
Protokół Nr III/2014

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 23 grudnia 2014 roku

Rozpoczęcie:  godz. 12:00

Zakończenie: godz. 13:05

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram III 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.

Na  początku  sesji  uczestniczyło  14  radnych,  spóźniła  się  radna  Maria 

Tomaszewska.

W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, 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 sesję. Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                                Załącznik nr 2 

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  chce  zabrać  głos  w  tym 

punkcie? 

O głos poprosił Burmistrz Leszek Michalak, który złożył wniosek o wycofanie z 

porządku  obrad  projektu  uchwały  nr  9  w  sprawie  zaliczenia  dróg  na  terenie 

Gminy  Żarów do  kategorii  dróg  gminnych,  ponieważ  jeszcze  nie  otrzymaliśmy 

opinii  Starostwa Powiatowego,  która  jest  niezbędna do  podjęcia  przedmiotowej 

uchwały. Do następnej sesji ta opinia powinna być dostarczona.

Przewodniczący Rady zapytał,  czy ktoś z radnych ma pytanie w tej  sprawie?

Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady  zaproponował  przegłosowanie 
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wykreślenia  z  porządku  obrad  punktu  9,  dotyczącego  rozpatrzenia  projektu 

uchwały  w sprawie  zaliczenia  dróg  na terenie  Gminy  Żarów do kategorii  dróg 

gminnych.  W wyniku  głosowania  przy  14  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących  się”  radni  wykreślili  z  porządku  obrad  punkt  9,  dotyczący 

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Żarów 

do kategorii dróg gminnych. Przewodniczący Rady   przeszedł do przegłosowania 

zmienionego porządku obrad, w wyniku którego przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 

0 „wstrzymujących się” radni przyjęli zmieniony porządek obrad. Przewodniczący 

Rady, w związku z powyższym dodał, że punkty od nr 10 przesuną się o jeden 

wzwyż, czyli pkt 10., będzie pkt 9., pkt 11., będzie pkt 10. itd., tych punktów nie 

będzie trzynaście, tylko dwanaście.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt. 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały.  W  wyniku  głosowania  przy  14  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących się”  uchwała została  przyjęta.  Przedmiotowa uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr III/6/2014

Pkt  2.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

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

przedmiotowego projektu uchwały?
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Pytań nie było,  więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię 

Komisję. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

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

„wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta  (na  sesję  doszła  radna  Maria 

Tomaszewska). Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr III/7/2014

Pkt 3. przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Żarów.  Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było więc Przewodniczący Rady 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach „za”,  0 

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

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 8

 Uchwała Nr III/8/2014

Pkt  4.  uchwały  budżetowej  gminy  Żarów  na  rok  2015.  Przedmiotowy  projekt 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 9

Przewodniczący  Rady przedstawił  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o 

przedłożonym  przez  Burmistrza  Żarowa  projekcie  uchwały  budżetowej  na  rok 

2015. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10
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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 2015. Opinia stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

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

przedmiotowego projektu uchwały?                       

Radny Tadeusz Reruch zapytał, odnośnie zmniejszania długu, że nie planuje się 

zaciągnięcia przychodów zwrotu, co to jest?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała,  że  przychody zwrotu to  są  środki 

przede wszystkim z pożyczek, z obligacji komunalnych i zwroty takie, które gmina 

zaciąga,  kiedy  musi  spłacić,  więc  typowe  kredyty,  pożyczki,  emisja  obligacji 

komunalnych.

Dalszych  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc 

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię do przedmiotowego 

projektu uchwały przewodniczących poszczególnych komisji Rady.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Rolnictwa  Waldemar  Ganczarek powiedział,  że 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Tomaszewska powiedziała, że Komisja 

zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury  Iwona Nieradka powiedziała,  że 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Norbert Gałązka 

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Klubu radnych Rady Miejskiej w 

Żarowie  „Wspólnota”  o  przedstawienie  stanowiska w sprawie  projektu uchwały 

budżetowej na 2015 rok. 
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Przewodnicząca Klubu radnych „Wspólnota” Pani Iwona Nieradka odczytała 

stanowisko  klubu.  Powyższe  stanowisko  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 12

Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  15 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się”  przyjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Uchwała Nr III/9/2014

Pkt 5.  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na  2015 rok.  Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 14

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 Norbert Gałązka 

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 15

Uchwała Nr III/10/2014

Pkt  6.  przystąpienia  do  zmiany  granic  miasta  Żarów. Projekt  przedmiotowej 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję.
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Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 17

Uchwała Nr III/11/2014

Pkt. 7. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Żarów oraz sołectwa 

Mrowiny  w  przedmiocie  zmiany  granic  miasta  Żarów. Projekt  przedmiotowej 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 19

Uchwała Nr III/12/2014

Pkt. 8. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żarów na lata 

2014-2017. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu. 

Załącznik nr 20

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 
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Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.   

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury  Iwona Nieradka powiedziała,  że 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady  przeszedł  do   głosowania  projektu  uchwały,  w  wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

       Uchwała Nr III/13/2014

Pkt.  9.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  

przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

    Załącznik nr 22

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Radny Tadeusz Reruch zapytał,  jeżeli  jest  wnioskodawca,  który  chce  zmienić 

miejscowy plan i przekształcić działki rolne na budowlane, to ile on musi czekać, 

aż będzie większa ilość osób?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wnioskodawca może sam wystąpić z 

tą  inicjatywą,  natomiast  wtedy  będzie  ponosił  koszty.  W  tym  przypadku  po 

przekonsultowaniu w ramach całej wioski, te koszty ponoszone są od początku 

przez Gminę.  Jesteśmy obowiązani  mieszkańcowi  zwrócić  pieniądze  związane z 

planistyką  poprzez  odpowiednie  ułożenia  w  konsekwencji  tej  uchwały,  czyli  w 

rencie planistycznej, bo po zmianie miejscowego planu następuje wzrost wartości 

gruntu, poprzez opłatę z tytułu opłaty adiacenckiej. Generalnie po to wydłużamy 

proces konsultacji,  poprzez ogłoszenia,  poprzez poinformowanie sołtysów, przez 

docieranie  tam  wszędzie,  gdzie  daje  możliwość  uchwalone  studium 

zagospodarowania  przestrzennego,  żeby  załatwiać  sprawy  kompleksowo  i 

zmniejszać ilość obowiązujących dokumentów na danym obszarze.

Dalszych  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc 

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.
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Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały.  W  wyniku 

głosowania  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

             Uchwała Nr III/14/2014

Pkt.  10.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów.  

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 24

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  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady  przeszedł  do   głosowania  projektu  uchwały,  w  wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

       Uchwała Nr III/15/2014

Pkt.  11.  przystąpienia  do  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie  miasta Żarów,  gmina Żarów. 

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 26

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? 

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  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały,  w  wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Uchwała Nr III/16/2014

Pkt. 12.  nadania nazwy ulicy w mieście Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 28

Burmistrz  Leszek  Michalak,  który  zaproponował  autopoprawkę  do 

przedmiotowego  projektu  uchwały,  jest  to  wynik  prośby  mieszkańca 

zainteresowanego, który ma problem formalno – prawny w związku z rozpoczęciem 

budowy domu. Poprawka dotyczy ulicy Wiejskiej i dopisanie tej ulicy, chociaż nie 

nadajemy nazwy, tylko w dotychczasowym przebiegu ulicy umieszcza się działki, 

których dotyczy dana nazwa ulicy. W tym przypadku chodzi o dopisanie działki 

124/10 i dołączenie mapki przy ul. Wiejskiej w Żarowie, która stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 29

Pan Burmistrz podyktował tekst autopoprawki, który brzmi:

Uchwała w sprawie: „nadania nazw ulicom w mieście Żarów.”

W § 1. „Ulicom położonym w granicach miasta Żarowa, nadaje się następujące 

nazwy:

1)  drodze  wewnętrznej  położonej  w  granicach  działki  oznaczonej  numerem 

ewidencyjnym 375/68 nadaje się nazwę ulica Chemików,

2)  drodze  wewnętrznej  położonej  w  granicach  działki  oznaczonej  numerem 

ewidencyjnym 124/10 nadaje się nazwę ulica Wiejska. 
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§ 2. Lokalizacja nowych ulic pokazana jest na załącznikach graficznych nr 1 i 2 

mapy ewidencji gruntów, stanowiących integralną część niniejszej uchwały.”

Pozostała część projektu uchwały pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy możemy przejść 

do przegłosowania zaproponowanych zmian do przedmiotowego projektu uchwały? 

W wyniku głosowania radni  Rady Miejskiej  w Żarowie przy 15 głosach „za”,  0 

„przeciw”, i 0 „wstrzymujących się” przyjęli autopoprawkę zaproponowaną przez 

pana Burmistrza do przedmiotowego projektu uchwały. 

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do głosowania  całego  projektu  uchwały,  w 

wyniku którego Rada Miejska w Żarowie przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw”, i  0 

„wstrzymujących  się”  przyjęła  przedmiotową uchwałę  w sprawie  nadania  nazw 

ulicom w mieście Żarów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30

Uchwała Nr III/17/2014

Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania? Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 31

Pytań do przedmiotowego sprawozdania nie  było,  więc  Przewodniczący obrad 

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

przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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

1. Radny Robert Kaśków zapytał o krzyże pokutne, które zostały przeniesione, jak 

to wygląda w tej chwili i co się z tym tematem dzieje?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli chodzi o dwa krzyże pokutne, 

obydwa  na  terenie  Parafii  Wierzbno,  jeden  w  obrębie  Kalno,  drugi  w  obrębie 

Wierzbna. Około pół roku temu było zgłoszenie, że przejeżdżający sprzęt rolniczy 

dokonał  przechylenia,  uszkodzenia  krzyża  pokutnego,  zostało  to  naprawione 

wówczas. Taka sytuacja jeszcze raz później miała miejsce i teraz po raz kolejny była 

podobna  sytuacja,  że  rzeczywiście  znowu  był  przechylony.  Moja  reakcja  była 

natychmiastowa  polegająca  na  tym,  aby  przenieść,  tak  sugerowali  mieszkańcy, 

Proboszcz  z  Wierzbnej  wyraził  zgodę.  One  są  w  tej  chwili  bezpieczne,  są  w 
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najbardziej  godnym  miejscu  i  oczywiście  uzupełniamy  wszystkie  niezbędne 

dokumenty.  Konsultowałem  z  panią  Kierownik  Delegatury  Wałbrzyskiej 

Konserwatora Zabytków, chodziło przede wszystkim o ustalenie własności, jest to 

przy naszej drodze, więc jest to własność gminna ten krzyż, bo inaczej nie można 

by było zadziałać nawet przy najlepszych chęciach. To nie pierwsza tego typu akcja, 

bo  wielokrotnie  mieliśmy  zgłoszenia  o  nagrobkach  poniemieckich  niszczonych, 

porzucanych  i  za  każdym  razem  zabezpieczaliśmy  u  nas  w  lapidarium.  Nie 

chciałem przenosić do lapidarium, wydaje mi się, że powinny zostać na tym terenie, 

na którym są. Rozstrzygnięcia mogą być dwa ostateczne, po dokonaniu procedury 

pozostaną  tam,  gdzie  są  w tej  chwili  i  wydaje  mi  się,  że  jest  to  najwłaściwsze 

miejsce, bądź z przyczyn formalnych powrót, ale wówczas będę chciał wystąpić do 

właścicieli  gruntów, jeżeli byłaby taka decyzja sąsiadującego, żeby to nie było w 

drodze, bo one będą zniszczone prędzej, czy później. Czekamy co z tego wyniknie, 

jest to procedowane u konserwatora zabytków.

Radny  Robert  Kaśków dopytał,  dlaczego  nikt  nie  wpadł  wcześniej,  że  trzeba 

konserwatora zapytać, przecież to oczywiste. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że rozmawiał z konserwatorem pierwszy 

raz około pół roku temu.

Radny  Robert  Kaśków  powiedział,  że  rozmawiał  z  mieszkańcami,  którzy  są 

oburzeni, że to jest działanie bez zgody konserwatora.

2. Radny Tadeusz Pudlik  powiedział,  że od sklepu Rogatek 2,  na sam dół ul. 

Armii Krajowej już od paru lat nie wiesza się lampek świątecznych. Radny zwrócił 

się z prośbą, aby ze trzy, lub cztery lampki powiesić.

3. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, kiedy będą zrobione chodniki na ul. Zamkowej, 

ul. Ogrodowej i ul. Armii Krajowej od dawnego przejazdu kolejowego przy byłych 

zakładach chemicznych do hotelu? 

4. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację, że na ul. Ogrodowej 10 w Żarowie nie 

świeci się lampa.

5. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację, aby zdjąć plakaty z bilborów pana Z. 

Wosy i pana P. Wilda, ponieważ już jest po wyborach. Jest to na terenie naszej 
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gminy, w kierunku Łażan i można zwrócić uwagę o zdjęcie tych plakatów.

6.  Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  możliwość  uzyskania  lokalu  socjalnego  i 

komunalnego  przez  mieszkańców?  Radny  powiedział,  że  gmina  przez  25  lat 

wyprzedała ponad 90% zasobu komunalnego, w tej chwili uzyskanie mieszkania 

graniczy  z  cudem  i  nie  ma  możliwości,  żeby  zabezpieczyć  tych  ludzi  bez 

meldunkowych, ewentualnie tych, którzy powinni mieć mieszkania socjalne. Radny 

zaproponował,  aby zrobić  wstępnie  taką fazę przygotowawczą,  żeby ewentualnie 

wybudować  mieszkania  socjalne,  np.  10,  czy  12  mieszkań.  Nie  rozwiąże  to 

problemu, ale w małym stopniu pomoże, tym ludziom którzy nie mogą uzyskać 

lokum.

7. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że na poprzedniej sesji zapytał o możliwości 

ustawienia lustra w Mrowinach, ale chodziło mu przy wyjeździe z posesji przy ul. 

Myśliwskiej 6a, a nie z ul. Myśliwskiej na ul. Szkolną?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeśli chodzi o lampki świąteczne, to 

rozwieszamy  to,  czym  dysponujemy,  mając  świadomość,  że  głównych  ulic  jest 

rzeczywiście  więcej.  Ta  interpelacja  jest  ponowieniem  z  poprzedniego  sezonu 

świątecznego. Na przyszłość warto będzie pomyśleć o tym, żeby już nie tylko w 

Żarowie  ale  też  w  innych  miejscowościach  pojawiły  się  elementy  ozdób 

świątecznych, nie mówię że na wszystkich lampach ale, aby pojawiły się elementy 

ozdób świątecznych.  Pomysł  jest  ciekawy i  myślę,  że  do  niego wrócimy,  ale  na 

spokojnie.  Podoba  mi  się  ten  pomysł,  on  wymaga  przepracowania,  aby  znowu 

później  nie  było pretensji,  że tylko Żarów, a gdzie indziej  to nie.  Jeśli  chodzi  o 

chodniki, to sukcesywnie wykonujemy, myślę, że widać, że przybywa, zgadzam się 

z  każdym mieszkańcem,  który  pokazuje,  że  przy  jego  domu nie  ma  chodnika, 

dotyczy to i miasta i wiosek. Jeśli chodzi o miasto, to ja taką deklarację podjąłem i 

powtórzę,  że  na  pewno  ostatni  chodnik  będzie  przy  ul.  Cichej,  a  cały  czas 

realizujemy z każdych możliwych pieniędzy te chodniki i ich rzeczywiście przybywa, 

w różnych miejscach. Jeżeli chodzi o lampę przy ul. Ogrodowej 10, to przekażę do 

wykonania,  bo być może rzeczywiście w ubiegłym tygodniu mieliśmy wymiany i 

może akurat świeciła, to się czasem zdarza, dlatego prośba do wszystkich Państwa, 

aby  przekazywać  informację  z  podaniem  numeru  słupa  i  wtedy,  jak  okresowo 

przyjeżdża na wymianę, to wie, że tu nawet jak się świeci, to trzeba wymienić, bo to 
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jest  tego  typu  sytuacja.  Jeżeli  chodzi  o  plakaty  z  wyborów,  to  nie  jest  to 

kompetencja Burmistrza, ale zgodnie z interpelacją jestem zobowiązany zadziałać i 

spróbujemy  dotrzeć  do  komitetów  z  informacją  przypominającą.  Jeśli  chodzi  o 

mieszkania gminne socjalne, to osoby bezdomne, osoby z wyrokami, w wyrokach 

jest  wskazane,  kto  jest  zobowiązany  zapewnić  mieszkanie,  to  też  dotyczy  osób 

bezdomnych, obowiązek jest po stronie Gminy i najczęściej w wyrokach wpisywana 

jest Gmina. W niektórych sporadycznych przypadkach obowiązku takiego nie ma. 

To są odrębne listy, to nie jest tak, że osoby są pomijane, jest odrębna lista według 

kolejności zapadających wyroków sądowych i też tym osobom lokale socjalne są 

proponowane. Lokale socjalne nie podlegają sprzedaży, nie wolno sprzedać lokalu 

socjalnego i nie sprzedaliśmy ani jednego lokalu socjalnego. Wyłącznie sprzedaż, 

uchwała o sprzedaży i zasady sprzedaży mieszkań komunalnych, oczywiście jest 

sprzedanych 90%, to jest prawda, ale nie socjalnych. Jest nasze wystąpienie sprzed 

dwóch, czy trzech lat do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nam terenu 

sąsiadującego z osiedlem wielorodzinnym w Żarowie, terenu użytkowanego przez 

dzierżawcę, ale dopóki  wszystkie  sprawy sądowe się  nie  pokończą, to wszystkie 

ruchy  w  zakresie  dzierżawy  z  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  i  Gminy  są 

zablokowane. Są takie tereny w mieście, wniosek nasz jest, on nie jest odrzucony, 

ale musimy czekać, kiedy skończą się procesy między dzierżawcą, a najemcą. Jeśli 

chodzi o wyjazd z posesji, to rzeczywiście jest identyczna procedura, jak dla znaków 

drogowych, przy czym różnica jest taka, że w tym momencie udziela się zgody, 

jeżeli  jest  to  uzasadnione,  natomiast  nie  gmina  to  finansuje,  tylko  musi  taki 

mieszkaniec  wystąpić,  dostaje  konkretne  zalecenie,  jakiego  rodzaju  i  zgodę  na 

umieszczenie we własnym zakresie lustra, które musi spełniać wymogi. Jeśli jest to 

prywatna  posesja,  to  w  ten  sposób,  jeśli  jest  to  krzyżówka,  jak  to  wynikało  z 

dyskusji  na poprzedniej  sesji,  wówczas odpowiedni zarządca drogi,  bo to jest w 

zależności,  przy  której  drodze.  Mamy  dwa  typy  dróg:  publiczne  i  niepubliczne. 

Jeżeli  chodzi  o  drogi  publiczne,  przy  tego  typu wystąpieniu,  my z  tego  robimy 

wniosek do Starostwa Powiatowego, bo musimy mieć zgodę, dopiero jak jest zgoda, 

jeżeli nie urąga to zasadom bezpieczeństwa drogowego i kodeksu, to takie zgody są 

wydawane i dopiero wstecznie do grupy mieszkańców lub mieszkańca informuje co 

by to miało być i jak to miałoby wyglądać, zgodnie z tym, co będzie w zgodzie od 

Starosty. Jeżeli droga jest niepubliczna, to ta procedura nie obowiązuje i sprawę 
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można szybciej  załatwić.  Zainteresowani  de  facto  poniosą koszty,  jeżeli  do  tego 

dojdzie.

8. Radny Tadeusz Pudlik nawiązał do interpelacji radnego Tadeusza Rerucha z 

poprzedniej kadencji i powiedział, że za przejazdem drogowym przy ul. Dworcowej 

stoi znak drogowy zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o ciężarze całkowitym 

powyżej 3,5 tony. Tego znaku tam nie powinno być, bo jeżeli TIR przejedzie już 

przejazd kolejowy, a tam dopiero stoi ten znak zakazu, to nie nawróci tam, bo nie  

ma  możliwości.  Radny  złożył  interpelację  o  usunięcie  tam  tego  znaku,  lub 

ewentualnie  przestawić  go  przed  przejazdem  kolejowym  zakaz  skrętu  w  lewo 

samochodów ciężarowych o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że przypomnimy się w Starostwie.

9. Radny Tadeusz Pudlik zapytał o usunięcie szyn w mieście?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zwrócił się do Starosty o wspólną 

realizację przedsięwzięcia z sięgnięciem po środki rządowe przeznaczone na drogi 

lokalne i myślę, że to skrzyżowanie już dojrzało do takiego momentu, że warto by 

je  było  przebudować.  Jeżeli  będzie  zgoda,  to  w  tym roku  przystąpilibyśmy do 

projektowania,  te  pieniądze  w  budżecie  mamy  zapisane  i  myślimy  tu  o  tzw. 

płaskim rondzie, bo TIR-y mają problemy z zakręcaniem i muszą móc przejechać 

przyczepą przez rondo. Wymóg jest też taki, żeby dwa samorządy się o to zwracały, 

wtedy jest dotacja. 

10. Radny Tadeusz Reruch zapytał o pas zieleni przy parkingu przy Przedszkolu, 

na ul. Łokietka, jest on dziko porośnięty drzewami, w większości nie przekraczają 

one 20 cm średnicy, należałoby je wyciąć, lub zrobić korektę, tam są lampy, które 

są bardzo słabe, a jak liście zaczną na tych drzewach rosnąć, to nic nie będzie 

widać. Radny zwrócił się z prośbą o korektę tych drzew lub wycinkę, da to również 

światło na pobliski parking. Radny poprosił także o dostawienie lampy, aby była 

zwrócona na parking. 

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  najpierw należy  sprawdzić  czyją 

własnością jest działka, bo od tego będzie zależała procedura, jeżeli wniosek jest 

zasadny i działka jest gminna, musimy wysłać wniosek o wydanie decyzji przez 
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Starostę Powiatowego. Jeżeli ktokolwiek inny jest właścicielem, wówczas podlega 

to decyzji Burmistrza. Ważne jest określenie wieku drzewa, jeżeli ten wiek drzewa 

zezwala na natychmiastową wycinkę, wówczas decyzji nie trzeba, oczywiście są też 

drzewa owocowe, które też nie wymagają decyzji i jest też trzeci rodzaj terenów, na 

których  niezależnie  od  wieku  drzewa  nie  wymagają  one  decyzji,  jest  to 

przeznaczenie pod przemysł. Jeżeli chodzi o oświetlenia i oprawy, to w budżecie na 

przyszły rok przyjęliście Państwo pieniądze na nowe oprawy świetlne, chciałbym w 

pierwszej kolejności zabezpieczać potrzeby mieszkańców, tam, gdzie w ogóle nie 

ma oświetlenia, jeśli pieniędzy wystarczy, to wówczas, ale zostawmy to na drugą 

kolejność.

11. Radna Maria Tomaszewska zwróciła się  z  prośbą o naprawę drogi  od ul. 

Sportowej do ul. Zamkowej w Żarowie, jest to droga z kostki za Strażą Pożarną. 

12.  Radna Maria Tomaszewska zgłosiła interpelację, dotyczącą wylania asfaltu 

na poboczu, od wyjazdu z posesji pana Tomaszewskiego na Strzegom, wzdłuż ul. 

Strzegomskiej  w  Łażanach,  tam  gdzie  zatrzymują  się  autobusy,  samochody 

ciężarowe,  robią  się  dziury.  Radna  powiedziała,  że  zgłaszała  tą  interpelację  w 

poprzedniej kadencji.

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  są  dwie  sytuacje,  pierwsza,  gdy 

droga jest powiatowa, a druga, gdy droga jest gminna. Ulica Sportowa, jest to 

nasza kompetencja i wymaga naprawy jak i wiele dróg. Natomiast ul. Strzegomska 

i  ul.  Wrocławską w Łażanach są to  drogi  powiatowe,  ale  jeżeli  chodzi  o  to,  to 

kolejne  miejscowości  chcemy  dołączać  w  ramach  kanalizowania.  W 

dokumentacjach wykonanych mamy z pozwoleniem na budowę Łażany, najbliższy 

termin to 19 stycznia, wniosek składany jest przez nasze wodociągi i zobaczmy, 

jeżeli  będzie  pozytywnie  oceniony,  będzie  dotacja,  to  wtedy  automatycznie 

będziemy to rozbierali i budowali.

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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady przypomniał  radnym o  szkoleniu  dla  radnych,  które 

odbędzie się w Świeradowie Zdrój w dniach 09-10.01.2015 roku.
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2.  Przewodniczący  Rady przypomniał  radnym  o  składaniu  oświadczeń 

majątkowych.

3. Przewodniczący Rady powiedział,  że  do Rady Miejskiej  w Żarowie przyszło 

wiele życzeń świątecznych i  noworocznych z różnych instytucji  i  złożył  radnym 

życzenia Szczęśliwego Nowego 2015 roku.

4.  Przewodniczący Rady powiedział, że z Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie 

wpłynęło  zaproszenie  do  radnych  Rady  Miejskiej  Żarowa  na  uroczystość 

zakończenia projektu systemowego WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową, która 

odbędzie się 30.12.2014r., o godz. 13:00 w Restauracji Żar – Med w Żarowie.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z 

dnia 9 grudnia 2014 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 przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 15 głosach 

„za” przedmiotowy protokół został przyjęty przez Radę Miejską w Żarowie.

Ad VII. Zakończenie obrad III 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 23 grudnia 2014 

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

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

16


