Protokół Nr XXVI/2012
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 14 sierpnia 2012 roku
Rozpoczęcie: godz. 8:30
Zakończenie: godz. 10:40
Ad. I. Otwarcie sesji:
Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję Rady Miejskiej
w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XXVI 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 15
radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.
W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Z-ca Burmistrza
Grzegorz Osiecki, Sekretarz Sylwia Pawlik, Z-ca Skarbnika Gminy Grażyna
Mrowińska oraz mieszkańcy Gminy Żarów.
Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:
Przewodniczący Rady 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 i zapytał, czy są uwagi do przedmiotowego porządku. Uwag nie było, więc
Przewodniczący przeszedł do głosowania. W jego wyniku radni jednogłośnie
przyjęli porządek obrad.
Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt 1. wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie 95% bonifikaty przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Sportowej 4 w Łażanach. Projekt przedmiotowej
uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3
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Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Radna Maria Tomaszewska powiedziała, że na sesję Rady wybierała się pani Ewa
Policht, której dotyczy sprawa, ale z przyczyn rodzinnych nie mogła dojechać.
Poprosiła radną, aby w jej imieniu poprosiła radnych, żeby przychylili się do jej
prośby.
Przewodniczący Rady powiedział, że ta pani złożyła w terminie dokumenty i
przedstawił sytuację opisaną w piśmie skierowanym do Rady Miejskiej w Żarowie
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4
Przewodniczący

Rady

przedmiotowego

projektu

zapytał

radnych,

uchwały.

czy

Dalszych

są

jeszcze

pytań

pytania

nie

było,

do
więc

Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję.
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 15
głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała została przyjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5
Uchwała Nr XXVI/189/2012
Pkt 2. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr VI/48/2003 z dnia 26 lutego
2003r.

w

sprawie

„określenia

zasad

nabywania,

zbywania

i

obciążania

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy
niż trzy lata”. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 6
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Głosów w dyskusji nie było więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i
przeszedł do głosowania projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 15 głosach
„za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała została przyjęta.
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Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7
Uchwała Nr XXVI/190/2012
Pkt 3. zmieniająca uchwałę Nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia
29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w
2012 roku. Przedmiotowy Projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8
Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Sekretarz Sylwia Pawlik.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy ktoś z radnych
ma pytania do przedmiotowego projektu uchwały. Pytań nie było, więc
Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania, w wyniku
którego Rada Miejska w Żarowie przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0
„wstrzymujących się” podjęła przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9
Uchwała Nr XXVI/191/2012
Pkt 4. nadania nazwy ulicy w mieście Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 10
Przedmiotowy projekt omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy są pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i przeszedł do
głosowania, w wyniku którego Rada Miejska w Żarowie przy 15 głosach „za”, 0
„przeciw, i 0 „wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 11
Uchwała Nr XXVI/192/2012
Pkt 5. powołania komisji doraźnej do wdrożenia nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 12
3

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę techniczną.
Po przerwie przed przystąpieniem do dyskusji pracownicy Urzędu Miejskiego w
Żarowie pan Patryk Wojak oraz pan Krystian Chęciek przedstawili i omówili
prezentację nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Po prezentacji Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają
pytania do przedmiotowej prezentacji?
Radny Mariusz Borowiec zapytał, czyli mówimy o tym, że w jakiś sposób będzie
taniej?
Radna Urszula Ganczarek odpowiedziała, że wcale nie musi być taniej.
Burmistrz Leszek Michalak omawiając prezentację powiedział, że Burmistrz
będzie ogłaszał przetarg w oparciu o to, co zostanie wypracowane przez Radę
Miejską. Może być taniej, ale wcale nie musi.
Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, czy ustawa precyzuje, że będziemy
zawierali umowę tylko z jednym odbiorcą śmieci? Bo teraz mamy ich dwóch. Czy
jeżeli będzie jeden odbiorca, to w 100% będzie w stanie obsłużyć całą Gminę? Jak
to precyzuje ustawa?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest wiele firm, które mogą stanąć
w przetargu i każda jedna może stanąć w przetargu. Jest możliwość tworzenia
obszarów funkcjonowania sektorów.
Prezes p. Waldemar Drozdowski powiedział, że w ustawie jest szczegółowo
powiedziane, że jeżeli w Gminie jest możliwość wydzielenia sektora o ilości
mieszkańców powyżej 10 tys., to taki sektor może spełniać odrębne zadanie.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że jest kilka możliwych wariantów, ale w
tym momencie to są dywagacje i to komisja musi wypracować zasady.
Przewodniczący Rady ogłosił 3 minuty przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i zaproponował, aby Rada
powołała komisję w składzie 5 – osobowym. Następnie zapytał radnych, czy są
inne propozycje.
Radny Tadeusz Reruch powiedział, że komisja ds. ochrony środowiska ma w
zakresie tematykę związaną z usuwaniem nieczystości itp. Radny zapytał, czy jest
zasadne powoływanie takiej doraźnej komisji?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zbieżność zakresu jest odczuwalne,
natomiast jeżeli chodzi o wypracowanie modelu finansowego, to już nie jest obszar
działania komisji ds. ochrony środowiska.
Radny Tadeusz Reruch powiedział, że zadał to pytanie, ponieważ w komisji ds.
ochrony środowiska jest siedem osób. To jest liczebna komisja.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że za liczna, ponieważ ciężko będzie
zebrać 7 osób dwa razy w tygodniu.
Radny Tadeusz Reruch zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady, aby
radnym skserować materiały, ustawę na komisję, aby mieli na czym pracować.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że po to będzie wybrany przewodniczący tej
komisji, aby opracował zasady działania komisji, m.in. poprzez materiały, na
których mają pracować.
Przewodniczący Rady przeszedł do propozycji kandydatów na członków komisji i
zaproponował radną Urszulę Ganczarek, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radna Urszula Ganczarek zgłosiła radną Paulinę Trafas, która wyraziła zgodę na
kandydowanie.
Radny Mieczysław Myrta zgłosił radnego Tadeusza Dalgiewicza, który wyraził
zgodę na kandydowanie.
Radna Paulina Trafas zaproponowała radną Marię Tomaszewską. Która wyraziła
zgodę na kandydowanie.
Radny Mariusz Bryła zaproponował radną Agnieszkę Szybalską – Górę, która
wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Tadeusz Dalgiewicz zaproponował radną Kamilę Madej, która wyraziła
zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady powiedział, że teraz radni będą musieli głosować nad
każdą kandydaturą z osobna, ponieważ komisja ma liczyć 5 osób, a kandydatów
jest 6.
Radny Robert Kaśków powiedział, że sześć osób się zdeklarowało, to niech
będzie sześcioosobowy skład komisji. To będzie najmniej kolizyjne rozwiązanie i
nie prowadzi nikogo w ambaras. Radny złożył wniosek formalny o sześcioosobowy
skład komisji.
Przewodniczący

obrad

powiedział, że w związku ze złożeniem wniosku

formalnego należy przegłosować wniosek, w związku z czym najpierw radni będą
głosować nad wnioskiem o 5 osobowy skład komisji.
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W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, 5 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”
radni poparli wniosek o 5 osobowy skład komisji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy głosujemy według kolejności zgłoszeń, czy
alfabetycznie. Radni przyjęli alfabetyczne głosowanie nad każdym radnym.
1. Dalgiewicz Tadeusz – głosowanie: 12 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”,
2. Ganczarek Urszula - głosowanie: 10 „za”, 0 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się”,
3. Madej Kamila - głosowanie: 11 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”,
4.

Szybalska

–

Góra

Agnieszka

- głosowanie: 6 „za”, 0 „przeciw”, 9

„wstrzymujących się”,
5. Tomaszewska Maria - głosowanie: 11 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”,
6. Trafas Paulina - głosowanie: 11 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Przewodniczący Rady ogłosił, że w wyniku głosowania do komisji zostały
powołane następujące osoby:
1. Dalgiewcz Tadeusz – 12 głosów,
2. Madej Kamila - 11 głosów,
3. Tomaszewska Maria - 11 głosów,
4. Trafas Paulina - 11 głosów,
5. Ganczarek Urszula - 10 głosów.
Przewodniczący Rady powiedział, że nie przeszła p. Szybalska – Góra Agnieszka,
która uzyskała 6 głosów.
Dalszych głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie cały projekt omawianej uchwały, z wybranym składem komisji.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” i
1 nie biorącym udziału w głosowaniu uchwała została przyjęta. Przedmiotowa
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 13
Uchwała Nr XXVI/193/2012
Pkt 6. powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na
ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015. Przedmiotowy
projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 14
Przewodniczący Rady omówił przedłożony projekt uchwały i zwrócił uwagę, że
telefonicznie poprzez osobę radnej pani Agnieszki Szybalskiej – Góry oraz radnej
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pani Urszuli Ganczarek, poinformował zainteresowane osoby, aby odebrały
złożone dokumenty. Dokumenty nie zostały odebrane w terminie, więc Rada
zgodnie

z

przepisami

prawa,

musi

powołać

taki

zespół

do

zniszczenia

dokumentów kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję
2012-2015.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby skład powyższej komisji był taki sam,
jaki był już wcześniej powołany do zniszczenia dokumentów na ławników w
wyborach na kadencję 2012-2015, tj.: radna Urszula Ganczarek, radna Kamila
Madej oraz radna Maria Tomaszewska. Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne
propozycje? Nie było innych propozycji, wobec powyższego Przewodniczący zapytał
radne, każdą z osobna, czy wyrażają zgodę na uczestniczenie w w/w komisji.
Radne wyraziły zgodę.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania całego projektu
uchwały z powyższym składem komisji. W wyniku głosowania przy 12 głosach
„za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” uchwała została przyjęta. Przedmiotowa
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 15
Uchwała Nr XXVI/194/2012
Ad. IV. 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 16
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
sprawozdania.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie Zarządzenia w sprawie powołania
zespołu ds. ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku zaistniałego podczas
działań ratowniczych prowadzonych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żarowie, o
co dokładnie chodzi?
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak odpowiedział, że przekaże informacje
na piśmie.
Radna Halina Lewandowska zapytała, czy Zarządzenie nr 95/2012 oraz
112/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005
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roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 roku w
sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie
Miejskim w Żarowie, są identyczne?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że otrzyma radna odpowiedź na
piśmie.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie punktu o wykonany remont
nagłośnienia w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Żarowie. Czy on jest już
wykonany?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zgodnie z informacją.
Radna

Halina

Lewandowska

zapytała

odnośnie

punktu

o

uzgodnieniu

warunków budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalno – Bożanów. To
znaczy, że tam będziemy robić kanalizację?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że są to wstępne warunki budowy
kanalizacji, zgodnie z informacją.
Radna Halina Lewandowska powiedziała, że na str. 8 punkty 34 i 36 są
identyczne.
Sekretarz

Sylwia

Pawlik

odpowiedziała,

że

może

to

dotyczyć

innych

przystanków.
Radny Tadeusz Dalgiewicz zapytał, odnośnie zarządcy, a dokładnie kto odbierał
dach po remoncie w budynku przy ul. Leśnej 2 w Łażanach. Dlaczego we
wszystkich punktach sprawozdania są wymienieni wszyscy mieszkańcy, gmina
jako udziałowiec w tym budynku a nie ma wykonawcy, który prawdopodobnie tą
pracę źle wykonał. Woda cieknie nie z komina, a po kominie i to jest różnica.
Sprawdzał sam, tam w kominie nie ma żadnych wykwitów, jest to lepione od dołu
i zawsze będzie ciekło. Tam nie jest prawdą, że palone jest złym opałem.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to rzeczywiście budynek, w
którym występują różne problemy. Na pewno musi być finał tej sprawy.
Rozstrzygnięcia zarządca musi przygotować. Pełną informację przygotuje dla
pana Przewodniczącego Komisji pracownik.
Radna Maria Tomaszewska powiedziała, że z tego co wie, to już jest ugoda w tej
sprawie.
Radny Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że co to za ugoda, jak wspólnota ma
kupić materiały, a większość udziałów ma gmina.
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Przewodniczący Rady powiedział, że z tego co on wie, to tam nie ma opierzenia i
ta woda będzie zawsze tam ciekła.
Radny Tadeusz Reruch powiedział, że on tam był, komin wykonany jest w
nadbudowie. Ta wilgoć, która tam jest, nie jest spowodowana wadliwym
wykonaniem komina, tylko paleniem mokrym drzewem.
Radny Mieczysław Myrta powiedział, że radni nie są od tego, żeby byli
ekspertami w dziedzinie budownictwa, są pracownicy Urzędu, którzy tą sprawą
się zajmą.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że to dobrze, że radni interesują się
sprawami, gdzie jako gmina, reprezentujemy właścicieli we wspólnocie, ale
wszelkie prace budowlane, nadzory, rozliczenia prowadzi zarządca i to wobec
niego będziemy egzekwować prawidłowość prowadzenia przez niego prac, min. w
obszarze

nadzoru

i

obszarze

usunięcia

usterek,

czy

doprowadzenia

do

prawidłowego korzystania z urządzeń wspólnych.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania do przedmiotowego
sprawozdania więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad powiedział, że
sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów zostało przyjęte i przeszedł do
następnego punktu porządku obrad.
Ad. V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
1. Radna Kamila Madej przekazała na piśmie interpelację do pana Burmistrza,
dotyczącą rozwiązania problemu ogrodzenia dzielącego nową część cmentarza z
polem ornym od strony zachodniej. Przedmiotowa interpelacja stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 17
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że rozmawiał z Prezesem ZUK
na ten temat, który ma rozwiązanie tej sprawy i mu przedstawi.
2. Radna Halina Lewandowska zwróciła się do Przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej p. Iwony Nieradki, i powiedziała, że na ostatniej sesji pytała w sprawie
opinii Komisji Rewizyjnej i miała dostać odpowiedź na piśmie, do tej pory
odpowiedzi nie otrzymała.
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Nieradka odpowiedziała, że pytała
radną, czy chce odpowiedź na piśmie, a ta odpowiedziała, że nie.
3. Radna Halina Lewandowska zapytała, odnośnie ulg na MPK, mieszkańcy
pytają czy będzie przewoźnik, który będzie respektował te ulgi, czy będzie
możliwość tańszych przejazdów?
4. Radna Halina Lewandowska odczytała pismo od mieszkańców Mrowin z ul.
Kolejowej, Krótkiej, Kwiatowej i Bocznej, w sprawie wykoszenia zachwaszczonej i
niezagospodarowanej działki rolnej, którzy proszą o podjęcie działań w tej
sprawie. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 18
Radna Urszula Ganczarek zapytała, czy Rada Sołecka spotykała się z tymi
mieszkańcami? U nas na wsi i myślę, że w większości wsi te sprawy inaczej się
załatwia, te sprawy załatwiamy u siebie.
Radna Halina Lewandowska zapytała, czy Rada Sołecka może pójść, wykosić i
zapłacić za to? Jeżeli prosi się tych ludzi i dalej nic w tej sprawie się nie dzieje, to
mieszkańcy zwracają się do Gminy. Przecież ani Sołtys, ani Rada Sołecka, ani ja
nie będziemy prywatnego pola kosić.
5. Radna Halina Lewandowska powiedziała, że kilkakrotnie zwracała się o
polerkę tablicy na boisku sportowym w Mrowinach. Otrzymała odpowiedź, że do
końca czerwca zostanie to zrobione, jest sierpień i do tej pory nic się nie dzieje w
tej sprawie.
6. Radna Halina Lewandowska zapytała o kanalizację dla Mrowin, ponieważ
odpowiedź, którą otrzymała jest niepełna, czy koncepcja dla Mrowin została
zakończona, ile kosztowała i czy staramy się o pozwolenie na budowę kanalizacji
w Mrowinach?
7. Radna Halina Lewandowska zapytała o koszt Dni Żarowa, bo ostatnia
odpowiedź jaką dostała była niepełna. Radna pyta o ogólny koszt organizacji Dni
Żarowa całej Gminy, również Gminnego Centrum, bo to jest jednostka Gminy?
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8. Radna Halina Lewandowska powiedziała, że jest kostka, którą trzeba wyłożyć
na boisku sportowym w Mrowinach, są chętni do pracy, ale brak jest osoby, która
by pokierowała tymi pracami. Jest kostka, są chętni do wyłożenia jej, obiekt jest
gminny, ale brak osoby, by poprowadziła te prace, która miałaby wiedzę jak kłaść
kostkę.
9. Radna Halina Lewandowska powiedziała, że zbliżają się fundusze sołeckie i
zapytała, jaki jest koszt wykonania oświetlenia w kierunku na Tarnawę?
10. Radna Halina Lewandowska zapytała w imieniu mieszkańców z ul.
Zamkowej w Żarowie, co się dzieje w ich sprawie, dotyczącej ograniczenia
prędkości samochodów na tej ulicy.
11. Radna Halina Lewandowska zwróciła się z prośbą mieszkańców w związku z
sugestią pracownika Urzędu, że Gminę stać, aby zrobić asfalt na wszystkich
ulicach bocznych, polnych bez nawierzchni. Jeżeli tak jest, to prosi o asfalt na te
drogi.
12.

Radny

Tadeusz

Reruch

zapytał,

czy

są

zgłoszenia

firm

odnośnie

pomieszczenia do rehabilitacji. Co w tej sprawie się dzieje?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że sprawę prowadzi pani wice
Starosta, ma być powołane do życia stowarzyszenie, czy fundacja. Teraz trwa
wyłonienie nowego Dyrektora ZOZ-u. Wiąże te sprawy ze sobą.
13. Radna Agnieszka Szybalska - Góra

powiedziała, że mieszkańcy ul. Armii

Krajowej 34 (budynek, do którego można wejść od strony Biedronki przez „Agro”
lub od strony ul. Słowiańskiej od p. Górniaka) skarżą się, że nie mają jak dojść do
swojego mieszkania po godz. 22:00, ponieważ „Agro” zamyka bramy. Ponoć tam
już było ta sprawa rozwiązywana i jest decyzja wcześniejszego Burmistrza, że
„Agro” ma otwierać bramę, jednak tak się nie dzieje. Ostatnio jechała karetka
pogotowia, stanęła przed bramą i dalej nie mogła wjechać. Radna prosi o zajęcie
się tą sprawą.
14. Radna Agnieszka Szybalska – Góra powiedziała, że jest dziura na ul.
Mickiewicza na chodniku na wysokości Złotnika.
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Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że zarządcą całego pasa
drogowego jest Starosta i sprawdzi, czy sprawa została do niego skierowana.
15. Radny Tadeusz Reruch wrócił do swojego pytania i zapytał, czy ZOZ posiada
to pomieszczenie do rehabilitacji?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że myśli, że tak, że w tej kwestii nic
się nie zmieniło.
16. Radny Mariusz Bryła zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkanki pani
Zielińskiej z Wierzbna, dotyczącej przycięcia wystających gałęzi drzewa, które stoi
na posesji sąsiada, któremu to nie przeszkadza. Jak ma tą sprawę rozwiązać,
gdyż sąsiad nie chce z tym nic zrobić?
17. Radna Agnieszka Szybalska – Góra zwróciła się z prośbą, aby napisać do
gazety Żarowskiej, na stronie internetowej Urzędu ostrzeżenie o wprowadzeniu
fałszywych 20 zł, które pojawiły się na terenie Żarowa.
18. Radny Mariusz Borowiec zwrócił się z prośbą o kserokopie pisma, które
zostało wysłane do pana Mazura, w związku ze skoszeniem trawy i przycięciem
drzew.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są jeszcze zapytania, interpelacje i
wnioski. Więcej pytań i interpelacji nie było, więc Przewodniczący Rady
przeszedł do kwestii organizacyjnych:
1. Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do radnego Mariusza Bryły, aby
uzupełnił brakujące protokoły z komisji ds. sportu, zdrowia i pomocy społecznej,
której był przewodniczącym.
2. Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do radnych, aby dostarczali, jeżeli
posiadają, zdjęcia z poprzednich kadencji, w których byli radnymi. Mają te zdjęcia
posłużyć do zrobienia galerii wszystkich dotychczasowych kadencji radnych Rady
Miejskiej w Żarowie, która będzie powieszona na sali narad dla potomnych.
Następnie zwrócił się do radnych, aby po sesji przed Urzędem zrobili wspólne
zdjęcie, radnych obecnej kadencji.
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Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z
dnia 20 czerwca 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 poprawki, które przekazała protokolantce.
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 VII. Zakończenie obrad XXVI 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 14 sierpnia
2012 roku, wypowiadając formułę: „Zamykam XXVI Sesję Rady Miejskiej w
Żarowie”.

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

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