
Protokół Nr L/2014

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 5 czerwca 2014 roku

Rozpoczęcie:  godz. 15:30

Zakończenie: godz. 16:50

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram L 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.

Nieobecni:

1. radny Robert Kaśków.

W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Skarbnik Gminy 

Renata  Dawlewicz,  Sekretarz  Gminy  Sylwia  Pawlik  oraz  mieszkańcy  Gminy 

Żarów.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący Rady Pan Tadeusz  Pudlik przedstawił  Radzie  porządek obrad, 

który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad dostali radni w materiałach 

na  sesje.  Przewodniczący  zapytał,  czy  są  uwagi  do  przedmiotowego porządku. 

Uwag nie było, więc Przewodniczący przeszedł do głosowania porządku obrad. W 

wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Przed rozpatrywaniem kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

powiedział,  że  punkty  od  III  do  VIII  dotyczą  udzielenia  absolutorium 

Burmistrzowi,  w  związku  z  czym  przedstawi  wszystkie  po  kolei,  natomiast 

dyskusja jest przewidziana w punkcie IX porządku obrad, gdzie będzie można 

zadawać pytania, po czym przeszedł do kolejnego punktu.
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Ad. III. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 

2013 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali wcześniej sprawozdanie z 

wykonania budżetu Gminy Żarów za 2013 rok wraz z informacją o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów, informację o stanie mienia 

gminy  oraz  sprawozdania  roczne  z  wykonania  planów  finansowych 

samorządowych instytucji  kulturalnych,  z  którym mieli  możliwość  zapoznania 

się.

Ad.  IV.  Zapoznanie  się  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we 

Wrocławiu  o  przedłożonym przez  Burmistrza  Miasta  Żarów  sprawozdaniu 

rocznym z wykonania budżetu gminy Żarów za 2013 rok.

Opinię  RIO  przedstawił  Przewodniczący  Rady  Miejskiej.  Opinia  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Ad. V. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Żarów.

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Ad. VI. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2013 rok.

Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Ad.  VII.  Zapoznanie  się  ze  stanowiskiem  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2013 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że opinię i wniosek Komisji Rewizyjnej radni 

otrzymali wcześniej w materiałach. Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej stanowią 

załączniki do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 7 i 8

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad.  VIII.  Zapoznanie  się  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we 

Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta Żarów absolutorium.

Opinię RIO przedstawił i odczytał  Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie. 
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Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Przewodniczący Rady powiedział, że na jego telefoniczną prośbę opinia została 

przesłana  faxem  z  uwagi  na  dzisiejszą  sesję,  w  formie  papierowej  zostanie 

dostarczona  w późniejszym terminie.  Przewodniczący  obrad zapytał,  czy  radni 

mają pytania do przedmiotowej opinii i otworzył dyskusję. Pytań nie było, więc 

Przewodniczący  Rady  zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  następnego  punktu 

porządku obrad.

Ad. IX. Dyskusja.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad wyżej wymienionymi materiałami i 

zapytał, czy radni mają pytania? Pytań nie było. O głos natomiast poprosił pan 

Burmistrz. 

Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu Burmistrzowi  Leszkowi  Michalakowi, 

który powiedział, że ponieważ jest to już czwarte i ostatnie absolutorium w ciągu 

tej  kadencji  chciałem  porównawczo  sięgnąć  po  kilka  liczb,  związanych  z 

funkcjonowaniem nas tutaj  wszystkich, a w szczególności  Burmistrza Żarowa. 

Rozpoczynaliśmy naszą drogę finansową w 2010 roku z budżetem zrealizowanym 

w wysokości 28.801.849 zł, a ten rok zamknęliśmy kwotą 38.273.956 zł, jest to 

wzrost  o  32,9%.  Jeżeli  spojrzymy  na  rok  ubiegły,  gdzie  nasze  dochody  były 

największymi w historii, wówczas było to 32.533.110 zł, to wzrost od ubiegłego 

roku jest 18% w ciągu jednego roku. Myślę, że takimi wskaźnikami nasza gmina 

może się pochwalić, bo jest to niewątpliwy sukces. Jeśli chodzi o zobowiązania, 

czyli to co jest zawsze tak bolesne, na co Państwo niejednokrotnie zwracaliście 

uwagę. Otóż znowu w 2010 roku, to co było najtrudniejsze, czyli zobowiązania 

wymagalne sięgnęły kwoty niemal 2,5 mln zł.  W roku ubiegłym była to kwota 

około 1 mln zł, natomiast dlaczego ona była taka? W kwocie tej 293 tys. zł były to 

zobowiązania  wobec  Urzędu  Skarbowego,  które  nie  powstały  na  skutek 

funkcjonowania gminy, tylko na skutek nadpłaty Urzędu Skarbowego, którą to 

nadpłatę zwróciliśmy do Urzędu Skarbowego w roku bieżącym i jest to całkowicie 

rozliczone. Również dochód pozyskany w 2013 roku w wysokości prawie 600 tyś. 

zł  wpłynął  w styczniu,  posłużył  rozliczeniu zobowiązań,  także  już  w  miesiącu 

styczniu z tej kwoty 1.000.047 zł, tak naprawdę została kwota około 150-160 tys. 

zł., zrealizowana w oparciu o pieniądze wypracowane w roku wcześniejszym. Tak 
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niskich zobowiązań nasza gmina od wielu lat  nie  miała,  zarówno w wymiarze 

grudniowym,  jak  i  styczniowym.  Również,  jeżeli  popatrzymy  na  wskaźnik 

zadłużenia, czyli to, z czym borykaliśmy się przez minione lata, to sięgając wstecz 

w 2011 roku mieliśmy 62%, w 2012 roku 54,8% i za rok ubiegły 41,3%. Jest to 

statystycznie,  natomiast  w  rzeczywistości  w  tych  41,3%,  4,1%  było  to  tak 

naprawdę  zadłużenie  wobec  Banku Gospodarstwa Krajowego,  który  rozliczany 

jest  środkami  pochodzącymi  z  przyznanej  dotacji  z  Unii  Europejskiej.  Jeżeli 

spojrzymy w rzeczywistość, a nie na statystykę zeszliśmy do poziomu 37,2%, tak 

niskiego  założenia  nasza  gmina  nie  miała  od  wielu  lat.  Myślę,  że  to  są  te 

najważniejsze informacje, ale jeżeli do tego jeszcze dołożymy progresję dochodów 

podatkowych  i  spojrzymy,  jak  to  w  statystyce  Ministerstwa  Finansów  nasza 

gmina  wygląda,  okazuje  się,  że  za  rok  ubiegły  nasza  gmina  weszła  do  20% 

najbogatszych gmin w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca. I znowu jest 

to niebywały sukces, który jest efektem pracy nas wszystkich. Jest to wskaźnik 

wypracowany w oparciu o dochody należne gminie. Podobnie jest z dochodem na 

mieszkańca, wzrósł on w ciągu naszej pracy o ponad 30% w naszej gminie. To 

jest  najkrócej  mówiąc  obraz  nie  tylko  minionego  roku,  ale  obraz  zamykania 

kadencji funkcjonowania naszego samorządu. Wszystkie dane i informacje są w 

materiałach, dlatego pozwoliłem sobie na dane porównawcze, żeby uzmysłowić, 

jaką drogę przeszliśmy.

Przewodniczący Rady podziękował panu Burmistrzowi i zapytał, czy są jeszcze 

jakieś głosy w dyskusji. Dalszych głosów w dyskusji nie było więc Przewodniczący 

przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.  

Ad X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1.  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z 

wykonania budżetu Gminy Żarów za 2013 rok. Projekt przedmiotowej uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 10

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusje.  Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu  w 

dyskusji, więc Przewodniczący Rady zapytał komisję o opinię.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Pan  Kazimierz  Kozłowski 

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
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Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  11 

głosach  „za”,  0  „przeciw”,  3  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie 

zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego wraz  ze  sprawozdaniem z  wykonania 

budżetu  Gminy  Żarów  za  2013  rok  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

Uchwała Nr L/386/2014

Pkt 2.  udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu  za  2013  rok.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 12

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Halina Lewandowska  powiedziała,  dla  mnie  absolutorium to nie  tylko 

pieniądze itd. ale również współpraca Burmistrza z radnymi. W moim przypadku 

jak ta współpraca wygląda to najlepiej mogliśmy okazję zobaczyć na zebraniu w 

Mrowinach. A wypadałoby współpracować z radnymi wszystkimi.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  w  dyskusji  mogą  być  wyrażone  opinie 

klubów o udzieleniu absolutorium panu Burmistrzowi i zapytał, czy kluby mają 

takie stanowiska?

Przewodniczący Pan Mieczysław Myrta zabrał głos w imieniu klubu radnych 

PSL przedstawiając stanowisko Klubu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 

Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok stwierdzając, że po 

zapoznaniu się z materiałami przedłożonymi przez pana Burmistrza, opiniami RIO 

w  tej  sprawie  oraz  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  klub  radnych  PSL  udziela 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów.

Przewodnicząca Pani Urszula Ganczarek w imieniu klubu radnych „Wspólnota” 

odczytała  stanowisko  Klubu  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi 

Miasta  Żarów  za  rok  2013.  Stanowisko  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.            

 Załącznik nr 13

Radny  Tadeusz  Reruch  powiedział  w  imieniu  klubu  radnych  „Razem  dla 

Żarowa”,  że  członkowie  klubu  będą  wyrażać  opinię  indywidualną,  każdy  z 

siedzących na sali.
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Radna Maria Tomaszewska zabrała głos w imieniu radnych niezależnych, swoim 

oraz  radnej  Zuzanny  Urbanik  i  powiedziała,  że  będą  „za”  udzieleniem 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów panu Leszkowi Michalakowi, ponieważ 

w przeciwieństwie do tego, co powiedziała pani Halina Lewandowska, nasza praca 

była bardzo ciężka, trudna ale owocna. Ja reprezentuję okręg wyborczy wiejski, 

mam 5 wsi i dzieje się naprawdę bardzo dużo. Działo się, dzieje się i będzie się 

działo. Pan Burmistrz zawsze miał  czas,  nigdy nie powiedział:  „jutro,  pojutrze, 

proszę przyjść za tydzień”. Zawsze wysłuchał, zawsze doradził, problemy, małe, 

błahe, czy nie do rozwiązania, zawsze zostały rozwiązane. I naprawdę, jeżeli tylko 

ktoś chce, to ja mogę powiedzieć, bo jeszcze do niedawna miałam inne zdanie, że 

można  wszystko  zrobić,  tylko  trzeba  chcieć.  Każdy  z  nas  jest  społecznikiem, 

zostawiamy dzieci, idziemy i robimy dla naszych mieszkańców, dla nas. Wszystko 

można zrobić, ale jeszcze raz powtarzam trzeba chcieć. I bardzo dziękuję panu 

Burmistrzowi za całe, może niepełne cztery lata, ale była to ciężka praca i owocna. 

Jeszcze  raz  dziękuję  panu  Burmistrzowi  i  będę  głosowała  za  udzieleniem 

absolutorium.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  ktoś  jeszcze  chce  zabrać  głos.  Dalszych 

głosów  w  dyskusji  nie  było  więc  Przewodniczący  Rady  zamknął  dyskusję  i 

przeszedł do głosowania. W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 0 „przeciw” i 

3 „wstrzymujących się” Rada Miejska w Żarowie udzieliła Burmistrzowi Miasta 

Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, uchwała została 

przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 14

Uchwała Nr L/387/2014

Burmistrz Leszek Michalak w kilku słowach podziękował radnym za udzielone 

absolutorium i zadeklarował, że tak długo, jak długo będzie w gminie, to na każdą 

współpracę będzie otwarty. I tego nie zmienia. Natomiast współpracą nie może być 

szkalowanie i wypisywanie różnych pism zawierające formuły nieprawdziwe. Pan 

Burmistrz jeszcze raz podziękował za udzielone absolutorium.

Przewodniczący  obrad  pogratulował  panu  Burmistrzowi  za  udzielone 

absolutorium i ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie  Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Pudlik przeszedł do realizacji 

następnego punktu porządku obrad.
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Pkt 3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 15

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówił  Burmistrz  Leszek  Michalak,  który 

przedłożył  radnym  autopoprawkę  do  przedmiotowego  projektu  uchwały. 

Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  przedstawiona  autopoprawka 

związana jest z tym, że dokładnie dzisiaj o poranku zgłosili się do mnie i do pani 

Skarbnik  przedstawiciele  ze  Stowarzyszeń,  z  takim  kłopotem,  że  mają  nasze 

stowarzyszenia  przyznane środki  unijne,  które  albo  wykorzystają  w  tym roku, 

albo  je  zwrócą  i  nic  z  tego  nie  będzie.  Jak  Państwo  wiecie  my korzystamy z 

pomocy  Banku Gospodarstwa Krajowego po  to,  żeby móc obracać  pieniędzmi, 

które  zwracane  są  z  Unii,  po  to  żeby  realizować  inwestycje,  zadania, 

przedsięwzięcia. Natomiast, jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenia takiej możliwości 

sięgnięcia z BGK nie mają, stąd też zwrócili się nie tylko z zapytaniem, ale też 

pokazali, powiedzieli jak jest to zrobione w innych miejscowościach, z prośbą o 

utworzenie  takiego  funduszu  pożyczkowego  w  gminie,  który  spłacony  będzie 

środkami unijnymi,  czyli  pożyczki  do wysokości przyznanej dotacji,  po to żeby 

móc zrealizować zadanie i po to żeby móc wykorzystać te już przyznane pieniądze. 

Rzeczywiście jest tak, że ta kwota którą Państwu proponujemy, żeby utworzyć ten 

fundusz  pożyczkowy,  te  100  tys.  zł,  ona  nie  starczy  na  wszystko,  ale  też 

przewidujemy, że nie wszystkie stowarzyszenia będą w takiej sytuacji, że co do 

złotówki będą wymagały takiego okresowego wsparcia. I  jednak, żeby to mogło 

zafunkcjonować,  a  ponieważ  do  końca  roku  nie  jest  daleko,  a  obowiązek 

rozliczenia  się  jest  do  końca roku,  stąd też  nie  chcieliśmy czekać,  czy  będzie 

konieczne  zwołanie  letniej  sesji,  i  już  dzisiaj  umożliwić  przede  wszystkim 

podpisywanie umów. 

Następnie głos zabrała pani Skarbnik Renata Dawlewicz, która powiedziała, że 

wprowadzenie tej zmiany do uchwały Rady Miejskiej o pożyczce dla Stowarzyszeń, 

pozwoli  przede  wszystkim  na  wprowadzenie  Zarządzenia  Burmistrza  Miasta 

Żarów,  w  którym  będą  określone  szczegółowo  procedury  udzielania  takich 

pożyczek dla Stowarzyszeń.
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Następnie  Przewodniczący Rady zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  ma  pytania 

do przedmiotowego projektu?

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy to jest do zmian?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest ogólnie do projektu uchwały.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała,  to  my  będziemy  takim  przejściowym 

bankiem dla Stowarzyszeń?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że tak.

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała  o  zwiększenie  planu  wydatków  na 

oświetlenie  uliczne  miasta  i  gminy  Żarów  i  na  zadaniu  inwestycyjnym  pn. 

„Wykonanie  oświetlenia  na  terenie  gminy...”,  czego  to  dotyczy,  to  co  żeśmy 

wcześniej uchwalili to była za mała kwota, czy doszły jakieś nowe zadania?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, jak Państwo obserwujecie praktycznie 

każdy dodatkowy pieniądz,  który wypracowujemy w ciągu roku kierowany jest 

generalnie  na  te  zadania,  chyba,  że  jest  niedobór  w  jakiejś  sytuacji 

niespodziewanej.  Te  zadania  to  przede  wszystkim  remonty  dróg,  remonty 

chodników  oraz  oświetlenia.  Jest  bardzo  dużo  wniosków  z  miejscowości 

kierowanych właśnie w tym kierunku, aby poprawić drogę, poprawić oświetlenie. 

Jeżeli chodzi o te zadania, które tu są ujęte jest to przede wszystkim walące się  

stare  oświetlenie  przy  placu  Wolności  i  kolejne  punkty  realizowane  według 

zgłoszeń. Tych zgłoszeń jest jeszcze dużo i te pieniądze jeszcze nie na wszystko 

starczą,  dotyczy  to  oczywiście  całej  gminy.  Nasza  gmina  jest  gminą,  gdzie 

zwiększa  się  ilość  mieszkańców,  to  jest  też  ewenementem.  Wyobraźcie  sobie 

Państwo,  kiedy  były  przekazywane  analizy  dotyczące  23  gmin  Aglomeracji 

Wałbrzyskiej,  tylko  w  dwóch  gminach  Aglomeracji  Wałbrzyskiej  wzrasta  ilość 

mieszkańców  i  to  jesteśmy  my  i  gmina  wiejska  Świdnica,  w  pozostałych  jest 

spadek. Niestety nie możemy się tym pochwalić, jeżeli chodzi o przyrost urodzeń. 

Natomiast mamy bardzo dużo osób budujących się i wprowadzających. Ten efekt 

budowania wymaga tego, żeby budować drogi, budować oświetlenie. To tak na 

skróty,  dotyczy  to  całej  gminy  i  jeżeli  jest  rozdzielone  na  część  remontową  i 

eksploatacyjno  –  remontową,  to  jest  uzupełnianie  opraw,  uzupełnianie  do 

istniejącej sieci oraz część typowo inwestycyjną.

Radna Halina Lewandowska powiedziała, że zgłaszała wnioski o oświetlenie 

uliczne na kilku ulicach w Mrowinach, czy to też jest przewidziane do wykonania?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest przewidziane.                         

Radna Halina Lewandowska zapytała na jakiej ulicy?                                           

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tam, gdzie jest zgłaszane to robimy, 

na tyle na ile jesteśmy w stanie. Jak mamy dodatkowe wpływy podatkowe, to 

realizujemy w całej gminie.

Dalszych pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisje.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Pan  Kazimierz  Kozłowski 

przedstawił  opinię  komisji,  która  zaopiniowała  powyższy  projekt  uchwały 

pozytywnie.

Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w  Żarowie  przy  14  głosach „za”,  0  „przeciw”,  0  „wstrzymujących  się” podjęła 

przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

        Załącznik nr 17

 Uchwała Nr L/388/2014

Pkt 4. zmiany Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żarowie, przy ul. Dworcowej. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 18

Przedmiotowy projekt omówił Burmistrz Leszek Michalak.

Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania do tego projektu uchwały? 

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał,  w  związku  z  tym,  że  bazar  stanowi 

dofinansowanie z Unii, będzie otwarty w sobotę, czy jest protokół odbioru?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jest,  wszystkie  dokumenty  są, 

wszystkie niezbędne zgłoszenia zostały poskładane.

Radny Tadeusz Reruch zapytał w związku z odbiorem, czy sprawa odpływu wód 

deszczowych jest uregulowana?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jest  uregulowana  poprzez 

ukształtowanie powierzchni w taki sposób, że woda deszczowa kierowana jest z 

rynien poprzez ukształtowanie powierzchni bez wybudowania odrębnej kanalizacji 

do istniejących studzienek kanalizacyjnych.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała,  w  związku  z  otrzymanym 

dofinansowaniem  ze  środków  zewnętrznych,  czy  są  jakieś  obwarowania,  że 
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musimy spełnić jakieś wymogi, czy jest coś narzucone?

Burmistrza Miasta Żarów odpowiedział,  że musi być wydzielona część rolna i 

część nierolna, musi się nazywać „Mój Rynek”, to są te niezbędne rzeczy, które 

zaproponowałem Państwu w projekcie uchwały. To są niezbędne wymogi, które 

zostały określone w związku z realizacją tego programu.

Dalszych  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, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  14 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się”  podjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik nr 19

   Uchwała Nr L/389/2014

Pkt 5. zmiany Uchwały Nr XLV/364/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 13 

marca  2014  roku  w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 

2014 roku. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 20

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  projektu 

uchwały i otworzył dyskusję. 

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy nie można było w pierwszej uchwale 

tego uwzględnić? Czy to nie wynika z przepisów, czy nie sprawdziliśmy tego?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że to nie tak, że nie sprawdziliśmy, bo to 

nie  wynika  z  przepisów.  Wszystkie  gminy tak robią  i  w nadzorze  twierdzą,  że 

powinny być ściśle określone kwoty.

Radna Halina  Lewandowska zapytała,  dlaczego  radcy  nie  wyłapują,  żeby  np. 

rozdzielić te kwoty, bo tak wynika z przepisów?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że to nie wynika z przepisów, że trzeba 

rozdzielić kwoty. 
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Radny Tadeusz Reruch zapytał, odnośnie koordynatora programu, którym ma 

być Burmistrz Miasta Żarów, czy będą osoby odpowiedzialne do tego zadania.  

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jest  pracownik,  który  za  to 

odpowiada.  Mieliśmy  sytuację,  że  pracownik,  w  sytuacji  stwierdzonych  psów 

porzuconych  na  porzuconej  posesji  sam  przygotowywał  jedzenie,  dopóki  nie 

znaleźliśmy opiekuna. To jest taki realny wymiar tej ludzkiej strony, tej uchwały, 

tego przepisu.

Radny Tadeusz  Reruch powiedział,  że  zadał  to  pytanie,  ponieważ  jest  pełen 

obaw, gdyż problem ten jest od wielu lat.

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że jest to kwestia zwierząt bezdomnych.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania do tego projektu uchwały? 

Dalszych  pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  zamknął  dyskusję  i  poprosił  o 

opinię komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Tadeusz  Dalgiewicz powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  projekt 

omawianej uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady poddał  pod  głosowanie  projekt  omawianej  uchwały.  W 

wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i  0 „wstrzymujących się” 

uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

        Załącznik nr 21

Uchwała Nr L/390/2014

Pkt 6.  zmiany Uchwały Nr XLVIII/379/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 15 

maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie terenu Podstrefy Żarów 

Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej.  Przedmiotowy  projekt  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 22

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i zapytał czy 

radni mają pytania do tego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady 

przeszedł do głosowania powyższego projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 

14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała została podjęta. 
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Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 23

 Uchwała Nr L/391/2014

Pkt  7. odpowiedzi  na  skargę  wniesioną  przez  Wojewodę  Dolnośląskiego  do 

Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  we  Wrocławiu  na  uchwałę  Nr 

XLII/330/2013 Rady Miejskiej  w Żarowie z  dnia 5 grudnia 2013r.,  w sprawie 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  w 

obrębie wsi Pyszczyn, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 24

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i zapytał czy 

radni mają pytania do tego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady 

przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w Żarowie  przy  14 

głosach „za”, 0 „przeciw, i 0 „wstrzymujących się” podjęła przedmiotową uchwałę. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 25

   Uchwała Nr L/392/2014

Pkt 8. rozpatrzenia skargi Pana Norberta Ucieszyńskiego na Burmistrza Miasta 

Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 26

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  nad projektem uchwały  i  oddał  głos 

panu Burmistrzowi.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że zgadza się ze skargą. Moim zdaniem 

jest ona zasadna, gdyż pracownik rzeczywiście spóźnił się z odpowiedzią.

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do tego projektu uchwały?

Radna Halina Lewandowska zapytała, co dalej dzieje się z tym tematem?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nic. Tam jest taka sytuacja, że to 

jest  jedyna  osoba,  która  ma  odrębne  zdanie.  W  zakresie  merytorycznego 

rozstrzygnięcia,  nie  wyobrażam  sobie,  że  na  skutek  tego,  że  ktoś  się  skarży 

przeciwko propozycji  wszystkich pozostałych sąsiadów tego nie  uwzględnić,  bo 

byłby to zupełny absurd i zaprzeczenie demokracji.  Natomiast rzeczywiście ma 
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rację, że dostał odpowiedź za późno.

Przewodniczący Rady  powiedział,  że  skarga  została  przez  Komisję  Rewizyjną 

uznana za zasadną, dlatego skarżącemu nie przysługuje prawo odwołania. Może 

się jedynie odwołać Pan Burmistrz, strona Skarżąca nie ma prawa, bo sprawa jest 

załatwiona po jego myśli.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra powiedziała, że to jest błąd pracownika i 

zapytała, czy poniósł on konsekwencje.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, czy można wiedzieć jakie? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest już sprawa pracownicza.

Dalszych pytań nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w 

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

„wstrzymujących się” podjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

      Załącznik nr 27

   Uchwała Nr L/393/2014

Ad. XI.  Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, 

tj.  do  sprawozdania  z  działalności  Burmistrza  Miasta  Żarów. Sprawozdanie 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 28

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania.  

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  o  Zarządzenie  nr  75/2014  zmiany 

Zarządzenia nr 54/2012 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 24 kwietnia 2012 roku 

w sprawie  wprowadzenia  regulaminu wynagradzania  pracowników w Urzędzie 

Miejskim w Żarowie, o co chodzi?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  podejrzewa,  że  dotyczy  to  5% 

podwyżki, najprawdopodobniej pracownik nie mieścił się w widełkach, dokładnie 

w których tabelach to nie wiem, ale Zarządzenie jest na stronie internetowej.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  o  Zarządzenie  nr  78/2014  w  sprawie 

powołania  Komisji  do  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, a jakiego?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że sprawdzimy i odpowiemy.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  w  sprawie  sprzedania  4  działek 

produkcyjno – usługowych położonych w Żarowie – na ogólną kwotę 366.478,50 

zł, a o jakiej powierzchni? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że na pamięć nie pamięta.

Radna Halina Lewandowska powiedziała, że może być odpowiedź na piśmie.

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał,  odnośnie  prac,  polegających  na  remoncie 

ciągów pieszych na terenie Żarowa ul. Polna do ul. Pogodna, ul. Szkolna, od ul. 

Chrobrego do przejścia PKP, czy te prace nie są anulowane?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  te  prace  nie  są  anulowane,  są 

objęte zleceniem. Wykonawca miał sprowadzić maszynę, która umożliwi pracę. 

Nie było dalszych pytań do tego punktu porządku obrad, więc Przewodniczący 

Rady przeszedł do kolejnego punktu.

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

1.  Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała w sprawie budowy basenu. 

Radna powiedziała, że w Gazecie Żarowskiej jest informacja, że firmą budującą 

basen będzie wrocławski „Wrobis”, radna zapytała, czy pan Burmistrz ma wiedzę 

na  temat  firmy  wrocławskiej,  która  ogłosiła  upadłość.  Termin  upadłości  jest 

ogłoszony w Monitorze Sądowym. Radna zapytała, czy to jest ten „Wrobis”, który 

będzie nam budował basen, czy to nie jest  ten „Wrobis”? Bo dla mnie to jest 

dziwne, powierzamy zadanie komuś, firmie, która jest masą upadłościową. Radna 

poprosiła o wyjaśnienie.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  od  czterech  lat  wykonawcą  tej 

inwestycji jest firma „Wrobis”, która przygotowuje się po 15 czerwca do wejścia na 

plac budowy, zostały już uzgodnione wszystkie harmonogramy realizacji, został 

uzgodniony sposób finansowania, oczekujemy w tej chwili na przesłanie umowy z 

Ministerstwa Sportu.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, czy pan Burmistrz nie obawia się, 

że będą wydatkowane nasze pieniądze w sposób niewłaściwy, czy nie lepiej byłoby 

podpisać umowę z inną firmą?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że płaci się za wykonanie pracy. Za 

wykonaną pracę zapłacimy.
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Radna Agnieszka Szybalska – Góra powiedziała, że obawia się jednej rzeczy, że 

nie będzie miał kto z tej firmy wykonać te prace na budowie. Pieniądze z Unii też 

są przyznane, więc też nas obowiązują terminy. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to nie są pieniądze z Unii tylko z 

Totalizatora Sportowego.

2. Radna Agnieszka Szybalska – Góra złożyła interpelację, aby zająć się lokalem 

socjalnym na terenie miasta i gminy Żarów, chodzi o ulicę Armii Krajowej 45 i 

Ogrodową 8. Lokale są po zmarłych najemcach. Na na stronie internetowej nasza 

gmina  Żarów.  com  są  zdjęcia  lokalu  z  ul.  Armii  Krajowej  45,  który  jest 

niezabezpieczony  i  wygląda  to  tragicznie.  Tak  samo  jest  na  ul.  Ogrodowej, 

mieszkańcy się skarżą. Radna poprosiła, aby pracownik Urzędu dokonał oceny 

tych mieszkań, tym bardziej, że to jest nasz zasób komunalny, a ludzie na liście 

czekają. Radna poprosiła o odpowiedź na piśmie i o terminowość wykonania tego 

zadania.

3.  Radna Halina Lewandowska złożyła  interpelację  na  temat  dachu świetlicy 

wiejskiej w Mrowinach. Przez ostatnie deszcze, które padały, przelała się woda z 

dachu i  to bardzo mocno. Radna powiedziała, że należałoby ten dach połatać, 

żeby nie przeciekał.

4. Radna Halina Lewandowska zapytała o uzyskane dofinansowanie na budowę 

dróg  dojazdowych  do  pól,  ponieważ  przeczytała  w  Gazecie  Żarowiskiej,  że 

dostaliśmy takie dofinansowanie i są tam wymienione miejscowości, w których 

będziemy robić, a nie ma tam Mrowin. Natomiast mamy w budżecie, że Mrowiny 

też miały być ujęte. Radna zapytała, czy na Mrowiny też jest dofinansowanie?

5. Radna Halina Lewandowska ponownie złożyła interpelację o naprawę drogi 

gminnej  w  Mrowinach  na  ulicy  Bocznej.  Droga  jest  zrujnowana  przez  dojazd 

ciężarówek, które woziły materiały na budowę drogi na ul. Kolejowej. Mieszkańcy 

powiedzieli, że już nie będą swoim kosztem jej naprawiać, bo już kilkakrotnie to 

robili.  Radna  powiedziała,  że  tam  równiarka  nic  nie  pomoże,  można  więcej 

kruszywa sypnąć w te dziury i samochody to ubiją.
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6. Radna Halina Lewandowska złożyła interpelację, aby zamontować „lustro” na 

ulicy  Bocznej  w  Mrowinach,  przy  tym  ostrym  zakręcie,  gdzie  wyłącza  się  ul. 

Krótka,  tam nic  nie  widać,  bo  jest  kąt  prosty  tego  zakrętu,  jest  to  zaraz  za 

wjazdem od ul. Wojska Polskiego, bo mieszkańcy mówią, że tam jest bardzo zła 

widoczność.

7.  Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra dopytała  o  firmę  „Wrobis”,  czy  nas 

obowiązuje umowa podpisana ileś lat temu, czy podpisywaliśmy nową umowę na 

wykonanie tych prac?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  w  2010  roku  został  ogłoszony 

przetarg  wygrała  firma,  termin  realizacji  dostosowany  jest  do  możliwości 

finansowych.

8.  Radna  Urszula  Ganczarek  poprosiła,  aby  przyspieszyć  prace  związane  z 

naprawą  nawierzchni  dróg  w  naszej  gminie  i  poprosić  Powiat,  żeby  też 

przyspieszyli swoje prace, ponieważ do większości miejscowości na terenie naszej 

gminy nie zdążyli dojechać.

9. Radna Urszula Ganczarek  złożyła interpelację,  aby w miejscowości  Buków 

obniżyć dopuszczalną prędkość poruszania się pojazdów, ponieważ nie ma ani 

chodników, ani nawet poboczy, związane jest to z bezpieczeństwem głównie dzieci 

i młodzieży.

10. Radna Agnieszka  Szybalska  –  Góra powiedziała,  że  zaprasza  w  imieniu 

krwiodawców  10.06.2014r.  wszystkich  zdrowych,  którzy  mogą  oddać  krew  do 

Gminnego Centrum. Zbierana jest krew dla chorych dzieci.

11.  Radny Tadeusz Reruch zgłosił  drobną uwagę,  że  otrzymał  odpowiedź  na 

swoją interpelację dotyczącą przejścia dla pieszych w okolicach „Polo Marketu” w 

Żarowie. Radny powiedział, że wcześniej też składał interpelacje w tej sprawie i te 

odpowiedzi  zawierały  podobną  treść,  natomiast  ostatnia  odpowiedź  na 

interpelację była czytelna i jasna.

12.  Radny Mariusz Borowiec zgłosił interpelację, dotyczącą ul. Krętej nr 5 i 7 tam 

jest wjazd do garaży i jest wysoki krawężnik, radny poprosił aby go obniżyć, albo 

wylać asfalt. 
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Więcej  interpelacji,  wniosków i  zapytań radnych nie  było  więc Przewodniczący 

Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad 

Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  skierowane  od  Wojewody 

Dolnośląskiego, skarga na uchwałę Rady Miejskiej w Żarowie nr XLII/330/2013 z 

dnia  5  grudnia  2013  roku  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pyszczyn, gmina Żarów. 

2.  Przewodniczący Rady przedstawił  pismo skierowane od mieszkańca Żarowa, 

który zwrócił się z prośbą w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.

3. Przewodniczący Rady odczytał pisma - życzenia na Dzień Samorządowca, który 

przypadał  na  27  maja  od  Pani  Posłanki  na  Sejm  RP  Izabeli  Katarzyny 

Mrzygłockiej, Pani Posłanki na Sejm RP Moniki Wielichowskiej, Pani Posłanki na 

Sejm RP Agnieszki Kołacz – Leszczyńskiej oraz Pani Posłanki na Sejm RP Teresy 

Świło.

XIII. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie w 

dniu 15 maja 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 oświadczył, że powyższy protokół został przyjęty przez Radę 

Miejską w Żarowie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania z sali?

Pan Andrzej Litwa, mieszkaniec Żarowa powiedział, że na ulicy Zamkowej 8 pod 

numerem 3 jest mieszkanie puste od roku. Pan Litwa poprosił o sprawdzenie tego 

lokalu.

Pani  Katarzyna  Potoczna,  mieszkanka  Żarowa zapytała,  kiedy  będzie 

zakończony remont dróg na ulicy Akacjowej, Lipowej i Dębowej w Żarowie. Czy te 

drogi,  na  których  rozpoczęła  się  inwestycja  dwa  lata  temu  będą  zakończone. 

Chodnik jest do posesji pani Żygadło wykonany, utwardzony i ułożony, dalej tego 
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chodnika nie ma. Może pojawić się problem jeżeli jakiś kierowca będzie tamtędy 

jechał i zawiśnie, bo drogi nie są za szerokie, a to są drogi gminne. Pani Potoczna 

poprosiła o odpowiedź na piśmie.

Pani Katarzyna Potoczna zapytała, o przetarg z firmą „Wrobis”. Ja rozumiem, że 

w  2010  roku,  kiedy  był  ogłoszony  przetarg  w  planie  budżetu  środki  zostały 

zagospodarowane, czy zapotrzebowane, mamy 2014 rok, i nie do końca zgadzam 

się z tym, że firma, która ogłosiła upadłość, że my możemy pozwolić na to, żeby tą 

umowę  kontynuować  i  jej  nie  zrywać.  Pani  Potoczna  poprosiła  o  podstawę 

prawną, cz my jako gmina dalej możemy kontynuować tą umowę? Pani Potoczna 

poprosiła o odpowiedź na piśmie. 

Pani Katarzyna Potoczna zapytała, czy ma złożyć zapytania na piśmie?

Pani Sekretarz odpowiedziała, że nie trzeba, że wystarczy ustnie do protokołu.

Przewodniczący  Rady  zabrał  głos  w sprawie  pani  Galiny  Malinowskiej  z 

Republiki Kazachstanu. Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę w sprawie jej 

repatriacji  do  Polski.  Przewodniczący  powiedział,  że  nie  ma  dobrych  wieści, 

ponieważ pani Galina Malinowska zginęła tragicznie. Pani Marczenko, ciocia pani 

Galiny była na dyżurze u Przewodniczącego Rady prosząc, aby w miejsce zmarłej 

tragicznie Galiny przyjąć syna (który ma niespełna 5 lat) z dziadkami, którzy teraz 

prawnie się nim opiekują. Jest prośba do pana Burmistrza, aby rozpocząć nową 

procedurę repatriacyjną.

Ad XIV. Zakończenie obrad L 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 5 czerwca 

2014 roku, wypowiadając formułę: „Zamykam L Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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