
Protokół Nr XLVIII/2014

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 15 maja 2014 roku

Rozpoczęcie:  godz. 11:00

Zakończenie: godz. 12:45

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XLVIII  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.

Radny Rabert Kaśków doszedł na sesję w trakcie trwania obrad, usprawiedliwiając 

wcześniej swoje spóźnienie u Przewodniczącego Rady.

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? 

Nikt  z  radnych  nie  chciał  zabrać  głosu,  natomiast  o  głos  poprosił  Burmistrz 

Leszek Michalak, który zawnioskował o wycofanie  z porządku obrad punktu 6. 

tj. projektu uchwały w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w 

Żarowie  oraz  punktu  7.  tj.  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  dziennych 

stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów.
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Więcej  uwag nie  było,  nikt  z  radnych nie  zabrał  głosu,  więc  Przewodniczący 

Rady powiedział, że w związku z tym, że padła propozycja, aby z porządku obrad 

zdjąć punkt 6 i 7, jeżeli radni przegłosują, żeby wycofać te dwa punkty z porządku 

obrad, to następne punkty zmienią swoją kolejność i będą odpowiednio 6,7,8, aż 

do  14  punktu,  który  będzie  ostatni.  Przewodniczący  Rady  przeszedł  do 

przegłosowania  porządku  obrad  z  wycofaniem  punktów  6  i  7.  W wyniku 

głosowania przy 14 głosach „za” porządek obrad został zmieniony i przyjęty.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1.  zwiększenia  zaciągniętej  pożyczki  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa  sieci  wodociągowej  z  przyłączami  w  Bożanowie  i  sieci  kanalizacji 

sanitarnej  z  przyłączami  w  Bożanowie  i  Wierzbnej  z  przesyłem  do  Żarowa  w 

Gminie Żarów”. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Żarów, który powiedział, 

że możliwość zaciągnięcia tej pożyczki już państwo uchwalili w budżecie gminy, ale 

żeby móc zaciągnąć pożyczkę, to jest dodatkowo niezbędna odrębna uchwała, stąd 

też  przedkładam  pod  obrady  projekt  uchwały.  Dla  przypomnienia,  przepływy 

finansowe związane z tą inwestycją kształtują się następująco: koszt łączny całego 

zadania  to  jest  kwota  7.496.222,59  zł,  uzyskane  dofinansowanie  z  Unii 

Europejskiej to jest kwota 4 mln zł, uzyskane dofinansowanie w postaci obniżenia 

zobowiązań  za  spłatę  Oczyszczalni  Ścieków,  to  jest  1,5  mln  zł,  następnie  w 

związku z tym, że przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci stanowiące obrót 

handlowy, więc zwrot podatku VAT z tytułu tej inwestycji był złożony w latach, w 

których będziemy spłacali ten kredyt jest to kwota 1.724.000 zł, ostateczny koszt 

gminy  dla  tego  przedsięwzięcia  to  jest  kwota  272.222,55  zł,  a  więc  rząd  kilu 

procent, plus oczywiście koszt obsługi kredytu.

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. 
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Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  obrad 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 4

Uchwała Nr XLVIII/372/2014

Pkt  2.  zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania 

inwestycyjnego  pn.  „Zakup  trzech  domków  drewnianych  w  konstrukcji 

szkieletowej  z  przeznaczeniem  na  pełnienie  funkcji  świetlic  wiejskich  w 

miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn” współfinansowanego ze środków 

pochodzących  z  budżetu  Unii  Europejskiej,  w  ramach  Programu  Rozwoju 

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

do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówił  Burmistrz  Leszek  Michalak,  który 

powiedział, że to przedsięwzięcie jest związane z zaciągnięciem kredytu w Banku 

Gospodarstwa  Krajowego,  który  obsługuje  środki  unijne,  spłata  następuje 

przyznanymi środkami unijnymi, dokładnie w tej samej kwocie. Nasz koszt jest 

związany  z  obsługą  kredytu  w  wysokości  niecałe  800  zł.  Odciąża  nas  z 

konieczności gromadzenia środków i natychmiastowej zapłaty. 

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 Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

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

się”  uchwała  została  przyjęta  (w trakcie  omawiania  przedmiotowego  projektu 

uchwały  wyszła  radna  Halina  Lewandowska).  Przedmiotowa  uchwała  stanowi 
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załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr XLVIII/373/2014

Pkt 3. udzielenia dotacji celowej Gminie Wałbrzych. Przedmiotowy projekt stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówił  Burmistrz  Leszek  Michalak,  który 

powiedział,  że  Aglomeracja  Wałbrzyska  uzyskała  już  potwierdzenie 

dofinansowania na lata 2014-2020 w kwocie 211 mln euro, aby móc te pieniądze 

wykorzystać  w  sposób  prawidłowy  niezbędne  jest  opracowanie  dokumentacji. 

Koszty  dokumentacji  rozłożone  są  na  wszystkie  23  gminy  proporcjonalnie  do 

wielkości gmin. Na nas przypada kwota 10.304,36 zł, podobnie jak inne gminy o 

podobnej wielkości.

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 Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

W  trakcie  omawiania  przedmiotowego  projektu  uchwały  wróciła  radna  Halina 

Lewandowska.

Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania  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 8

Uchwała Nr XLVIII/374/2014

Pkt 4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówił  Burmistrz  Leszek  Michalak,  który 

przedłożył  radnym  autopoprawkę  do  przedmiotowego  projektu  uchwały. 

Przedmiotowa Autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10
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Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  przedstawiona  autopoprawka 

związana  jest  ze  sposobem  przyznania  dotacji  na  budowę  basenu.  Złożyliśmy 

wniosek do Marszałka na przyznanie dotacji w kwocie 2.443.000 zł. Otrzymaliśmy 

większą kwotę o 57.000 zł i to jest jeden powód autopoprawki, a drugi jest taki, że 

otrzymaliśmy w innym układzie lat niż wnioskowaliśmy i teraz do 20 maja mamy 

obowiązek dostosowania lat tak, jak otrzymaliśmy dotację. A wnioskowaliśmy o 

488 tyś. zł na ten rok, 488 tyś. zł na rok przyszły i pozostałą kwotę na rok 2016. 

Tymczasem  dostaliśmy  350  tyś.  zł  na  ten  rok,  400  tyś.  zł  na  przyszły  i 

powiększoną kwotę plus dodatkowe pieniądze na rok ostatni.  Mamy obowiązek 

dostosować  się  do  tego,  po  naszym  dostosowaniu  się  nastąpi  sprawdzenie  w 

Urzędzie Marszałkowskim, o wywiązaniu się z tego obowiązku i przedłożenie do 

Wojewody wraz z opinią o zatwierdzeniu tych pieniędzy. I to jest kwestia dotycząca 

autopoprawki.

Pozostałe zmiany do budżetu omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna Halina Lewandowska  zapytała o zwiększenie  planu dochodów z tytułu 

wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego to wynika?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  podpisaliśmy  Porozumienie  ze 

Spółdzielnią Mieszkaniową, są to środki, które są nam należne z roku ubiegłego.

Radna Halina Lewandowska  zapytała o zwiększenie  planu dochodów z tytułu 

planowanych do pozyskania środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 

pn. „Oświetlenie placu zabaw przy ul. Łokietka w Żarowie” i o zwiększenie planu 

wydatków,  dotyczącego  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Wykonanie  oświetlenia  na 

terenie Gminy...” ( w tym: Oświetlenie placu zabaw przy ul. Łokietka w Żarowie, 

oświetlenie uliczne ul. Bukowa w Żarowie), dlaczego jest tak, że występuje to dwa 

razy w różnych miejscach?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że jedno jest w wydatkach, a drugie 

w dochodach.

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy mamy jakieś dodatkowe dochody? 

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  to  jest  udział  Spółdzielni 

Mieszkaniowej,  ponieważ  jest  to  sytuacja  w  której  realizujemy  na  terenie 

spółdzielczym, podpisujemy Porozumienia. W tym roku jest ono wynegocjowane w 
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tej wielkości i tak jest od lat. Jeżeli coś wspólnie realizujemy, to wspólnie łączymy 

nasze starania.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  o  zmniejszenie  planu  wydatków 

zabezpieczonego  na  wypłatę  nagród w ramach konkursu „Nasz  Dom”,  czy  jest 

mniejsze zainteresowanie, z czego to wynika?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  mamy  złożone  wnioski,  wśród 

złożonych wniosków mamy w różnych priorytetach przyjęte nasze wnioski i między 

innymi  zaakceptowana  została  pozycja  z  dofinansowaniem  85%  dla  Wspólnot 

Mieszkaniowych, mieszkańcom poza indywidualnymi z terenu całej gminy. Stąd 

też  niezasadnym jest  w tym roku powodowanie  sytuacji,  w których dorzucimy 

5.000 zł do zadania 40.000 zł, jak za chwilę po ogłoszeniu naboru będzie można z 

tych  40.000  zł  otrzymać  35.000  zł  dofinansowania.  To  byłoby  sztuczne 

wywoływanie  sytuacji  w  której  mieszkańcy,  czy  zainteresowani  płaciliby  dużo 

więcej bez możliwości otrzymania dotacji. Jest to rozszerzone na całą gminę.

Radny Tadeusz Reruch zapytał o zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem 

na remonty cząstkowe dróg bitumicznych i chodników, co w tym jest ujęte, czy 

naprawa dróg, czy są wliczone wykonane prace?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  dotyczy  to  wszystkich  zadań 

realizowanych w tym roku. Ale w tym roku mamy zatrudnionych i skierowanych 

do pracy dużo mniej pracowników, w związku z tym robimy więcej zadań pracami 

zleconymi.  W  tym  przeliczeniu  mniej  wydajemy  na  wynagrodzenia  dla 

pracowników  i  tutaj  ten  budżet  jest  mniejszy,  natomiast  więcej  na  zadania 

zlecone. W zależności od potrzeb proponujemy Państwu pod przygotowane umowy 

kolejne łatania dróg, kolejne naprawy, oczywiście w miarę pozyskiwania środków 

do budżetu. 

Dalszych  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  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  przedmiotowego  projektu 

uchwały ze zgłoszoną autopoprawką, w wyniku którego przy 14 głosach „za”, 0 

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

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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       Załącznik nr 11

Uchwała Nr XLVIII/375/2014

Pkt.  5. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów. Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 12

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówił  Burmistrz  Leszek  Michalak,  który 

przedłożył  radnym  autopoprawkę  do  przedmiotowego  projektu  uchwały. 

Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że przedstawiona autopoprawka dotyczy 

rozpisania po dochodach i wydatkach skorygowanej dotacji związanej z basenem, 

są tam odniesienia do sprzedaży majątku, ale wszystko jest związane z basenem.

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusje  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 Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Następnie  Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego 

projektu  uchwały  ze  zgłoszoną  autopoprawką.  W  wyniku  głosowania  przy  11 

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 14

Uchwała Nr XLVIII/376/2014

Pkt 6. zmiany Uchwały Nr XXVIII/205/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 

października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych z terenu gminy Żarów oraz 

zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Przedmiotowy projekt 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 15

Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Sekretarz Sylwia Pawlik.

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

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

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Następnie Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego 

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 16

Uchwała Nr XLVIII/377/2014

Pkt  7. zaopiniowania  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Świdnicy  w  sprawie 

podziału  powiatu  świdnickiego  na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  numerów  i 

granic  oraz  liczby  radnych  wybieranych  w  każdym  okręgu  wyborczym. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 17

Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęło do Rady Miejskiej w Żarowie pismo 

od pana Starosty, który zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie projektu 

uchwały Rady Powiatu  w Świdnicy w sprawie podziału powiatu świdnickiego na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych 

w  każdym  okręgu  wyborczym  wraz  z  projektem  przedmiotowej  uchwały  oraz 

pismem  z  Krajowego  Biura  Wyborczego  informujące  o  braku  uwag  do  w/w 

projektu uchwały. Przedmiotowe pismo wraz z załącznikami stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Sekretarz Sylwia Pawlik.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Przewodniczący Rady dodał,  że  my jako okręg wyborczy  nie  tracimy żadnego 

mandatu, czyli wpisujemy słowo „pozytywnie”, sytuacja została wyjaśniona przez 

panią Sekretarz, natomiast opinii komisji nie ma, ponieważ komisja nad tym nie 

pracowała.  Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania 

projektu  uchwały  w sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w 

Świdnicy w sprawie podziału powiatu świdnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia 
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ich  numerów  i  granic  oraz  liczby  radnych  wybieranych  w  każdym  okręgu 

wyborczym. W wyniku głosowania Rada Miejska w Żarowie przy 14 głosach „za”, 0 

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę i wydała opinię 

pozytywną w przedmiotowej sprawie.  Uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 19

Uchwała Nr XLVIII/378/2014

Pkt  8. wyrażenia  zgody  na  poszerzenie  terenu  Podstrefy  Żarów  Wałbrzyskiej 

Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 20

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówił  Burmistrz  Leszek  Michalak,  który 

powiedział, że intencją Rady jest wyrażenie zgody w formie uchwały na poszerzenie 

natomiast  w  informacji  dla  Państwa chcę  przekazać,  że  obok  obrzeży  terenów 

będziemy  też  nieco  okrajali  naszą  Strefę.  Otóż  przede  wszystkim  z  terenów 

przewidzianych pod przebiegi dróg, tuż po podziałach geodezyjnych oraz zgodnie z 

pismem Ceramiki  Ogniotrwałej,  że  nie  będzie  realizowała  inwestycji.  Także  ten 

przyrost całkowity nie będzie 18,1943 ha, będzie on mniejszy, pod warunkiem, że 

Rząd  RP  wyrazi  taką  zgodę,  na  razie  jesteśmy  zobowiązani  do  przedłożenia 

dokumentów.  Oczywiście  z  każdym z  właścicieli,  którzy  są  państwu  wykazani 

odbyły  się  rozmowy,  negocjacje,  ustalenia  warunków,  nie  wszyscy  byli 

zainteresowani, osób niezainteresowanych nie ma w tym wykazie.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała,  czy  my  przenosimy  tą  powierzchnię  z 

funkcji A na B?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w drodze uchwały nie, ograniczenia 

nie  podlegają  uchwałom  Rady,  powiększenia  podlegają.  Tam  jest  inny  tryb 

zmniejszania powierzchni.

Radna Agnieszka Szybalska –  Góra  zapytała,  dlaczego tak skaczemy po tych 

działkach, czyżby to było spowodowane tym, że my proponujemy rolnikom niskie 

stawki?
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Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że stawki wyjściowe w propozycji za 

każdym  razem,  przy  każdej  turze  zmian  wywodzą  się  najpierw  od  wyceny 

rzeczoznawcy,  następnie  od  tego  odejmowana  jest  cena  związana  z 

przygotowaniem terenu, z uzbrojeniem terenu, cena jest też związana z prowizją 

należną Strefie,  następnie cena związana jest z  kosztami związanymi z Aktami 

Notarialnymi,  końcowy wynik  zostaje  przedstawiony  wraz  z  kalkulacją  osobom 

zainteresowanym. Jeżeli wyrażają zgodę, wówczas jest to finalizowane, oczywiście 

w drodze przygotowania projektu uchwały Radzie Miejskiej, bo końcowa finalizacja 

to jest Rząd RP.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, czy mamy nowych inwestorów na 

zakup?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  nie  możemy mieć,  ponieważ  nie 

należą do Strefy.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, czy ktoś jest zainteresowany?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to co najważniejsze, to że Strefa jest 

zainteresowana.

Dalszych  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc 

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  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 21

Uchwała Nr XLVIII/379/2014

Pkt 9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w obrębie wsi Mielęcin, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 22

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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. 
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Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Tadeusz  Dalgiewicz powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  projekt 

omawianej uchwały pozytywnie.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

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

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się” przyjęła  przedmiotową  uchwałę  (w  trakcie 

omawiania przedmiotowego projektu uchwały wyszła radna Halina Lewandowska). 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

Uchwała Nr XLVIII/380/2014

Radna  Urszula  Ganczarek  miała zapytanie  do  powyższego  projektu  uchwały, 

ponieważ przeważnie w każdej takiej uchwale są zapisy, że zakazuje się budowy 

ogrodzeń  murowanych,  czy  elementów betonowych,  a  wiemy,  że  nagminnie  to 

występuje  we  wszystkich  miejscowościach,  czy  w  tym  kierunku  będziemy 

poczynać jakieś działania?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że od strony formalnej wygląda to w 

ten  sposób,  że  właściciel,  który  chce  wykonać  ogrodzenie  zobowiązany  jest 

dokonać zgłoszenia,  lub uzyskać pozwolenie  na budowę.  Zgłasza się  z  tym do 

Starostwa Powiatowego, tam określa się technologię i w zależności od tego, czy jest 

to ogrodzenie trwale związane z gruntem, czy też nie Dyrektor podejmuje decyzję, 

o  dalszym  trybie.  Rozpatrując  zgłoszenia  za  każdym  razem  ma  obowiązek 

skorzystać z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli 

od strony formalnej nie ma takiej możliwości, żeby stawiać tego typu ogrodzenia 

tam,  gdzie  nie  wolno,  ale  różnie  to  się  dzieje.  My  nie  mamy wglądu  do  tych 

sytuacji, więc tutaj musiałaby być informacja  o naruszeniu prawa przesłana do 

nadzoru  budowlanego,  który  władny  jest  do  nakazania  rozbiórki,  jeżeli  jest  to 

niezgodne z przeznaczeniem. 

Pkt  10.  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszarów 

położonych w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 24

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
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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.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Tadeusz  Dalgiewicz powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  projekt 

omawianej uchwały pozytywnie.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

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

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się” przyjęła  przedmiotową  uchwałę  (w  trakcie 

omawiania  przedmiotowego  projektu  uchwały  wróciła  radna  Halina 

Lewandowska). Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Uchwała Nr XLVIII/381/2014

Pkt 11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 26

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Tadeusz  Dalgiewicz powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  projekt 

omawianej uchwały pozytywnie.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  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 27

Uchwała Nr XLVIII/382/2014
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Pkt  12.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

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

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 28

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Tadeusz  Dalgiewicz powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  projekt 

omawianej uchwały pozytywnie.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  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 29

Uchwała Nr XLVIII/383/2014

Pkt  13.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze wsi Marcinowiczki, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 30

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Tadeusz  Dalgiewicz powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  projekt 

omawianej uchwały pozytywnie.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

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

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

Załącznik nr 31

Uchwała Nr XLVIII/384/2014

Pkt  14.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego dla linii 400kV w obrębach: Wierzbna, Bożanów, Kalno, Gołaszyce 

i  Siedlimowice  w  gminie  Żarów. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 32

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówił  Burmistrz  Leszek  Michalak,  który 

powiedział, że jest to uchwała porządkująca, ponieważ linia od strony formalno – 

prawnej  wybudowana  jest  prawidłowo  i  wprowadzona  specustawą  Euro  2012. 

Natomiast zwrócono się o uporządkowanie również w naszej planistyce gminnej, 

nie  tylko  w  drodze  specustawy,  ale  też  już  normalnej  uchwały  związanej  z 

miejscowym planem zagospodarowania. To jest typowo uchwała porządkująca, dla 

czegoś co już istnieje.

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.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Tadeusz  Dalgiewicz powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  projekt 

omawianej uchwały pozytywnie, choć była jedna uwaga.

Burmistrz Leszek Michalak wyjaśnił, że mieliśmy dwie specustawy czynne, Euro 

2012  i  pod  nią  podciąganie  swego  czasu  wszystko  to,  co  było  możliwe  oraz 

istniejąca  obowiązująca  specustawa  dla  dróg  publicznych.  Budując  drogi 

publiczne nie mamy obowiązku posiadania ich w miejscowym planie, ale później 

należy w takim samym trybie je wprowadzić i do Studium, i do planu.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  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 33

Uchwała Nr XLVIII/385/2014
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Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

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

sprawozdania  z  działalności  Burmistrza  Miasta  Żarów.  Sprawozdanie  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 34

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania?

Burmistrz  Leszek Michalak  powiedział,  w ramach uzupełnienia  informacji  do 

Sprawozdania,  że  padło  pytanie  w  kontekście  uchwały  wcześniejszej,  w 

odniesieniu do sprzedaży gruntów przedsiębiorcom. W dniu wczorajszym został 

podpisany Akt Notarialny i przedsiębiorca oprócz tego wpłacił już też pełną kwotę 

na  wykupienie  kolejnej  działki.  Obydwie  sytuacje  dotyczą  i  nowych  terenów 

Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej  i  już  istniejących  i  dotyczą  naszego  zakładu 

strefowego T&P.

Radna Halina Lewandowska zapytała, jaki areał ci Państwo kupili?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że obydwie sytuacje to T&P, łącznie 

jest to około 3,5 hektara, przy czym połowa tej wielkości, jeszcze na ich wniosek 

jest  w  dzierżawie,  bo  dwie  działki  gminne  są  dołączane.  Dzierżawa  do  czasu 

utworzenia na dwóch działkach, które nie były Strefą, utworzenia Strefy i wtedy 

nastąpi wykup. Ta sytuacja jest widoczna w uchwale.

Pytań  do  przedmiotowego  sprawozdania  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady 

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.  Radny Tadeusz  Reruch zgłosił  interpelację  w  sprawie  oznakowania  miejsc 

parkingowych na ulicy Łokietka w Żarowie, tam gdzie są wykonane wnęki, aby 

pasami wydzielić miejsca do parkowania. 

2.  Radny Tadeusz Reruch zgłosił interpelację, aby zrobić przejście dla pieszych 

w okolicach „Polo Marketu” w Żarowie.

3.  Radny Tadeusz Reruch zgłosił interpelację w sprawie przycięcia żywopłotów 

przy wyjeździe z ul. Łokietka w Żarowie, z prawej i lewej strony.

4. Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała w sprawie planowanego pionu 
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sanitarnego na ul. Armii Krajowej 10, czy docelowo komórki, które tam stoją mają 

być zabrane mieszkańcom?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że sytuacja jest jasna i klarowna, 

jeżeli Wspólnota wykona pion sanitarny, to w tym momencie jedna z tych części, 

które tam są w tym kompleksie komórek stanowi szalet, z tzw. dołem kloacznym, 

a więc w tym momencie on na pewno przestanie istnieć. Ale odnośnie komórek, to 

ja pierwsze słyszę. Te które miały być wyburzone, zostały wyburzone, bo stwarzały 

zagrożenie dla użytkowników, natomiast te pozostałe są w stanie dobrym i nie 

widzę powodów, żeby je niszczyć.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra  dopowiedziała, że to chodzi o ogrzewanie i 

mieszkańcy tego bloku nie mają gdzie trzymać opału na zimę. 

5. Radna  Halina  Lewandowska zapytała,  czy  byłaby  możliwość  ustawienia 

spowalniacza na ul. Sportowej w Mrowinach? Radna dopytała, ile kosztuje taki 

spowalniacz?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział  przyjrzymy  się  tej  sprawie.  A 

generalnie,  jeżeli  chodzi  o spowalniacze,  to jest  to zawsze wydatek około kilku 

tysięcy złotych, to może być tysiąc złotych, jeżeli robimy swoimi pracownikami, a 

może być i 5 tys. zł., zawsze jest potrzebna dodatkowa dokumentacja, za którą 

trzeba zapłacić.

6. Radna Halina  Lewandowska zapytała  o  zakończeniu  prac  równiarkami  na 

drogach  szutrowych  i  powiedziała,  że  tego  w  ogóle  nie  widać.  Radna  złożyła 

interpelację,  aby w te doły wsypać trochę więcej tłucznia,  albo,  aby równiarka 

głębiej  wyrównywała.  Radna  złożyła  interpelację  o  remont  ulicy  Bocznej  w 

Mrowinach.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  co  roku  zbieramy  wnioski  od 

mieszkańców,  którzy  wnioskują  o  dowiezienie  tłucznia,  albo  o  wyrównanie. 

Według tych wniosków uruchamiany jest sprzęt. Na tych ulicach, na których był 

wniosek o równiarkę, to ona pojechała i tak było w całej gminie.

7. Radna Halina Lewandowska zapytała o odpowiedź na interpelację, dotyczącą 

wykupu gruntów, ale to jest informacja chyba za dwa lata. Radna zapytała, jak to 
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wygląda w 2014 roku, ile gruntów gmina skupiła na terenie Strefy i za jaką kwotę?

8. Radna  Halina  Lewandowska  powiedziała,  że  złożyła  pismo  do 

Przewodniczącego Rady w związku z interpelacją, którą złożyła 30.12.2013r. i do 

dzisiaj  nie otrzymała rzetelnej odpowiedzi  na ten temat. Radna powiedziała,  że 

otrzymała około sześć odpowiedzi, ale nie jest to odpowiedź na zadanie pytanie. 

Radna powiedziała, że w protokole z 30.12.2013r. jest  zapisane, o co pytałam. 

Radna zacytowała fragment z protokołu: „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?”  i  powiedziała,  że  do  dzisiaj  tej  odpowiedzi  nie 

dostała. Radna odczytała odpowiedź, jaką otrzymała ostatnio na zadane pytanie. 

Ale  to  też  według  radnej  nie  jest  rzetelna  odpowiedź.  Radna poprosiła,  aby  w 

odpowiedziach było zapisane, jakiej interpelacji ona dotyczy. Radna powiedziała, 

że  w  związku  z  tym  złożyła  pismo  do  pana  Przewodniczącego,  aby  otrzymać 

rzetelną odpowiedź na tą interpelację.

Przewodniczący Rady odczytał  odpowiedź,  jaką  radna  otrzymała  od  Zastępcy 

Burmistrza  Grzegorza  Osieckiego  i  powiedział,  że  w  tym  piśmie  jest  zawarta 

odpowiedź na zapytanie radnej.

Radna Halina Lewandowska  powiedziała, że pytała też o inne rzeczy... o lampy 

nie pytałam...chcę krótką odpowiedź, po co Państwo piszecie mi o chodniku, który 

miał być zrobiony.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że budowa każdego chodnika składa się 

z  różnych  trakcji.  Pierwsze,  co  się  wykonuje  to  jest  podbudowa.  Podpisane 

porozumienie mówiło o tym, że w roku ubiegłym wykonamy budowę na całości, 

jakie byłoby bezpieczne przejście wydzielone pasem, kolejnym elementem mogło 

być  wówczas,  jeżeli  takie  porozumienie  byłoby  podpisane  na  ten  rok  przez 

Starostę, mamy już odpowiedź, że Starosta nie przewiduje dla naszej gminy ani 

złotówki  na  budowę  chodników  na  drogach  powiatowych.  To  pismo  przyszło 

wczoraj. Kolejnym elementem mogło być ułożenie nawierzchni, ważny jest efekt 

końcowy.  Ten  kawałek,  które  służby  Starosty  sfinansowały  w  roku  ubiegłym 
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pochłonął  tyle  pieniędzy,  ze  my  ułożylibyśmy  całość,  ale  taka  była  decyzja 

Starosty,  wycofał  się  z  porozumienia.  Wolą  wydać  więcej  pieniędzy  na  krótszy 

odcinek,  niż  zgodnie  z  logiką przygotować pierwszy element  pod budowę,  czyli 

bezpieczne przejście dla ludzi i przekazać nam te pieniądze, żebyśmy mogli ułożyć 

całość chodnika. Jak wybrał, tak jest, on jest gospodarzem i właścicielem, a nie 

gmina. Więc proszę nie mówić, ze nie robiliśmy chodnika, bo to jest nieprawda. 

Chodnik składa  się  z  warstw konstrukcyjnych,  w  porozumieniu  była  pierwsza 

podstawowa warstwa konstrukcyjna, konstrukcja nośna dla chodnika.

Radna Halina Lewandowska powiedziała, że pan Burmistrz też podpisał aneks, w 

którym zrezygnowaliście  państwo,  zgodziliście  się,  bo można było nie  podpisać 

aneksu, jak panu tak bardzo zależało.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  pani  Halino  to  nie  ja  dyktuję  panu 

Staroście na co on chce pieniądze wydać. To są jego pieniądze i jego zadania.

Przewodniczący Rady powiedział, że pytał pani Skarbnik, jakie środki w 2013 

roku wydaliśmy na te inwestycje, nie wydaliśmy ani grosza, w związku z tym co 

mamy odpowiedzieć? Jest tam o tym napisane i o pracownikach interwencyjnych 

także, że nie pracował żaden, więc jaką pani chce odpowiedź, żeby ktoś kłamał w 

tych odpowiedziach?

Radna Halina Lewandowska powiedziała, że nie, żeby ona była krótka i rzetelna.

Przewodniczący Rady powiedział, że jest sześć pism na ten temat, jeżeli pani nie 

wyciągnęła wniosków...

Radny Mariusz Borowiec złożył wniosek formalny o zamknięcie tej dyskusji.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania wniosku formalnego. W wyniku 

głosowania  przy  11 „za”,  1  „przeciwnym”,  0  „wstrzymujących się”  i  2  osobach 

niegłosujących wniosek został przyjęty.

9.  Radna  Urszula  Ganczarek złożyła  interpelację,  w  sprawie  interwencji  w 

Starostwie o rozpoczęcie wykaszania roślinności przy rowach, ponieważ ona już 

przewyższa wysokość 1 metra i staje się niebezpieczna, a zwłaszcza przy zakrętach 

i łukach drogi.
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10. Radna  Urszula  Ganczarek zapytała,  kiedy  rozpoczną  się  naprawy 

nawierzchni  dróg  na  drogach  powiatowych  w  Bukowie,  Imbramowicach, 

Marcinowiczkach i Pyszczynie.

11.  Radna  Urszula  Ganczarek prosi  o  pilną  interwencję  w  Zakładzie 

Energetycznym, o przestawienie słupów energetycznych na ul. Kwiatowej nr 3 i 5 

w Bukowie. Oba słupy dotykają murów budynków zarówno z nr 3, jak i nr 5. Jest 

to już niebezpieczne.

12. Radna Urszula Ganczarek złożyła interpelację, że przy remizie strażackiej w 

Bukowie znajduje się słup telefoniczny, z odnogą, drewniany, który przechylił się 

niebezpiecznie. Radna prosi o jego inną lokalizację, wystarczy go przesunąć.

13.  Radny  Tadeusz  Reruch  zapytał  odnośnie  interpelacji,  dotyczącej  słupa, 

który został wkopany przy samym krawężniku, radny zwracał się o to, aby go 

usunąć. Radny otrzymał odpowiedź, że będzie zmiana organizacji ruchu przy ul. 

Łokietka nr 10 i 12. Radny zapytał, czego będzie dotyczyć ta zmiana organizacji 

ruchu?

14. Radny  Tadeusz  Reruch  zapytał,  o  chodnik  przy  ul.  Wojska  Polskiego  w 

Żarowie, co to są te obmurowania drzew, do czego one mają służyć?

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

Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

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

27 marca 2014r. 

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 powiedział, że Protokół Nr XLVI/2014 z sesji Rady 

Miejskiej w Żarowie z dnia 27 marca 2014 roku został przyjęty.

VII. Przyjęcie protokołu Nr XLVII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z 

dnia 2 kwietnia 2014r. 
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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 powiedział, że Protokół Nr XLVII/2014 z sesji Rady 

Miejskiej w Żarowie z dnia 2 kwietnia 2014 roku został przyjęty.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący Rady przedstawił  zaproszenie  dla  radnych  na  uroczystość 

obchodów „Dnia Godności”, które odbędzie się w dniu 16.05.2014r.

2. Przewodniczący Rady przedstawił pismo z dnia 27.03.2014r., od Wojewody 

Dolnośląskiego  do  pana  Burmistrza  w  sprawie  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Przyłęgów, 

gmina  Żarów.  Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  odpowiedź  do  pana 

Wojewody z dnia 02.04.2014r.

3. Przewodniczący Rady przedstawił pismo z dnia 11.04.2014r., od Wojewody 

Dolnośląskiego  do  pana  Burmistrza  w  sprawie  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Gołaszyce, 

gmina  Żarów.  Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  odpowiedź  do  pana 

Wojewody z dnia 16.04.2014r.

4.  Przewodniczący  Rady przedstawił  opinię  RIO  o  przedłożonym  przez 

Burmistrza  Miasta  Żarów sprawozdaniu  rocznym z  wykonania  budżetu  Gminy 

Żarów za 2013 rok.

5.  Przewodniczący  Rady przedstawił  Sprawozdanie  z  realizacji  programu 

współpracy  Gminy  Żarów  z  organizacjami  pozarządowymi  za  2013  rok. 

Przewodniczący powiedział, że Sprawozdanie jest do wglądu w biurze rady.

6. Przewodniczący Rady przedstawił Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 

2013  dla  Gminy  Żarów  opracowaną  zgodnie  z  obowiązkiem  nałożonym  w 

znowelizowanej ustawie o pomocy społecznej. Przewodniczący powiedział, że w/w 

Ocena jest do wglądu w biurze rady.
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7. Przewodniczący Rady przedstawił pismo z dnia 17.04.2014r., od Wojewody 

Dolnośląskiego  do  pana  Burmistrza  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia 

zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszarów 

położonych w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów. Następnie Przewodniczący Rady 

odczytał odpowiedź do pana Wojewody z dnia 30.04.2014r.

8. Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  z  dnia  5  maja  2014r.,  dotyczące 

skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Żarów. Powyższą skargę Przewodniczący 

Rady  przekazał  do  rozpatrzenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Żarowie, 

która  jest  organem  właściwym  do  badania  zasadności  skarg  i  przygotowania 

stanowiska w sprawie zarzutów zawartych w skardze.    

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że skarga jest uzasadniona, pracownik o 

jeden  dzień  za  późno  wysłał  odpowiedź.  Spowodowane  było  to  tym,  że  m.in. 

wszyscy  pozostali  mieszkańcy  wnosili  o  odwrotne  rozwiązanie,  niż  ten  Pan,  w 

związku z tym, trzeba się było spotkać i  porozmawiać, ale to troszkę za długo 

niestety  trwało.  W  efekcie  za  późno  ten  Pan  dostał  odpowiedź  i  tego  dotyczy 

skarga.

9. Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  do  Pana  Burmistrza  Leszka 

Michalaka  i  Pana  Przewodniczącego  Tadeusza  Pudlika  od  Pani  Poseł  Anny 

Zalewskiej,  dotyczące  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w 

zakresie działek 160/5, 160/6 – obręb Gołaszyce.

10. Przewodniczący Rady przedstawił  pismo z  dnia  06.05.2014r.  mieszkańca 

Żarowa, dotyczące bezprawnego postępowania radnej pani Agnieszki Szybalskiej – 

Góra. Przewodniczący Rady powiedział, że napisał pismo do pani radnej Agnieszki 

Szybalskiej – Góra o ustosunkowanie się do w/w skargi.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra odpowiedziała,  że  prosi  Przewodniczącego 

Rady  o  przekazanie  kompletu  jej  odpowiedzi  mieszkańcowi  Żarowa,  następnie 

odczytała odpowiedź.

Przewodniczący Rady powiedział, że we własnym zakresie postara się tą sprawę 

załatwić, ponieważ nie podlega ona przekazaniu do Komisji Rewizyjnej.
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Radna Agnieszka Szybalska – Góra  powiedziała,  że problem tam jest taki,  że 

rosną  duże  chaszcze  i  może  iść  z  pracownikami  interwencyjnymi  i  skosić  ten 

teren. To jest Wspólnoty i to Wspólnota powinna o to dbać.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że mamy na terenie naszej gminy bardzo 

dużo takich sytuacji, w których są wygrodzone tereny przyległe do budynku, w 

części  z  nich,  niestety  nie  dużej,  Wspólnoty  podpisują  formalne  umowy,  na 

podstawie których stają się użytkownikami. W zdecydowanej większości jest to w 

ten sposób, że Wspólnota jest posiadaczem niesamoistnym tego terenu na skutek 

samego faktu ogrodzenia, w żadnym z tych przypadków nie wysyłamy naszych 

pracowników  i  nie  sprzątamy  ludziom podwórek,  oni  naprawdę  są  do  innych 

zadań. Natomiast jeżeli  komuś przeszkadza bałagan, który ma wokół siebie,  to 

powinien  się  o  to  zatroszczyć.  Jeżeli  natomiast  w  dalszym  ciągu  po  naszych 

ponagleniach  i  informacjach  nie  ma  reakcji,  istnieje  możliwość  rozgrodzenia 

terenu,  uporządkowania  przez  gminę,  ale  tylko  w  akcji  przeznaczenia  do 

publicznego wykorzystania, a nie że tam jest to wykorzystane przez wygrodzoną 

Wspólnotę. Czy to poprzez skierowanie na przetarg na zagospodarowanie terenu, 

czy  też  skierowanie  przeznaczenia  na  teren  publiczny,  plac  zabaw  itp.  Ale 

absolutnie nie będziemy podwórek sprzątać.

Radny Tadeusz Reruch nawiązał do zmiany organizacji ruchu na ul. Łokietka.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział,  że w zeszłym roku wystąpiła 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa ze  Świebodzic  z  pismem,  byli  też  przedstawiciele  w 

Urzędzie,  sprawa  dotyczyła  uregulowania  znaku  zakazu  zatrzymywania  na 

odcinku  budynku 10  i  12  w określonych  godzinach,  na  tym wąskim „gardle” 

między  jedna  zatoczką,  a  drugą.  Ponieważ  dochodziły  tutaj  sygnały,  że  w 

momencie jeżeli przyjeżdża np. „śmieciarka” do tego obszaru z którego ktoś inny 

wyjeżdża, to nie jest w stanie się zmieścić i tego dotyczy zmiana organizacji ruchu. 

Niestety  nawet  o  takie  drobnostki  musimy  występować  do  Starostwa,  z 

konkretnym projektem.

Przewodniczący Rady poinformował,  że  w związku ze zbliżającym się  końcem 

kadencji Rady, radni zgodnie z ustawą muszą złożyć oświadczenia majątkowe na 

dwa miesiące przed jej  zakończeniem, to przypada na dzień 16 września 2014 
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roku. Na ten dzień wszyscy radni muszą złożyć oświadczenia majątkowe.

Przewodniczący Rady  poinformował,  że w dniu 9 maja 2014 roku odbyło się 

posiedzenie  Kapituły  Odznaczenia  „Złoty  dąb”.  Na  9  wniosków  8  zostało 

zaopiniowanych pozytywnie. W dniu 30 maja 2014 roku odbędzie się uroczysta 

sesja  Rady  Miejskiej  w  Żarowie,  na  której  zostaną  wręczone  odznaczenia. 

Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich radnych na uroczystą sesję Rady.

Ad VIII. Zakończenie obrad XLVIII 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 15 maja 2014 roku, 

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

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