
Protokół Nr XLIII/2013

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 30 grudnia 2013 roku

Rozpoczęcie:  godz. 11:00

Zakończenie: godz. 13:10

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XLIII  sesję  Rady  Miejskiej  w 

Żarowie”.  Przywitał  wszystkich  zebranych,  a  następnie  stwierdził  kworum  i 

prawomocność obrad na podstawie listy obecności,  która stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

     Załącznik nr 1 

Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji Rady Miejskiej w Żarowie uczestniczyło 14 

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

Nieobecna:

1. Radna Kamila Madej.

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

Miasta Żarów 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 zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  chce  zabrać  głos  w  tym 

punkcie? 

Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra powiedziała,  że  najpierw  powinni  radni 

głosować zmiany do budżetu, a później zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

zarówno 2013 rok, jak i 2014. 

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że można to zostawić tak, jak jest 

tym bardziej, ze jeżeli chodzi o główną prognozę, to jest konieczność uchwalenia w 

pierwszej kolejności prognozy finansowej, natomiast jeśli chodzi o ten rok to może 

to być zmienione, jeżeli jest taka potrzeba.
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Przewodniczący Rady powiedział, że na przyszłość będziemy najpierw zapisywać 

zmiany w budżecie, a później zmiany WPF. Jeżeli chodzi o budżet na cały rok to 

najpierw musi być przyjęcie WPF, a później uchwała budżetowa.

Przewodniczący  zaproponował  przegłosowanie  porządku  obrad.  W wyniku 

głosowania przy 14 głosach „za” radni  przyjęli porządek obrad.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt.  1.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówiła  Skarbnik  Gminy  Renata  Dawlewicz, 

która powiedziała, że w związku z urealnianiem budżetu doszło kilka zmian do 

uchwały  budżetowej  bieżącego  roku,  co  miało  odbicie  na  zmiany  Wieloletniej 

Prognozy  Finansowej.  Zmiany  dotyczą  załącznika  nr  1,  który  radni  otrzymali 

wcześniej.  Przedmiotowy  załącznik  nr  1  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 4

Pani Skarbnik powiedziała, że w treści załącznika nr 3, w objaśnieniach wartości 

przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaszły zmiany, które omówiła. Na 

stronie 1 załącznika nr 3 do projektu uchwały, drugi akapit od dołu zamiast kwoty 

4.832.573,31 zł ma być 4.842.529,31 zł. Strona 1 ostatni akapit „w roku 2013 

była kwota 6.157.448 zł, ma być 6.140.018 zł, w roku 2014 była kwota 2.051.774 

zł, ma być 2.051.810 zł, w roku 2015 była kwota 1.161.284 zł ma być 1.161.248 

zł.” Następna strona, pierwszy akapit, drugi wiersz zamiast kwoty 6.157.448 zł ma 

być 6.140.018 zł. W następnym akapicie, drugi wiersz zamiast kwoty 697.871,05 

zł  ma  być  715.301,05  zł.  W  tym  samym  akapicie  dopisać  jedno  zdanie  od 

myślnika:” - kwota 17.430 zł stanowiąca dochody z tytułu refundacji wydatków ze 

środków unijnych, dotyczących zadania realizowanego w roku 2012 pod nazwą 

„Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Żarów, Buków i Imbramowice”. W 

następnym akapicie w drugim wierszu, na tej samej stronie: w roku 2014 zamiast 

kwoty  2.965.241  zł  powinno  być  2.965.205  zł,  w  roku  2015  zamiast  kwoty 

4.206.096 zł powinno być 4.206.132 zł. Na następnej stronie punkt 2), pierwszy 

myślnik,  w ostatnim nawiasie  zamiast  kwoty 1.243.904 zł  powinna być kwota 
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1.243.868 zł.  W punkcie 3) na tej  samej stronie w pierwszym wierszu zamiast 

kwoty 2.756.096 zł powinna być kwota 2.756.132 zł.  Na stronie 6,  w szóstym 

akapicie  w nawiasie  jest  napisane „w latach 2013 – 2020”,  a  powinno być „w 

latach  2013 –  2025”  i  na  stronie  7,  w  ostatnim akapicie,  w  szóstym wierszu 

zamiast słowa „jest” powinno być słowo „był”. To są wszystkie zmiany.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

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 10 

głosach  „za”,  4  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Uchwała Nr XLIII/333/2013

Pkt 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Przedmiotowy projekt  uchwały  omówiła  Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz  i 

poprosiła o naniesienie zmian w uzasadnieniu do projektu uchwały. Na stronie 2 

czwarty myślnik od góry zamiast kwoty 147.917 zł powinna być kwota 165.347 zł, 

poniżej  zamiast  kwoty 7.100 zł  powinna być kwota 12.870 zł,  poniżej  zamiast 

kwoty 19.000 zł powinna być kwota 20.704 zł. Na stronie 3 po rozdziale 90095 § 

2700... od następnego myślnika powinno być wpisane: „ - w rozdziale 90095 w § 

6277 o kwotę 17.430 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji środków 

unijnych dotyczących zadania realizowanego w 2012 roku pod nazwą wykonanie 

placów  zabaw  w  miejscowościach  Żarów,  Buków  i  Imbramowice,  zmniejszając 

jednocześnie plan dochodów z tego tytułu utworzony w rozdziale 01041 w § 2707 

o kwotę 17.430 zł”.  Następnie  dopisać od następnego myślnika: „-  w rozdziale 

92109 w § 2710 o kwotę 9.956 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej 

z  Województwa  Dolnośląskiego  pomocy  finansowej  na  doposażenie  świetlicy 
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wiejskiej w Bukowie i Mikoszowej – zakup krzeseł i stołów na podstawie umowy nr 

DOW-O/4088/13 z dnia 24.10.2013 roku.” Na stronie 7 w pierwszym myślniku 

dochodzi jeszcze jedno zdanie: „ - na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa 

sieci  wodociągowej  z  przyłączami  w  Bożanowie  i  sieci  kanalizacji  sanitarnej  z 

przyłączami w Bożanowie i  Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w gminie Żarów” 

dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków w § 6057 o 

kwotę 36 zł oraz zwiększenie planu wydatków w § 6059 o kwotę 36 zł. Zmiany 

powyższe  związane  są  z  zawarciem  w  dniu  23.12.2013r.  w  Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa  Dolnośląskiego  aneksu  do  umowy o  przyznanie 

pomocy  nr  00071-6921-UM0100102/11  zawartej  w  dniu  04.01.2013r.”,  w 

związku z czym uległ również zmianie o kwotę 36 zł załącznik nr 5, tabela nr 15. 

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z 

budżetu  Unii  Europejskiej,  treść  tego  załącznika  otrzymali  radni  wcześniej. 

Przedmiotowy  załącznik  nr  5  do  projektu  uchwały  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 7

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, o zmniejszenie planu dochodów z 

tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości, skąd taka duża kwota, czego nam 

się nie udało sprzedać, czy chodzi tu o działki  m.in. na ul.  1 Maja, czy o coś 

innego?  Radna  zapytała  o  zmniejszenie  planu  dochodów  z  tytułu  wpływów  z 

podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 

o  zmniejszenie  planu dochodów z  tytułu wpływów z  opłaty  za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, z czego to wynika? Radna zapytała o zmniejszenie planu 

dochodów  z  tytułu  wpływów  z  podatku  dochodowego  od  osób  prawnych,  o 

zwiększenie planu wydatków na wniosek Dyrektor Gimnazjum w rozdziale 801110 

w § 4010 i § 4260 ogółem o kwotę 39.000 zł, z czego to wynika oraz o zmniejszenie 

planu  wydatków  Urzędu  zabezpieczonego  na  zapłatę  odsetek  od  kredytów 

długoterminowych,  od  jakiego  kredytu  i  z  którego  roku?  Radna  zapytała  o 

zmniejszenie  planu  wydatków  zabezpieczonych  na  „Wykonanie  studni 

odgazowujących”, o co chodzi, gdzie ta studnia miałaby być umiejscowiona, czy to 

ma związek z kanalizacją?
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Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  jeżeli  chodzi  o  zmniejszenie 

dochodów  ze  sprzedaży  nieruchomości  ma  to  związek  ze  sprzedażą  naszych 

działek  budowlanych  z  13  wystawionych  do  sprzedaży,  udało  się  sprzedać 

dziewięć stąd ta korekta, jest to też związane ze zmianą wydatków inwestycyjnych 

i  ich  urealnieniu  na  koniec  roku.  Jeżeli  chodzi  o  wpływy  z  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, to należało dokonać korekty ponieważ 

wcześniej zakładano wpływy comiesięczne z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w lipcu była opłata do 15 lipca, natomiast od września jest opłata 

do 15 października, więc ucieka 1 miesiąc. Jeżeli chodzi o podatek dochodowy od 

osób prawnych, to skorygowaliśmy plan do zera. Jeżeli chodzi o wykonanie studni 

odgazowującej, to w tym roku nie będzie ona wykonywana, tylko w następnym, 

dlatego plan jest skorygowany. 

Radna Agnieszka Szybalska – Góra powiedziała, że została jeszcze odpowiedź nt. 

Gimnazjum, może być odpowiedź na piśmie.

Radna Halina Lewandowska zapytała  o  zwiększenie  planu dochodów z tytułu 

wpływów z usług, o jakie usługi chodzi? 

Skarbnik Renata Dawlewicz  odpowiedziała, że są to wszystkie wpływy z usług 

cmentarno – pogrzebowych.

Radna Halina Lewandowska zapytała  o  zwiększenie  planu dochodów z tytułu 

wpływów z opłaty produktowej, o co chodzi?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz  odpowiedziała,  że  to  jest  dochód  z  Urzędu 

Marszałkowskiego,  który  dotyczy  wpływów,  które  są  przeznaczone  ściśle  na 

określony cel,  czyli  na zadania związane z gospodarką odpadami.  Te wpływy z 

opłaty produktowej są zawsze w budżecie uznawane po stronie dochodów i  po 

stronie wydatków w takiej samej kwocie i dlatego zwiększamy plan wydatków na 

zadania związane z segregacją odpadów, po stronie wydatków. Strona dochodowa 

musi  równać  się  stronie  wydatkowej.  Środki  muszą  być  zaplanowane  na 

konkretny cel. Pod koniec roku wpłynęły te środki, w związku z czym zwiększamy 

budżet po stronie dochodów i wydatków o tą kwotę.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  o  zmniejszenie  planu  wydatków 

zabezpieczonego na zapłatę odsetek dotyczących umowy wykupu wierzytelności?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz  odpowiedziała,  że  odsetki  zaplanowane  były  na 

spłatę wierzytelności wobec Raiffeisen Bank, spłata zakończyła się w lipcu. Ten 
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plan był wyższy, po urealnieniu podlega korekcie.

Radna Halina Lewandowska zapytała  o  zmniejszenie  planu wydatków Urzędu 

zabezpieczonego na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz  odpowiedziała,  że  to  są  odsetki  od  kredytów 

długoterminowych, które zostały spłacone obligacjami, w związku z tym wcześniej 

był spłacony kapitał i w związku z tym są oszczędności na odsetkach.

Radna Halina Lewandowska zapytała ile tych obligacji sprzedaliśmy na dzisiaj?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że tak jak zakładaliśmy w budżecie, 

obligacje  na  kwotę  2.660.000  zł  i  w  kwocie  7.600.000  zł.  Wyemitowaliśmy 

wszystkie.

Radna Halina Lewandowska zapytała o zwiększenie planu wydatków na wniosek 

Dyrektor Gimnazjum w rozdziale 801110, w załączniku nr 2 do projektu uchwały, 

w tabeli jest rozbicie na § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 31.000 zł, 

§ 4260 – zakup energii 8.000 zł i dalej jest pozostała działalność na kwotę 5.379 

zł, co to jest ta pozostała działalność?

Skarbnik Renata Dawlewicz  odpowiedziała, że odpowiedź będzie przygotowana 

na piśmie.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  o  wynagrodzenia  osobowe,  na  które 

dorzucamy jakąś pulę, czy to są bieżące płatności, czy zaległe?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że są to bieżące płatności.

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał  o  zmniejszenie  planu  wydatków  na  wniosek 

Kierownika Referatu ds. Oświaty, Funduszy Zewnętrznych i Promocji ze względu 

na konieczność urealnienia planu, czy nie wykorzystano tych środków?

Skarbnik Renata Dawlewicz  odpowiedziała, że na wniosek Kierownika te plany 

korygujemy.  To  są  środki  na  ubezpieczenie  społeczne,  na  zakup  materiałów, 

zakup energii i zakup usług remontowych.

Radny Tadeusz Reruch zapytał o zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów 

z  podatku  od  nieruchomości  od  osób  prawnych  i  innych  jednostek 

organizacyjnych,  czy  ta  kwota  ma  zawiązek  z  umorzeniami,  z  czego  ta  kwota 

wynikała?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że nie. Kwota ta wynikała z tego, że 

spodziewaliśmy się, że dojdą do skutku transakcje z ARDOKU, one przesuną się 

na kolejny rok, w związku z czym korygujemy budżet.
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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 10 głosach „za”, 4 

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

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr XLIII/334/2013

Pkt 3. przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Żarów.  Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

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, jaki za 2013 rok będzie dochód gminy?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że szczegóły będą znane po realizacji 

dochodów w pierwszych tygodniach stycznia 2014r.

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  przedmiotowego  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  10  głosach „za”,  4 

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” podjęła przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 10

 Uchwała Nr XLIII/335/2013

Pkt  4.  uchwały  budżetowej  gminy  Żarów  na  rok  2014.  Przedmiotowy  projekt 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 11

Przewodniczący  Rady przedstawił  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o 
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przedłożonym  przez  Burmistrza  Żarowa  projekcie  uchwały  budżetowej  na  rok 

2014. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Przewodniczący  Rady przedstawił  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o 

możliwości  sfinansowania  deficytu  budżetu  Gminy  Żarów  przedstawionego  w 

projekcie  uchwały  budżetowej  na  2014  rok.  Opinia  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Przewodniczący  Rady przedstawił  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o 

projekcie  uchwały  w  sprawie  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Żarów 

przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014. Opinia stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Przedmiotowy projekt omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.

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

przedmiotowego projektu uchwały?                       

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  skąd  taka  duża  kwota,  dotycząca 

upoważnienia  Burmistrza  do  zaciągania  kredytów  i  pożyczek  i  na  co  zostało 

zaplanowane wydatkowanie tej kwoty? 

Skarbnik Renata Dawlewicz zapytała, czy chodzi o kwotę na przejściowy deficyt?

Radna Halina  Lewandowska powiedziała,  że  chodzi  o  kwotę  5.893.119 zł,  co 

mieści się w tej kwocie?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  w  tym  mieści  się  kwota 

zaplanowana, jako pożyczka z BGK, i kwota pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. 

Budowa kanalizacji.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  o  plan  wydatków  inwestycyjnych 

(jednorocznych)  gminy Żarów w roku 2014,  punkty  1 i  2  są  bardzo do  siebie 

podobne,  chodzi  o  modernizację  dróg  z  dofinansowaniem,  w  jednym i  drugim 

zadaniu występują Mrowiny, a z tego co wiem robiona była jedna dróżka, czy to są 

zadania z poprzednich lat, czy z tego roku, jak to wygląda?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  okres  realizacji  jest  określony, 

pierwsze zadanie jest realizowane w roku 2013 , a następne w 2014 roku.
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Radna Halina Lewandowska zapytała, która ulica jest planowana do realizacji?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że informacja zostanie przygotowana.

Radna Halina Lewandowska zapytała  o  dotacje  w zakresie  zadań dla  kultury 

fizycznej  jest  165.000  zł,  dlaczego  nawet  złotówki  nie  podnosimy  dla  tych 

organizacji? Ta kwota przez wiele lat jest taka sama.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że co roku ta kwota jest zwiększana i 

w tym roku też.

Radna Halina Lewandowska powiedziała, że przez ostatnie 2 – 3 lata była to ta 

sama kwota.

Przewodniczący Rady powiedział, że ta kwota jest większa o 5.000 zł i na komisji 

już o tym dyskutowaliśmy, sytuacja budżetowa jest taka, jaka jest. Jest obowiązek 

dofinansowania, ale nie jest powiedziane w jakiej kwocie, jest takie na ile gminę 

stać. Jak będzie lepiej, to będzie większa dotacja na to zadanie.

Radna Halina Lewandowska zaproponowała,  żeby poszukać tańszej  oferty dla 

„Gazety Żarowskiej”.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  o  plan  finansowy  wydatków  dla  zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami na 2014 rok, w dziale 010 jest rolnictwo i łowiectwo, plan jest zero na 

przyszły rok, dlaczego?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała,  że  są  to  przede  wszystkim środki 

otrzymywane  z  budżetu  państwa  na  zwrot  podatku  akcyzowego,  te  dotacje  są 

zawsze zwiększane w ciągu roku, więc nigdy nie uchwala się ich na początku, 

tylko dopiero na podstawie decyzji, która przychodzi w trakcie roku.

Dalszych  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc 

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię komisje Rady.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Komisji  ds. Rolnictwa Mieczysław Myrta powiedział,  że Komisja 

zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Iwona  Nieradka powiedziała,  że  Komisja 

zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
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Przewodniczący  Komisji  ds.  Sportu,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Mariusz 

Borowiec 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 zapytał,  czy  Kluby  radnych  Rady  Miejskiej  w  Żarowie 

przygotowały stanowiska w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok. 

Przewodniczący  Klubu  radnych  PSL  Pan  Mieczysław  Myrta odczytał 

stanowisko  klubu.  Powyższe  stanowisko  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 15

Przewodnicząca Klubu radnych Wspólnota Pani Urszula Ganczarek odczytała 

stanowisko  klubu.  Powyższe  stanowisko  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 16

Na zapytanie  Przewodniczącego Rady,  czy Klub radnych „Razem dla Żarowa” 

przygotował stanowisko w tej sprawie, Przewodniczący Klubu pan Robert Kaśków 

powiedział, że jego klub nie przygotował stosownego stanowiska.

Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  10 głosach „za”,  4  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się”  przyjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Uchwała Nr XLIII/336/2013

Przewodniczący obrad na wniosek radnej Urszuli  Ganczarek ogłosił  10 minut 

przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Pkt  5.  przyjęcia  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych  w  Gminie  Żarów  na  2014  rok.  Projekt  przedmiotowej  uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Przedmiotowy projekt uchwały omówił  Burmistrz Leszek Michalak i powiedział, 

że projekt uchwały był również szczegółowo omawiany podczas komisji ds. Sportu, 
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Zdrowia i Pomocy Społecznej.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję. 

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 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 19

Uchwała Nr XLIII/337/2013

Pkt  6.  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie 

Żarów  na  2014  rok.  Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Przedmiotowy projekt uchwały omówił  Burmistrz Leszek Michalak,  powiedział 

także, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany podczas komisji ds. Sportu, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję.

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 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 21

Uchwała Nr XLIII/338/2013

Pkt. 7.  zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/299/2013 Rady Miejskiej  w Żarowie z 
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dnia  29  sierpnia  2013r.  w  sprawie  zasad  zwrotu  wydatków na  świadczenia  z 

pomocy  społecznej.  Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówił  Burmistrz  Leszek  Michalak,  który 

powiedział także, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany podczas komisji 

ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję.

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 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 23

Uchwała Nr XLIII/339/2013

Pkt. 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów 

( zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbna 

gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr LIII/253/2009 Rady Miejskiej w Żarowie 

z dnia 30 grudnia 2009r.). Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 24

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki.

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

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 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

       Uchwała Nr XLIII/340/2013

Pkt. 9. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 

2014 rok. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

    Załącznik nr 26

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

przedmiotowego projektu uchwały, dotyczącego planu pracy komisji? 

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad 

zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały.  W  wyniku 

głosowania  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 27

             Uchwała Nr XLIII/341/2013

Ad. IV.  Przedstawienie protokołu pokontrolnego Komisji  Rewizyjnej Rady  

Miejskiej w Żarowie.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Iwona  Nieradka  odczytała  protokół  

pokontrolny Komisji Rewizyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

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

przedmiotowego  protokołu.  Pytań do  protokołu  nie  było,  więc  Przewodniczący 

obrad oświadczył,  że powyższy protokół pokontrolny został przyjęty przez Radę 

Miejską w Żarowie.

Ad. V.  Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  starał  się  zawsze  po  partnersku 

traktować opozycję w tej Radzie, ale tego co ostatnio dopuściła się opozycja, to 

urąga  wszelkim  zasadom  życia  społecznego.  Zaatakowaliście  mnie  Państwo 

poprzez  młodych  ludzi,  którzy  na  skutek  tego  ataku  są  prześladowani  przez 
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swoich rówieśników, do tego stopnia, że jeden z nich zwrócił się do radnej, która 

ten atak zrobiła z prośbą o sprostowanie, o przeprosiny. Miało to się odbyć do 

świąt  ale  oczywiście  nie  odbyło  się.  Tego  typu  zachowania  są  haniebne,  jak 

wykorzystywanie młodych ludzi do ataków, zachowania urągające jakimkolwiek 

zasadom. Państwo wydajecie gazetkę, która w ogóle nie powinna mieć miejsca. 

Oczekuję od Państwa, że wywiążecie się z tych przeprosin, ale nie tylko wobec tych 

młodych ludzi, ale tych wszystkich, których okłamaliście tymi tekstami. Nie mam 

Państwu nic więcej do powiedzenia. Dziękuję. Po czym wyszedł z sali narad.

Radny Robert Kaśków powiedział, że nie podoba mu się forma w jakiej to się 

odbyło, jeśli już to powinniśmy o tym dyskutować, a nie ogłaszać oświadczenia i 

wychodzić. Radny przypomniał, że pani Agnieszka Szybalska – Góra jeszcze na 

sesji lipcowej zapytała prosząc o wyjaśnienia, mija cztery miesiące i nie uzyskała 

na ten temat odpowiedzi i od tego się sprawa zaczęła. Rozumiem, że pewni młodzi 

ludzie  mogą  czuć  się  obrażeni,  ale  Młodzieżowa  Rada  jest  częścią  życia 

publicznego. Być może nie ze wszystkimi tezami się zgadzam, nie wszystkich tych 

samych słów bym użył, ale nie zgadzam się z tak fundamentalnym postawieniem 

sprawy.

Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra odczytała  pismo  skierowane  do 

Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Żarowie.  Pismo  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 29

Radna  opowiedziała  o rozmowie z  radnym MRM i  powiedziała,  że  nikt  nie  był 

świadkiem ich rozmowy, poprosiła także jeżeli ktoś ma jakiekolwiek uwagi do jej 

artykułu, to prosi o wystąpienie sprostowania, którego do dzisiaj nie było. Radna 

powiedziała,  że  prosiła  o  odpowiedź  na  jej  interpelację  z  sesji  Rady  z  dnia 

25.07.2013r. i jej do dzisiaj nie otrzymała. Poprosiłam o odpowiedź i jej nie mam, 

uznałam,  że  jako  osoba publiczna,  jako  radna,  jako  zwykła  mieszkanka mogę 

zadać pytania panu Burmistrzowi w formie artykułu. Jeżeli ktoś ma problem z 

tym artykułem, to możemy rozmawiać na forum publicznym, jeżeli Państwo chcą 

to możemy w formie artykułu w jednej gazecie, w drugiej. Pod każdym zdaniem w 

tym artykule się podpisuję, nie tylko ja bo i mieszkańcy w znacznej większości są 

również za mną. Młodzieżowa Rada Miejska tutaj nie powinna być ruszona i jeżeli 

kiedykolwiek, ktokolwiek będzie mówił o niej złe zdanie, to ja będę przeciwko, bo 
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się  na  to  nie  zgadzam.  Podzielają  moją  opinię.  Artykuł  jest  jasny  i  czytelny, 

meritum tego  artykułu  jest  takie:  radna  nie  otrzymała  odpowiedzi  na  zadane 

pytania.  To  nie  jest  skarga  na  działalność  pana  Burmistrza,  jest  to  tylko 

informacja  przekazana  w  formie  pisemnej  w  dniu  dzisiejszym  panu 

Przewodniczącemu. Zwróciła również uwagę, że nie otrzymała odpowiedzi z sesji 

Rady z 5.12.2013r., dotyczącą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  że  zdziwiony  jest  oświadczeniem  pana 

Burmistrza, ponieważ w normalnym trybie dyskusja w ramach pewnego dyskursu 

politycznego odbywa się tak, pisze się sprostowanie i to jest podstawa do działania 

Redaktora Naczelnego, czy klubu. Jeżeli chodzi o tekst pani Haliny Lewandowskiej 

w  ostatniej  gazecie,  pan  Burmistrz  napisał  sprostowanie,  po  zastanowieniu  to 

sprostowanie  ukaże  się  w gazecie,  dostałem je  w  terminie  w ciągu 20 dni  od 

ukazania  się  tekstu.  W tym przypadku twierdzenie,  że  gazeta nie  powinna się 

ukazywać, że należy ją zamknąć, że to wstyd kiedy jednocześnie nie wykonuje się 

elementarnych  ruchów  przewidzianych  w  dyskursie  publicznym,  to  jest  moim 

zdaniem zachowanie nie w porządku i przeciw temu protestuję.

Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra poprosiła,  jeżeli  ktokolwiek  ma  do  niej 

jakiekolwiek pretensje z tego tytułu, to niech zwróci się do niej, bez upubliczniania 

tego. Gdybym otrzymała odpowiedź na piśmie, tak jak prosiłam pana Burmistrza, 

ponieważ  pytanie  było  do  pana  Burmistrza,  prosiłam  i  proszę  o  odpowiedź. 

Gdybym dostała tą odpowiedź, uwierzcie mi nie napisałabym żadnego artykułu. 

Bo rozumiem, że przejrzystość i klarowność pana Burmistrza w temacie wyjazdu 

na  Filipiny  jest  zapewniona  w  100% i  tutaj  nikt  nie  ma  niczego  do  ukrycia, 

najwidoczniej chyba jednak się mylę.

Przewodniczący Rady odczytał wyciąg z sesji z dnia 25.07.2013r., na której pan 

Burmistrz  odpowiedział  na  zapytanie  radnej  Agnieszki  Szybalskiej  -  Góra  i 

przedstawił odpowiedź pisemną na tą interpelację, którą radna odebrała w dniu 

12.08.2013r.,  potwierdzając  własnoręcznym  podpisem.  Przewodniczący  Rady 

zapytał radną, czy była odpowiedź, czy nie? Kto tu mówi nieprawdę? Otrzymała 

pani od pana Burmistrza odpowiedź ustną na sesji i  odpowiedź na piśmie, czy 

jeszcze coś sobie Pani życzyła?

Radna Agnieszka Szybalska – Góra powiedziała, że się pomyliła. 

Radna Urszula  Ganczarek powiedziała,  że  jak  pani  zapytała  na  sesji,  to  pan 
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Burmistrz od razu odpowiedział, ale pani poprosiła o odpowiedź na piśmie i taką 

odpowiedź pani otrzymała.

Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra powiedziała,  że  przyznaje  się,  ale  musi 

poszukać, czy ma tą odpowiedź na interpelację, podpis jest jej i tutaj nie ma się 

nad czym zastanawiać. Ale robi się wokół tego awantura, może z mojej winy, może 

nie z mojej winy, w tym momencie poczuwam się do tego, żeby przeprosić, ale nie 

w  całości.  Uważam,  że  wyjazd  MRM  na  Filipiny  to  fantastyczna  sprawa,  ale 

dlaczego  wszyscy  wkoło  się  tym  chwalą  tylko  nie  Żarów,  dlaczego  artykuł  w 

Gazecie Żarowskiej ukazał się dopiero po mojej interpelacji, dlaczego dopiero teraz 

po moim artykule w gazecie „Razem dla Żarowa” rozgorzała dyskusja na temat 

tego wyjazdu. Uważam, że skoro MRM jest finansowana ze środków publicznych, 

to warto się zastanowić nad Statutem MRM, który jest nieosiągalny na stronie 

internetowej MRM. Młodzi ludzie z MRM są świetni,  ale ich obowiązkiem, jako 

młodych radnych jest przekazywanie informacji  młodym ludziom ze wszystkich 

przedsięwzięć i wszystkich projektów, w których oni biorą udział.

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawę tą uznaje za zamknięta i uważa, że 

pan Burmistrz zrobił wszystko, co mógł zrobić i udzielił odpowiedzi w miarę swojej 

wiedzy, a pani nie odniosła się do tego. W gazecie pani napisała, że nie otrzymała 

odpowiedzi, a odpowiedź jest. Była i ustna na sesji, i pisemna. A teraz tworzy się 

zła atmosfera wokół MRM, to są młodzi ludzie, my zamiast dawać przykład do 

działania,  do chęci  pokazania  się,  to my w tej  chwili  ich dołujemy.  Jest  tylko 

trzech pełnoletnich członków MRM i oni chcą odejść, MRM będzie składała się z 

niepełnoletnich osób, mają oni swoje konto, mają pieniądze, a tylko pełnoletnia 

osoba będzie mogła pobierać te środki finansowe. Oni mają dość takiego działania, 

jeżeli my im nie będziemy chcieli pomóc.

Radna Agnieszka Szybalska –  Góra powiedziała,  że  pan  Burmistrz  wyznacza 

opiekuna prawnego MRM, w tym momencie opiekun MRM może być dysponentem 

środków finansowych.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że tylko, jeżeli ta osoba wyrazi zgodę, a wcale 

nie musi brać na siebie odpowiedzialności finansowej.

Przewodniczący  Rady przystąpił  do  realizacji  punktu  porządku  obrad,  tj.  do 

sprawozdania  z  działalności  Burmistrza  Miasta  Żarów.  Sprawozdanie  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.
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      Załącznik Nr 30

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania?

Nie  było  pytań  do  przedmiotowego  sprawozdania,  więc  Przewodniczący  obrad 

powiedział, że sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów zostało przyjęte i 

przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VI.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

1. Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała o warunki wyjazdu na Filipiny 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie i poprosiła o odpowiedź na piśmie.

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że jeżeli chodzi o ten wyjazd, to środki 

nie były wydane z gminy, w tym roku z racji tego że pojechał syn pana Burmistrza, 

to nie chciał pan Burmistrz, aby były to środki publiczne. Za syna zapłacił  ze 

swoich prywatnych pieniędzy a dla Kuby Błaszczyka znalazł sponsora prywatnego. 

Radna Agnieszka Szybalska – Góra powiedziała, że dlatego poprosiła o warunki 

projektu, ponieważ nie jest prawdą, że tylko pełnoletnie osoby mogły pojechać na 

Filipiny.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że większość środków miała pochodzić z Unii, 

natomiast dofinansowanie następuje przez samorządy. Pan Błaszczyk napisał w 

Gazecie Żarowskiej, że sponsor wpłacił pieniądze na konto stowarzyszenia. Radny 

powiedział, że jeżeli tak było, to ten wyjazd uważa za prywatny, bo te pieniądze 

przeszły od razu na konto organizacji. Natomiast, jeżeli przeszły jako darowizna 

przez  kasę  Urzędu,  to  po  przyjeździe  podzieliliby  się  tym  doświadczeniem  i 

wrażeniami z młodymi ludźmi. 

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała,  że  pan Burmistrz  zapłacił  za syna ze 

swoich prywatnych pieniędzy,  nie  chciał,  żeby to przechodziło przez gminę,  bo 

chciał uniknąć takiej sytuacji, do której doszło.

2. Radna Halina Lewandowska zapytała, jak to wygląda od strony prawnej, czy 

Młodzieżowa Rada może dostawać środki poza gminą? Czy można sponsorować 

Młodzieżową Radę poza budżetem?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że mogą dostawać środki. 
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3. Radny Tadeusz Reruch  powiedział, że pan Burmistrz dał mu odpowiedź na 

interpelację  dotyczącą  wystąpienia  do  Starostwa  Powiatowego  o  wykonanie 

chodnika na ul. Wiejskiej w Żarowie, która brzmi, że pan Burmistrz zwrócił się do 

Powiatu w tej sprawie, ale nie napisał kiedy się zwrócił. 

4.  Radny Tadeusz Reruch powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelację 

dotyczącą  znaku  drogowego,  który  jest  umiejscowiony  tuż  za  przejazdem 

kolejowym w kierunku Piotrowic na ul. Wiejskiej w Żarowie.

5.  Radny Tadeusz  Reruch  złożył  interpelacje  w  sprawie  umocowania  siatki 

ochronnej  do ogrodzenia  na „nowej  części”  cmentarza,  od strony miasta.  Taka 

siatka jest umocowana na cmentarzu od strony garaży.

6.   Radna  Halina  Lewandowska złożyła  interpelację,  aby  na  ul.  Leśną  w 

Mrowinach  nawieźć  tłucznia,  tuż  za  kostką  betonową.  Na  końcu  ul.  Leśniej 

mieszka jedna rodzina i ci  państwo proszą  o nawiezienie tłucznia, sami mogą 

rozgarnąć.

7. Radna Halina Lewandowska zapytała o dokładną kwotę, jaką Gmina Żarów 

dołożyła do inwestycji powiatowych, które miały miejsce w tym roku na terenie 

Mrowin oraz ilu pracowników interwencyjnych i ile godzin przepracowali przy tych 

pracach, związanych z inwestycjami w Mrowinach?

8.  Radna Halina Lewandowska zapytała,  odnośnie  odpowiedzi  na interpelację 

dotyczącą Gazety Żarowskiej  i  zapytania ofertowego, jak to wyglądało,  czy było 

więcej osób, czy negocjowano ze wszystkimi, czy tylko z tą jedną firmą i jak to 

wyglądało oraz jaki jest koszt kolportażu gazety Żarowskiej?

9. Radna Halina Lewandowska zapytała, odnośnie odpowiedzi na temat dotacji 

przedszkolnej,  że  z  całej  odpowiedzi  nie  wynika,  czy  to  jest  szkolna,  czy 

przedszkolna, czy cała ta kwota to są środki dotacji przedszkolnej?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  dlatego  jest  ona  w  cudzysłowie, 

ponieważ tak się nie nazywa, nie ma czegoś takiego, jak dotacja przedszkolna, to 

jest  na  takiej  zasadzie,  jak  subwencja.  Dotacje  taką  można  wydatkować  na 

wydatki  bieżące,  na  funkcjonowanie  przedszkola.  Samorząd  pozyskuje  takie 

dotacje.
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10.  Radna  Halina  Lewandowska powiedziała,  że  otrzymała  odpowiedź  na 

zapytanie,  dotyczące zwiększenia  planu  wydatków  Gimnazjum  w  Żarowie  w 

rozdziale  80110  w  §  4010  (wynagrodzenia  osobowe  pracowników)  i  zapytała  o 

zobowiązania zaległe, czy płaciliśmy odsetki?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że nie płaciliśmy odsetek i nie mieliśmy 

zaległości.

11. Radna Halina Lewandowska wróciła do odpowiedzi na interpelację, dotyczącą 

obsługi przez radców prawnych Urzędu i zapytała, dlaczego zawarto dwie umowy 

w 2013 roku, skoro obsługuje nas jedna kancelaria?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  to  sprawdziła  i  od  2003  roku 

zawierane były dwie umowy na obsługę prawną i zastępstwo procesowe, które jest 

zawsze przedmiotem odrębnej umowy. 

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała,  to  dlaczego  otrzymała  wcześniej 

odpowiedź, że w 2012 roku obowiązywała jedna umowa na kwotę 6.150 zł brutto x 

12 miesięcy?

12. Radna Agnieszka Szybalska - Góra zapytała na temat progu spowalniającego 

na ul. Hutniczej w Żarowie, w maju otrzymała odpowiedź na interpelację, że będzie 

to zrealizowane po uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym, czy mieszkańcy mogą 

liczyć na tą realizację w pierwszym kwartale 2014 roku?

13.  Radna Agnieszka Szybalska - Góra poprosiła w imieniu mieszkańców z ul. 

Kopernika i Puszkina w Żarowie o wyłożenie chodnika.

Więcej  interpelacji,  wniosków i  zapytań  radnych nie  było  więc  Przewodniczący 

Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr XLII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z 

dnia 5 grudnia 2013r. 

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 
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Miejską w Żarowie.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady przypomniał  radnym  o  szkoleniu  w  dniach  10-11 

stycznia 2014 roku w Szklarskiej Porębie. O szczegółach szkolenia poinformowała 

Sekretarz Sylwia Pawlik.

2. Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  nt.  Kampanii  profilaktycznej 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

3.  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  nt.  Profesjonalnego  Kwartalnika 

Radnego „Wybraniec”.

4.  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  z  Wojewódzkiego  Sądu 

Administracyjnego –  w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na Uchwałę 

Rady Miejskiej w Żarowie nr XI/57/2011 w przedmiocie studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarów. WSA we Wrocławiu 

postanowił umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

5.  Przewodniczący Rady przedstawił  pismo od  mieszkańca  Żarowa,  odnośnie 

zamknięcia kładki, przejścia łączącego ulicę Ogrodową z ulicą Krasińskiego.

6.  Przewodniczący  Rady przedstawił  rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody 

Dolnośląskiego stwierdzające nieważność  § 17 ust. 2, we fragmencie: „Procedurę 

ogłoszenia  naboru  na  członków  komisji  konkursowej  określa  Burmistrz  w 

Zarządzeniu”, § 17 ust. 6 i § 17 ust. 11 Załącznika do uchwały Nr XLI/320/2013 

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie  uchwalenia 

rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  przyszło  wiele  życzeń  świątecznych  i 

noworocznych z różnych instytucji do Rady Miejskiej w Żarowie i złożył radnym 

życzenia Szczęśliwego Nowego 2014 roku.

Ad VIII. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie oznajmił, iż wyczerpany został porządek 
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obrad, po czym zamknął obrady sesji  Rady Miejskiej  w dniu 30 grudnia 2013 

roku, wypowiadając formułę: „Zamykam XLIII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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