
Protokół Nr XXVII/2012

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 28 września 2012 roku

Rozpoczęcie:  godz. 11:00

Zakończenie: godz. 13:00

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXVII  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 Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki, Sekretarz Gminy Sylwia 

Pawlik, Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz oraz mieszkańcy Gminy Żarów.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

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, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                               Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusje i  zapytał,  czy radni  mają pytania do 

przedmiotowego projektu uchwały?
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Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania 

przedmiotowego  projektu  uchwały,  w  wyniku  którego  przy  10  głosach  „za”,  4 

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXVII/195/2012

Pkt 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję i  zapytał,  czy radni  mają pytania do 

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  o  zmniejszenie  planu  wydatków 

zabezpieczonego  na  dotacje  dla  stowarzyszeń  na  realizację  zadań  w  zakresie 

kultury fizycznej i sportu i z jakiego stowarzyszenia zdjęto?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  to  są  niewykorzystane środki 

dotacji przeznaczone na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, chociaż 

docelowo część środków już wcześniej zostały przeniesione z rezerwy burmistrza 

na  remont  szatni  na  stadionie  przy  ulicy  Zamkowej.  Były  to  środki 

niewykorzystane, nierozdysponowane.

Radna Halina Lewandowska zapytała o dokonanie zmian w tabeli  nr 5 „Plan 

przychodów i  rozchodów budżetu gminy  Żarów na 2012 rok”-  do  Uchwały  nr 

XVII/121/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie 

uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2012, polegających na zmianie źródła 

planowanych do pozyskania przychodów, zastępując treść zawartą w kolumnie 

„Wyszczególnienie”  w wierszu 1.1 „Planowane przychody ze sprzedaży papierów 

wartościowych  wyemitowanych  przez  gminę”  treścią  „Planowane  przychody  z 

kredytu,  pożyczki”.  Zmianie  ulega  również  paragraf  klasyfikacji  przychodów w 

kolumnie  „Klasyfikacja  przychodów  i  rozchodów”,  z  czego  to  wynika,  czy  nie 

mogliśmy sprzedać tych obligacji?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  tak,  brakowało  możliwości 

wyemitowania obligacji na przekroczenie wskaźnika, w związku z czym zmieniamy 

tutaj i próbujemy pozyskać, kredyty, pożyczki.
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Radna  Halina  Lewandowska zapytała,  czy  nie  zaszkodzi  przy  pozyskaniu 

kredytu?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że wszystkie  banki  udzielające 

kredytów samorządom terytorialnym, jednoznacznie określają, czy przekraczamy 

wskaźnik,  dlatego  może  być  problem z  pozyskaniem kredytu.  Mimo wszystko 

postanowiliśmy na piśmie ogłosić przetarg na zaciągnięcie  takiego kredytu, na 

takich samych warunkach spłaty. W związku z tym, szczegóły zostaną określone 

w  zarządzeniu  Pana  Burmistrza,  następnie  należy  wystąpić  o  opinię  do  RIO, 

jednocześnie RIO wydając opinię, co do możliwości zaciągnięcia kredytu będzie 

zobowiązana poprzednią unieważnić.

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy opinia RIO jest negatywna?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że pozytywna.

Radna Halina  Lewandowska zapytała, o  zwiększenie  planu wydatków w celu 

zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych dotyczących promocji gminy, 

w  tym  na  pokrycie  kosztów  związanych  z  przyjazdem  delegacji  z  miast 

partnerskich, niedawno na ten cel zwiększaliśmy, z czego to wynika, czy znowu 

była jakaś delegacja? 

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  to wynika  z  zapotrzebowania 

związanego z promocją.

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  to  jest  związane  przede 

wszystkim z tym, że to nie jest tylko i wyłącznie przyjazd delegacji zagranicznych, 

a  więc  tu  mamy  bieżącą  działalność  referatu  promocji,  jak  również  również 

wydawanie  gazety.  Ponadto  delegacja  przyjeżdża,  razem  z  samochodem 

strażackim, który zostanie przekazany jednostce w Wierzbnej. Są to środki, które 

powinny wystarczyć na te cele do końca roku, dlatego w takiej kwocie chcemy, 

żeby one były zabezpieczone. 

Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra zapytała  odnośnie  zmniejszenia  planu 

dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, z czego to wynika ? 

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  to wynika  z  tego,  że  opłata 

eksploatacyjna  jest  liczona  od  wydobycia.  Wydobycie  jest  mniejsze,  niż 

szacowaliśmy ze względu na mniejsze wydobycie kamienia czy kruszywa. Również 

w  międzyczasie  zmieniły  się  też  zasady  spłat,  teraz  są  wpływy  wpłacane  za 

półrocze,  pierwsza  rata  była  do  lipca,  za  następne  półrocze  będzie  do  końca 

stycznia.    3



Radny Robert Kaśków powrócił do kwestii pytania zadanego przez radną Halinę 

Lewandowską, dotyczącego zwiększenia planu wydatków w celu zabezpieczenia 

środków na  zakup usług  pozostałych  dotyczących  promocji  gminy,  w  tym na 

pokrycie  kosztów  związanych  z  przyjazdem  delegacji  z  miast  partnerskich, 

ponieważ  też  ta  kwota  40  tys.  zł  zwiększana  po  raz  kolejny  go  zastanowiła. 

Poprosił o dokładne wyjaśnienie, o jakie działania promocyjne chodzi z rozbiciem 

na poszczególne akcje, wizyty, delegacje. Poprosił o odpowiedź na piśmie.

Radny  Robert  Kaśków zapytał  o  podwyżki  dla  nauczycieli,  a  mianowicie  w 

dokumentach nie ma nic o podwyżce w szkole podstawowej w rozumieniu, że w 

ramach  budżetu  szkoły  podstawowej,  te  środki  są  zabezpieczone  i  nie  było 

potrzeby zwiększania budżetu, tak? 

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że tak.

Radny Robert Kaśków zapytał o załącznik nr 3, a mianowicie o zobowiązanie 

dotyczące  dotacji  na  budowę  drogi  powiatowej.  W  tym  roku  powinniśmy 

przeznaczyć  dla  Zarządu  Powiatu  prawie  2.000.000  zł.  Wiem,  że  wielokrotnie 

prosiliśmy o datę przesunięcia. Wiem też, że były ostatnio prowadzone rozmowy. 

Chciałbym wiedzieć jaka jest umowa pomiędzy panem Burmistrzem Michalakiem, 

a Zarządem Powiatu, jeżeli chodzi o spłatę tej należności. 

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że jeżeli  chodzi  o  spłatę  tych 

zaległości  z  Powiatem, to jest  zawarte porozumienie dotyczące spłaty w ratach 

miesięcznych. Są to raty, które będą spłacane w kwocie 130.600 zł do końca tego 

roku. 

Radny Robert Kaśków  zapytał, czy bezodsetkowo?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że tak,  bezodsetkowo,  natomiast 

żadnych dodatkowych obciążeń nie  mamy.  Ostatnio  wpłynęła  nota  6  tys.  zł  z 

Powiatu, tytułem odszkodowań.

Radny Robert Kaśków wrócił  do tematu kredytu i powiedział,  że problem nie 

polega na tym, że my nie zdobędziemy tego kredytu, bo my go zdobędziemy tylko, 

że im trudniej dla nas, tym drożej płacimy za obsługę bankową. Nie zdziwiłby się 

wcale, gdyby kolejnym kredytodawcą był SKOK, albo jakiś bank w Wołowie, bo im 

trudniej, tym mniejsze banki obsługują. I to też jest powód do zmartwienia. Mam 

nadzieję, że nie będzie tak tym razem, że to będzie bank z Oleśnicy, SKOK czy 

inny i zażąda 300 tys. zł więcej, bo problem nie tkwi w kwocie kredytu, tylko w 

kwocie, którą płacimy za obsługę.    4



Radny  Tadeusz  Reruch zapytał  odnośnie  zwiększenia  planów  wydatków  na 

zakup usług cmentarnych i pogrzebowych, dlaczego się zwiększa o 30 tys. zł?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  ten  paragraf  zakup  usług 

pozostałych to jest wynagrodzenie Zakładu Usług Komunalnych za świadczenie 

usług cmentarnych i pogrzebowych, który pobiera procentowe wynagrodzenie za 

świadczone usługi. Tutaj jeszcze wystąpiły zobowiązania, które przeszły na rok 

bieżący i zaistniała konieczność zwiększenia planu w tej kwocie.

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał   odnośnie  zwiększenia  planu  wydatków  ze 

względu na konieczność zawarcia umowy z rzeczoznawcą majątkowym, dotyczącej 

wyceny  odszkodowań  należnych  osobom  dzierżawiącym  działki  ogrodowe  w 

związku z przejęciem od Zarządu Polskiego Związku Działkowców terenu przy ul. 

1  maja  w  Żarowie,  gdyby  nie  było  zawarcia  umowy  to  co,  bo  tego  nie  może 

zrozumieć?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że środki muszą być zabezpieczone 

w budżecie, bo to jest warunek podpisania umowy. Kwota jest taka, bo takie są 

szacunki. 

Dalszych  głosów  w  dyskusji  nie  było  więc  Przewodniczący  Rady zamknął 

dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Pan  Kazimierz  Kozłowski 

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący obrad przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały.  W  wyniku 

głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała 

została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr XXVII/196/2012

Pkt  3.  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  8  lokali 

mieszkalnych  w  trybie  bezprzetargowym  na  rzecz  najemców.  Przedmiotowy 

Projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy ktoś z radnych 
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ma  pytania  do  przedmiotowego  projektu  uchwały.  Pytań  nie  było,  więc 

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i  zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Pan  Kazimierz  Kozłowski 

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  14 głosach „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących się” podjęła 

przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

        Załącznik nr 8

 Uchwała Nr XXVII/197/2012

Pkt 4. nadania  nazw ulicom we  wsi  Wierzbna.  Przedmiotowy projekt  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 9

Przedmiotowy projekt omówił Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki.

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 14 głosach „za”, 0 

„przeciw,  i  0  „wstrzymujących  się”  przyjęła  przedmiotową  uchwałę. Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik nr 10

    Uchwała Nr XXVII/198/2012

Ad. IV. Stanowisko Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż bezprzetargową i udzielenie 99% bonifikaty przy sprzedaży lokali 

w  budynku  położonym  przy  ul.  Żarowskiej  34  w  Imbramowicach. 

Przedmiotowy projekt stanowiska stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

   Załącznik  nr  11 

Przedmiotowy projekt stanowiska omówił Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy są pytania do 

przedmiotowego projektu uchwały?

Głos  w  sprawie  zabrała  mieszkanka  Imbramowic  pani  Ryszarda  Wierzbicka, 

przedstawicielka  mieszkańców  z  budynku  przy  ul.  Żarowskiej  34  w 

Imbramowicach, z prośbą o pozytywne przychylenie się do stanowiska.
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IV. Radny Tadeusz Reruch zapytał Panią Ryszardę Wierzbicką, czy to dotyczy 

całego ciągu budynku?

Pani Ryszarda Wierzbicka odpowiedziała, że tak.

Dalszych  pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  obrad zamknął  dyskusję  i 

przeszedł do   głosowania, w wyniku którego Rada Miejska w Żarowie przy 14 

głosach „za”, 0 „przeciw, i 0 „wstrzymujących się” Stanowisko Rady Miejskiej w 

Żarowie  przyjęła.  Przedmiotowe  Stanowisko stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

                Załącznik nr 12

Ad. V.  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 13

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania. 

Radny  Robert  Kaśków zapytał,  odnośnie  wszczęcia  postępowania 

administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji firmie Eco – Agmar Sp. z o.o. 

jako posiadaczowi nielegalnie zgromadzonych odpadów do ich usunięcia z terenu 

dz. nr 375/40 w Żarowie (dawna Organika), na czym to postępowanie polega i jaki 

jest plan pana Burmistrza? 

Radny Robert Kaśków zapytał, o uzgodnione warunki budowy linii energetycznej 

i sieci światłowodowej.

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  na  pytanie  pierwsze,  że 

sytuacja jest,  jak taka zabawa w kotka i myszkę. Nie ukrywam, że nas to też 

bulwersuje niestety ale takie mamy prawo w Polsce. Dlatego też zostały podjęte na 

nowo decyzje, już jako firma Eco Agmar, a nie Agmar. Związane jest to ze zmianą 

nazwy firmy. Na drugie pytanie odpowiedział, że związane jest to z przebudową 

nowej linii energetycznej.    

Radny Robert Kaśków poprosił o więcej informacji dotyczących tego tematu na 

piśmie.

Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie wydania pozytywnej opinii dla 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego przed wydaniem decyzji zatwierdzającej 
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program gospodarowania odpadami wydobywczymi wytwarzanymi przez Mineral 

Polska Sp. z o.o.,  w związku z  wydobyciem granitu ze złoża „Siedlimowice I”, 

czego to dotyczy? Radna poprosiła o kserokopię opinii.

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał  odnośnie  wystąpienia  do  ZGL  Sp.  z  o.o. 

Zarządcy  nieruchomości  przy  ul.  Leśnej  2b  w  Łażanach  o  zmianę  umowy  o 

administrowanie nieruchomością na umowę o zarządzanie nieruchomością, która 

uwzględni zawarty w ustawie o gospodarce nieruchomościami zakres obowiązków 

i  odpowiedzialności  zarządcy,  a  także  właściwie  zabezpieczy  interesy 

współwłaścicieli,  czy  dotyczy  to  tylko  tej  nieruchomości  w  Łażanach  przy  ul. 

Leśnej 2b? 

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że sytuacja była konfliktowa i 

dotyczy tej jednej umowy. Natomiast ZGL musi sobie wyjaśnić sprawę zarządcy 

licencjonowanego i zmian jakie muszą być dokonane. ZGL ma takiego zarządcę 

ale  niestety do tej  pory funkcjonują stare umowy w związku z tym należy to 

wyprostować, musi to zrobić ZGL spółka z o.o.

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał  odnośnie  przekazywania  zarządcom 

nieruchomości  informacje  o  zgłaszanych  przez  mieszkańców  budynków 

nieprawidłowościach  w  funkcjonowaniu  części  wspólnych  oraz  podejmowano 

inicjatywę realizacji przedsięwzięć remontowych w zakresie obciążającym Gminę, 

co to znaczy podejmowano i czy podjęto?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział,  że  jest  wiele  sytuacji,  gdzie 

Zarządca powinien realizować zadanie, a nie realizuje. To dotyczyło sprawy z ul. 

Mickiewicza 15, w tej chwili jest to wyjaśnione.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra opowiedziała o sytuacji z ul. Ogrodowej w 

Żarowie  (uciążliwy  sąsiad,  bezradni  sąsiedzi)  i  zapytała,  czy  wypowiedzenie 

umowy najmu lokalu będzie skuteczne? Czy jest  to związane z zapewnieniem 

innego lokalu komunalnego?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział,  że  zasada jest  taka,  aby w 

ogóle skierować sprawę do sądu o pozwolenie na eksmisję najpierw musi być 

wypowiedzenie tej umowy. Jeżeli jest wypowiedzenie, wtedy możemy wystąpić do 

sądu o pozwolenie  na eksmisję.  Sytuacja tutaj  jest  o  tyle  ciężka,  że  my jako 

Urząd jesteśmy ograniczeni, bo to już jest lokal socjalny, który ten pan zajmuje. 

Może dojść do sytuacji, że po prostu sąd zasądzi lokal socjalny, w związku z tym, 
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gdzie  tego pana przenieść.  Nie  wiem,  Gmina musiałaby  zakupić chyba jakieś 

kontenery i stworzyć osiedle kontenerowe, zdając sobie sprawę z tego, że nie jest 

to nic przyjemnego mieszkać w otoczeniu z takim człowiekiem. My próbujemy 

ingerować ale tak naprawdę nasze możliwości są ograniczone.

Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra powiedziała,  że  te  kontenery  to  bardzo 

dobry pomysł. I może warto by było się nad tym zastanowić.

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  to  nie  jest  tylko  zakup 

kontenerów,  bo  trzeba  też  tym  ludziom  zapewnić  warunki  sanitarne, 

przynajmniej w minimalnym zakresie. My i tak się staramy o eksmisję tych ludzi 

i czekamy na wyroki sądowe, bo jeżeli sąd zasądzi, że mu się nie należy żaden 

lokal socjalny, to wtedy według ustawy, która została zmieniona w tym roku, 

mamy za zadanie zapewnić mu lokal zastępczy i po tym okresie przykładowo 3-4 

miesięcy  ta  osoba  ma  status  osoby  bezdomnej,  czyli  jest  krótko  mówiąc 

wyrzucana na bruk, tak to się odbywa. 

Następnie  Przewodniczący  Rady przerwał  dyskusję  i  powiedział,  że  radna 

otrzymała już odpowiedź, a więcej szczegółów może dowiedzieć się na komisji.

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. VI.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

1. Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, czy gmina ma wpływ na zmianę 

rozkładu jazdy autobusów? 

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  oczywiście,  zawsze  mamy 

wpływ  jako  gmina  i  wszelkiego  rodzaju  rozkłady  jazdy  zostały  najpierw 

przeanalizowane i  na podstawie  tych,  które były  dotychczas realizowane przez 

MPK  zostały  ustalone  kolejne.  Jeżeli  jest  jakiś  problem  z  dowozem,  czy  z 

przyjazdem ludzi z pracy, to należy zgłaszać to do referatu gospodarki lokalowej, 

do pani Anity Juralewicz. My się temu przyjrzymy. Trzeba mieć tą świadomość, że 

jeżeli to będzie dla 2-3 osób, to przewoźnik prawdopodobnie uzna ten kurs za nie 

rentowny.

2. Radna Agnieszka Szybalska – Góra zadała pytanie od mieszkańców wspólnot 
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mieszkaniowych,  czy  Gmina  mogłaby  partycypować  w  kosztach  naprawy 

nawierzchni podwórków?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że potrzebuje uszczegółowienia, 

czy my rozmawiamy o terenie należącym do Gminy, czy do wspólnoty? Gmina 

może  partycypować  w  kosztach,  ale  takich,  jakie  wynosi  udział.  Ale  muszę 

wiedzieć o jakim terenie rozmawiamy.

3. Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała o przejście mieszkańców z ul. 

Armii  Krajowej  34 do swojego budynku z jednej  strony przez  firmę „Agro”  i  z 

drugiej strony od „Biedronki”. Dostała odpowiedź na piśmie od Pana Burmistrza 

w tym temacie, że najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana ulicy z Armii Krajowej 

na  Słowiańską,  tak  aby  np.  karetka  pogotowia  mogła  się  przedostać  do  tego 

budynku. Radna zapytała kto za to zapłaci i jakie są tego koszty?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że nie zna tej sprawy i na to 

pytanie w tej chwili nie odpowie.

4. Radna Maria Tomaszewska zgłosiła, że w Przyłęgowie nie świecą lampy. 

5. Radna Maria Tomaszewska zapytała, czy sprawa Państwa Świerczek została 

już załatwiona, ponieważ przy dużych ulewach wszystko spływa z góry, z poboczy 

do ich posesji?

6. Radna Maria Tomaszewska zapytała, czy gmina posiada lokale dla osób, które 

kończą odsiadywać wyroki, są z naszej gminy, a nie mają gdzie mieszkać?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że jeżeli chodzi o lampy, które 

nie świecą, to należy jeszcze zgłaszać do Urzędu dlatego, że teraz będzie robiona 

wymiana  tych  lamp,  tzn.  będzie  przegląd  wszystkich  lamp  na  terenie  gminy 

Żarów. To samo jest w Żarowie i to samo jest w innych miejscowościach, bądź w 

ogólne nie świecą, bądź się zapalają i gasną. Poprosił wszystkich radnych, którzy 

są z terenów wiejskich o to, żeby przekazać te informacje do środy w przyszłym 

tygodniu, wtedy zostanie wezwana firma, która robi te wymiany. Jeżeli chodzi o 

drugi  temat  związany  z  Przyłęgowem,  w  zeszłym  tygodniu  zostały  wykonane 

prace, o których mówiłem wcześniej. Będąc na miejscu, na oględzinach, a więc 
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pobocze na tym odcinku wyjazdu na Mikoszową, na drodze skrzyżowania zostało 

w ten sposób, w kilku miejscach ukształtowane, aby ten strumień wody opadowej 

był  skierowany  do  rowu.  Mam nadzieję,  że  to  pomoże  i  że  będziemy  musieli 

zasięgnąć  opinii  tych  mieszkańców,  których  to  dotyczyło.  Ostatnia  kwestia 

związana z lokalami, dla osób które powracają z aresztu, to sytuacja jest tego 

typu, że nasz zasób mieszkaniowy jest taki, a nie inny, a teraz po tych ostatnich 

wykupach, to radykalnie uszczuplił się. My na dzień dzisiejszy, nie mamy prawie 

żadnego lokalu, takiego który moglibyśmy przekazać, a jeżeli nawet mamy to są 

trzy listy, jeżeli chodzi o przydział lokali mieszkalnych. Jedna dotyczy osób, które 

ubiegają  się  o  lokal  mieszkalny.  Druga dotyczy  osób bezdomnych,  które  mają 

możliwość w przypadku zwolnienia się lokalu socjalnego taki lokal otrzymać, w 

tym przypadku ta osoba musi być wciągnięta na listę. Na te listy można składać 

wnioski do końca października danego roku, a więc teoretycznie został miesiąc i 

osoby te też muszą uaktualniać swoje dane. No i jest trzecia lista, jest to wykaz 

osób, które mają pozew o eksmisję z lokalu. Mamy trzy listy, a nasze możliwości 

są, tak naprawdę mizerne. Tutaj jest specyficzny przypadek, wiem o kogo chodzi. 

Osoba ta odsiaduje w tej chwili wyrok i w przyszłym roku wyjdzie i jest dylemat, 

gdzie ona będzie mieszkała, ale takich osób jest naprawdę więcej.  Zawsze jest 

możliwość  skorzystania  z  pomocy  w schronisku im.  Brata  Alberta,  ale  jest  to 

problem związany z nadużywaniem alkoholu.

7.  Radny  Tadeusz  Reruch złożył  interpelację,  dotyczącą  problemu usuwania 

śmieci z cmentarza w Żarowie. Od ul. Piastowskiej przy przejściu do cmentarza 

ktoś powiesił worki na śmieci już są trzy pełne, ale nikt ich nie usuwa. Zwrócił się 

z prośbą o usunięcie tych worków oraz o postawienie koło cmentarza, obok garaży 

małego kontenera na śmieci, na czas święta, przed 1 listopada, które będzie już 

niedługo.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że tych worków nie dała gmina. 

Jeżeli  chodzi  o  kontener  to  byłby  problem,  bo  samochód,  który  przyjeżdża 

ściągnąć ten kontener nie wjechałby tam. To musi być duży kontener, ponieważ 

mały niczemu nie służy. Ale na okres 01.11.12r. trzeba się będzie zastanowić nad 

tym tematem i nad miejscem, zobaczymy, co da się zrobić.
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8.  Radna  Halina  Lewandowska  powiedziała,  że  na  spotkaniu  w  sprawie 

funduszu  sołeckiego  pan  Burmistrz  powiedział,  że  zgłosi  boczne  ulice  do 

modernizacji dróg, o które wystąpił dla Pyszczyna, Marcinowiczek itd. Mieszkańcy 

proszą, aby te boczne drogi zgłosić także dla Mrowin. 

9. Radna  Halina  Lewandowska  powiedziała,  że  mieszkańcy  skarżą  się  na 

autobusy, że nie ma czytelnych rozkładów nigdzie w Świdnicy, ciężko je znaleźć. 

Sołtysi dostali rozkłady jazdy autobusów ale, np. pani sołtys Mrowin dostała i nie 

ma słowa o  Mrowinach  w całej  rozpisce.  Mieszkańcy  skarżą  się,  że  autobusy 

spóźniają się i nie są do końca sprawne.

10. Radna Halina Lewandowska  zwróciła uwagę, że na BIP-ie nie otwierają się 

sprawozdania za 2012 rok.

11. Radna Halina Lewandowska zapytała, o interpelację, którą złożyła na piśmie 

miesiąc temu na temat ul. Ogrodowej i nie ma odpowiedzi.

Przewodniczący Rady powiedział, że za chwilę odpowie na ten temat.

12. Radna Halina Lewandowska powiedziała, że są wspólnoty, które nie mają 

szamba.  Wspólnota  na  ul.  Wojska  Polskiego  39  nie  ma  szamba,  tylko  „dół 

kloaczny”, który jest zabity i nie da się tego wyciągnąć beczkowozem. ZGL zrobił 

kosztorys z firmą, która zobowiązała się, że to wyczyści. Ale na to musi zgodzić się 

Gmina,  bo  87%  udziałów  w  tej  wspólnocie  jest  Gminy.  Koszt  wyczyszczenia 

takiego dołu na dzisiaj to 10.500 zł, z tym, że pani z ZGL mówiła, że firma z tego 

spuści 10%. Dzisiaj miały być uzgodnienia w tej sprawie. To już bardzo długo 

trwa. Radna poprosiła o szybką interwencję w tej sprawie. Prosi o odpowiedź na 

piśmie.

Z-ca Grzegorz Osiecki odpowiedział, że to pytanie powinno być skierowane do 

Zarządcy.  Problem  jest  znany.  Gdyby  ten  „dół  kloaczny”  był  czyszczony 

regularnie, to  nie byłoby takiej sytuacji. To nie tylko ten budynek. Ja tam byłem 

wskazywałem na pewne rozwiązanie. Chodzi o to, żeby była możliwość wybrania 

najkorzystniejszej oferty. Bo to, co pani pokazała te 10.500 zł, to czy ktoś nie chce 

naciągnąć gminy?
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Radna Halina Lewandowska odpowiedziała, że to jest jedyna firma w okolicy, 

która to zrobi. A może warto pomyśleć o ekologicznej oczyszczalni dla wspólnoty.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że na spotkaniach wiejskich, na 

których pani była, było jasno powiedziane, że mogą być oczyszczalnie ekologiczne 

z  dofinansowaniem,  ale  tylko  na  terenach,  które  nie  są  objęte  kanalizacją. 

Automatycznie tutaj jest dyskwalifikacja.

Radny  Robert  Kaśków zauważył,  że  Gmina,  jako  większościowy  udziałowiec 

powinna wykazać trochę więcej inicjatywy.

13. Radna Urszula Ganczarek zgłosiła, że przed wsią Tarnawa po lewej stronie 

od strony Mrowin, ktoś wyrzucił swoje śmieci należy to zgłosić do Powiatu, aby to 

uprzątnąć.

14.  Radna  Urszula  Ganczarek zgłosiła,  że  w  Żarowie  na  ul.  Górniczej  przy 

numerze  18  i  20  na  chodniku  znajdują  się  przymocowane  na  stałe,  trwale 

wkopane przeszkody, które uniemożliwiają normalne poruszanie się przechodniów 

po chodniku.

15. Radna Urszula Ganczarek powiedziała, że w biuletynie „Razem dla Żarowa” 

na str. 2 jest artykuł i zdjęcie o niewykoszonej trawie na działce, gdzie radna z 

Mrowin nadmieniła,  że  ja  jestem córką  tych państwa.  Zapytała  radnej  Haliny 

Lewandowskiej, czy tam była, ponieważ znajdują się tam jeszcze dwie działki tak 

samo wyglądające. 

Radna Halina Lewandowska odpowiedziała,  że  to  mieszkańcy  sami napisali  i 

zrobili to zdjęcie.

Radny Robert Kaśków dopowiedział, że to było na prośbę mieszkańców.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że w „Gazecie Żarowskiej” był artykuł, który 

mówił  o  sporze  między  Jurkiem  Owsiakiem,  a  Markiem  Michalakiem,  ale 

najbardziej zdumiał go list, który był podpisany w imieniu Rady Miejskiej przez 

Przewodniczącego. Ja nie wiem o co, dokładnie chodzi.           

Przewodniczący Rady odpowiedział, że to już tłumaczył radnemu na komisji, to 

była potrzeba chwili i nie chciał zwoływać sesji dla tego pisma. Uważał, że robi to 

w dobrej sprawie.  13



Radny Robert Kaśków powiedział, że Przewodniczący Rady miał dobre intencje i 

chwała mu za to.

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 na początku rozdał legitymacje radnym Rady Miejskiej 

w Żarowie, którzy potwierdzili ich odbiór pisemnie. Legitymacji nie otrzymał tylko 

radny Robert Kaśków, który nie wyraził zgody na wyrobienie takiej legitymacji. 

Potwierdzenie  odbioru  legitymacji  radnych  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 14

2.  Przewodniczący  Rady przedstawił  i  odczytał  opinię  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej  w  sprawie  przedłożonej  informacji  z  przebiegu  wykonania 

budżetu  za  I  półrocze  2012  roku.  Opinia  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 15

3. Przewodniczący Rady przedstawił ofertę kalendarzy od firmy Municipium. 

4.  Przewodniczący  Rady przedstawił  informację  o  założeniu  osobistej  strony 

internetowej  –  telefoniczna  oferta  firmy.  Firma  zwróciła  się  również  o 

udostępnienie telefonów kontaktowych do radnych.

5. Przewodniczący Rady przedstawił odpowiedź na pismo – interpelacje radnej 

Haliny Lewandowskiej, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Radna Halina Lewandowska powiedziała, że ustnie zgłasza te interpelacje i prosi 

o odpowiedź, uszczegółowiając, że chodzi o ul. Ogrodową w Mrowinach.

Przewodniczący Rady dodał, że, jeżeli będą interpelacje składane na piśmie, to 

niech one będą dokładne i, że to jest uwaga skierowana do wszystkich radnych.

6.  Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  –  skargę  od  mieszkańców  z  ul. 

Cembrowskiego w Żarowie na Radę Miejską w Żarowie, a konkretnie na Komisję 

ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Pismo stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 17
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Przewodniczący  Rady  wcześniej skierował  to  pismo  do  Komisji  ds.  Ochrony 

Środowiska o ustosunkowanie się do skargi mieszkańców, następnie przedstawił 

odpowiedź komisji, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Następnie Przewodniczący Rady  odczytał przygotowaną przez siebie odpowiedź 

do mieszkańców z ul. Cembrowskiego w Żarowie i zapytał radnych, czy takie jest 

stanowisko Rady.

Radni  zaakceptowali  stanowisko,  z  jedną  uwagą,  że  należy  dać  odpowiedź  z 

informacją, że skargę na Radę Gminy należy kierować do Wojewody. 

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z 

dnia 14 sierpnia 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  protokołu  nie  było,  więc 

Przewodniczący obrad oświadczył, że powyższy protokół został przyjęty przez Radę 

Miejską w Żarowie.

Ad VIII. Zakończenie obrad XXVII 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  28 

września  2012  roku,  wypowiadając  formułę:  „Zamykam  XXVII  Sesję  Rady 

Miejskiej w Żarowie”.

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