższego 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 38
Uchwała Nr XXV/187/2012
Pkt 14. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 39
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i zapytał, czy
radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.
Nikt z radnych nie miał pytań, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego

Pan

Tadeusz

Dalgiewicz

przedstawił

opinię

komisji,

która

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.
W trakcie obrad wyszła radna Urszula Ganczarek.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania powyższego projektu uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”
uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 40
Uchwała Nr XXV/188/2012
Ad. XI. Przedstawienie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Żarowie.
Przedmiotowy protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 41
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Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
protokołu i otworzył dyskusję. Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął
dyskusję i przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. XII. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
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 42
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
sprawozdania.
Radny Robert Kaśków powiedział, że w ani jednym sprawozdaniu z pracy
Burmistrza nie było żadnych informacji dotyczących kompleksowej kontroli
finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie Zarządzenia nr 71/2012
Burmistrza Miasta Żarów z dnia 31.05.2012r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia
na własność przez Gminę Żarów dwóch lokali mieszkalnych położonych w
budynku przy ul. Zamkowej 4b,4c w Mrowinach, czy to są lokale zamieszkałe,
czy pustostany?
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak odpowiedział, że to są lokale Agencji,
z którą zostało podpisane porozumienie o przekazaniu środków oraz lokali na
stan Gminy. Środki w 100% zabezpieczają potrzeby remontowe w tej chwili.
Radna Halina Lewandowska zapytała, czy to są pustostany, czy tam ktoś
mieszka?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że odpowiedź zostanie przygotowana
na piśmie.
Radna Halina Lewandowska zapytała, odnośnie złożenia 3 wniosków o wpis
hipoteki przymusowej w księdze wieczystej za zaległości w łącznym zobowiązaniu
pieniężnym oraz w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, o jakie chodzi?
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że otrzyma Pani odpowiedź na piśmie.
Nie było dalszych pytań do tego punktu porządku obrad, więc Przewodniczący
Rady przeszedł do kolejnego punktu.
Ad. XIII. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
1. Radny Robert Kaśków zapytał, czy trwały uzgodnienia PKP z Burmistrzem w
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sprawie likwidacji przejazdów kolejowych, nie chodzi o likwidację przejazdów,
tylko obsługi osobowej tychże przejazdów, które mają stać się automatyczne, czy
te wieści są prawdziwe?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że na ten moment nic mu o tym nie
wiadomo.
2. Radny Robert Kaśków zapytał, odnośnie protokołu pokontrolnego RIO, jakich
zaleceń nie wykonał Burmistrz z poprzedniego wystąpienia pokontrolnego oraz
poprosił o treść tego wystąpienia w całości.
3. Radny Robert Kaśków zapytał, dlaczego nie zostało wszczęte postępowanie
mające ustalić wysokość zobowiązania podatkowego na lata 2009-2011 w
przypadku 9 podatników? (pisze o tym w protokole na str. 2).
4. Radny Robert Kaśków zapytał, dlaczego w przypadku dwóch podatników
opodatkowano podatkiem od nieruchomości rowy, o czym jest mowa na str. 3?
5. Radny Robert Kaśków zapytał, dlaczego nie podejmowano stosownych działań
windykacyjnych i dlaczego organ podatkowy, czyli Gmina nie wystawiał
systematycznie tytułów wykonawczych? Pisze o tym w protokole pokontrolnym na
str. 3.
6. Radny Robert Kaśków zapytał, odnośnie pięciu kontrolowanych umów na
dzierżawę z czego trzy, zdaniem kontrolera podpisano bez przeprowadzenia
stosownego przetargu? Radny prosi o wyjaśnienie tej sytuacji.
7. Radny Robert Kaśków poprosił o kserokopię, czy treść pisma pana
Burmistrza będących odpowiedzią o wykonaniu wniosków lub przyczynach ich
niewykonania, zgodnie z ostatnim zdaniem Pani Prezes RIO na ostatniej 10
stronie protokołu.
8.

Radny

Tadeusz

Reruch

zapytał

kiedy

i

gdzie

będzie

zlokalizowane

pomieszczenie do celów rehabilitacyjnych?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że obszar opieki społecznej jest w
obszarze Starostwa Powiatowego. Uzgodnienia, które zapadły dotyczyły w całości
przygotowania pomieszczeń na terenie Szpitala. Nastąpiły stosowne wystąpienia
ze strony Dyrekcji Szpitala Latawiec, któremu podlega nasz szpital.
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Do

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

została

przygotowana

koncepcja

funkcjonowania z przygotowaniem specjalistów pracownic naszego szpitala.
Odpowiedź, którą okazano mi do wglądu ze Starostwa Powiatowego brzmiała
mniej więcej w ten sposób, że jest to możliwe na terenie szpitala, ale nie
bezpośrednio przez jednostkę, która podpisała umowę z NFZ. Stąd też powstała
nowa inicjatywa ona jest prowadzona przez panią Wicestarostę, powołania
stosownego stowarzyszenia. Mniej więcej przed tygodniem pytałem panią
wicestarostę, odpowiedziała, że prace są w toku. Nic gmina nie może z tym zrobić,
bo

nie jest to jej

kompetencją. Mam nadzieję, że jak najwcześniej dojdzie do

finalizacji.
Radny Tadeusz Reruch powiedział, że na poprzednich sesjach mówił pan, że jest
na etapie poszukiwań pomieszczenia do rehabilitacji.
Burmistrz

Leszek

Michalak

odpowiedział,

że

nie

posiadamy

takiego

pomieszczenia. Najsensowniejszym wydaje się być przywrócenie do pomieszczeń
szpitala. Ale Starostwo musi zakończyć to staranie o powołanie stosownego
organizmu, który będzie mógł to realizować.
9. Radna Agnieszka Szybalska - Góra zapytała odnośnie pomieszczenia na ul.
Ogrodowej 6, gdzie mieściła się świetlica SERCE, lokal jest zamknięty, czy jest
możliwość reaktywacji tej świetlicy, czy to jest kwestia Starostwa i czy można tam
zorganizować świetlicę dla dzieci niepełnosprawnych, jest ich ponad 20?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nastąpiła fuzja świetlic, wszystkie
dzieci z wyjątkiem jednego, które już wyrosło przeszły i korzystają bardzo chętnie
ze świetlicy, która jest ulokowana w Gimnazjum. Jest ona w pełni dostosowana
dla dzieci niepełnosprawnych. Nie wpłynęło żadne pismo w tym temacie od
mieszkańców, jeżeli trzeba głębiej przeanalizować, to jestem do dyspozycji. Pójście
w kierunku dobra dzieci jest mi jak najbardziej bliskie.
10. Radna Halina Lewandowska

złożyła interpelację odnośnie ugody z

Powiatem, w sprawie spłaty pozostałej kwoty 2 mln, podajże do 30 czerwca jest
termin, zapytała jaką kwotę już spłaciliśmy i czy to uda nam się spłacić?
11. Radna Halina Lewandowska zapytała jakie są szanse i na kiedy, na
kanalizację w miejscowości Mrowiny?
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12. Radna Halina Lewandowska

zapytała, jaki był koszt organizacji „Dni

Żarowa”?
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są jeszcze zapytania, interpelacje i
wnioski. Więcej pytań i interpelacji nie było. O głos poprosili mieszkańcy Żarowa,
więc Przewodniczący obrad oddał im głos.
Pani Beata Stramiec mieszkanka Żarowa przedstawiła pismo, które złożyła do
Urzędu Miejskiego w Żarowie w sprawie ograniczenia prędkości samochodów na
ul. Zamkowej w Żarowie, tam gdzie jest pas zieleni. Przewodniczący Rady odczytał
pismo.
Burmistrz Leszek Michalak ustosunkował się i odpowiedział, że natychmiast
przyjrzy się tej sprawie.
Przewodniczący Rady powiedział, że sprawą powinna zająć się również Komisja
ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i zaprosić
Komendanta Policji na posiedzenie, bo tam jest naprawdę niebezpiecznie.
Przewodniczący Rady przeszedł do kwestii organizacyjnych:
1. Przewodniczący Rady przedstawił decyzję Ministra Środowiska, która wpłynęła
do wiadomości radnych w sprawie uznania za ochronne lasów stanowiących
własność Skarbu Państwa, położone w Nadleśnictwie Świdnica. Pismo stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 43
2. Przewodniczący Rady przedstawił pismo od Wójta Marcinowic do Burmistrza
Miasta Żarów do wiadomości radnych Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie
kopalni w obrębie wsi Gołaszyce. Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 44
Sprawę omówił Burmistrz Leszek Michalak.
3. Przewodniczący Rady przedstawił pismo Wicewojewody Dolnośląskiego do Pana
Michała Boniego, do wiadomości radnych Rady Miejskiej w Żarowie, odnośnie
negatywnej opinii Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zmiany granic Miasta
Żarowa poprzez włączenie w jego obszar części terenów Sołectwa Mrowiny.
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Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 45
Powyższą sprawę omówił Burmistrz Leszek Michalak.
4.

Przewodniczący

Rady

przedstawił

rozstrzygnięcie

nadzorcze

Wojewody

Dolnośląskiego. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 46
5.

Przewodniczący

Rady

przedstawił

życzenia

dla

radnych

na

dzień

samorządowca, które spłynęły od Posłów na sejm RP oraz Senatora RP.
Ad. XIV. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 17 maja 2012 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. Radna Halina Lewandowska wniosła
uwagę, aby w protokole uwzględnić jedną poprawkę. Protokolantka powiedziała,
że poprawi, po ponownym odsłuchaniu. Więcej uwag do protokołu nie było, więc
Przewodniczący obrad oświadczył, że powyższy protokół został przyjęty przez Radę
Miejską w Żarowie.
Ad. XV. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2012 z uroczystej sesji Rady Miejskiej
w Żarowie w dniu 25 maja 2012 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. Uwag do przedmiotowego protokołu nie
było, więc Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie oświadczył, że protokół został
przyjęty przez Radę Miejską w Żarowie.
Ad XVI. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Żarowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie oznajmił, iż wyczerpany został
porządek obrad, po czym zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca
2012 roku, wypowiadając formułę: „Zamykam XXV Sesję Rady Miejskiej w
Żarowie”.

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

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