
Protokół Nr XXXII/2013

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 21 marca 2013 roku

Rozpoczęcie:  godz. 11:00

Zakończenie: godz. 15:20

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXXII  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 13 

radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecna:

1. Radna Iwona Nieradka.

Na  początku  sesji  nieobecna  była  radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra,  która 

usprawiedliwiała  się  u  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Tadeusza  Pudlika,  że 

spóźni się na obrady.

W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Z-ca Burmistrza 

Grzegorz  Osiecki,  Sekretarz  Gminy  Sylwia  Pawlik,  Skarbnik  Gminy  Renata 

Dawlewicz,  Kierownik  OPS  w  Żarowie  Alicja  Denes  –  Ziemkiewicz  wraz  z 

pracownikiem Martą  Plizgą,  Prezes  ZWiK Sp.  z  o.o.  w  Żarowie  Pan Waldemar 

Baranowski oraz mieszkańcy Gminy Żarów.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad dostali radni w materiałach 

na sesje. Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                               Załącznik nr 2  

Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do przedmiotowego porządku. Radni 

nie  mieli  uwag,  natomiast  Burmistrz  Leszek  Michalak  zaproponował  zmianę 

porządku obrad poprzez dodanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
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położonego  w  obrębie  wsi  Pyszczyn,  gmina  Żarów,  jako  punkt  21  w  części 

dotyczącej  rozpatrzenia  projektów  uchwał.  Więcej  uwag  nie  było,  więc 

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania. W jego wyniku radni jednogłośnie 

przyjęli zmieniony porządek obrad.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1.  uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz  ochrony  ofiar  przemocy w rodzinie  dla  Gminy Żarów na lata  2013-2015. 

Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Załącznik nr 3

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję ds. Sportu, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Sportu,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Mariusz 

Borowiec powiedział,  że Komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt 

uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały, w wyniku którego przy 12 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXXII/240/2013

Pkt  2.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówiła  Skarbnik  Gminy  Renata  Dawlewicz, 

która powiedziała, że w załączniku nr 1 do projektu uchwały wkradły się błędy, 

które  należało  skorygować  i  dlatego  radni  przed  sesją  otrzymali  poprawiony 

załącznik  nr  1.  Zmiany  wynikają  z  zaokrągleń,  w  wierszu  8,9,9.2  i  19  należy 

zwiększyć o złotówkę.  Natomiast w wierszu 20 należy zmniejszyć o złotówkę. To 

są jedyne zmiany, które zaistniały w stosunku do tekstu pierwotnego.
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Przewodniczący Rady otworzył  dyskusje  i  zapytał,  czy  radni  mają  pytania do 

przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak  przedstawił  skutek,  jaki  będzie  związany  z  tą 

deklaracją, przedłożoną jako projekt uchwały. W 2011 roku zadłużenie Gminy na 

skutek spłat operacji finansowych i realizacji budżetu wyniosło ok. 0,9 mln zł, w 

2012 roku była to kwota 1,3 mln zł, za każdym razem jest to ok. 10% wielkości 

budżetu. W związku z tym, że udało się pozyskać szereg dotacji na cały szereg 

zadań, tj. na budowę kanalizacji Żarów – Wierzbna – Bożanów z odnogą na Kalno, 

na  targowisko,  na  program  tzw.  „Królowa  sportu”,  rewitalizację  miasta  -  17 

budynków,  6  dróg  gminnych  realizowanych  przy  wsparciu  Marszałka,  remont 

świetlicy w Krukowie, place zabaw, alejki, skate park, ścieżka zdrowia. Również 

pozyskanie  dotacji  dla  obiektów  sakralnych.  Realizacja  tych  zadań za  każdym 

razem wymaga udziału własnego. W związku z tym Burmistrz zaproponował, aby 

spłata zadłużenia w tym roku nie wynosiła 3.840 mln zł, a była zmniejszona o 

1.145 mln zł w zakresie zadłużenia bezpośredniego z istniejących kredytów do 

kwoty 2.695 mln zł, czyli dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Jednocześnie 

planowane  są  dwojakiego  rodzaju  kredyty,  czy  pożyczki.  Jeden  jest 

prefinansowany  z  Banku  Gospodarki  Krajowej,  on  będzie  w  całości  spłacony 

środkami  unijnymi,  jest  z  oprocentowaniem  ok.  1,2%.  Ta  pożyczka  z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania związanego z 

budową kanalizacji na kwotę 1.065 mln zł oraz w innej formie, jeżeli nie uda się 

pozyskać  kolejnych  środków,  czy  obligacje,  czy  pożyczki.  Łącznie  dobranie 

kredytów i pożyczek na kwotę 1.615 mln zł. Pozostaniemy w dobrym tempie spłat 

zadłużenia sięgającym kwoty ponad 1.080 mln zł, czyli w dalszym ciągu będzie to 

do dziesięciu procent budżetu. Zakładamy, że zmniejszy się nasze zadłużenie. Tak 

jak w ciągu ostatniego roku zeszliśmy z poziomu 62,8% do 53%. Zakładamy, że 

zejdziemy  poniżej  50%  utrzymując  kwotę  spłaty  z  lat  ubiegłych,  jednocześnie 

stworzymy  możliwości  inwestowania  i  wykorzystania  pozyskiwanych  środków 

dotacyjnych.  4  stycznia  2013r.  została  podpisana  umowa  dotacyjna  z  panem 

Marszałkiem, 4 mln zł na budowę kanalizacji i wszystkie dotacje, wszystkie środki 

wprowadzane są w terminie, w którym są one podpisywane. Dobrym rozwiązaniem 

jest  utrzymanie  tego  tempa  spłat  zadłużenia  z  lat  ubiegłych,  a  jednocześnie 

generowane są przez to nowe środki, które możemy inwestować w naszej gminie, 
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tworzyć nową infrastrukturę, czy wydatkować pieniądze na zadania oczekiwane 

przez naszych mieszkańców.

Radny Robert Kaśków zabrał głos w imieniu Klubu Radnych „Razem dla Żarowa” 

i powiedział, że oceniają oni krytycznie sytuację finansową gminy Żarów, dlatego, 

że zawyżone są dochody gminy Żarów. Nasza realna realizacja budżetu to 32,6 

mln, my planujemy w Wieloletniej Prognozie ponad 40 mln. Wieloletnia Prognoza 

Finansowa to plan finansowy gminy na wiele lat do przodu, aż do końca 2025 

roku.  Radny powiedział,  że  ich  Klub jest  za  kanalizacją,  za  targowiskiem i  za 

boiskiem przy Szkole Podstawowej.

Radna Urszula Ganczarek powiedziała, że radni z Klubu „Razem dla Żarowa” są 

za boiskiem, za targowiskiem, za kanalizacją. Tylko w przeciwieństwie do radnych 

z  Klubu „Razem dla  Żarowa”  my rozumiemy,  że  beż  kredytów nie  da się  tego 

osiągnąć i myśli, że również każdy mieszkaniec to wie. Zawsze od państwa z klubu 

„Razem dla Żarowa” słyszymy, że jest dobrze, tylko idziemy w złym kierunku.

Radny Robert Kaśków powiedział, że pozostanie przy swojej ocenie.

Burmistrz  Leszek  Michalak  podsumował  swoją  wypowiedź  i  powiedział,  że 

przedmiotem dzisiejszych rozważań nie jest zwiększenie zadłużenia, tylko tempo 

zmniejszenia zadłużenia. Czy na rok obecny w dalszym ciągu będziemy planowali 

spłaty  na  poziomie  3.840  mln  zł,  czy  też  podobnie  jak  w  latach  ubiegłych 

zaplanujemy  spłatę  na  poziomie  1.080  mln  zł  z  przeznaczeniem  różnicy  na 

inwestowanie, to jest ta istota. To jest odpowiedź na pytanie czy przyspieszamy 

spłaty  i  nie  inwestujemy,  czy  utrzymujemy  spłatę  rzędu  kilku  do  dziesięciu 

procent wielkości budżetu, jednocześnie inwestując? Burmistrz powiedział, że jest 

za drugą opcją i taką opcję przygotował dla radnych.

Radny  Robert  Kaśków  powiedział,  że  tak  naprawdę  przedłużenie  kredytów 

oznacza  obciążanie  przyszłych  budżetów  i  to  jest  jasne.  Radny  powiedział,  że 

zajmuje podobne do pana Burmistrza stanowisko. Mamy do wyboru przesunąć 

trochę naszych zobowiązań, aby zyskać kanalizację, to jest za kanalizacją.

Więcej pytań nie było,  więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o 

opinię Komisję. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały 
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ze  zgłoszonymi  przez  panią  Skarbnik  zmianami.  W wyniku  głosowania  przy  9 

głosach  „za”,  3  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr XXXII/241/2013

Pkt 3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz 

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny  Tadeusz  Reruch  zapytał,  odnośnie  kanalizacji  Wierzbna  –  Bożanów  – 

Żarów, która jest jedną z poważniejszych inwestycji, czy w tej kwocie, która jest 

ujęta  nie  będzie  dodatkowych  kosztów  i  aneksów  do  wykonania  np. 

przepompowni. Z uzasadnienia wynika, że przepompownie będą przechodziły obok 

domków  jednorodzinnych,  o  które  domki  chodzi?  Czy  przepompownia  będzie 

wykorzystana do instalacji deszczowej?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  przepompowni  będzie  dziewięć. 

Istotą pytania jest jak będzie przebiegała kanalizacja. Burmistrz odpowiedział na 

pytanie  z  użyciem  grafiki.  Tych  9  przepompowni  dotyczy  zarówno  Wierzbnej, 

Bożanowa, jak i przejścia przy ul. Pogodnej.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, odnośnie inwestycji dotyczącej wykonania bieżni 

i  boiska  przy  szkole,  że  będzie  ona  kosztowała  600 tys.  zł,  300 tys.  zł  Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Gmina 300 tys. zł, a zwiększenie 

planu wydatków jest o kwotę 40 tys. zł?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zasady są i kwotowe i procentowe, 

przy czym pewne zadania są niezbędne do wykonania i  nie  wchodzą w zakres 

podstawowy, takim przykładem jest przekładka linii energetycznej, w przypadku 

której jeżeli uda się w wyniku przetargu zbić kwotę, wówczas wszystkie przekładki 

wejdą w zadanie podstawowe. Jednocześnie te 300 tys. zł nie może przekroczyć 

50% dofinansowania, wówczas zwracamy część środków. Natomiast, jeżeli zadanie 

podstawowe  zamknie  nam  się  kwotą  600  tys.  zł,  to  niestety  będą  to  roboty 

dodatkowe.
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Radny Tadeusz Reruch powiedział, że najważniejszą inwestycją jest kanalizacja i 

zapytał, co z basenem? 

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że basen posiada czynne pozwolenie 

na  budowę,  basen  obejmuje  też  pomieszczenia  dla  Gminnego  Centrum  i  te 

pomieszczenia są stopniowo realizowane, korzystają z tego dzieci, osoby dorosłe, 

które mają zajęcia na terenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Jeżeli chodzi o 

basen, to ruszymy w momencie,  kiedy zostanie  ogłoszony nabór  umożliwiający 

uzyskanie sporej dotacji. Taki moment, wg informacji od Marszałka i od pani Poseł 

Katarzyny  Izabeli  Mrzygłockiej  zbliża  się.  Jest  taki  program  dla  basenów 

przyszkolnych  uruchamiany,  mamy  zgłoszony  nasz  projekt  do  Totalizatora 

Sportowego i z chwilą potwierdzenia, że możemy aplikować, to zrobimy aplikację.

Radna Halina Lewandowska  zapytała odnośnie zwiększenia planu dochodów z 

tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (osoby prawne) z powodu złożenia 

przez  podatnika  deklaracji  korygującej,  w  których  zwiększona  została  wartość 

budowli?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że czasami idzie to w górę, a czasami 

w dół, cieszmy się, że w górę.

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy to jest jakiś zakład?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to są obiekty energetyczne, których 

jest sporo na naszym terenie.

Radna Halina  Lewandowska  zapytała  odnośnie  zmniejszenia  planu  wydatków 

zabezpieczonego  na  dotację  dla  Powiatu  Świdnickiego  na  „Budowę  drogi 

powiatowej  nr  3396D  na  odcinku  pomiędzy  drogą  krajową  nr  5  a  drogą 

wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”, z czego to wynika?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to kwota, która była pierwotnie 

przewidziana  na  ten  rok  przez  wszystkie  gminy  z  tytułu  odszkodowań.  Pan 

Starosta przekazał taką informację, że nie ma powodu utrzymywać tych kwot, jak 

wynika z jego rozeznania, chodzi głównie o Agencję Nieruchomości Rolnej Skarbu 

Państwa.  A  odszkodowania  za  grunty  są  umarzane.  Bylibyśmy  jedyną  gminą, 

która trzyma takie pieniądze.

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała  odnośnie  zwiększenia  planu  wydatków 

zabezpieczonego na zakup materiałów do wykonania chodników?
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Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  na  zadania  związane  z 

infrastrukturą poniszczoną przez zimę. Dawno takiego roku nie było, jak teraz 

praktycznie  podwajamy  kwoty  na  utrzymanie  zimowe,  bo  zima  ciągle  niestety 

jeszcze  trwa i  ciągle  ponosimy koszty.  Trzykrotnie  już  remontowaliśmy drogi  i 

chodniki  na  terenie  miasta  i  to  jeszcze  nie  jest  koniec.  Musi  być  dodatnia 

temperatura, żeby remonty mogły mieć skutek ostateczny.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki dopowiedział, że harmonogram prac jest, ale 

zakładany był od 10 marca br., bo jeszcze wtedy warunki były sprzyjające. Pogoda 

spłatała nam figla i do momentu, kiedy nie ustąpią przymrozki gruntowe, to nie 

jesteśmy w stanie przystąpić do prac.

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała  odnośnie  zwiększenia  planu  wydatków 

związanych z działalnością promocyjną Gminy w różnych paragrafach?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to są należności wymagalne.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  odnośnie  spłaty  kredytów,  czy  na  to 

dostaniemy jakieś środki dodatkowe?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że pożyczki będą spłacane środkami 

z Unii. 

Radny Robert Kaśków  zapytał odnośnie zwiększenia planu dochodów z tytułu 

wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę ponad 4.109.000 zł, ze strefy? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to są kwoty przez nas wydane już w 

latach  ubiegłych  powodujące  zadłużenie  wobec  strefy.  To  są  pieniądze  na 

zbrojenia. My kupujemy od rolników grunt, na którym rolnicy nie ponieśli kosztów 

uzbrojenia, dokładamy nasze koszty uzbrojenia i sprzedajemy strefie.

Radny Robert Kaśków zapytał odnośnie basenu, w jakiej kwocie będą to datacje 

unijne, a w jakiej wkład własny?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeszcze program nie jest ogłoszony, 

dlatego trudno mówić o konkretach. Burmistrz chciałby, aby były to ogólne zasady 

unijne 85%:15%, ale może być to także 50%:50%. Jak będzie program ogłoszony, 

wówczas będzie zadanie w budżecie na dany rok. 

Radny Robert Kaśków zapytał odnośnie zmniejszenia planu dochodów z tytułu 

wpływów ze zbycia praw majątkowych, co się za tym kryje?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że albo sprzedajemy Strefie udziały, 

albo grunty.
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Radny Tadeusz Reruch zapytał, jak się mają finanse, jeżeli idzie o zobowiązania 

w stosunku do wspólnot, bo ma sygnały, że wspólnoty nie otrzymują pieniędzy, 

czy ta kwota, która była ostatnio pomniejszyła się?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że zaległości finansowe, jeżeli chodzi 

o zobowiązania wymagalne i niewymagalne, to 1.121.000 zł, w tym zobowiązania 

typowe dotyczące wydatków budżetowych to 1.030.000 zł, w tym 1.020.000 zł to 

zobowiązania  wobec  wspólnot  mieszkaniowych.  Większość  zobowiązań,  które 

posiadamy, to zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych.

Burmistrz  Leszek  Michalak dopowiedział,  że  należy  pamiętać  o  tym,  że 

rozliczenia  nasze  ze  wspólnotami  mieszkaniowymi  są  za  mieszkańców,  którzy 

płacą do nas, lub nie płacą czynszu, a to jest też kilkaset tysięcy, gdzie my tych 

środków  dla  wspólnot  nie  otrzymujemy.  Prowadzimy  egzekucje  komornicze, 

sądowe, tyle, że my jesteśmy przynajmniej w ¾ przekazicielem pieniędzy.

Radny Tadeusz Reruch  zapytał o naprawę chodników, czy to nie jest za mała 

kwota  na  ich  naprawę,  np.  chodnik  na  ul.  Chrobrego  po  zimie  jest  nie  do 

przejścia?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie ma jeszcze sygnału z Powiatu o 

dzieleniu  środków na  zakup materiałów  na  remont  chodników,  ponieważ  trwa 

jeszcze zima. W momencie,  jak będzie coś wiadomo i  taki podział  i  propozycje 

nastąpią, to poinformuje radnych. 

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  że  przy  okazji  Wieloletniej  Prognozy 

Finansowej  mówił,  że głosujemy nad długą perspektywą, jeśli  chodzi o finanse 

gminy, tym razem głosujemy rzecz nieco krótszą, bo zmiany do budżetu i w tym 

przypadku Klub „Razem dla Żarowa” będzie „za”, bo parę rzeczy w tych zmianach i 

pomysłach Pana Burmistrza nam się podoba, a najbardziej podoba się inwestycja 

zwana „kanalizacją”. Pierwotnie na stronie internetowej Urzędu czytałem, że miało 

to  być  5.200.000 zł,  4.000.000 zł  dofinansowane  z  Urzędu Marszałkowskiego, 

1.200.000  zł  wkładu  własnego,  potem  jak  się  domyślam  pomysł  pączkował  i 

bardzo  dobrze,  że  do  tej  inwestycji  zostało  dołożone  osiedle  domków 

jednorodzinnych w Żarowie, bo to bardzo dobry pomysł i nie przeraża mnie to że z 

5.200.000 zł,  inwestycja rośnie do 8,8 mln zł.  To jest dużo, ale gra jest warta 

świeczki,  więc  tutaj  chylę  czoła,  pomysł  jest  dobry.  Druga  rzecz  dobra,  która 

podoba  nam  się  w  tym  dokumencie,  to  pomysł  kompensacji  wzajemnych 
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wierzytelności, wreszcie będziemy mogli uregulować nasze wzajemne rozliczenia ze 

Strefą. Dobrym pomysłem jest także i targowisko i boisko i dlatego będziemy „za”. 

Natomiast  uznam, że sytuacja finansowa gminy będzie  dobra,  jeżeli  nie  będzie 

zobowiązań wymagalnych.

Radny Tadeusz Reruch zapytał odnośnie zwiększenia planu wydatków na zakup 

usług związanych z utrzymaniem cmentarza, na co te środki są przeznaczone?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to są usługi porządkowe na terenie 

cmentarza, wywóz kontenerów, dzierżawy, itp.

Dalszych  głosów  w  dyskusji  nie  było  więc  Przewodniczący  Rady zamknął 

dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania projektu uchwały ze zgłoszonymi 

przez panią Skarbnik zmianami. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących się”  uchwała została  przyjęta (na obrady doszła 

radna Agnieszka Szybalska - Góra). Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr XXXII/242/2013

Pkt  4.  zmiany  Uchwały  nr  XII/61/2007 Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  28 

czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Robert Kaśków powiedział, że, jeżeli chodzi o kwestie kanalizacji to Klub 

będzie  głosował  za  obiema uchwałami kredytowymi,  mimo tego,  że  stanowisko 

Klubu,  jeżeli  chodzi  o  sytuację  finansową  gminy  Żarów  i  zadłużanie  się  jest 

niezmiennie krytyczne. 

Radna Halina Lewandowska zapytała, o ile więcej będzie nas to kosztować?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że w przypadku kredytu 6,5 mln zł 

planowane  środki  na  spłatę  tego  kredytu  wzrosną  o  770  tys.,  natomiast  w 
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przypadku kredytu 2 mln z wydłużeniem spłaty o trzy lata będzie nas kosztowało 

wg szacunku 280 tyś.

Dalszych  głosów  w  dyskusji  nie  było  więc  Przewodniczący  Rady zamknął 

dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  13  głosach „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących się” podjęła 

przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

        Załącznik nr 10

 Uchwała Nr XXXII/243/2013

Pkt 5. zmiany Uchwały nr XXXIII/170/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 

listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 11

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

przedmiotowego projektu uchwały?                       

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię komisję.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  13 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się”  przyjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Uchwała Nr XXXII/244/2013

Pkt 6. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2013 roku. Przedmiotowy projekt 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 13

Przedmiotowy  projekt  omówiła  Sekretarz  Gminy  Sylwia  Pawlik,  która 

powiedziała,  że  jest  trochę  kontrowersji  związanych z  tym projektem uchwały, 
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ponieważ musi  on być zaopiniowany przez różne instytucje,  przez Powiatowego 

Lekarza  Weterynarii,  organizacje  społeczne,  które  w  swoim  zakresie  mają 

działalność  polegającą  na  ochronie  zwierząt.  Ustawa  nakazuje  projekt 

zaopiniować. Mamy opinię negatywną od Powiatowego Lekarza Weterynarii, który 

zakwestionował nam §5 ust. 1, a mianowicie, to że realizację zadań zapewnia nam 

Hotel  dla  Zwierząt  „Nowy  początek”.  Ustawa  w  art.11a  wskazuje  zapewnienie 

bezdomnym zwierzętom schronisko dla  zwierząt.  Powiatowy Lekarz  Weterynarii 

stwierdził, że to należy czytać literalnie i nie może zastąpić tego hotel, towarzystwo 

opieki  nad  zwierzętami  itp.  Problem  polega  na  tym,  że  w  całym  naszym 

województwie  wszystkie  schroniska  odmówiły  nam  podpisanie  umowy  na 

przyjmowanie  zwierząt.  Jedyną instytucją,  która  podpisała  z  nami umowę jest 

Hotel  „Nowy  początek”.  Nie  ma  pewności,  co  do  tego,  czy  Wojewoda  nam  to 

zakwestionuje.  Bo  w  zasadzie  my  musieliśmy  zasięgnąć  opinii,  nie  pisze,  czy 

opinia  ma być  negatywna,  czy  pozytywna.  Natomiast,  jeżeli  Wojewoda nam tą 

uchwałę  zakwestionuje,  w  tej  części  dotyczącej  schroniska,  to  my  zyskujemy 

trochę  na  czasie,  bo  będziemy  szukali  schroniska  dalej.  Kwota  za  odłowienie 

jednego psa wynosi 2.600 zł. Rozmowy są prowadzone ze schroniskiem w Jeleniej 

Górze  i  ta  kwota  będzie  na  pewno  większa  niż  2.600  zł.  W  tamtym  roku 

realizowała nam to zadanie firma „Olech” i robiła to za 1.500 zł, ale to nie było 

schronisko. Pozostałe instytucje nie zakwestionowały projektu uchwały. Sekretarz 

zaproponowała podjęcie uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że na komisji pan Burmistrz mówił o 1.500 

zł?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że to chodziło o firmę „Olech”.

Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik  powiedziała,  że  problem jest  taki,  że  nie  ma 

obowiązku czipowania i nie jest to tak realizowane jak w myśl tej ustawy, bo nie 

ma instrumentów. 

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  firma  „Olech”  sama  szukała 

schroniska w tamtym roku. Ale tak nie może być, bo musi być wskazane jedne 

jedyne schronisko.
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Wobec powyższego  Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię 

Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  13 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się”  przyjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik nr 14

   Uchwała Nr XXXII/245/2013

Pkt  7.  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  funduszu  sołeckiego  w  2014  roku. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Przedmiotowy projekt omówił Burmistrz Leszek Michalak. 

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa Mieczysław Myrta powiedział, że Komisja 

zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania, w wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw,  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.     

               Załącznik nr 16

Uchwała Nr XXXII/246/2013

Przewodniczący obrad na wniosek radnej Urszuli Ganczarek ogłosił 10 minut

przerwy.                                  

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Pkt  8. udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  dla  Powiatu 

Świdnickiego.  Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 17
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Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było więc Przewodniczący obrad 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały. 

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały. W wyniku głosowania Rada Miejska w Żarowie przy 13 głosach „za”, 0 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 18

    Uchwała Nr XXXII/247/2013

Pkt 9.  zmiany Uchwały nr XXIX/217/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 

listopada  2012  roku  w  sprawie  określenia  warunków  i  trybu  finansowania 

rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Sekretarz Sylwia Pawlik.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Sportu,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Mariusz 

Borowiec powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie  projekt  omawianej 

uchwały.

Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  13 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się”  przyjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

               Załącznik nr 20

Uchwała Nr XXXII/248/2013

Pkt 10. zmiany Uchwały nr XXIX/219/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 

listopada 2012 roku w sprawie  zatwierdzenia  zaktualizowanego Planu Odnowy 
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Miejscowości  Bożanów. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu. 

Załącznik nr 21

Przedmiotowe trzy kolejne projekty uchwał omówiła Sekretarz Sylwia Pawlik.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy takich błędów w projektach uchwał 

nie powinien wykryć radca prawny?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała,  że taki błąd nie powinien się zdarzyć 

mógł  go  wyłapać  pracownik,  mógł  wyłapać  radca,  mogła  wyłapać  go  pani 

Sekretarz. Ale najbardziej ona niż radca.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący 

obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.   

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  13 głosach „za”,  0  „przeciw, i  0  „wstrzymujących się”  przyjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

                 Uchwała Nr XXXII/249/2013

Pkt 11. zmiany Uchwały nr XXIX/220/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 

listopada 2012 roku w sprawie  zatwierdzenia  zaktualizowanego Planu Odnowy 

Miejscowości  Gołaszyce. Przedmiotowy projekt  stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Załącznik nr 23

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisję.   

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  13 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się”  przyjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

14



Załącznik nr 24

                 Uchwała Nr XXXII/250/2013

Pkt 12. zmiany Uchwały nr XXIX/221/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 

listopada 2012 roku w sprawie  zatwierdzenia  zaktualizowanego Planu Odnowy 

Miejscowości  Pyszczyn.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu. 

Załącznik nr 25

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisję.   

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  13 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się”  przyjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

                 Uchwała Nr XXXII/251/2013

Pkt  13.  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę  i  zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.  Przedmiotowy projekt stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 27

Projekt  uchwały  omówił Burmistrz  Leszek  Michalak,  następnie oddał  głos 

Prezesowi  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Żarowie  Sp.  z  o.o.  Panu 

Waldemarowi Baranowskiemu.

Prezes ZWiK Waldemar Baranowski powiedział, że na ręce Burmistrza przekazał 

wniosek taryfowy, który by obowiązywał od 1 maja 2013 roku do 30 kwietnia 2014 

roku.  Do  tego  wniosku  jest  dołączony  wieloletni  plan  rozwoju  i  modernizacji 

urządzeń wodociągowych, które są w posiadaniu ZWiK. Taryfy po weryfikacji pana 

Burmistrza podlegają uchwale. W nowych taryfach przewidywany jest przyrost cen 

za m3 wody. Jeśli chodzi o samą wodę to 13 gr, jeżeli chodzi o wodę i ścieki, to 

razem 49 gr. Dla czteroosobowej rodziny przyrost opłaty wyniesie 1,56 zł za samą 

wodę, dochodzi do tego opłata abonamentowa wprowadzana w tym roku po raz 

pierwszy  w  kwocie  2,19  zł,  która  już  we  wszystkich  ościennych  gminach  jest 

wprowadzona. W ten sposób łączny przyrost opłaty dla w/w rodziny za wodę za 
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m3 będzie wynosił 3,76 zł plus opłata abonamentowa 2,19 zł za miesiąc, a tam 

gdzie płaci się za wodę i ścieki przyrost opłaty będzie wynosił 5,88 zł plus 2,19 za 

abonament, co razem będzie wynosiło 8,07 zł. Prezes odpowiedział na co, te środki 

będą przeznaczone, czyli na niezbędne inwestycje. Prezes przedstawił także tabele, 

jak  się  kształtują  taryfy  w  ościennych  gminach.  Tabela  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Prezes Waldemar Baranowski  dopowiedział,  że skala podwyżki,  jeżeli  chodzi o 

oczyszczanie  ścieków,  to  3,7%.  Opłata  abonamentowa po  raz  pierwszy  została 

przyjęta w tym roku i jest ona najniższa, służy do utrzymania w gotowości każdego 

przyłącza razem z wodomierzem do tego, aby ta woda była dostarczana. Prezes 

powiedział,  że  te  pieniądze  z  opłaty  abonamentowej  będą  przeznaczone  na 

wymianę wodomierzy, którym kończy się legalizacja, a jest ich bardzo dużo. Jest 

ustalony program wymiany wodomierzy dla całej gminy i on będzie realizowany w 

miarę posiadanych środków.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Radny Tadeusz Reruch odniósł się do uzasadnienia do projektu uchwały, że jest 

napisane, że to usługa za oczyszczanie  ścieków, ale  bardziej  jest  to usługa za 

przyjmowanie ścieków przez oczyszczalnie. Radny powiedział, że nie jest to duża 

podwyżka, ale biorąc pod uwagę, że w tamtym roku nasi mieszkańcy otrzymali od 

Rady kilka dość znaczących podwyżek, to wstrzyma się od głosu.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że dokonując analizy formalno – prawnej 

jest  obowiązany  przez  ustawodawcę  do  sprawdzenia  tzw.  subsydiowania 

wskrośnego. W naszych wodociągach od lat tolerowaliśmy te sytuacje, działając 

niestety  nie  do  końca  formalnie,  to  oznacza,  że  mieszkańcy  wsi  dopłacali  do 

mieszkańców  miasta.  Wyglądało  to  w  ten  sposób,  że  niedoszacowany  koszt 

ścieków powodował mechaniczność dofinansowania. Od tego odchodzimy, dlatego 

jest podwyżka na ściekach.

Sekretarz Sylwia Pawlik  powiedziała,  że  zgodnie  z  przepisami prawa,  to  rada 

gminy  podejmuje  uchwałę  o  zatwierdzeniu  taryf,  po  tym  jak  Burmistrz  je 

przeanalizuje. Rada może podjąć decyzję o odmowie zatwierdzenia taryf, ale tylko 

w przypadku, kiedy są one sporządzone niezgodnie z prawem. Nie można odmówić 
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zatwierdzenia taryf, jeżeli są one zgodne z prawem.

Pan  Zbigniew  Owczarski  wypowiedział  się  w  sprawie  oczyszczalni  ścieków  i 

zakładu gospodarki komunalnej w Jaworzynie Śląskiej.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  połączenie  dwóch  spółek  to 

ograniczenie  etatowe.  Natomiast  niestety  mamy  odmowę  Jaworzyny.  Miejmy 

nadzieję, że u naszych wspólników dojrzeje taka świadomość.

Radny  Robert  Kaśków  powiedział,  że  chciałby  wysłuchać  Pana  Zbigniewa 

Owczarskiego.

Pan  Zbigniew  Owczarski  wypowiedział  się  w  temacie  oczyszczalni  ścieków  i 

oszczędności oraz taryf za wodę.

Radny Robert  Kaśków  powiedział,  że  w  ostatnich  latach  obserwuje  mniejszą 

awaryjność sieci wodociągowej. Powiedział także, że podziela stanowisko radnego 

Tadeusza Rerucha, że w tamtym roku była 8% podwyżka teraz jest ok.5%, dlatego 

też  najprawdopodobniej  wstrzyma  się  od  głosu,  ponieważ  w  tym  roku  radni 

fundują mieszkańcom spore podwyżki.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, co będzie jeżeli rada nie podejmie 

uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wchodzi taryfa wodociągów.

Prezes Waldemar Baranowski powiedział,  że  podwyżka łącznie  wynosi  5,33%, 

jeżeli ktoś ma dwa lub trzy i więcej wodomierzy, to podwyżka będzie większa.

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała,  czyli  chodzi  o  główny  licznik,  a  nie 

podlicznik?

Prezes  Waldemar  Baranowski powiedział,  że  za  każdy  licznik  opłata  będzie 

wynosiła 2,19 zł.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  za  każdy  licznik  odczytowy  przez 

firmę, bo jeżeli wspólnota ma założony wodomierz, żeby się wewnętrznie rozliczać, 

to jest co innego.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący 

obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.   

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie przy 0 głosach „za”, 0 „przeciw, i 13 „wstrzymujących się” nie przyjęła 
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przedmiotowej uchwały. 

Pkt 14. uchylenia Uchwały nr XXX/231/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 

grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/206/2012 Rady Miejskiej w 

Żarowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik.  Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 29

Projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy doraźna komisja dalej pracuje, bo chciałby 

uczestniczyć w tych posiedzeniach?

Przewodniczący Rady odpowiedział, że tak dalej pracuje i nie została odwołana.

Radna Halina Lewandowska wyraziła zadowolenie, że Rada uchyla tą uchwałę.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący 

obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.   

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  12 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się”  przyjęła 

przedmiotową  uchwałę  (wyszedł  radny  Mariusz  Borowiec). Uchwała  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30

                 Uchwała Nr XXXII/252/2013

Pkt  15. przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  dla  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi  Gołaszyce,  gm.  Żarów. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31

Projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak. 
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Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał  radnych,  czy są pytania do 

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady przeszedł  do głosowania  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  13  głosach  „za”,  0 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 32

       Uchwała Nr XXXII/253/2013

Pkt  16. przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  dla  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi  Kalno,  gm.  Żarów. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 33

Projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak. 

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady przeszedł  do głosowania  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  13  głosach  „za”,  0 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 34

       Uchwała Nr XXXII/254/2013

Pkt  17. przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  dla  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi  Kruków,  gmina  Żarów. 
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Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 35

Projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak. 

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady przeszedł  do głosowania  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  13  głosach  „za”,  0 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 36

       Uchwała Nr XXXII/255/2013

Pkt  18. przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  dla  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi  Wierzbna,  gm.  Żarów. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 37

Projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak. 

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady przeszedł  do głosowania  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  12  głosach  „za”,  0 

„przeciw”  i  1  „wstrzymującym  się”  przyjęła  przedmiotową  uchwałę. Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 38
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       Uchwała Nr XXXII/256/2013

Pkt 19.  wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej 

we wsi Kalno. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 39

Projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak. 

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady przeszedł  do głosowania  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  13  głosach  „za”,  0 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 40

       Uchwała Nr XXXII/257/2013

Pkt  20. nadania  nazwy  ulicy  we  wsi  Mrowiny. Przedmiotowy  projekt  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 41

Projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak. 

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady przeszedł  do głosowania  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  13  głosach  „za”,  0 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 42

       Uchwała Nr XXXII/258/2013

Pkt  21. przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego dla  obszaru  położonego  w obrębie  wsi  Pyszczyn,  gmina  Żarów. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 43

Projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak. 

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady przeszedł  do głosowania  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  13  głosach  „za”,  0 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 44

       Uchwała Nr XXXII/259/2013

Ad. IV.  Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady 

Miejskiej w Żarowie za 2012 rok.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie sprawozdania z prac komisji za 

2012 rok zostały przedłożone i są do wglądu w Biurze Rady. Przewodniczący 

obrad zapytał, czy czytać wszystkie sprawozdania po kolei? Radni stwierdzili, że, 

jak ktoś będzie chciał przeczytać, to przyjdzie do Biura Rady.

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 45

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania?
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Radna  Halina  Lewandowska  zapytała  odnośnie  Zarządzenia  nr  5/2013  w 

sprawie  zmiany  Zarządzenia  nr  171/2011 Burmistrza  Miasta  Żarów z  dnia  6 

grudnia 2011r. w sprawie składu Rady Sportu Gminy Żarów, co zmieniło się w 

składzie?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  było  dwóch  szachistów,  jeden 

szachista został zastąpiony przedstawicielem judo.

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał  odnośnie  Zarządzenia  nr  6/2013  w  sprawie 

utworzenia funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Żarowie na 2013 rok, czy 

corocznie jest powoływany fundusz nagród?

Sekretarz Sylwia Pawlik  odpowiedziała, że corocznie jest powoływany fundusz 

nagród w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że nagrodę przyznaje za szczególne 

osiągnięcia pracownika, kiedy przysparza to czegoś dodatkowego dla gminy.

Radny Tadeusz Reruch zapytał odnośnie powołania Komisji do przeprowadzenia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Docieplenie  budynku 

mieszkalnego usytuowanego przy ul. Kwiatowej 1 w Żarowie”, czy to ma związek z 

podjętą  decyzją  o  dofinansowanie  ze  strony  Urzędu,  wspólnoty  przy  wsparciu 

środków unijnych?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak. Burmistrz dopowiedział, że 17 

budynków zmieściło się w programie rewitalizacji  miasta i to jest jeden z tych 

budynków.

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 Maria Tomaszewska zapytała w imieniu pani sołtys z Przyłęgowa, co ze 

sprawą wyznaczenia granicy za świetlicą wiejską, bo tam mieszkańcy chcą zrobić 

boisko?

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  jak  dobrze  pamięta  to 

wniosek został złożony w zeszłym tygodniu.

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że prace geodezyjne wykonuje się od 
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miesiąca  kwietnia.  Od  października  do  marca  nie  wykonuje  się  żadnych  prac 

geodezyjnych. 

2.  Radna  Maria  Tomaszewska  zapytała,  kiedy  będzie  zrobiony  cypel  dla 

mieszkańców wysiadających na pierwszym przystanku w Łażanach, ponieważ jest 

tam ślisko i niebezpiecznie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest droga powiatowa, sytuacja 

jest taka, że woda płynie z pół, wypływa na drogę i jest już tak schłodzona, że zimą 

robi się lód, w tym miejscu jest kanalizacja i prosi się, aby tutaj właściciel drogi 

zareagował i spróbował zrobić odprowadzenie. Będziemy dalej monitować.

3.  Radna Maria  Tomaszewska  poprosiła  w  imieniu  mieszkańców Mielęcina  o 

kamień  na pierwszą drogę, jak wjeżdża się do Mielęcina i skręca się w lewo jest to 

droga polna.

4. Radna Maria Tomaszewska  w imieniu mieszkanek poruszyła  temat  braku 

dostępu do lekarza ginekologa na trenie gminy. Radna powiedziała, że w zeszłym 

roku  weszła  Ustawa  mówiąca  o  tym,  że  na  kontrakty  mają  być  przyjmowani 

lekarze z II stopniem specjalizacji, jednak takich osób jest mało. Absurdem jest to, 

że konkursy ofert są ogłaszane np. na Powiat Świdnicki i w tej chwili Świebodzice 

wygrały, mają cztery gabinety, a nasz Żarów nie ma żadnego. Czy nie moglibyśmy 

wpłynąć,  żeby  ogłaszane  były  konkursy  ofert  na  gminę  Żarów  na  specjalistę 

ginekologa.  Są  ogłaszane  konkursy  ofert  na  specjalistę  stomatologa  na  gminę 

Żarów, a na ginekologa nie. Radna zaapelowała, aby napisać jakieś stanowisko od 

radnych do Ministerstwa Zdrowia do pani  Marszałek Ewy Kopacz, do naszych 

posłanek, do pana senatora, żeby wpłynąć na tą sytuację, aby utorować drogę 

lekarzom,  którzy  mają  I  stopień  specjalizacji  i  wieloletnie  doświadczenie  w  tej 

dziedzinie. Kobiety z gminy muszą jeździć do Świdnicy i dalej. Absurdem jest to, że 

są przygotowane gabinety,  niestety nie  ma konkursu ofert,  nie  ma kontraktów 

podpisanych.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  temat  jest  bardzo  ważny  i  tą 

propozycję  Pani  radnej  poprowadzi  dalej.  Ten  problem  był  zgłaszany,  gdzie 

specjalnie dla Żarowa były ogłaszane konkursy i za każdym razem ze względów 

formalnych nie dochodziło do podpisania umowy. Były one ogłaszane na prośbę 
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pani poseł Katarzyny Izabeli Mrzygłockiej. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca 

od  godz.  12:00  ma  dyżur  poselski  pani  Mrzygłocka  w  Urzędzie  Miejskim  w 

Żarowie. Jest to Poseł, który zna temat i podpowie co zrobić.

5. Radna Halina Lewandowska zapytała w imieniu mieszkańców Żarowa, czy są 

szanse, aby rozebrać most żelazny przy ul. Krasińskiego?

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  ta  kładka  po  naszych 

monitach została  wzięta  przez  PKP,  ponieważ nikt  się  do tego nie  przyznawał, 

aczkolwiek Urząd zawsze brał na siebie koszty związane z naprawami bieżącymi, w 

tej chwili nadal są takie naprawy wykonywane. Jakiś czas temu była tablica o 

sprzedaży tego terenu przez PKP, tam było zrobione przejście alternatywne, aby 

ludzie mieli którędy przejść. Były takie pomysły, aby kładkę ściągnąć i teren ten 

wyrównać, by też służyło jako przejście. Problemów jest tam więcej, tam biegnie 

kanalizacja, trzeba by było wynieść 5 studzienek kanalizacyjnych, aby wyrównać 

teren, koszt na dzień dzisiejszy byłby w granicach 30.000 zł do 40.000 zł, który 

musiałaby ponieść gmina nie na swoim terenie.

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że ponieważ PKP chce to sprzedać, to 

zgodę na remontowanie mamy, ale na rozebranie absolutnie.

6. Radna Agnieszka Szybalska  –  Góra  zapytała,  w  imieniu  mieszkanki  z  ul. 

Mickiewicza 21, tam gdzie był  teraz remontowany dach w ramach rewitalizacji 

miasta.  Mieszkanka  poprosiła  o  zgodę  na  dofinansowanie  do  okien  w  lokalu. 

Zgodę otrzymała odmowną, a szczelność okna podważył pan Maruszewski. Radna 

powiedziała,  że  była  w  tamtym  lokalu  i  porobiła  zdjęcia  tychże  okien.  Radna 

zapytała  ile  Urząd  dofinansowuje  pieniężnie  mieszkańcowi  za  okna?  Radna 

dodała, że to jest lokal gminny.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  konkretną  odpowiedź  otrzyma 

radna na piśmie.

7. Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała na temat ul. Armii Krajowej 34, 

nie ma zgody drugiej mieszkanki na przesiedlenie. Na dzień dzisiejszy sprawa stoi. 

Poprosiła o oficjalną informację w tej sprawie.

8. Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała odnośnie oświetlenia na ul. Armii 
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Krajowej 34 i ul. Kwiatowej. Jest program z FOŚ „Energooszczędne oświetlanie 

uliczne”, czy pod ten program nie można by było podciągnąć tych ulic? Wnioski 

można składać od 1 do 30 kwietnia, dofinansowanie wynosi 45%.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wie o tym programie, to jest nowy 

program. Odpowiedź zostanie przygotowana na piśmie.

9.  Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra  zapytała  na  temat  unieważnionego 

przetargu na naprawę oświetlenia  ulicznego w Żarowie,  czy  uwzględniona była 

naprawa oświetlenia na ul. Ogrodowej i ul. Armii Krajowej 26?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  unieważniony  przetarg  skutkuje 

przetargiem ponownym. Każda zgłoszona awaria jest uwzględniana.

10.  Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra  powiedziała,  że  bardzo  dobrze 

przygotowana jest informacja nt.  deklaracji  „śmieciowej”,  brak jest  tylko jednej 

informacji, jeżeli chodzi o segregację, mieszkańcy myślą, że np. butelki będą mogli 

wyrzucić pod swój śmietnik, a to jest nieprawda i poprosiła o sprostowanie, że 

tego typu śmieci będą musieli  donieść do gniazda.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  obszar  edukacji  jest  szeroki.  W 

ostatniej Gazecie Żarowskiej ukazała się informacja mówiąca o tym, że firma Alba 

zadeklarowała,  że  wypowie  umowy  z  mieszkańcami  na  wywóz  śmieci.  Na 

spotkaniach z mieszkańcami Burmistrz o tym informuje, generalnie nie powinno 

być  z  tym  problemu,  ale  w  tej  chwili  prowadzimy  akcję  informującą  dla 

mieszkańców  poprzez  sołtysów  i  z  bezpośrednim  dostarczeniem  do  każdego 

zarządcy,  żeby  na  wszelki  wypadek  przekazać  wzory  dokumentów  i  Albie 

wypowiedzieć umowę. 

11. Radna Agnieszka Szybalska – Góra powiedziała, że w bardzo złym stanie jest 

droga na ul. Mickiewicza, wie, że jest to droga powiatowa i prosi o wystąpienie do 

Starosty o naprawę tej drogi.

Radna Halina Lewandowska powiedziała odnośnie wypowiedzenia umów. Firma 

Alba, jeżeli idzie się  np. zapłacić za śmieci podsuwa sama wypowiedzenia.

12. Radny Tadeusz Reruch zapytał odnośnie pomieszczenia w budynku szpitala 
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na rehabilitację, kiedy to nastąpi? Czy gmina nie będzie musiała dofinansowywać 

tego pomieszczenia?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że sprawę prowadzi dyrektor ZOZ-u, 

zlecił projekt. Zdeklarował, że jeżeli remont będzie do 50.000 zł, to nie będzie z 

tym  żadnego  problemu.  Burmistrz  zadeklarował  dyrektorowi,  że  jeżeli  będzie 

wyższa kwota, to będzie możliwość pomocy ze strony gminy w postaci częściowego 

umorzenia  podatku  od  Szpitala.  Burmistrz  powiedział,  że  jeżeli  ma  to  służyć 

naszym mieszkańcom, to zawsze jest za taką pomocą. 

13.  Radny  Tadeusz  Reruch zapytał  nt.  rozliczania  z  właścicielami  ogródków 

działkowych przy ul. 1 maja, przeznaczonych pod ewentualną budowę. Chodzi o 

jakąś formę odszkodowania.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że podpisał w dniu dzisiejszym pismo 

mówiące o tym, że radni mają przedłożony projekt uchwały w dniu dzisiejszym, 

uwzględniający w ramach wykupu tą kwotę, nie tylko tą, bo również strefę. To nie 

jest  duża  kwota  odszkodowań,  państwo  dzisiaj  uwzględniliście  w  budżecie  tą 

kwotę, jednocześnie rzeczoznawca tą kwotę wcześniej musiał wyznaczyć, dlatego 

wcześniej nie było tej kwoty. Wszystkie wyceny są gotowe. Zgodnie z wycenami 

kwota  została  przez  państwa  uchwalona,  będziemy  mogli  przystępować  do 

fizycznej  realizacji.  I  takie  pismo  do  Prezesa  ogródków  działkowych  zostało 

wysłane.

14. Radny Tadeusz Reruch  złożył  wniosek do Rady, by rozpatrzyć odpowiedź 

Pana  Burmistrza  na  jego  interpelacje,  dotyczące  krzyżówki  ul.  Łokietka  i  ul. 

Chrobrego. Radny powiedział, że w ramach interpelacji zadał pytanie czy można 

postawić tam znaki zakazu i zatrzymywania z tablicą dodatkową mówiącą, iż nie 

dotyczy  miejsc  parkingowych.  Radny powiedział,  że  był  na  Policji  rozmawiał  z 

policjantami i ze specjalistami  z wydziału komunikacji, czy takie znaki mogą być 

postawione. Policjanci mówią, że łatwiej jest wyegzekwować mandat od tego, co 

narusza  przepisy,  niż  wyperswadować,  że  kodeks  tego  zabrania.  Jeżeli  jest 

postawiony znak zatrzymywania, a ktoś tam staje, to jadący z ul. Chrobrego mają 

ograniczony  wjazd.  Radny  powiedział,  że  Pan  Burmistrz  odpowiada  na  jego 

interpelację wycinkiem z kodeksu drogowego. Radnego najbardziej bulwersuje to, 
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że Pan Burmistrz sugeruje, żeby o takim przypadku radny zgłaszał Policji. A on 

chciał, aby odpowiedź była konkretna, czy te znaki będą postawione, bo to nie jest 

duży  koszt.  W  związku  z  tym,  że  statut  gminy  przewiduje  taką  możliwość 

odwołania, radny składa wniosek do rozpatrzenia tej odpowiedzi Pana Burmistrza 

na następnej sesji, na której radny będzie obecny.

Przewodniczący Rady zapytał, czy to jest skarga na działalność Burmistrza?

Radny Tadeusz Reruch  odpowiedział, że to nie jest skarga. Powiedział, że jest 

niezadowolony z odpowiedzi, bo są one zbywające.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że tym wnioskiem skargą zajmie się komisja 

rewizyjna,  bo  tylko  ona  jest  władna  rozpatrzeć  skargę  radnego  na  pracę 

Burmistrza.

Radny Robert Kaśków powiedział, że z tego co zrozumiał, to nie jest skarga, tylko 

wniosek o umieszczenie w porządku obrad.

Radny Tadeusz Reruch dopowiedział, że zgodnie ze statutem,  jest to wniosek do 

Rady  w sprawie  rozpatrzenia  odpowiedzi  na interpelację  w porządku obrad na 

następnej  sesji.  A  Pan Przewodniczący  zdecyduje,  czy  wnioskiem ma zająć  się 

Komisja Rewizyjna. Komisja może opiniować. To nie jest skarga.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  ten  wniosek  powinien  być  złożony  do 

Przewodniczącego Rady, a nie do Rady.

Radny  Tadeusz  Reruch przytoczył  przepis  ze  statutu  gminy  i  powiedział,  że 

chciałby, aby ten punkt w porządku obrad znalazł się na następnej sesji, kiedy 

radny będzie obecny, czyli w maju.

Radny Mariusz Borowiec złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  wniosku  formalnego  radnego 

Mariusza Borowca. W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 1 „wstrzymującym 

się” i 1 nie biorącym udziału, wniosek został przyjęty.

Radny Robert Kaśków powiedział, że padł wniosek radnego Rerucha i trzeba się 

tym zająć.
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Przewodniczący Rady powiedział, że wniosek padł i zajmie się tym.

15. Radna Urszula Ganczarek powiedziała, że w Mrowinach stoi znak zakazujący 

przejazdu przez tą miejscowość samochodom wysokotonażowym i przy tym znaku 

pod spodem jest tabliczka informująca o tym, że za wyjątkiem usług komunalnych 

i  przewożących osoby. Radna poprosiła,  aby stanowił  również wyjątek przejazd 

transportu rolnego lub ruchu ciągnikami rolniczymi z przyczepami.

16. Radna Urszula Ganczarek powiedziała, że są duże ubytki w nawierzchniach 

dróg, stan tragiczny jest np. przy wjeździe do Tarnawy na samym zakręcie już 1/3 

jezdni nie ma. Radna powiedziała, że do Starostwa należy wskazywać w pierwszej 

kolejności, gdzie należy takie naprawy uczynić.

17. Radna Urszula Ganczarek powiedziała, że w 2011 roku został konserwowany 

rów melioracyjny w Bukowie biegnący z góry Pyszczyńskiej, do rzeki Tarnawka i w 

tym czasie zostały uszkodzone w 100% wyloty drenarskie betonowe z kratownicą. 

Radna powiedziała, że zgłaszała już ten problem, miało to być naprawione w 2011, 

w 2012r., już mamy 2013r. Radna poprosiła, aby jeszcze raz przekazać sprawę.

18. Radna Urszula Ganczarek powiedziała, że w Imbramowicach dzieci wsiadają i 

wysiadają przy szkole z autobusu szkolnego. Radna poprosiła, aby zwrócić uwagę, 

że  wsiadanie  i  wysiadanie  następuje od strony jezdni,  a  ustalone było,  że  ma 

następować od strony chodnika. Jeżeli nie ma takiej możliwości to opiekun winien 

stać  w  połowie  jezdni,  żeby  zabezpieczyć  dzieci  przed  przejeżdżającymi 

samochodami.

19.  Radny  Robert  Kaśków  zapytał  w  imieniu  mieszkańców  z  ul.  Zamkowej, 

którzy powiedzieli, że trwa lub trwała wycinka drzew w parku miejskim i nie tylko 

są to przycięcia pielęgnacyjne, ale także cierpią na tym zdrowe drzewa. W związku 

z  czym  radny  zapytał,  czy  jest  prawdą,  że  taka  wycinka  drzew  nie  tylko 

pielęgnacyjna ma miejsce?

20. Radny Robert Kaśków powiedział, że zwrócił się do niego mieszkaniec z ul. 

Dębowej nt. skrzyżowania ul. Dębowej i Jarzębinowej w Żarowie. Radny zapytał, 

czy to prawda, że tam są duże leje i dziury, które utrudniają ruch, bo był ten teren 

wykorytowany, ale nie skończony. Radny zapytał, co się w tym temacie dzieje?
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Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  musi  skończyć  się  zima,  aby 

przystąpić do pracy. Jest materiał, są ludzie, ale na zamarzniętym gruncie takich 

prac się nie robi.

Więcej  interpelacji,  wniosków i  zapytań  radnych nie  było  więc  Przewodniczący 

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych.

1.  Przewodniczący  Rady odczytał  zaproszenie  dla  radnych  Rady  Miejskiej  w 

Żarowie na jubileusz nadania Szkole imienia Anny Jenke.

2.  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  od  Fundacji  Centrum  Edukacji 

Samorządowej nt. szkolenia dla radnych.

3.  Przewodniczący  Rady przedstawił  Rozstrzygnięcie  nadzorcze  od  Wojewody 

Dolnośląskiego na Uchwałę Rady Miejskiej w Żarowie. Pismo stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 46

4.  Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  –  interpelację  od  radnej  Haliny 

Lewandowskiej  odnośnie  niewłaściwego  zachowania  radnego  Tadeusza 

Dalgiewicza i  przedstawił  sprawę. Radny Tadeusz Dalgiewicz zobowiązał  się do 

przeproszenia radnej i podczas obrad przeprosił radną Halinę Lewandowską.

5. Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie od Burmistrza z wysokości 

średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Żarów za 2012 

rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 47

6. Przewodniczący Rady przedstawił pismo od Poseł Anny Zalewskiej i odpowiedź 

od pana Burmistrza. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 48

7.  Przewodniczący  Rady przedstawił  opinię  RIO  o  prawidłowości  planowanej 

kwoty długu w Uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XXX/229/2012 z dnia 28 

grudnia  2012r.  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 

Żarów oraz w uchwale budżetowej gminy Żarów na rok 2013 nr XXX/230/2012 z 

dnia 28 grudnia 2012r. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 49

8. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę RIO z dnia 30.01.2013r. w sprawie 
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stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia nr 196/2012 Burmistrza 

Miasta Żarów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. 

Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 50

9.  Przewodniczący Rady przedstawił  pismo od  Fundacji  Rozwoju  Demokracji 

Lokalnej w sprawie seminariów zarządzania finansami.

10.  Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  odnośnie  wprowadzenia  zapisu 

dotyczącego  wznowienia  połączenia  kolejowego  pasażerskiego  na  trasie 

Dzierżoniów-Świdnica-Wrocław  do  wiadomości  Przewodniczących  Rad  Gmin 

Powiatu Świdnickiego. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 51

11. Przewodniczący Rady przedstawił pismo od GZ LZS w Żarowie i odpowiedź 

od pana Burmistrza. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 52

12. Przewodniczący Rady przedstawił przedłożony Radzie Miejskiej  w Żarowie 

sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie za 2012 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 53

13. Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęło pismo od pana Zbigniewa 

Owczarskiego i odczytał je. Radni po krótkiej dyskusji nie podjęli stanowiska w 

sprawie. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 54

14.  Przewodniczący  Rady powiedział,  odnośnie  oświadczeń  majątkowych 

radnych Rady  Miejskiej  w  Żarowie,  że  należy  je  złożyć  wg  stanu na  dzień  31 

grudnia  2012  roku,  w  terminie  do  dnia  30  kwietnia  2013  roku  w  dwóch 

egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 

roku podatkowym (PIT) za rok 2012. Przewodniczący Rady dopowiedział, że radni 

składają oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady  Miejskiej w Żarowie w 

zaklejonych kopertach w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie do 

dnia 30.04.2013r. do godz. 16:00.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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

dnia 28 grudnia 2012 roku.
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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. VII. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2013 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z 

dnia 8 stycznia 2013 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.

Radna Halina Lewandowska zawnioskowała, aby protokoły były przesyłane drogą 

meilową, jak już są napisane. Protokolant odnotował uwagę.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  wpłynęły  do  Rady  Miejskiej  w  Żarowie 

życzenia wielkanocne i  powiedział,  że również od Rady i  od Burmistrza Miasta 

Żarów  zostały  przekazane  życzenia,  złożył  wszystkim  radnym  oraz  włodarzom 

miasta życzenia. 

Mieszkaniec Żarowa powiedział, żeby Przewodniczący Rady odczytał pismo, które 

wysłał do Prezesa Okręgowego Zarządu PZD. Przewodniczący Rady odczytał pismo 

i odpowiedź.

Ad IX. Zakończenie obrad XXXII 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 21 marca 2013 roku, 

wypowiadając formułę: „Zamykam XXXII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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