
Protokół Nr XXXIII/2013

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 9 maja 2013 roku

Rozpoczęcie:  godz. 11:00

Zakończenie: godz. 14:20

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXXIII  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.

Nieobecny:

1. Radny Tadeusz Reruch.

Na początku sesji nieobecny był radny Robert Kaśków, który usprawiedliwiał 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 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 Rady powiedział,  że na ostatniej  sesji  radny Tadeusz Reruch 

zawnioskował,  aby  rozpatrzyć  odpowiedzi  udzielane  przez  Burmistrza  na  jego 

interpelacje, ponieważ radny jest nieobecny na dzisiejszej sesji, ten wniosek jest 

przełożony na następną sesję Rady Miejskiej w Żarowie.

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

nie mieli uwag. Przewodniczący zaproponował przegłosowanie porządku obrad,  w 

jego wyniku radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
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Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Ślubowanie radnego, wybranego w wyborach uzupełniających do Rady 

Miejskiej w Żarowie w dniu 24 marca 2013 roku.

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  zabranie  głosu  panią  Mariolę  Zawiszę  – 

Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie.              

W  imieniu  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  Pani  Mariola  Zawisza  odczytała 

zaświadczenie, że w wyborach, które odbyły się dnia 24 marca 2013 roku Radną 

Miasta Żarów została Pani Zuzanna Urbanik. Zaświadczenie stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

Następnie  Przewodniczący Rady zgodnie  z  art.  23a  ustawy  o  samorządzie 

gminnym,  odczytał  rotę  ślubowania:  „Wierny  Konstytucji  i  prawu 

Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 

godnie,  rzetelnie  i  uczciwie,  mając  na względzie  dobro mojej  gminy i  jej 

mieszkańców”.

Po odczytaniu roty pani Zuzanna Urbanik wypowiedziała słowo: „ślubuję”.

Przewodniczący obrad zarządził 5 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. IV. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1.  zmiany  Uchwały  nr  III/6/2010  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  16 

grudnia  2010r.  w  sprawie  ustalenia  składów osobowych stałych komisji  Rady 

Miejskiej  w  Żarowie.  Projekt przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.                 

Załącznik nr 4

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

przedmiotowego projektu uchwały? Pytań nie było.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały, w wyniku którego przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Uchwała Nr XXXIII/260/2013

Pkt  2.  wprowadzenia  zmian  w  budżecie  gminy  Żarów  na  2013  rok.  Projekt 
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przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak  poinformował,  że  zmiana  w  rozdziale  75704 

związana  jest  ze  zmniejszeniem  planu  wydatków  zabezpieczonego  na  spłatę 

poręczenia w związku z podpisaniem aneksu do ugody z NFOŚiGW w Warszawie, 

dotyczącego zmiany części długu na świadczenie rzeczowe. Jest to tak naprawdę 

dotacja na oczyszczalnie ścieków, która zostaje decyzją NFOŚ przekierowana na 

budowę kanalizacji. Na dzień dzisiejszy dotacja na budowę kanalizacji wynosi 4 

mln  z  funduszy  Unii  Europejskiej  oraz  1,5  mln  z  należności  za  oczyszczalnie 

przynależną NFOŚ.

Radna Halina Lewandowska  zapytała, dlaczego radni nie otrzymali Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Żarów?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz  odpowiedziała,  że  WPF  jest  przedkładana  pod 

obrady Rady Miejskiej, w takich przypadkach kiedy zmieniamy zobowiązania lub 

dokonujemy zmian na tzw. przedsięwzięciach, tutaj nie ma takich zmian jest tylko 

zmiana na zadaniach jednorocznych bieżących, więc nie ma konieczności zmiany 

WPF, natomiast pozostała prognoza jest zmieniana w takim zakresie, w jakim jest 

to  kompetencja  pana Burmistrza  i  wszystkie  pozostałe  zmiany są dokonywane 

zarządzeniem  Burmistrza  Miasta  Żarów.  Sprawy  kredytowe,  to  są  sprawy 

przychodu,  natomiast  nie  ma  zmian  dotyczących  limitów  zobowiązań,  czy  też 

wydatków  na  przedsięwzięcia.  Nigdzie  nie  korygujemy  planu  na  zadaniach 

inwestycyjnych.  Takie  jest  także  zalecenie  RIO,  żeby  WPF  korygować,  czy 

aktualizować rzadziej, przynajmniej raz na kwartał. Ustawa pozwala nam na to, 

aby robić to w formie zarządzenia Burmistrza.

Burmistrz Leszek Michalak  dopowiedział,  że pewne nieporozumienie wynika z 

tego, że pani radna nie pamięta, że na poprzedniej sesji te wszystkie sprawy już 

zostały  przyjęte,  natomiast  w  tej  chwili  jest  to  sposób  realizacji,  czyli  kwestii 

kredytowych i  przesunięć w ramach poszczególnych lat  i  wydłużenia  w czasie, 

wszystkie te sprawy były regulowane na poprzedniej sesji.

Radna  Halina  Lewandowska  odpowiedziała,  że  pamięta,  że  wcześniej  było 
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powiedziane,  że  przy  każdych zmianach do budżetu będzie  teraz zmiana WPF, 

dlatego o to zapytała.

Radna Halina Lewandowska  zapytała, o zmniejszenie planu dochodów z tytułu 

wpływów ze sprzedaży prawa własności nieruchomości, z czego to wynika?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jest  to  cały  czas  regulacja  pod 

rzeczywiste przepisy.

Radna Halina Lewandowska  zapytała  o  zwiększenie  planu dochodów z tytułu 

planowanych  wpływów  z  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  z 

czego to wynika, czy my planujemy, że będzie podwyżka przy uchwale śmieciowej?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jest  tutaj  operacja  po  stronie 

dochodów i wydatków, jest to kwota uzupełniająca, natomiast ona nic nie ma do 

opłat za śmieci. Ta wartość będzie korygowana ewentualnie tylko uchwałą Rady 

Miejskiej.

Radna Halina Lewandowska zapytała o zwiększenie planu wydatków na pokrycie 

koszt ów udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, czy ta kwota to udział 

w budynkach, które przechodzą rewitalizację?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz  odpowiedziała,  że  to  jest  ogólny  plan,  nie  ma 

wyodrębnionego  zadania  przewidzianego  na  rewitalizację.  Cały  udział  we 

wspólnotach jest wyodrębniony w tym paragrafie.

Radna Halina Lewandowska zapytała o zwiększenie planu wydatków na zakup 

samochodu, jakiego samochodu?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz  odpowiedziała,  że  to  jest  zakup  samochodu  na 

potrzeby Urzędu.

Burmistrz  Leszek  Michalak  dopowiedział,  że  jest  to  związane  z  pracami 

wykonywanymi  przez  pracowników  interwencyjnych,  jest  to  typowy  samochód 

techniczny, który będzie wykorzystywany, tak jak dzisiaj nasz „rozsypujący się” 

Polonez.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra  zapytała o zwiększenie planu dochodów za 

przyjmowanie odpadów na składowisko, ponoć ono jest zamknięte, a tutaj okazuje 

się, że przyjmujemy?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  w  ramach  rekultywacji  mamy 

jeszcze  w tej  chwili  decyzję  czynną.  Do końca maja  zabiegamy o przedłużenie 

decyzji  rekultywacyjnej  do  końca  listopada.  W ramach  rekultywacji  mogą  być 
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przyjmowane osady ziemi, gruz, żużle, które odbierane były z wiosek.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała o zwiększenie planu wydatków na 

pokrycie  kosztów  wypłaty  odszkodowań  za  nasadzenia  i  budowle  dla 

użytkowników działek ogrodowych przy ul. 1 maja w Żarowie, czy to jest związane 

z niedoszacowaniem kosztów, czy to dodatkowe koszty osób, które się odwoływały?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że to jest dodatkowe szacowanie, w 

wyniku odwołania jednego działkowicza.

Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra  zapytała  odnośnie  planowanej  realizacji 

zadania „Ścieżka zdrowia – zakup i montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej 

na  obszarze  przestrzeni  publicznej  w  miejscowości  Żarów”,  czy  to  będzie  przy 

GCKiS w Żarowie, czy teren będzie zamknięty?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  ścieżka  zdrowia  będzie 

zlokalizowana przy GCKiS w Żarowie, a teren będzie otwarty do korzystania przez 

wszystkich chętnych mieszkańców.

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 

ze zgłoszonymi przez panią Skarbnik zmianami. W wyniku głosowania przy 13 

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Uchwała Nr XXXIII/261/2013

Pkt  3.  emisji  obligacji  komunalnych  oraz  określenia  zasad  ich  zbywania, 

nabywania  i  wykupu.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 8

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,  na  jaką  kwotę  mamy  sprzedane 

dotychczas obligacje?
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Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że 2.010.000 zł.

Radna Halina Lewandowska zapytała o koszt obsługi obligacji na dzisiaj. Jak to 

wygląda rocznie?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  to  można  sprawdzić  w 

dokumentach, jest to w prognozie.

Radna Halina  Lewandowska  powiedziała,  że  martwi  ją  to,  że  obligacje,  które 

planujemy sprzedać, pójdą na łatanie dziur naszych różnych zaległości, deficytu, 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kredytów i pożyczek. A już w tym roku 

Rada podjęła uchwałę o przesunięciu dwóch kredytów, ale odsetki... To wszystko 

będziemy spłacać z obligacji.

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że przede wszystkim przychody są 

przeznaczane na finansowanie zadań inwestycyjnych, więc te środki są niezbędne 

do sfinansowania naszego wkładu w realizację  zadań inwestycyjnych,  na które 

m.in. mamy środki z Unii.

Radna Halina Lewandowska zapytała, ile tak orientacyjnie będzie nas kosztowała 

sprzedaż obligacji, koszt obsługi roczny?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  koszt  obsługi  będzie  różny  w 

poszczególnych  latach.  Przede  wszystkim  kosztami  będą  odsetki  od 

poszczególnych obligacji w roku 2013 – 39 tys. zł, w 2014r. - 78 tys. zł, z chwilą 

wykupu te wartości będą się zmniejszały.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, czy to będzie robione przez Bank, 

czy przez Dom Maklerski?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  z  reguły  robią  to  Domy 

Maklerskie. 

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 12 głosach „za”, 0 

„przeciw”  i  1  „wstrzymującym  się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9
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Uchwała Nr XXXIII/262/2013

Pkt  4.  zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania 

inwestycyjnego  pn.  „Modernizacja  Targowiska  Miejskiego  w  Żarowie  przy  ul. 

Dworcowej”  współfinansowanego  ze  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii 

Europejskiej,  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-

2013,. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 10

Przedmiotowe  dwa  projekty  uchwał  (pkt  4  i  5)  omówił Burmistrz  Leszek 

Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna Halina Lewandowska zapytała, jaki będzie koszt obsługi tego kredytu?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz  odpowiedziała,  że  1,12%  oraz  ponosi  się  koszty 

utrzymywania trzech rachunków. To jest 57 tys. zł za cały okres.

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 11

 Uchwała Nr XXXIII/263/2013

Pkt  5.  zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania 

inwestycyjnego  pn.  „Budowa  sieci  wodociągowej  z  przyłączami  w  Bożanowie  i 

Wierzbnej  z  przesyłem  do  Żarowa  w  Gminie  Żarów”  współfinansowanego  ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 12

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

przedmiotowego projektu uchwały? 
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Radna Halina Lewandowska zapytała o koszt obsługi tego kredytu.

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że wcześniej  wyraziła się całościowo 

odnośnie  tych  dwóch  projektów  uchwał.  To  jest  szacunek  dotyczący  dwóch 

pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra  zapytała  o  weksel,  który  będzie 

zabezpieczeniem na spłatę tej pożyczki, na jaką on będzie kwotę?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że z reguły jest to weksel opiewający 

na kwotę samej pożyczki i ewentualnych odsetek, które mogłyby nastąpić, gdyby 

były jakieś nieprawidłowości w realizacji zadania.          

Dalszych  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 13

Uchwała Nr XXXIII/264/2013

Pkt 6. kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla 

nauczycieli  za  ich  osiągnięcia  dydaktyczne,  wychowawcze  i  opiekuńcze  w 

placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę  Żarów. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 14

Przedmiotowy projekt omówiła Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik.

Przewodniczący  Rady powiedział,  aby  w  projekcie  uchwały  zmienić  datę  na 

właściwą, zgodną z terminem dzisiejszej sesji, ponieważ był on przygotowany na 

sesję,  która  miała  odbyć  się  wcześniej.  Następnie  Przewodniczący  otworzył 

dyskusję i zapytał radnych, czy są pytania do przedmiotowego projektu uchwały? 

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, czy mówimy o kwotach netto, czy 

brutto?

Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik powiedziała, że o kwotach brutto.

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Kultury Maria Tomaszewska powiedziała, że 
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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 15

   Uchwała Nr XXXIII/265/2013

Pkt  7.  ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  i  szczegółowe  warunki 

przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat,  motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także 

wysokość,  szczegółowe  zasady  przyznawania  i  wypłacania  nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 16

Przedmiotowy projekt 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.

Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Kultury Maria Tomaszewska powiedziała, 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 17

Uchwała Nr XXXIII/266/2013

Pkt 8. zmiany Uchwały Nr LII/251/2009 Rady Miejskiej  w Żarowie z dnia 14 

grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia corocznych nagród za osiągnięcia w 

upowszechnianiu ochrony kultury materialnej na terenie Gminy Żarów pod nazwą 

„Nasz  Dom”.  Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 18

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Radna  Halina  Lewandowska zapytała,  czy  Wspólnota,  która  chce  wykonać 

remont może starać się o nagrodę?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nagroda jest za osiągnięcia, tylko po 

zakończonym remoncie.

Dalszych  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było  więc 

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Kultury Maria Tomaszewska powiedziała, 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 19

   Uchwała Nr XXXIII/267/2013

Radny  Mariusz  Borowiec  zgłosił  wniosek  formalny  o  10  minut  przerwy.  W 

wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” wniosek został 

poparty przez radnych Rady Miejskiej w Żarowie.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Na sesję doszedł radny Robert Kaśków.

Pkt  9. regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Żarów. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Przedmiotowy projekt uchwały omówił  Burmistrz Leszek Michalak i powiedział, 

że, w dniu 7 maja 2013r. została wystawiona opinia pozytywna z zastrzeżeniem 

Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Świdnicy,  stąd  też 

propozycja  treści  paragrafu  11a,  który  wypełnia  dyspozycję  Inspektora 

Sanitarnego.  Opinia  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w 

Świdnicy oraz propozycja art. 11a do przedmiotowego projektu uchwały stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję i  zapytał  radnych, czy są pytania do 
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przedmiotowego projektu uchwały? 

Radna Agnieszka Szybalska –  Góra  zapytała,  co to  znaczy utwardzona część 

nieruchomości?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jest  to  definiowane,  jako  asfalt, 

beton, kostka.

Radna  Urszula  Ganczarek  zwróciła  uwagę  na  problem,  który  wystąpi  w 

gospodarstwach rolnych na wsiach i zacytowała § 11a ust. 1 pkt 4) „ścieki z mycia 

pojazdów odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych 

zbiornikach bezodpływowych”, jest tylko kanalizacja sanitarna szambowa i innych 

zbiorników bezodpływowych nie posiadamy. Radna zauważyła także, że w § 18 pkt 

1 ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych nie rzadziej niż raz na 

14 dni, czyli, jeżeli mieszkaniec będzie wnosił, że ta częstotliwość winna być co 7 

dni, czy to zostanie uwzględnione?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  należy  zobaczyć,  jak  jest 

regulowana  kwestia  prawna  odpadów  chemicznych,  bo  my  zajmujemy  się 

komunalnymi.  Natomiast,  jeżeli  chodzi  o  drugi  wątek,  to  został  już  ogłoszony 

przetarg dotyczący naszej gminy do odbioru śmieci i w warunkach przetargowych 

jest wyraźny zapis o utworzeniu harmonogramu, który winien być zaakceptowany 

przez Burmistrza. Na bieżąco obserwujemy, co się dzieje, czy przyrasta, czy maleje 

ilość śmieci na terenie naszej gminy. Takie raporty są składane kwartalnie przez 

wszystkie firmy i miejsca odbioru odpadów.

Radna Halina Lewandowska zapytała, odnośnie norm i sprawozdań kwartalnych, 

czy  pierwszy kwartał  tego roku będzie  realnym pomiarem,  bo  ludzie  pozrywali 

umowy z Albą i może okazać się w lipcu, że ta norma wcale nie spadła. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ta wypowiedź zmierza do tego, jaką 

metodę wybrać ogłaszając przetarg, czy metodę od tony wywozowej, czy metodę 

zryczałtowaną według danych podawanych, które posiadamy. Na przetarg od tony 

zdecydowała  się  jedna  okoliczna  gmina,  natomiast  np.  Kąty  Wrocławskie 

zdecydowały się na kwotę ryczałtową, a nie od tony i to było takim wskaźnikiem, 

kiedy  prowadziliśmy  równolegle  prace  w  przygotowaniu  przetargu  od  tony  i 

zryczałtowania,  zdecydowaliśmy  się  na  wartości  ryczałtowe.  Do  przetargu  nie 

możemy  podawać  nie  sprawdzonych  ilości,  tylko  te,  które  mamy 

udokumentowane.  Stad  ta  dokumentacja  jest  ważna  nie  tylko  z  ostatniego 

11



kwartału, ale także z całego okresu. Przetarg ogłoszony został na okres dwóch lat, 

czyli przez dwa lata ten ryczałt będzie obowiązywał.

Radna Maria Tomaszewska zgłosiła wniosek formalny, aby w § 11a ust. 1 pkt 4) 

wykreślić, albo go doprecyzować.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że ustawy szczegółowe i tak to regulują, 

może lepiej wykreślić ten punkt. Ale lepiej to przedyskutować.

Radny  Mieczysław  Myrta  powiedział,  że  wymogi  Agencji  Restrukturyzacji  i 

Modernizacji Rolnictwa mówią o zmniejszeniu dopłat. Każdy rolnik jest wpisany od 

2011 roku i wie, jakie wymogi musi spełnić, żeby dostać dopłaty unijne.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik  powiedziała,  że  należy  określić  pojazd,  bo  pojazd,  a 

maszyna to co innego. Żadnego pojazdu nie należy myć na trawie, bo to regulują 

inne przepisy.

Radni ustalili wspólnie, aby w  § 11a  ust. 1 dopisać obok słowa pojazdów, słowo 

„samochodowych”.

Sołtys Pyszczyna p. Ryszard Pawlik powiedział, że ma wątpliwości, co do zapisu 

§11a ust. 2 pkt 2), ponieważ naprawa pojazdów może stwarzać uciążliwości dla 

współwłaścicieli nieruchomości lub właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że kwestię podwyższonych decybeli i 

uciążliwości akustycznej oraz ciszy nocnej regulują inne przepisy prawne.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, ile jest gniazd w gminie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest ich ok. 90.

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała  odnośnie  kompostu  i  oświadczenia,  że 

kompostuje, aby do tego nie dopłacać. 

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że jest ogłoszony przetarg i zaraz po 

przetargu będziemy chcieli przekazać informację mieszkańcom, w formie kolorowej 

ulotki, co jest surowcem dopuszczonym do gniazda, te rzeczy będą doprecyzowane 

i przekazane mieszkańcom. Nie możemy wymagać od ludzi segregacji tych frakcji, 

na  które  nie  przygotujemy  kontenerów.  Jeżeli  np.  kontener  będzie  dopuszczał 

tylko pety, to tylko pety są segregowane, a pozostałe mają prawo być w kuble. 

Jeżeli gmina nie przygotuje kompostowników, a dzisiaj nie ma takiej możliwości, 

to  nie  możemy  wprowadzać  rygoru.  Na  dzisiaj  ustawodawca  przewidział 

statystykę w tym zakresie, to też nie możemy przewidzieć możliwości prowadzenia 

statystyki. Te oświadczenia służą statystyce. Na dziś nie ma żadnego rygoru. Jeżeli 
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do gminy będą trafiały pytania,  typu co mam zrobić z trawą, to takie  miejsca 

będziemy wskazywali.

Radna  Halina  Lewandowska  powiedziała,  że  w  rozmowie  na  komisji  od 

pracownika  pana Tomasza Kuski  dowiedziała  się,  że  jeżeli  w kuble  znajdą się 

odpady BIO, to na gospodarstwo zostanie nałożona kara za niesortowanie.

Burmistrz  Leszek Michalak  odpowiedział,  że  należy  rozróżnić  obierki  różnego 

rodzaju  od  skoszonego  hektara  trawy.  Natomiast  nie  wyobrażam  sobie,  że  za 

obierki będziemy ścigać. Gdzieś ten zdrowy rozsądek musi być.

Radna Halina Lewandowska  powiedziała,  że  na ostatniej  komisji  pan Tomasz 

również powiedział, że raz w tygodniu, co będzie ogłoszone będzie jeździła firma 

Raz, Dwa, Trzy i będzie zbierać te odpady, będzie miała kompostownik i będzie je 

przechowywać.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że co innego jest problem z wykoszoną 

trawą, a co innego obierki.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zwróciła uwagę na § 36, gdzie jest napisane, 

że   osobom naruszającym obowiązki  określone  w niniejszym regulaminie  grozi 

kara  grzywny,  wymierzona  w  trybie  kodeksu  postępowania  w  sprawach  o 

wykroczenia, oznacza to, że np. przyjedzie pan, który zobaczy, że w kontenerze jest 

coś, co nie powinno być i powinien wezwać Policję.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  tutaj  musi  być  zawarty  zdrowy 

rozsądek. Natomiast, jeżeli będzie w kuble wszystko, a mieszkaniec zadeklarował, 

że  będzie  segregował,  to  kontrolujący  będzie  musiał  wszcząć  postępowanie 

wyjaśniające, w kierunku nałożenia rzeczywistej opłaty. Jakaś kontrola musi być.

Radny Robert Kaśków zauważył, że w oświadczeniach, załącznikach do uchwały 

zamiast § 34 powinien być § 33.

Przewodniczący  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  że  wszystkie  gminy  mają  z  tą 

ustawą problem, my musimy jeszcze edukować naszych mieszkańców w temacie 

segregacji odpadów.

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy przy budynkach wielorodzinnych będą 

ustawione  dwa  kontenery,  bo  np.  w  budynku takim mieszka  5  rodzin  i  dwie 

zadeklarowały  że  będą  sortować  śmieci,  a  pozostałe  nie.  Czy  oni  będą  mieć 

oddzielne kubły?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tutaj jest problem, bo ustawodawca 
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pogubił się trochę. Odnośnie Wspólnot zapis jest jasny, zarząd zdecyduje, ale co 

do Spółdzielni nie ma żadnego rozstrzygnięcia. W tej chwili Sąd rozstrzygnie jak 

potraktować Spółdzielnię, czy każdego właściciela odrębnie, czy tak jak Wspólnoty. 

Na dzisiaj nie ma jeszcze rozstrzygnięcia.

Przewodniczący  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  że  każdy  budynek  ma  swojego 

właściciela, dlatego nie powinno być problemu.

Dalszych  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  obrad  przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały  wraz  z 

dopiskiem w § 11a słowa „samochodowych” oraz po zamianie w oświadczeniach z 

§ 34 na § 33. W wyniku głosowania Rada Miejska w Żarowie przy 12 głosach „za”, 

0  „przeciw,  i  2  „wstrzymujących się”  przyjęła  przedmiotową uchwałę.  Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.        

                Załącznik nr 22

Uchwała Nr XXXIII/268/2013

Pkt 10. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych 

odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 23

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Radna  Urszula  Ganczarek  zapytała  na  temat  §  3,  mamy  zmniejszoną  ilość 

odpadów  przypadających  na  mieszkańca,  segregowane  20l  tygodniowo, 

niesegregowane 25l, czy to będzie oznaczało, że zmniejszone zostaną pojemniki 

przy  rodzinach?

 Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  to  wynika  ze  szczegółowego  

przeliczenia z ostatnich 5 kwartałów. Jest tutaj naddatek z naszej strony ok. 30%. 
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Lepiej, że będzie większy kontener, niż miałoby się przesypywać. 

Radna Urszula Ganczarek powiedziała, że chodzi o to, że jest zmniejszony.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jest  zmniejszony,  ale  mimo 

wszystko, utrzymujemy ten naddatek ok. 30%.

Radna  Urszula  Ganczarek zapytała,  czy  to  znaczy,  że  rodzina  czteroosobowa 

dostanie kontener 80l, czy 120l?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to zależy jak się zadeklaruje.

Radna  Urszula  Ganczarek powiedziała,  że  zadeklaruje  120l.  Czy  jeżeli  jedna 

osoba wyprodukuje więcej śmieci niż 20l, to zapłaci dodatkowo?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie zapłaci dodatkowo. To są tylko 

dane statystyczne. Gmina ma obowiązek odebrać wszystko. A na tej  podstawie 

wylicza się dane do przetargu. Natomiast nie ma możliwości nieodebrania śmieci.

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 11 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  3  „wstrzymujących się”  przyjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

                    Uchwała Nr XXXIII/269/2013

Pkt  11.  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi 

Wierzbna. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 25

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.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 
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projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady 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 26

                    Uchwała Nr XXXIII/270/2013

Pkt  12.  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  położonego  w  obrębie  miasta 

Żarowa, przy ul. Sportowej. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Załącznik nr 27

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.  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 (podczas głosowania nie było radnego Mariusza Borowca). 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

                    Uchwała Nr XXXIII/271/2013

Pkt 13.  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zmiany granic sołectwa Mrowiny i sołectwa 

Imbramowice. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 29

Projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

Radna Halina Lewandowska powiedziała, że należy poprawić w projekcie uchwały 

w § 2 słowo „aniety” na „ankiety”.

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad 
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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  14 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się”  przyjęła 

przedmiotową uchwałę.  Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 30

   Uchwała Nr XXXIII/272/2013

Pkt  14.  nadania  nazwy  ulicy  we  wsi  Łażany.  Przedmiotowy  projekt  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 31

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.   

Przewodniczący Rady 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 32

                 Uchwała Nr XXXIII/273/2013

Pkt  15. zmiany  nazwy  ulicy  we  wsi  Mrowiny.  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.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady przeszedł  do głosowania  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  14  głosach  „za”,  0 

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  przyjęła  przedmiotową  uchwałę. Uchwała 
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stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 34

       Uchwała Nr XXXIII/274/2013

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 35

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania?

Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra  zapytała  odnośnie  uczestniczenia  w 

oględzinach,  przeprowadzonych przez Powiatowy Nadzór Budowlany w sprawie 

nieodpowiedniego stanu technicznego budynku mieszkalnego usytuowanego przy 

ul. Armii Krajowej 76-80 w Żarowie, co tam się dzieje?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że tam jest kwestia wentylacji i 

to jest zgłoszone przez  mieszkańców. Z uwagi na to, że mamy tam swoje udziały, 

to też uczestniczyliśmy w oględzinach.

Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra zapytała  odnośnie  zadymienia  piwnic  i 

klatki schodowej budynku w Łażanach przy ul. Leśnej 2b, czy to jest cały czas ten 

sam problem z kominem?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że to jest ten sam problem, co 

był. Szereg dokumentów jest nadal wyjaśnianych, w związku z tym zawarto w 

sprawozdaniu m.in. ul. Leśną 2b w Łażanach.

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała  odnośnie  Zarządzenia  nr  45/2013  i 

46/2013 one się powtarzają ?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to się powiela.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  odnośnie  Zarządzenia  nr  50/2013  w 

sprawie  pokrycia  ujemnego wyniku finansowego Biblioteki  Publicznej  Miasta  i 

Gminy  Żarów  im.  Ks.  Jana  Twardowskiego  w  Żarowie  oraz  Zarządzenia  nr 

52/2013 w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Gminnego Centrum 

Kultury i Sportu w Żarowie?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  przy  Sprawozdaniu  z  realizacji 

budżetu za rok ubiegły mieliście Państwo przekazaną informację, że przeszliśmy 
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z zadłużeniem wymagalnym na poziomie 1.100.000 zł, w momencie kiedy faktury 

przechodzą na rok następny trzeba usankcjonować koszty, które przeszły.

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy to są duże kwoty i za jakie konkretnie 

zadania, poprosiła o odpowiedź na piśmie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to są małe kwoty.

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała  odnośnie  Zarządzenia  nr  58/2013  w 

sprawie  odpłatnego  nabycia  na  rzecz  Gminy  Żarów  prawa  użytkowania 

wieczystego nieruchomości działki nr 101/5 położonej w obrębie miasta Żarów 

wraz z prawem własności znajdującej się na działce zabudowy, o co dokładnie 

chodzi?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że to jest teren targowiska. 

Radna  Halina  Lewandowska zapytała,  odnośnie  sprzedania  działki  na 

poprawienie warunków w Żarowie, w którym miejscu?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  w  pobliżu  Specjalnej  Strefy 

Ekonomicznej.

Radna Halina Lewandowska zapytała,  odnośnie  udzielenia Organowi Nadzoru 

Wojewody  dotyczącego  nadania  nazwy  ulicy  w  Mrowinach,  czy  chodzi  o  ul. 

Tarnawską?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  dotyczyło  to  czy  gmina  jest 

właścicielem drogi.

Radna Halina Lewandowska zapytała, odnośnie zgłoszenia w Komisariacie Policji 

w Żarowie faktu włamania i kradzieży w dwóch lokalach Gminy?

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  gmina  jako  właściciel 

budynku zgłosiła fakt kradzieży, dalej jest już sprawa prowadzona przez Policję.

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,  czy  w  Łażanach  została  otwarta 

zajezdnia  dla  autobusów,  dla  busów  przy  posesji  pana  Tomaszewskiego  i  w 

związku z tym, jak została uregulowana sprawa sprzątania tego terenu. Te busy, 

autobusy  stają  na  studzience,  która  już  raz  zapadła  się  trzy  lata  temu przez 
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stawianie  tam  tych  pojazdów,  niedługo  to  samo  się  stanie.  Do  tej  pory  pan 

Tomaszewski sprzątał tam, równał, przywoził kamień, bo to jest przy jego posesji, 

ale jeżeli tam stawia się busy, autobusy, to ktoś powinien też sprzątać i równać 

ten teren, a nie tylko mieszkaniec wsi Łażany.

2. Radna  Maria  Tomaszewska w  imieniu  mieszkańców  z  ul.  Szkolnej  w 

Łażanach,  poprosiła  o  postawienie  lampy,  bo  jest  tam bardzo  ciemno (tj.  jak 

zaczyna się osiedle, a kończy drogą do starego mostu na dół). 

3. Radna  Maria  Tomaszewska  powiedziała,  że  byli  u  niej  mieszkańcy  z 

Przyłęgowa, z pierwszych bloków wspólnotowych i powiedzieli, że woda leje się 

cały czas przez ich podwórko, tam są dreny poniemieckie. Radna zapytała, co 

gmina w tej sprawie zrobiła, bo oni twierdzą, że nic?

4. Radna  Maria  Tomaszewska  powiedziała,  że  młodzież  dojeżdżająca  z 

Przyłęgowa do Świdnicy, nie ma czym dojechać na godzinę 8:00 rano do szkoły, bo 

bus jest przed 8:00, dzieci  nie zdążają do szkoły na tą godzinę, codziennie się 

spóźniają. Jest to prośba rodziców.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że szczegółowo odpowie na piśmie.

5.  Radna Halina  Lewandowska zgłosiła  problem związany  z  mostkiem na ul. 

Sportowej w Mrowinach, w kierunku Siedlimowic. Tam jeździ ciężki sprzęt, a po 

tej zimie dziura, która tam jest, poszerzyła się. Jak tamtędy się jedzie, to nie widać 

tej dziury, może dojść do nieszczęścia.

6.  Radna Halina Lewandowska zapytała, jak to jest ze śmieciami w rowach przy 

drogach powiatowych? Przy drodze od mostku do Siedlimowic jest polna dróżka, 

która  biegnie  do  ul.  Sportowej,  tam  jest  droga  gminna,  rów  jest  zasypany 

śmieciami, radna prosi, aby je usunąć. 

7. Radna Halina Lewandowska zapytała, odnośnie klubu sportowego i terminów 

transz, które mają być przekazane na podstawie podpisanych umów o dotację. 

Radna  zapytała,  czy  byłyby  szanse  na  przesunięcie  drugiej  i  czwartej  transzy 

dotacji do przodu, ponieważ przypadają na ostatnie mecze w sezonie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że na razie żaden z klubów nie zgłosił 

takiego problemu, jeżeli Prezesi nie zgłaszają, to nie ma problemu.

Radna Halina Lewandowska powiedziała, że ona zgłasza ten problem w imieniu 
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Prezesa Klubu.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  umowy  podpisywane  były  z 

Prezesami klubów, omawiane również były z nimi terminy transz dotacji,  jeżeli 

będzie  taki  wniosek  ze  strony  zainteresowanego,  będzie  również  odpowiednia 

rozmowa.

8. Radna Halina Lewandowska powiedziała, że są skargi mieszkańców na busy 

jeżdżące np. ze Świdnicy, przez Mrowiny do Łażan i okazuje się, że w momencie, 

kiedy  nie  ma  dużo  pasażerów w autobusie,  kierowca  pyta,  czy  ktoś  jedzie  do 

Mrowin, jak nikt nie jedzie, to jedzie od razu do Łażan. Mimo, że w Mrowinach na 

przystanku  ludzie  czekają.  Radna  zwróciła  się  z  prośbą,  aby  porozmawiać  z 

przewoźnikiem, by nie robił sobie takich skrótów.

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że przekażemy to przewoźnikowi, ale 

jeżeli  są takie sygnały nie należy czekać,  tylko od razu przekazywać tego typu 

problemy.

9.  Radna  Halina  Lewandowska zapytała,  czy  u  sołtysa  nie  można  już  płacić 

podatków od nieruchomości, czy rolnego,  ponieważ na internecie jest informacja, 

że podatki płacimy drogą elektroniczną, bądź w Urzędzie Miejskim, nie ma żadnej 

wzmianki  o  sołtysach.  Radna  poprosiła  o  uzupełnienie  informacji  na  stronie 

internetowej.

10. Radna Halina  Lewandowska zapytała,  czy  byłaby  szansa,  aby  w kolejnej 

transzy  zgłosić  wymianę  stolików  do  świetlicy  wiejskiej  w  Mrowinach,  bo  są 

zniszczone?

11. Radna Agnieszka Szybalska – Góra poprosiła o zamontowanie spowalniaczy 

na  ul.  Hutniczą  w  Żarowie,  ponieważ  po  godz.  21:00  urządzane  są  wyścigi 

samochodowe i na kładach.

12. Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała o chodnik na ul. Ogrodowej w 

Żarowie,  który  teraz  jest  budowany,  na przeciwko szkoły,  czy  będzie  opcja,  że 

będzie on szedł również wzdłuż ul. Krasińskiego?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  jeżeli  chodzi  o  spowalniacze  na ul. 
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Hutniczej,  należy  zapytać,  co  o  tym  sądzi  PCO,  niż  później  się  wycofywać. 

Natomiast  drugie  zapytanie,  o  chodnik  na  ul.  Ogrodowej,  jest  to  temat,  który 

przeszedł z roku ubiegłego, szybko zaczęła się zima, a przy mrozie nie ma sensu 

tego typu prac robić, stąd też rozpoczęliśmy od tych prac rozpoczętych w ubiegłym 

roku,  a  nie  zakończonych,  czy  uda  nam  się  w  ramach  budowy  kolejnych 

chodników,  również  ten  to  teraz  się  nie  wypowiem,  czekamy  na  wstępnie 

uzgodnione porozumienie z panem Starostą,  odnośnie chodników przy drogach 

powiatowych, jeżeli uda nam się czasowo, to cały czas będziemy budować.

13.  Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra  zapytała  odnośnie  przetargu  na 

oświetlenie i poprosiła, aby spojrzeć na ul. Ogrodową 8 na ul. Hutniczą 1 i ul. 

Kopernika 2. Jest tam ciemno. Lampy tam raz świecą, raz nie świecą.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że również prosi, aby to zgłaszać od 

razu, nie czekać na sesję.

14. Radna Agnieszka Szybalska – Góra  zapytała na temat Gazety Żarowskiej i 

firmy  Mediator,  co  one  mają  ze  sobą  wspólnego,  bo  na  komisji  rewizyjnej 

dowiedziała  się,  że  mamy  zobowiązania  wymagalne  wobec  Mediatora?  Prosi  o 

podanie terminów umów podpisanych z Mediatorem.

15.  Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra  zapytała  odnośnie  badania 

zorganizowanego przez dr Ferenca, studenci mają sprawdzać, jak się żyje w naszej 

gminie, o co chodzi i kto to będzie finansował?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to badanie robione wspólnie z 

Uniwersytetem  Wrocławskim.  Było  wystąpienie  o  środki  dotacyjne,  które  nie 

zostały przyznane. Pan dr Ferenc stwierdził, że mimo wszystko zrobi to badanie, 

bez ponoszenia kosztów. 

16. Radny Kazimierz Kozłowski  poprosił, aby na Osiedlu Piastów, podrównać 

drogę dojazdową do garaży.

O  głos  poprosił  pan  Norbert  Gałązka,  który  opowiedział  o  działalności  Klubu 

Sportowego „Zjednoczeni” w Żarowie.

Więcej  interpelacji,  wniosków i  zapytań radnych  nie  było  więc  Przewodniczący 
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Rady przeszedł do spraw organizacyjnych.

1.  Przewodniczący  Rady odczytał  zaproszenie  dla  radnych  Rady  Miejskiej  w 

Żarowie na „Dzień Godności”.

2.  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  od  Burmistrza  Miasta  Żarów  w 

sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Żarów 

za  2012  rok,  informacji  o  kształtowaniu  się  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 

gminy  Żarów,  informacji  o  stanie  mienia  gminy  oraz  sprawozdania  roczne  z 

wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. 

3.  Przewodniczący  Rady przedstawił  opinię  RIO  o  przedłożonym  przez 

Burmistrza  Miasta  Żarów sprawozdaniu  rocznym z  wykonania  budżetu  Gminy 

Żarów za 2012 rok. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 36

4.  Przewodniczący Rady przedstawił  pismo,  które  wysłał  do  Prezesa  ZWiK w 

Żarowie, w załączeniu wyciąg z protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Żarowie. 

Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 37

5.  Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  od  Wojewody  Dolnośląskiego  w 

związku  z  trwającym  postępowaniem  nadzorczym  wobec  uchwały  nr 

XXX/236/2012 z dnia 28.12.2012r. oraz odpowiedź. 

6.  Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  od  pana  Romana  Wiśniewskiego 

dotyczące „Rozważań Wielkanocnych” oraz odpowiedź.

7.  Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  od  pana  Romana  Wiśniewskiego 

dotyczące powiadomienia odnośnie zniknięcia stawu w Kalnie oraz nielegalnych 

wysypisk.

8.  Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  od  Wojewódzkiego  Sądu 

Administracyjnego z dnia 29.03.2013r. oraz odpowiedź. 

9.  Przewodniczący Rady przedstawił  pismo od  pana  Romana  Wiśniewskiego, 

dlaczego nie może uczestniczyć w obradach.

10. Przewodniczący Rady przedstawił pismo od pana Romana Wiśniewskiego nt. 

Skargi oraz odpowiedź. 

11.  Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  od  pani  Katarzyny  Sudoł  do 

wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie.
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12. Przewodniczący Rady przedstawił przedłożone Radzie Miejskiej  w Żarowie 

sprawozdanie  z  realizacji  programu współpracy  Gminy  Żarów  z  organizacjami 

pozarządowymi  za  2012  rok.  Sprawozdanie  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 38

13. Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęło pismo – skarga na działalność 

Burmistrza Miasta Żarów, dotyczące postawienia pionu sanitarnego w budynku 

przy ul. Armii Krajowej 10. Przewodniczący Rady przekazał przedmiotowe pismo – 

skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

14.  Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  z  Ośrodka  Pomocy  Społecznej, 

dotyczące Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2012 rok.  Sprawozdanie stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 39

15. Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  Generalnej  Dyrekcji  Ochrony 

Środowiska oraz udzieloną odpowiedź.

16. Przewodniczący Rady przedstawił pismo od Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu nt. Uchwały nr XXVIII/208/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 

25.10.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości 

zamieszkałych. Przewodniczący Rady przedstawił także odpowiedź.

17.  Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  od  Wojewody  Dolnośląskiego  w 

sprawie toczącego się postępowania nadzorczego nt. Uchwały nr XXXII/258/2013 

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21.03.2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we 

wsi Mrowiny. Przewodniczący Rady przedstawił także odpowiedź.

18. Przewodniczący  Rady przedstawił  informacje  z  posiedzenia  Kapituły 

Odznaczenia „Złoty dąb” i odczytał nazwiska osób odznaczonych. 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pudlik odczytał swoje oświadczenie.

Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 40

Radna Halina Lewandowska poprosiła o kserokopię oświadczenia.

Przewodniczący  Rady odpowiedział,  że  oświadczenie  jest  nagrane  i  można  je 

odsłuchać.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
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Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie 

z dnia 21 marca 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.

Ad IX. Zakończenie obrad XXXIII 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 09 maja 2013 roku, 

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

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