
Protokół Nr II/2014

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 9 grudnia 2014 roku

Rozpoczęcie:  godz. 15:00

Zakończenie: godz. 17:30

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram II sesję Rady Miejskiej w Żarowie”. 

Przywitał wszystkich zebranych, a następnie stwierdził kworum i prawomocność 

obrad  na  podstawie  listy  obecności,  która  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

     Załącznik nr 1 

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

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

W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Sekretarz Gminy 

Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz. 

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  porządek  obrad  otrzymali  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? 

Radny Tadeusz Pudlik zaproponował, aby wykreślić z porządku obrad w punkcie 

III  podpunkt  2  i  3,  rozpatrzenie  projektów  uchwał  w  sprawie  ustalenia 

wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów oraz  zasad ustalania i  wysokości 

miesięcznych diet zryczałtowanych dla radnych Gminy Żarów oraz zwrot kosztów 

podróży służbowych radnych, aby przenieść te dwa punkty na najbliższą sesję do 

rozpatrzenia.  Radny dopowiedział,  że  powinna komisja  budżetowa pochylić  się 

nad tymi projektami uchwał, ponieważ chodzi o pieniądze.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  nie  ma  takiej  konieczności,  aby 
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przenosić  te  dwa  punkty  na  następną  sesję,  ponieważ  pieniądze  na 

wynagrodzenie pracowników i na diety radnych są zaplanowane w budżecie.

Radny Mariusz Borowiec złożył wniosek formalny o 10 minut przerwy.

Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do przegłosowania 

wniosku  radnego  Tadeusza  Pudlika  o  wykreślenie  dwóch  projektów  uchwał  z 

porządku  obrad,  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  dla  Burmistrza  Miasta 

Żarów oraz zasad ustalania i wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla 

radnych Gminy Żarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych.

W wyniku głosowania przy 1 głosie „za”, 13 „przeciwko” i 1 „wstrzymującym się” 

porządek obrad nie został zmieniony.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1.  powołania  stałych  komisji  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  i ustalenia  ich 

składów  osobowych.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 3

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  projekt  uchwały  radni  otrzymali  w 

materiałach na sesję  i  poinformował  Radę,  że  dotychczas  funkcjonowało  sześć 

komisji  rady,  tzn.:  Komisja  Rewizyjna,  Komisja  ds.  Rolnictwa,  Komisja  ds. 

Budżetu  i  Gospodarki,  Komisja  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i 

Porządku  Publicznego,  Komisja  ds.  Oświaty  i  Kultury,  Komisja  ds.  Sportu, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Rady poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów na przewodniczących 

komisji, a następnie uzupełnienie ich składu.

Głos  zabrał  radny  Tadeusz  Pudlik,  który  powiedział,  że  nie  ma  komisji  ds. 

handlu i złożył wniosek, aby do komisji ds. budżetu i gospodarki dodać handel i 

komisja miałaby brzmienie „Komisja ds. budżetu, gospodarki i handlu”.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że jest możliwe powołanie takiej komisji 

w środku kadencji, jeżeli Państwo tak uznacie.

Radny Tadeusz  Reruch zaproponował,  aby  do  Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury 

dopisać współpracę międzynarodową i  komisja miałaby brzmienie  „Komisja ds. 

Oświaty, Kultury i współpracy międzynarodowej”, chodzi o kontakty z miastami 
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partnerskimi.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  taka  informacja  jest  zawsze  w 

Sprawozdaniu z pracy Burmistrza i z niego można dowiedzieć się o współpracy z 

miastami partnerskimi, a poza tym, jeżeli zaproszenie jest dla sportowców, to jadą 

sportowcy, jeżeli dla strażaków, to jadą strażacy i tego komisja nie musi opiniować.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że taka informacja jest informacją publiczną 

i każdy, kto wystąpi z wnioskiem ma obowiązek ją otrzymać.

Przewodniczący  Rady zapytał  radnego  Tadeusza  Pudlika,  czy  składa  wniosek 

formalny, aby do komisji ds. Budżetu i gospodarki dopisać „i handlu”.

Radny Tadeusz Pudlik odpowiedział, tak.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania powyższego wniosku. W 

wyniku głosowania przy 7 głosach „za”, 7 „przeciwko i 1 „wstrzymującym się” Rada 

Miejska  w  Żarowie  nie  przyjęła  przedmiotowego  wniosku.  Przewodniczący  Rady 

powiedział, że pozostaje Komisja ds. Budżetu i Gospodarki.

Przewodniczący Rady zapytał radnego Tadeusza Rerucha, jaki jest jego wniosek?

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że składa wniosek, aby do komisji ds. Oświaty 

i Kultury dopisać i współpracy międzynarodowej.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania i powiedział, kto z radnych jest za 

tym, aby komisja otrzymała brzmienie: „Komisja ds. Oświaty, Kultury i współpracy 

międzynarodowej”?

W wyniku głosowania przy 2 głosach „za”, 10 „przeciwko i 3 „wstrzymujących się” 

Rada Miejska w Żarowie nie przyjęła przedmiotowego wniosku. Przewodniczący 

Rady powiedział, że pozostaje Komisja ds. Oświaty i Kultury.

Przewodniczący Rady przeszedł do zgłaszania kandydatów na przewodniczących 

komisji, a następnie uzupełnienie ich składu.

1. Komisja Rewizyjna – kandydaturę Pani Marii Tomaszewskiej zgłosił radny – Pan 

Waldemar Ganczarek. Przewodniczący Rady zapytał radną Marię Tomaszewską, czy 

wyraża  zgodę  na  kandydowanie,  na  co  odpowiedziała:  „tak,  wyrażam  zgodę”. 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Innych 

kandydatur nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania i zapytał 

radnych, kto jest za wyborem Pani Marii Tomaszewskiej na Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej? W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” Pani Maria Tomaszewska 

została wybrana Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
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Przewodniczący Rady przystąpił  do ustalenia składu osobowego stałej komisji 

Rady Miejskiej w Żarowie i powiedział, że zgodnie z § 65 ust. 2 Statutu Gminy 

Żarów Komisja Rewizyjna składa się  z członków w liczbie od 3 do 5,  po czym 

poprosił o zgłaszanie się do Komisji Rewizyjnej.

Do Komisji Rewizyjnej zgłosili się następujący radni:

1. Ewa Góźdź,

2. Kazimierz Kozłowski.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  są  jeszcze  inne  kandydatury?  Więcej 

kandydatur  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady  stwierdził  zamknięcie  listy 

kandydatur i poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Rewizyjnej. W wyniku 

głosowania  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”,  Rada 

Miejska w Żarowie ustaliła skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

1. Maria Tomaszewska – Przewodnicząca Komisji,

2. Ewa Góźdź – członek komisji,

3. Kazimierz Kozłowski – członek komisji.

2.  Komisja  ds.  Rolnictwa –  kandydaturę  Pana  Waldemara  Ganczarka  zgłosił 

radny – Pan Mariusz Borowiec. Przewodniczący Rady zapytał radnego Waldemara 

Ganczarka,  czy  wyraża  zgodę  na  kandydowanie,  na  co  odpowiedział:  „tak, 

wyrażam  zgodę”.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  są  jeszcze  inne 

kandydatury? Innych kandydatur nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł 

do głosowania i zapytał radnych, kto jest za wyborem Pana Waldemara Ganczarka 

na  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Rolnictwa?  W  wyniku  głosowania  przy  14 

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  1  „wstrzymującym się”  Pan  Waldemar  Ganczarek 

został wybrany Przewodniczącym Komisji ds. Rolnictwa.

Przewodniczący Rady przystąpił  do ustalenia składu osobowego stałej komisji 

Rady Miejskiej w Żarowie i poprosił o zgłaszanie się do Komisji ds. Rolnictwa.

Do Komisji ds. Rolnictwa zgłosili się następujący radni:

1. Mieczysław Myrta,

2. Barbara Zatoń,

3. Maria Tomaszewska.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  są  jeszcze  inne  kandydatury?  Więcej 

kandydatur  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady  stwierdził  zamknięcie  listy 

kandydatur  i  poddał  pod  głosowanie  skład  osobowy  Komisji  ds.  Rolnictwa.  W 
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wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”, 

Rada Miejska w Żarowie ustaliła skład osobowy Komisji ds. Rolnictwa:

1. Waldemar Ganczarek – Przewodniczący Komisji,

2. Mieczysław Myrta – członek komisji,

3. Barbara Zatoń – członek komisji,

4. Maria Tomaszewska  – członek komisji.

3. Komisja ds. Budżetu i Gospodarki – kandydaturę Pana Mariusza Borowca 

zgłosiła radna – Pani Ewa Góźdź. Przewodniczący Rady zapytał radnego Mariusza 

Borowca, czy wyraża zgodę na kandydowanie, na co odpowiedział: „tak, wyrażam 

zgodę”. Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? 

Innych kandydatur nie było więc, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania i 

zapytał  radnych,  kto  jest  za  wyborem  Pana  Mariusza  Borowca  na 

Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Gospodarki? W wyniku głosowania przy 

14  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  1  „wstrzymującym się”  Pan  Mariusz  Borowiec 

został wybrany Przewodniczącym Komisji ds. Budżetu i Gospodarki.

Przewodniczący Rady przystąpił  do ustalenia składu osobowego stałej komisji 

Rady Miejskiej  w Żarowie i  poprosił  o  zgłaszanie  się  do Komisji  ds.  Budżetu i 

Gospodarki.

Do Komisji ds. Budżetu i Gospodarki zgłosili się następujący radni:

1. Paulina Trafas,

2. Iwona Nieradka,

3. Ewa Góźdź,

4. Waldemar Ganczarek,

5. Norbert Gałązka.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  są  jeszcze  inne  kandydatury?  Więcej 

kandydatur  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady  stwierdził  zamknięcie  listy 

kandydatur  i  poddał  pod  głosowanie  skład  osobowy  Komisji  ds.  Budżetu  i 

Gospodarki.  W  wyniku  głosowania  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących się”, Rada Miejska w Żarowie ustaliła skład osobowy Komisji ds. 

Budżetu i Gospodarki:

1. Mariusz Borowiec – Przewodniczący Komisji,

2. Paulina Trafas – członek komisji,

3. Iwona Nieradka – członek komisji,
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4.  Ewa Góźdź  – członek komisji,

5.  Waldemar Ganczarek – członek komisji,

6.  Norbert Gałązka – członek komisji.

4. Komisja ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

–  kandydaturę  Pana  Mieczysława  Myrty  zgłosiła  radna  –  Pani  Paulina  Trafas. 

Przewodniczący Rady zapytał radnego Mieczysława Myrty, czy wyraża zgodę na 

kandydowanie,  na  co  odpowiedział:  „tak,  wyrażam  zgodę”.  Następnie 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  są  jeszcze  inne  kandydatury?  Innych 

kandydatur nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania i zapytał 

radnych,  kto  jest  za  wyborem  Pana  Mieczysława  Myrty  na  Przewodniczącego 

Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego?  W 

wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” Pan 

Mieczysław  Myrta  został  wybrany  Przewodniczącym  Komisji  ds.  Ochrony 

Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Rady przystąpił  do ustalenia składu osobowego stałej komisji 

Rady  Miejskiej  w  Żarowie  i  poprosił  o  zgłaszanie  się  do  Komisji  ds.  Ochrony 

Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Do  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego 

zgłosili się następujący radni:

1. Tadeusz Reruch – zgłoszony przez radnego Roberta Kaśków. Przewodniczący 

Rady  zapytał  radnego  Tadeusza  Rerucha,  czy  wyraża  zgodę.  Radny  Tadeusz 

Reruch odpowiedział, że tak wyraża zgodę.

2. Robert Kaśków – zgłoszony przez radnego Tadeusza Rerucha. Przewodniczący 

Rady zapytał radnego Roberta Kaśków, czy wyraża zgodę. Radny Robert Kaśków 

odpowiedział, że tak wyraża zgodę.

3. Barbara Zatoń,

4. Zuzanna Urbanik.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  są  jeszcze  inne  kandydatury?  Więcej 

kandydatur  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady  stwierdził  zamknięcie  listy 

kandydatur  i  poddał  pod  głosowanie  skład  osobowy  Komisji  ds.  Ochrony 

Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W wyniku głosowania przy 

14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”,  Rada Miejska w Żarowie 

ustaliła  skład  osobowy  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i 
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Porządku Publicznego:

1. Mieczysław Myrta – Przewodniczący Komisji,

2. Tadeusz Reruch – członek komisji,

3. Robert Kaśków – członek komisji,

4.  Barbara Zatoń  – członek komisji,

5.  Zuzanna Urbanik – członek komisji.

5. Komisja ds.  Oświaty i  Kultury –  kandydaturę Pani  Iwony Nieradki  zgłosił 

radny  –  Pan  Mieczysław  Myrta.  Przewodniczący  Rady  zapytał  radną  Iwonę 

Nieradkę, czy wyraża zgodę na kandydowanie, na co odpowiedziała: „tak, wyrażam 

zgodę”. Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? 

Innych kandydatur nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania i 

zapytał  radnych,  kto jest  za wyborem Pani  Iwony Nieradki  na Przewodniczącą 

Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury?  W wyniku głosowania  przy  14  głosach „za”,  0 

„przeciw”  i  1  „wstrzymującym  się”  Pani  Iwona  Nieradka  została  wybrana 

Przewodniczącą Komisji ds. Oświaty i Kultury.

Przewodniczący Rady przystąpił  do ustalenia składu osobowego stałej komisji 

Rady Miejskiej  w Żarowie  i  poprosił  o  zgłaszanie  się  do  Komisji  ds.  Oświaty  i 

Kultury.

Do Komisji ds. Oświaty i Kultury zgłosili się następujący radni:

1. Tadeusz Pudlik,

2. Kazimierz Kozłowski,

3. Paulina Trafas.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  są  jeszcze  inne  kandydatury?  Więcej 

kandydatur  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady  stwierdził  zamknięcie  listy 

kandydatur i poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji ds. Oświaty i Kultury. 

W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”, 

Rada Miejska w Żarowie ustaliła skład osobowy Komisji ds. Oświaty i Kultury:

1. Iwona Nieradka – Przewodniczący Komisji,

2. Tadeusz Pudlik – członek komisji,

3. Kazimierz Kozłowski – członek komisji,

4. Paulina Trafas  – członek komisji.

6. Komisja  ds.  Sportu,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej –  kandydaturę  Pana 

Norberta  Gałązki  zgłosiła  radna  –  Pani  Barbara  Zatoń.  Przewodniczący  Rady 
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zapytał  radnego Norberta  Gałązkę,  czy  wyraża  zgodę  na  kandydowanie,  na  co 

odpowiedział: „tak, wyrażam zgodę”. Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy 

są jeszcze inne kandydatury? Innych kandydatur nie było, więc Przewodniczący 

Rady  przeszedł  do  głosowania  i  zapytał  radnych,  kto  jest  za  wyborem  Pana 

Norberta  Gałązki  na  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Sportu,  Zdrowia  i  Pomocy 

Społecznej?  W  wyniku  głosowania  przy  14  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  1 

„wstrzymującym się”  Pan Norbert Gałązka został wybrana Przewodniczącego 

Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Rady przystąpił  do ustalenia składu osobowego stałej komisji 

Rady  Miejskiej  w  Żarowie  i  poprosił  o  zgłaszanie  się  do  Komisji  ds.  Sportu, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Do Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zgłosili się następujący radni:

1. Tadeusz Reruch – zgłoszony przez radnego Roberta Kaśków. Przewodniczący 

Rady  zapytał  radnego  Tadeusza  Rerucha,  czy  wyraża  zgodę.  Radny  Tadeusz 

Reruch odpowiedział, że tak wyraża zgodę.

2. Robert Kaśków – zgłoszony przez radnego Tadeusza Rerucha. Przewodniczący 

Rady zapytał radnego Roberta Kaśków, czy wyraża zgodę. Radny Robert Kaśków 

odpowiedział, że tak wyraża zgodę.

3. Zuzanna Urbanik,

4. Mariusz Borowiec,

5. Tadeusz Pudlik.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  są  jeszcze  inne  kandydatury?  Więcej 

kandydatur  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady  stwierdził  zamknięcie  listy 

kandydatur i poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji ds. Sportu, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 

„wstrzymujących się”, Rada Miejska w Żarowie ustaliła skład osobowy Komisji ds. 

Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej.:

1. Norbert Gałązka – Przewodniczący Komisji,

2. Tadeusz Reruch – członek komisji,

3. Robert Kaśków – członek komisji,

4. Zuzanna Urbanik  – członek komisji,

5. Mariusz Borowiec - członek komisji,

6. Tadeusz Pudlik - członek komisji.
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Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  po  przeprowadzeniu  głosowań  została 

podjęta uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i 

ustalenia ich składów osobowych.  Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr II/3/2014

Przewodniczący  Rady udzielił  głosu  radnemu  Tadeuszowi  Pudlikowi,  który 

zapytał,  dlaczego  wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi,  a  nie 

Przewodniczącemu Rady?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w ramach wykonania tej uchwały 

przesyła ją do nadzoru, i jest ona poza tym sprawdzona pod względem prawnym.

Radny Robert Kaśków powiedział, że jest taka formuła i wykonanie uchwały leży 

w gestii Burmistrza.

Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Radny Robert Kaśków zapytał, czy nie należy przegłosować całej uchwały?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że zostało to przeanalizowane pod kątem 

prawnym  i  stanowisko  jest  takie,  że  nie  możemy  głosować  całej  uchwały, 

ponieważ, jak głosowane są osobno składy każdej stałej komisji Rady, to już nie 

ma  konieczności  głosować  całej  uchwały,  bo  np.  mogliby  Państwo  wszyscy 

zagłosować przeciwko i co w takim przypadku. Więc należy przyjąć, że głosowanie 

poszczególnych  komisji  jest  przegłosowaniem  uchwały,  takie  jest  stanowisko 

radców prawnych.

Pkt  2.  ustalenia  wynagrodzenia  dla  Burmistrza  Miasta  Żarów. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  radni  otrzymali  ten  projekt  uchwały  w 

materiałach na sesję i otworzył dyskusję.

Radna Iwona Nieradka powiedziała, że Klub Wspólnota poprze projekt uchwały 

dotyczący wynagrodzenia pana Burmistrza, który poprzez swoje  dotychczasowe 

działanie pokazał, że działał na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy. 

Kilka działań było wykonanych m.in. rewitalizacja miasta, boisko lekkoatletyczne, 

pozyskiwanie  funduszy  zewnętrznych  na  wykonanie  kanalizacji  w  Bożanowie  i 

Wierzbnej, które zostało rozpoczęte i zakończone, spadek wskaźnika zadłużenia 
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gminy,  rosnące  dochody  i  bardzo duże  poparcie  mieszkańców i  inne  mniejsze 

działania, które były wykonywane. Klub radnych „Wspólnota” popiera ten projekt 

uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy jest w/w klub?

Radna Iwona Nieradka odpowiedziała, że jest i oficjalnie teraz zgłasza.

Radny Robert Kaśków powiedział, że radni mają działać na rzecz społeczności 

lokalnej, a także kontrolować działania pana Burmistrza. Nie ukrywam, że kwestia 

podwyżek  i  diet  były  kwestiami  drażliwymi  i  tak  zawsze  je  widziałem.  Jestem 

niezadowolony z kształtu rozporządzenia oraz ustawy w sprawie wynagrodzenia o 

kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej, bo oto przy maksymalnej stawce, 

jaką proponuje Pan Przewodniczący dla Pana Burmistrza, tak naprawdę różnica 

między  wynagrodzeniem  Burmistrza  i  wynagrodzeniem  Prezydenta  Warszawy 

wyniesie 150 zł, albo coś koło tego. To jest pierwszy powód, dlatego dziwi mnie ta 

ustawa i to rozwiązanie. Podwyżka dla Pana Burmistrza jest na poziomie 2.100 zł, 

to dużo. To prawda, że poparcie pan Burmistrz ma ogromne i jest się czym chwalić 

i jest za co gratulować panu Burmistrzowi, ale jednocześnie zwracam uwagę, że w 

wielu  większych  i  bogatszych  gminach,  np.  w  Strzegomiu,  propozycja  dla 

Burmistrza  to  mniej  niż  12.000  zł.  Nawet  nie  będzie  szans,  aby  panu 

Burmistrzowi podnieść.

Radny Norbert Gałązka powiedział, że czasem łatwiej rządzić większym miastem, 

niż  małą  miejscowością.  Pan  Burmistrz  się  stara  i  robi  na  tyle,  aby  było  dla 

wszystkich dobrze.

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  że  dostrzegam  pewną  dysproporcję,  jeżeli 

chodzi  o  diety  podwyżka  jest  minimalna,  w  przypadku  pana  Burmistrza  jest 

maksymalna, ja nie widzę w tym logiki. To nie jest tak, że ja jestem przeciwko, 

tylko zwracam państwu uwagę na pewne aspekty. Chciałbym, aby w samorządzie 

była  pewna  hierarchia,  aby  np.  prezydent  Warszawy  zarabiał  godnie,  tyle,  ile 

proporcjonalnie  do  mieszkańców,  podobnie  Starostwo,  Prezydenci,  Wójtowie  i 

Burmistrzowie etc.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący 

Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały, w wyniku którego przy 12 głosach „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących 

się” uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów 
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została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr II/4/2014

Burmistrz Leszek Michalak  podziękował za obdarzone zaufanie i zadeklarował 

pracę w pełnym wymiarze na rzecz mieszkańców gminy Żarów. 

Pkt  3.  zasad  ustalania  i  wysokości  miesięcznych  diet  zryczałtowanych  dla 

radnych  Gminy  Żarów  oraz  zwrot  kosztów  podróży  służbowych  radnych. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  w  §  1  jest  zapis:  „Ustala  się  zasady 

określania  wysokości  diety  dla  radnych Rady  Miejskiej  w Żarowie  za udział  w 

każdej sesji i posiedzeniu komisji stałych i doraźnych”. Chodzi o komisje doraźne, 

które są powoływane do określonego tematu i jak będziemy karać takiego członka 

komisji potrąceniem z diety, to nikt nie będzie chciał pracować w komisji doraźnej.

Burmistrz  Leszek Michalak powiedział,  że  rzeczywiście  jest  to  komisja,  która 

wynika  z  bieżącego  funkcjonowania,  czy  to  Rady  Miejskiej,  czy  to  gminy. 

Natomiast wchodzą tam osoby, które chcą w tym temacie pracować, a pracuje 

Przewodniczący  Komisji,  który  jest  jednym  z  radnych,  a  kwestie  domawiania 

terminów to już myślę, że po partnersku, żeby to działało. Siłą rzeczy te komisje 

pracują w krótkich okresach dwóch, trzech, czy czterech miesięcy. Rzeczywiście 

radny wchodzący w skład komisji doraźnej musi rozważyć tą kwestię, czy będzie w 

stanie  w  niej  pracować  w  tym  niezbędnym,  wymaganym  zakresie.  To  jest 

świadoma decyzja radnego. To Państwo, startując w wyborach deklarujecie pracę 

na  rzecz  społeczeństwa,  a  dieta  nie  jest  wynagrodzeniem,  jest  zwrotem  za 

poniesione koszty w związku z pracą w Radzie.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o § 4 ust. 1 pkt 5, w którym jest zapis: „10% - za 

każde  opuszczenie  bez  usprawiedliwienia  w  trakcie  trwania  sesji  Rady, 

posiedzenia komisji, której radny jest członkiem...”, to jest duże potrącenie.

Burmistrz Leszek Michalak przypomniał,  że istotą diety jest zwrot kosztów w 

związku z pracą w Radzie.
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Radny Robert Kaśków powiedział,  że generalnie to jest dobrze skonstruowana 

uchwała, ale są zbyt rygorystyczne zapisy. Prawdą jest, że nasza praca w Radzie 

jest  służbą,  ale  do  tej  pory  było  to  bardziej  elastyczne,  a  ten  sposób  nas 

dyscyplinuje,  a  jednocześnie  stawia  nas  w  roli  „niegrzecznych  chłopców  i 

dziewczynek”,  które  będą  próbowały  naciągać  budżet  gminy  na  obecności  i 

nieobecności, to jest trochę niepoważne.

Przewodniczący Rady zapytał, jaka jest Pana propozycja?

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  że  nie  ma  propozycji,  bo  nie  czuje  się 

przedstawicielem wszystkich radnych, ale można by było przez moment nad tym 

popracować, bo zapisy są zbyt rygorystyczne.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  cenne  są  uwagi  zgłaszane  przez 

radnych, te, które uniemożliwiają podjęcie uchwały jak najbardziej powinno się 

wprowadzać na bieżąco inne uwagi zawsze można przedyskutować i zawsze zgłosić 

na sesji Rady Miejskiej razem z propozycjami rozwiązań, bo zawsze można wrócić 

do tej uchwały, można się nad nią pochylić w pracy komisji już zaproponowanych, 

ale nie mając w tej chwili propozycji co do zmian, przecież można do tego wrócić.  

Tu jest pewien model zaproponowany, ten model który wynika z doświadczeń w 

pracy  poprzednich  Rad  i  poprzednich  komisji.  Wszystkie  uwagi  trafią  do 

protokołu, można do nich wrócić, można przemodelować pewne rzeczy, to można 

zmienić, nie zmieniając istoty diet. 

Radny  Robert  Kaśków zaproponował,  aby  uszlachetnić  tą  uchwałę  i  zmienić 

pewne zapisy, które są zbyt rygorystyczne.

Radny Mariusz Borowiec złożył wniosek o 15 minut przerwy.

Przewodniczący Rady zarządził 15 minut przerwy.

Po  przerwie  Przewodniczący Rady wznowił  obrady  i  poprosił  Panią  Sekretarz 

Sylwię Pawlik o podsumowanie wprowadzanych zmian.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że w projekcie uchwały w sprawie  zasad 

ustalania  i  wysokości  miesięcznych  diet  zryczałtowanych  dla  radnych  Gminy 

Żarów  oraz  zwrot  kosztów  podróży  służbowych  radnych  wprowadza  się 

następujące zmiany:

 -  §  4  ust.  1  pkt  5  otrzymuje  brzmienie:  „10%  -  za  każde  opuszczenie  bez 

usprawiedliwienia w trakcie trwania sesji Rady, posiedzenia Komisji, której radny 

jest członkiem.”
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-  § 4 ust.  4 pkt  1 otrzymuje brzmienie:  „pogrzebu członka najbliższej  rodziny, 

potwierdzonego aktem zgonu”.

- § 4 ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wystąpienia przypadku losowego.”

- w § 4 wykreśla się ust. 5.

- § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Podstawą do dokonywania wypłaty diet jest lista 

obecności  potwierdzona  własnoręcznym  podpisem  na  sesji  lub  posiedzeniu 

Komisji,  potwierdzona  przez  Przewodniczących  właściwych  Komisji  oraz  przez 

Przewodniczącego Rady.”

-  w §  6  ust.  3  wykreśla  się  „przejazdów w”  i  pozostaje  zdanie:  „W przypadku 

podróży  służbowej  prywatnym  pojazdem  samochodowym  radnemu  przysługuje 

zwrot  kosztów  przejazdu  wg.  stawek  ustalonych  na  podstawie  Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania 

oraz  sposobu  dokonywania  zwrotu  kosztów  używania  do  celów  służbowych 

samochodów  osobowych,  motocykli  i  motorowerów  nie  będących  własnością 

pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).”

Przewodniczący Rady przystąpił  do przegłosowania w/w poprawek. W wyniku 

głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” poprawki 

zostały przyjęte przez radnych Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania do przedmiotowego projektu 

uchwały?

Radny Robert Kaśków zabrał głos w sprawie procentowych wysokości diet w § 3 i 

powiedział, że dobrym ruchem jest to, że drgnęło to trochę do góry, bo przez te 

ostatnie lata byliśmy na szarym końcu diet powiatowych gminnych. To jest bardzo 

skromny ruch do przodu, bo zaledwie 100 zł, a kwota bazowa jest na tym samym 

poziomie z  roku na rok, chociaż kiedyś była większa.  Moim zdaniem to dobry 

ruch, nie mam tutaj większych uwag i uważam nawet, że ten ruch jest skromny. 

Uwagę moją zwraca fakt, że jest za duża różnica między Przewodniczącym Rady, a 

Wiceprzewodniczącym  oraz  między  Przewodniczącym  komisji,  a  szeregowym 

radnym, zwłaszcza jeżeli przeliczymy to na złotówki. Jak porównywałem w innych 

samorządach, to te różnice są bardziej spłaszczone między Przewodniczącym, a 

Wiceprzewodniczącym i  Przewodniczącym Rady,  a  szeregowym radnym nie  ma 

takiej rozpiętości, u nas to jest duża różnica.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że są duże dysproporcje i zaproponował, aby 
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podnieść o 2% te stawki.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, kto ustalił te stawki procentowe, czy to wynika z 

jakiegoś rozporządzenia?

Pracownik Urzędu Pani Agnieszka Szykowna przytoczyła treść uzasadnienia do 

projektu uchwały,  w którym znalazła się  podstawa prawna do przedmiotowego 

projektu.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, zaproponowałem Państwu takie stawki 

procentowe, ponieważ kondycja finansowa gminy jest lepsza, niż była 4 lata temu i 

jest możliwość lepszego „wynagradzania” radnych.

Radny  Tadeusz  Pudlik  zaproponował  następujące  procenty:  Przewodniczący 

Rady – 50%, Wiceprzewodniczący Rady – 42%, Przewodniczący Komisji  – 38%, 

Radny Rady Miejskiej – 34%. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne wnioski, propozycje?

Radny Tadeusz Reruch zawnioskował o 10 minut przerwy.

Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i powiedział, że najpierw Rada 

przegłosuje  wniosek  najdalej  idący,  czyli  wniosek  radnego  Tadeusza  Pudlika 

ustalając w § 3 następujące brzmienie: „pkt 1 Przewodniczący Rady Miejskiej – 

50%,  pkt  2  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  –  42%,  pkt  3  Przewodniczący 

Komisji Rady Miejskiej – 38%, pkt 4 Radny Rady Miejskiej – 34%.”

W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” 

Rada Miejska w Żarowie przyjęła przedmiotową poprawkę.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  w  związku  z  przegłosowaniem  wniosku 

radnego Tadeusz Pudlika bezprzedmiotowe stało się głosowanie wniosku radnego 

Tadeusza Rerucha.

Radny Norbert Gałązka powiedział, że fajnie że jeden członek się wstrzymał, bo 

przyjmie do grupy chętnych radnych, którzy zawiążą pakt między sobą, że raz w 

miesiącu umówią się na kwotę, którą radny da na jakiś cel.

Radny  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  nawiązując  do  przedmówcy  ma  trzy 

wioski i publicznie nie mówi o tym, ile tam pomaga.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący 

Rady zamknął  dyskusję  i przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały z wprowadzonymi poprawkami. W wyniku głosowania przy 15 głosach 

14



„za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  Rada  Miejska  w  Żarowie  przyjęła 

uchwałę w sprawie zasad ustalania i wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych 

dla  radnych  Gminy  Żarów  oraz  zwrot  kosztów  podróży  służbowych  radnych. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr II/5/2014

Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, 

tj.  do  sprawozdania  z  pracy  Burmistrza  Miasta  Żarów.  Sprawozdanie  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 9

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania?

Radny Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zarządzenie  w  sprawie  niewykonania  prawa 

pierwokupu  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  położonej  na  terenie 

miasta Żarów, o co chodzi?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że jeżeli chodzi o nieruchomości położone 

na terenie miasta jest ustawowe prawo pierwokupu dla Burmistrza nawet jeśli 

jedna  osoba  sprzedaje  drugiej,  z  założenia  i  z  zasady  takie  zarządzenie  jest 

natychmiast wydawane, chyba, że byłby to obszar przewidziany do działalności 

publicznej, wówczas moja decyzja byłaby inna.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zarządzenie w sprawie powołania zespołów do 

przeprowadzenia  korekty  składów  kart  do  głosowania  w  wyborach  do  Rady 

Miejskiej  w  Żarowie  i  Burmistrza  Miasta  Żarów  zarządzonych  na  dzień  16 

listopada 2014r., na czym polegała ta korekta kart?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że sprawdzi i przekaże informację.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zarządzenie  w  sprawie  przeprowadzenia 

inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania użyczonego na wyposażenie stanowiska 

dowodów osobistych, czy my użyczaliśmy sprzęt?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  dostaliśmy sprzęt  od  Ministerstwa 

Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji,  bo  to  my  realizujemy  zadanie  z 
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administracji rządowej, jeżeli chodzi o dowody osobiste.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznych 

stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów, czy my mamy 

jeszcze takie lokale użytkowe?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeszcze są takie.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych opłat 

za  umieszczenie  tablic  i  urządzeń  reklamowych  na  budynkach  będących 

własnością Gminy Żarów, jak to jest z opłatami?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że sprawdzi i udzieli informacji.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o sprzedaż zespołu pomieszczeń na poprawienie 

warunków zagospodarowania lokalu użytkowego w Żarowie, o jaki to lokal chodzi?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedział, że chodzi o pomieszczenie przy dawnym 

ŻOK – u.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  sprzedaż  działki  na  poprawienie  warunków 

położoną w Bukowie, o jaką działkę chodzi?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  z  inwentaryzacji  terenu  po 

wykonaniu modernizacji rzeki Tarnawki wyszło, że przebiegi granic różnią się od 

rzeczywistego sposobu zagospodarowania terenu.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o rozstrzygnięty przetarg na zimowe utrzymanie 

dróg gminnych w sezonie 2014/2015, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę, 

zwrócił się z prośbą o przekazanie numeru telefonu do wykonawcy.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o prace dotyczące utrzymania w czystości terenów 

zielonych  na  terenie  Gminy  Żarów  oraz  nasadzeń  kwiatów  w  wyznaczonych 

miejscach miasta, jakie kwiaty nasadzono w październiku?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że chodzi o cebulki, które się nasadza i 

one wiosną kwitną.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał  o  wykonanie  trybun na  Stadionie  Miejskim w 
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Żarowie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to trybuny, które są zrobione dla 

gości.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o odbiory techniczne wodomierzy instalowanych 

przez najemców w lokalach Gminy, na czym to polega?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wodomierz ma ważność albo 3, albo 

5  lat  i  wymaga  legalizacji,  bądź  wymiany  na  nowy  z  atestem.  Zarządca  ma 

obowiązek wykonania tego, jeżeli Zarządcą jest Gmina, robi to Gmina.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  wystąpienie  Gminy  z  pozwem  do  Sądu  o 

eksmisję z lokalu byłego najemcy, w związku z odmową dobrowolnego opróżnienia 

i opuszczenia lokalu mieszkalnego, czy to chodziło o sprawę pana (radny podał 

nazwisko)?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie, że to jest inna sprawa.

Radny  Tadeusz  Pudlik zauważył  w  Sprawozdaniu  z  pracy  Burmistrza  kilka 

literówek, które zostały naniesione w w/w sprawozdaniu.

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał  o  rozpoczęcie  prac  związanych  z  budową 

chodnika  w  miejscowości  Imbramowice,  a  następnie  jest  zakończono  prace 

związane z budową chodnika w miejscowości Imbramowice?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  pracownicy  sukcesywnie 

przygotowując  sprawozdanie  powtórzyli  informacje  wraz  z  rozwojem  sytuacji, 

większość tego typu rzeczy została wykreślona, a to nie zostało zauważone.

Radna Zuzanna Urbanik zapytała odnośnie skargi na przewoźnika Rico – Trans 

ze Świdnicy, jak to się skończyło?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że Gmina jest stroną opiniującą i te 

skargi są przesyłane do Starostwa Powiatowego, który jest organem koncesyjnym 

dla przewoźników. Rzeczywiście takie skargi są. Ten przewoźnik pomija niektóre 

kursy w różny sposób się tłumacząc, ale znowu rozpatrującym nie jest Burmistrz, 

zawsze przesyłam to do Starostwa Powiatowego. To postępowanie jeszcze trwa.
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Radny Robert Kaśków powiedział, że transport z Mikoszowej jest utrudniony i 

dlatego prosi pana Burmistrza o interwencję w tej sprawie.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  interwencja  jest  potrzebna, 

pracownik, który analizuje te sprawy nie o wszystkim wie, wiedzą zainteresowani, 

w  tym  przypadku  były  interwencje  z  Gminy,  w  przypadku  zgłoszenia  przez 

mieszkańców,  bo  pomijał  trzy  kursy  z  jakiegoś  powodu.  Stanowisko  moje  jest 

takie,  że zrezygnujmy, a ktoś inny weźmie wszystkie kursy i  takie  wystąpienie 

przekazane zostało do Starosty. Na dzień dzisiejszy to całe postępowanie trwa.

Więcej  pytań  do  przedmiotowego  sprawozdania  nie  było  więc  Przewodniczący 

obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

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

1.  Radny  Tadeusz  Reruch  złożył  interpelację  w  sprawie  wykonania  pasa 

chodnika na ul. Armii Krajowej, jak jest wjazd do sklepu Biedronka, koło zakładu 

pogrzebowego.  Radny  zapytał,  czy  Gmina  na  tym  krótkim  odcinku  mogłaby 

wyłożyć asfalt? Czy urzędnicy mogą porozmawiać z właścicielami tego terenu w 

tym temacie?

2. Radny Tadeusz Pudlik zaproponował, aby radnym na nową kadencję zakupić 

laptopy, jest to koszt w granicach 1.400 zł. Radny dodał, że zaoszczędzi to czasu i 

pieniędzy. 

Radna Iwona Nieradka zaproponowała, że materiały na sesję można otrzymywać 

także drogą elektroniczną, zamiast laptopa.

3. Radny Mariusz Borowiec złożył interpelację w sprawie ul. Wyspiańskiego w 

Żarowie,  tam  koło  Weterynarza  jest  (prywatna)  działka  i  ten  teren  jest 

nieuprzątnięty, radny prosi o interwencje w tej sprawie.

4. Radny Mariusz Borowiec zgłosił, że na ul. Krótkiej w Żarowie na obrzeżach 

kończy się  kanalizacja.  3 mieszkańców nie  ma tam kanalizacji.  Radny prosi  o 

sprawdzenie.

5. Radna Paulina Trafas zwróciła się z prośbą o zebranie pobocza przy siatkach w 

Imbramowicach.
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6.  Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  czy  byłaby  możliwość  wykopania  szyn  w 

centrum Żarowa? 

7.  Radny Tadeusz  Pudlik zapytał,  czy  byłaby  możliwość  ustawienia  lustra  w 

Mrowinach przy wyjeździe z ul. Myśliwskiej?

Przewodniczący  Rady odpowiedział,  że  tam  lustro  jest  postawione  już  od 

dłuższego czasu.

8.  Radna  Iwona  Nieradka złożyła  interpelację  nt.  ustawienia  progów 

spowalniających na ul. Ogrodowej w Żarowie.

9. Radny Norbert Gałązka zapytał, co z mostem na ul. Cichej w Żarowie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że to właściciel  rozebrał,  czyli  PKP. 

Staram się o przejęcie tego terenu.

Więcej  interpelacji,  wniosków i  zapytań radnych nie  było,  więc Przewodniczący 

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady przypomniał,  że  pierwsze  oświadczenie  majątkowe 

Radny składa w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, tj. do 31.12.2014 r. 

Druki radni otrzymali.

2.  Przewodniczący  Rady zaproponował,  aby  omówić  dni  i  godziny  sesji. 

Zaproponował, aby dniami sesji pozostał czwartek,  godz. 11.00. Przewodniczący 

zapytał radnych, czy wszyscy się zgadzają, czy są może inne propozycje?

Radny Norbert Gałązka powiedział, że jemu pasuje późniejsza godzina.

Radny Robert Kaśków zaproponował,  aby też  była  to  późniejsza  godzina,  np. 

14:00 lub 15:00.

Po dyskusji  Przewodniczący Rady zaproponował, aby przegłosować wniosek, że 

sesje Rady będą odbywały się w czwartek, o godz. 14:00. W wyniku głosowania 

przy 8 głosach „za” wniosek został poparty.

3.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  plan  budżetu  na  2015  rok  radni 

otrzymali na płytach CD. Sesja budżetowa odbędzie się w dniu 23.12.2014 r. o 
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godz. 12:00.

4. Przewodniczący Rady powiedział, że w terminie 9-10.01.2015r. odbędzie się 

szkolenie dla radnych w Świeradowie Zdrój.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  do  biura  Rady  Miejskiej  w  Żarowie 

wpłynęły następujące pisma i są one do wglądu w biurze Rady:

-  Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  Gminie  Żarów  w  roku 

szkolnym  2013/2014  (  Informacja  zawiera:  dane  dotyczące  uczniów,  stan 

zatrudnienia w szkołach, informacje na temat awansu zawodowego nauczycieli, 

finansowanie oświaty, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, remonty i 

inwestycje, udział szkół w projektach i programach krajowych i unijnych) 

-  Doręczone  zostało  prawomocne  orzeczenie  w  sprawie  skargi Wojewody 

Dolnośląskiego na Uchwałę Rady Miejskiej w Żarowie nr XLII/330/2013 z dnia 5 

grudnia  2013  r  w  przedmiocie  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pyszczyn, gmina Żarów,

-  Doręczone  zostało  prawomocne  orzeczenie  w  sprawie  skargi  Wojewody 

Dolnośląskiego na Uchwałę Rady Miejskiej w Żarowie nr XLI/323/2013 z dnia 14 

listopada 2013 r w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miasta Żarowa przy ul. Sportowej, 

-  Naczelnik  Urzędu Skarbowego w Świdnicy  przedstawił  informację  w zakresie 

analizy otrzymanych korekt oświadczeń majątkowych, nie stwierdzono istotnych 

uchybień ,

-  Pismo  do  Rady  od  Związku  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  w  Żarowie  w 

sprawie trudności w funkcjonowaniu związku,

- Opinia RIO w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Żarowa projektu uchwały 

budżetowej  na  2015  rok.  Skład  orzekający  RIO  we  Wrocławiu  wydał  opinię 

pozytywną o w/w projekcie uchwały,

-  Opinia  RIO  w  sprawie  przedłożonego  przez  Burmistrza  Żarowa  projektu  w 

sprawie  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Żarów  przedstawionej  wraz  z 

projektem uchwały budżetowej na 2015 r. Skład orzekający RIO we Wrocławiu 
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wydał pozytywną opinię o w/w projekcie uchwały.

Po  zakończeniu  przedmiotowej  dyskusji Przewodniczący  Rady przeszedł  do 

kolejnego punktu porządku obrad.

VI. Przyjęcie protokołu Nr LIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 

24 października 2014 roku. 

Przewodniczący  obrad  poinformował  Radę,  iż  protokół  był  udostępniony  do 

wglądu w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz wyłożony podczas obrad 

sesji, w celu naniesienia ewentualnych uwag. Uwag do przedmiotowego protokołu 

nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

przy 15 głosach „za”, Protokół Nr LII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 

24  października  2014  roku  został  przyjęty  przez  radnych  Rady  Miejskiej  w 

Żarowie.

Ad VII. Przyjęcie protokołu Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 

1 grudnia 2014 roku. 

Przewodniczący  obrad  poinformował  Radę,  iż  protokół  był  udostępniony  do 

wglądu w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz wyłożony podczas obrad 

sesji, w celu naniesienia ewentualnych uwag. Uwag do przedmiotowego protokołu 

nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

przy 15 głosach „za”, Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 

grudnia 2014 roku został przyjęty przez radnych Rady Miejskiej w Żarowie.

Ad VIII. Zakończenie obrad II 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 9 grudnia 2014 roku, 

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

…......................................                                    …..........................................
Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady:
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