
Protokół Nr X/2015

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 25 czerwca 2015 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:30

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram X 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 13 

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

Nieobecny:

1. Radny Mariusz Borowiec,

2. Radny Mieczysław Myrta.

W  sesji  uczestniczyli  Burmistrz  Miasta  Żarów  Leszek  Michalak,  Zastępca 

Burmistrza  Grzegorz Osiecki,  Sekretarz  Gminy Sylwia Pawlik,  Skarbnik Gminy 

Renata Dawlewicz. 

Przewodniczący Rady przywitał  osoby obecne na sesji:  radnych, radną Powiatu 

Świdnickiego panią Urszulę Ganczarek oraz Sołtysa wsi Pyszczyn pana Ryszarda 

Pawlika, panią Anitę Denes – Zienkiewicz Kierownika OPS w Żarowie oraz panią 

Jadwigę Ciszewską.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  porządek  obrad  radni  otrzymali  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? 
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Radny Tadeusz  Pudlik  zaproponował,  aby  punkt  3,  tj.  rozpatrzenie  projektu 

uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Kierownika  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Żarowie był rozpatrzony jako punkt 1, ponieważ są obecne na sali 

zainteresowane  strony,  a  my  nad  pozostałymi  punktami  będziemy  długo 

debatować.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  zmiany  do  porządku  obrad, 

zgłoszonej przez radnego Tadeusza Pudlika. W wyniku głosowania przy 13 głosach 

„za” zmiana do porządku obrad została przyjęta.

Burmistrz  Leszek Michalak powiedział,  że  radni  otrzymali  do  materiałów na 

sesję dodatkowo jeszcze cztery projekty uchwał w sprawie:

1.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

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

Chodzi  o  to,  aby  zmienić  w  planie,  ponieważ  okazało  się,  że  część  świetlicy 

wiejskiej jest „drogą”.

2.  nadania  nazwy ulicy  we wsi  Wierzbna.  Zwrócił  się  mieszkaniec  z  prośbą o 

nadanie numeru adresowego przy ulicy, która jeszcze nie ma swojej nazwy, stąd 

ta prośba o wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad.

3.  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  w  ogólnokrajowym  referendum. 

Związane jest to ze zbliżającym się referendum.

4. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów  położonych  w  obrębie  miasta  Żarowa  i  wsi  Łażany.  Związany  z 

zakończeniem procedowania dla tego terenu specjalnej strefy ekonomicznej, czyli 

miasto i częściowo Łażany.

Burmistrz  Leszek  Michalak zaproponował,  aby  dodane  projekty  były 

wprowadzone z numerem kolejno 13, 14, 15 i 16.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  zmiany  do  porządku  obrad, 

zgłoszonej  przez  pana Burmistrza. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” 

zmiana do porządku obrad została przyjęta.

Więcej pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc Przewodniczący 

Rady przeszedł do głosowania zmienionego  porządku obrad, w wyniku którego 

przy 13 głosach „za” porządek obrad został przyjęty.

Ad X. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

Pkt 1. rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie. 
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Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 07.05.2015r. do Urzędu Miejskiego 

w Żarowie wpłynęła skarga mieszkanki Żarowa na Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żarowie. Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Żarów do zadań 

komisji  rewizyjnej  należy  prowadzenie  postępowania  w  sprawie  rozpatrywania 

skarg  na  działalność  Burmistrza  i  kierowników  gminnych  jednostek 

organizacyjnych oraz przygotowanie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg. W tej 

sprawie  komisja  odbyła  posiedzenie,  wysłuchała  stanowiska  stron  oraz 

analizowała  zgromadzoną  dokumentację.  W  wyniku  tego  komisja  jednogłośnie 

uznała skargę za bezzasadną.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania w tej 

kwestii?  Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu  w  dyskusji.  O  głos  poprosiła  pani 

Kierownik  OPS  w  Żarowie  Anita  Denes  –  Ziemkiewicz  oraz  pani  Jadwiga 

Ciszewska.

Kierownik OPS w Żarowie pani Anita Denes – Ziemkiewicz wypowiedziała się w 

tej kwestii i powiedziała, że podtrzymuje swoje stanowisko, jakie zajęła podczas 

posiedzenia komisji rewizyjnej. Skargę na pracowników rozpatrzyła, jako skargę 

bezzasadną  i  powiedziała,  że  jesteśmy  dla  każdego,  otwarci,  wspieramy  w 

granicach swoich kompetencji i możliwości i zawsze tak będzie.

Pani Jadwiga Ciszewska powiedziała, że skierowała pismo z dnia 24.05.2015r. i 

nie było rozpatrywane. Prosi o jego rozpatrzenie.

Przewodniczący Rady powiedział, że w zależności od treści pisma o pracy komisji 

zostanie pani powiadomiona.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł 

do  głosowania  i  zapytał  radnych  kto  jest  za  uznaniem skargi  za  bezzasadną, 

proszę o podniesienie ręki. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw”, 

0 „wstrzymujących się” Rada Miejska w Żarowie uznała skargę za bezzasadną. 

Przewodniczący  Rady  powiedział,  aby  w  miejsce  wykropkowania  wpisać  słowo 

„bezzasadna”. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr X/76/2015
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Ad. III.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 

2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali wcześniej sprawozdanie z 

wykonania budżetu Gminy Żarów za 2014 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 kultury, 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 2014 rok.

Opinię  RIO  przedstawił  Przewodniczący  Rady  Miejskiej.  Opinia  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

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

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

Ad. VI. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2014 rok.

Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

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

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2014 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że opinię i wniosek Komisji Rewizyjnej radni 

otrzymali  wcześniej  w  materiałach.  Komisja  po  pozytywnym  zaopiniowaniu 

wykonania budżetu za 2014 rok zawnioskowała do RIO o udzielenie Burmistrzowi 

Miasta  Żarów  absolutorium.  Opinia  i  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  stanowią 

załączniki do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 9 i 10

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.
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Opinię RIO przedstawił i  odczytał  Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie. 

RIO  wydało  opinię  pozytywną.  Przedmiotowa  opinia  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

Ad. IX. Dyskusja.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad wyżej wymienionymi materiałami i 

zapytał, czy radni mają pytania? Pytań nie było. 

Przewodnicząca  Klubu  „Wspólnota”  Iwona  Nieradka  odczytała  stanowisko 

klubu  w  sprawie  wykonania  budżetu  za  2014  rok.  Przedmiotowe  stanowisko 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Załącznik nr 12

Przewodniczący  Rady podziękował  pani  Iwonie  Nieradce  za  przedstawione 

stanowisko klubu i zapytał, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji. 

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że przychyla się do tego stanowiska klubu, 

jest to realizacja budżetu jeszcze poprzedniej Rady i życzyłby serdecznie, żeby ta 

obecna 4-letnia kadencja upływała w dobrym gospodarowaniu i zarządzaniu przez 

pana Burmistrza. Wszystkie wskaźniki, które zostały wykazane są zdecydowanie 

poprawione  w  stosunku  do  lat  poprzednich.  Serdecznie  podziękował  i 

pogratulował panu Burmistrzowi.

Przewodniczący Rady  udzielił głosu obecnej na sali Pani Lilli Gruntkowskiej, 

która powiedziała, że to co się dzisiaj wydarzyło to konsekwencja wieloletniej pracy 

i  jej  zaplanowanej  polityki,  którą wspólnie  z  obecnym burmistrzem poprzednio 

realizowaliśmy w tej gminie. Bardzo serdecznie gratuluję obecnemu Burmistrzowi i 

zazdroszczę, że przedstawiając stan wykonania budżetu za poprzedni rok nie ma 

zobowiązań wymagalnych,  które  z  reguły  i  tylko  na inwestycje  były  zaciągane, 

bądź na spłatę poprzednich zobowiązań. Gratuluję wysokiego wykonania budżetu, 

ale przede wszystkim,uzyskania wysokich dochodów. Dzisiaj możemy być dumni z 

tego,  że  co  niektórym w tej  gminie  udało  się  być  konsekwentnym i  udało  się 

doprowadzić do sytuacji, której wam dzisiaj szczerze zazdroszczę. I bardzo szczerze 

i serdecznie gratuluję Burmistrzowi i  wszystkim pracownikom samorządowym i 

wam radni również poprzedniej kadencji i obecnej.

Dalszych głosów w dyskusji nie było więc Przewodniczący przeszedł do kolejnego 

punktu porządku obrad.                      
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Ad X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  2.  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z 

wykonania budżetu Gminy Żarów za 2014 rok. Projekt przedmiotowej uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 13

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

dyskusji, więc Przewodniczący Rady zapytał komisję o opinię.

W imieniu Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Gospodarki głos zabrała radna 

Iwona Nieradka, która powiedziała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt 

omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  13 

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

zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem z  wykonania 

budżetu  Gminy  Żarów  za  2014  rok  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 14

Uchwała Nr X/77/2015

Pkt 3.  udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu  za  2014  rok.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 15

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  chce 

zabrać  głos.  Głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady  zamknął 

dyskusję i przeszedł do głosowania. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” Rada Miejska w Żarowie udzieliła Burmistrzowi 

Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok, uchwała 

została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 16

Uchwała Nr X/78/2015

Burmistrz Leszek Michalak w kilku słowach podziękował radnym za udzielone 

absolutorium i powiedział,  że rzeczywiście dobre czasy nastały i  to jest  skutek 

wielu lat pozytywnej pracy nie jednej Rady. To jest ocena mojej pracy ale również 
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moich współpracowników i całego Urzędu i tak naprawdę to też ocena państwa 

pracy i  jeszcze  poprzedniej  Rady,  bo  oceniamy wykonanie  budżetu i  to  co  się 

działo w naszej gminie w ostatnim roku poprzedniej kadencji.

Radny Tadeusz Pudlik zgłosił wniosek formalny o 5 minutową przerwę.

Przewodniczący  Rady  pogratulował  panu  Burmistrzowi  za  udzielone 

absolutorium i ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady  przeszedł  do następnego punktu porządku 

obrad.

Pkt. 4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 17

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. 

W imieniu Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Gospodarki głos zabrała radna 

Iwona Nieradka, która powiedziała, 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.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 18

Uchwała Nr X/79/2015

Pkt  5.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Przedmiotowy 

projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 19

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i 

zapytał o opinię Komisję. 

W imieniu Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Gospodarki głos zabrała radna 

Iwona Nieradka, która powiedziała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt 
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omawianej uchwały.

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” podjęła przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 20

 Uchwała Nr X/80/2015

Pkt 6. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane  przy  zabytku  wpisanym do  rejestru  zabytków,  znajdującym się  na 

terenie  Gminy  Żarów. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 21

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady 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  przedmiotowego  projektu 

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

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

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 22

 Uchwała Nr X/81/2015

Pkt 7. powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na 

ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i  Sądu Rejonowego w Świdnicy na 

kadencję  2016-2019. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

        Załącznik nr 23

Przewodniczący Rady powiedział, że w roku bieżącym upływa kadencja ławników 

sądowych wybranych w 2011 roku.  Zgodnie  z  ustawą z  27.07.2001r.  Prawo o 

ustroju sądów powszechnych, najpóźniej w październiku w roku, którym upływa 
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kadencja  dotychczasowych  ławników  Rada  Miejska  dokona  wyboru  nowych 

ławników sądowych. Do dnia 30 czerwca bieżącego roku zgłaszani są kandydaci. 

W dniu 21 maja 2015 roku Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy poinformował, że 

na nową kadencję 2016-2019 ustalono następującą liczbę ławników: 10 do Sądu 

Okręgowego w Świdnicy, do Wydziału Cywilnego i do Sądu Rejonowego Wydziału 

Rodziny  i  Nieletnich  –  4  ławników.  Zgodnie  z  powyższą  ustawą Rada Miejska 

powołuje zespół, który wyda opinię o kandydatach i przedstawi ją na sesji. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zaproponował, aby zespół składał się z 

5 osób i przystąpił do wyłonienia kandydatów do składu Zespołu. Zaproponował 

kandydaturę radnego Tadeusza Pudlika, który wyraził  zgodę na kandydowanie, 

radnego Roberta Kaśków, który wyraził zgodę. Radny Tadeusz Reruch - wyraził 

zgodę. Radna Paulina Trafas – wyraziła zgodę. Radna Barbara Zatoń – wyraziła 

zgodę.

Radny Tadeusz Pudlik zawnioskował o zamknięcie listy.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  wniosku  radnego  Tadeusza 

Pudlika, w wyniku którego przy 13 głosach „za” lista została zamknięta.

Przewodniczący Rady przeszedł  do głosowania  składu  osobowego Zespołu  do 

przedstawienia  opinii  o  zgłoszonych  kandydatach  na  ławników  sądowych  w 

składzie:

1. Tadeusz Pudlik, 

2. Robert Kaśków,

3. Tadeusz Reruch,

4. Paulina Trafas,

5. Barbara Zatoń.

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żarowie przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw, i 0 

„wstrzymujących się” przyjęła skład osobowy Zespołu.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie 

powołania  Zespołu  do  przedstawienia  opinii  o  zgłoszonych  kandydatach  na 

ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i  Sądu Rejonowego w Świdnicy na 

kadencję  2016-2019,  w  wyniku  którego  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących się”  uchwała została  przyjęta.  Przedmiotowa uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24
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 Uchwała Nr X/82/2015

Pkt 8.  przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego. Przedmiotowy 

projekt  uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię 

Komisję. 

W imieniu Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i 

Porządku  Publicznego  Tadeusz  Reruch powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała 

pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

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

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 26

Uchwała Nr X/83/2015

Pkt 9. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Przedmiotowy projekt uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział, 

że  chodzi  o  dwie  ulice  w  dwóch  różnych  miejscowościach,  ul.  Mickiewicza  w 

Żarowie  oraz  ul.  Wojska  Polskiego  w  Mrowinach,  która  stanowi  jeden  ciąg 

drogowy. Planujemy tam działanie inwestycyjne i to jest główny powód. Działania 

inwestycyjne prowadzone na własnym majątku zawsze są tańsze. Jeżeli chodzi o 

ul. Mickiewicza ze środków przeznaczonych w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej 

na rewitalizację miasta. Dokumentację w tym zakresie przygotowuje pan Starosta, 

jako aktualny ciągle właściciel tej drogi. Jeśli chodzi o ulicę Wojska Polskiego w 

Mrowinach jest to związane z niezbędnymi pracami związanymi z wymianą rur 

azbestowych oraz kanalizacji wsi Mrowiny. Dokumentacja projektowa jest w toku, 

przejęcie tej drogi pozwoli na zaoszczędzenie bardzo dużych pieniędzy związanych 

z  zajęciem pasa  drogowego  na  każdym  etapie  i  każdym odcinku  realizowanej 
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inwestycji.

Przewodniczący Rady poprosił w imieniu mieszkańców Mrowin i swoim własnym 

o podjęcie tej uchwały, ponieważ ta droga jeżeli chodzi o ulice Wojska Polskiego w 

Mrowinach jest najgorszą drogą w całej gminie, w tej chwili  znowu były awarie 

wodne, było dużo kłopotów w ostatnich dniach, dobrze że jest to rozdzielone, że 

będzie można w momencie, gdy będą awarie, puścić rurę wodociągową oddzielnie, 

aniżeli kanalizacja dlatego, że ci ludzie rzeczywiście mają tam urwanie głowy. Na 

odcinku gdzie są ciągłe awarie mieszka 60 rodzin, jest tam szkoła, jest tam straż 

pożarna, jest  tam świetlica wiejska, często odbywają się imprezy na świetlicy i 

brak jest wody i to jest udręka niesamowita dla tych ludzi. Jest to bardzo dobry 

krok w tym kierunku. 

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał  o mapkę,  na której  jest  obok Żarowa wpisane 

Bratoniów, co to jest?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest przysiółek Mrowiny.

Dalszych pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał 

o opinię Komisję. 

W imieniu Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i 

Porządku Publicznego radny Tadeusz Reruch powiedział, że Komisja zaopiniowała 

pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

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

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 28

Uchwała Nr X/84/2015

Pkt.  10.  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi  oraz  ustalenia  wysokości  tej  opłaty  i  ustalenia  stawki  opłaty  za 

pojemnik. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 29
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Przewodniczący  Rady powiedział,  aby  w  §  3  projektu  uchwały  poprawić 

oczywistą omyłkę pisarską i w numerze uchwały zamiast 2013 wpisać rok 2012. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  radni  mają 

pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały.

Pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję. Wszystkie 

komisje Rady opiniowały wspólnie ten projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

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

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 30

Uchwała Nr X/85/2015

Pkt.  11.  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi składanej  przez  właściciela  nieruchomości.  Przedmiotowy projekt 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 31

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, aby w § 4 projektu zamiast „z życie” wstawić 

„w życie”.

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię 

Komisję. Wszystkie komisje Rady opiniowały wspólnie ten projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały,  w  wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 32

       Uchwała Nr X/86/2015

Pkt.  12.  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  

położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały  

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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    Załącznik nr 33

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.   

W imieniu Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i 

Porządku Publicznego radny Tadeusz Reruch powiedział, że Komisja zaopiniowała 

pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały.  W  wyniku 

głosowania  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 34

             Uchwała Nr X/87/2015

Pkt.  13.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

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

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 35

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.   

W imieniu Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i 

Porządku Publicznego radny Tadeusz Reruch powiedział, że Komisja zaopiniowała 

pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały,  w  wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 36

Uchwała Nr X/88/2015
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Pkt. 14.  nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna. Przedmiotowy projekt uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 37

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

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

komisja po konsultacji z mieszkańcami wypracowała propozycję i ustaliła, że ulica 

będzie nazywała się Wodna i jest to prośba mieszkańców.

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad 

zamknął  dyskusję  i  przystąpił  do  przegłosowania  nazwy  ulicy  i  zapytał  kto  z 

radnych jest za tym, aby ulica nazywała się Wodna. W wyniku głosowania przy 13 

głosach  „za”  ulica  nosi  nazwę  Wodna.  Przewodniczący  poprosił  o  wpisanie  w 

miejsce wykropkowane nazwy ulica „Wodna”.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały,  w  wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 38

Uchwała Nr X/89/2015

Pkt.  15.  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  w  ogólnokrajowym 

referendum. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu. 

Załącznik nr 39

Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Sekretarz Sylwia Pawlik.

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 przeszedł do głosowania projektu uchwały, w wyniku którego 

Rada Miejska w Żarowie przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw”, i 0 „wstrzymujących 

się”  przyjęła  przedmiotową uchwałę. Uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 40

Uchwała Nr X/90/2015
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Pkt. 16. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa i wsi Łażany. Przedmiotowy 

projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 41

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  odbyło  się  spotkanie  z  mieszkańcami  i 

odczytał  notatkę  sporządzoną  przez  pracownika  Urzędu  w  dniu  19.05.2015r. 

Następnie otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy są pytania do przedmiotowego 

projektu uchwały? 

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że wpłynęły trzy protesty, a na spotkaniu 

były dwie rodziny, trzecia nie przyszła, te protesty są identyczne, co do literki i jest 

niezbędne w tej sytuacji podjęcie przez państwa decyzji o nieprzyjęciu protestów i 

to jest załącznik nr 2 do uchwały i musi być odrębnie przegłosowane. Gdyby była 

cała trójka, to uzgodnienie ze spotkania byłoby wiążące dla całości.

Przewodniczący Rady powiedział,  że  treść  tej  uwagi  została  przez  wszystkich 

zainteresowanych  wyrażona  w  jednym  zdaniu  i  brzmi  następująco: 

„Wyeliminowanie możliwości budowy turbiny wiatrowej w granicach opracowania 

całego planu”. W związku z tym, że na spotkaniu nie było jednych Państwa, to 

należy przystąpić do głosowania nad odrzuceniem ich uwagi. 

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  W 

wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw”, i  0 „wstrzymujących się” 

uwaga została odrzucona.

Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję.   

W imieniu Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i 

Porządku Publicznego radny Tadeusz Reruch powiedział, że Komisja zaopiniowała 

pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały,  w  wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 42

Uchwała Nr X/91/2015
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Ad. XI. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie otrzymali radni w materiałach 

na sesję i zapytał, czy są pytania do przedmiotowego sprawozdania? Sprawozdanie 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 43

Radny Tadeusz  Pudlik zapytał  o  Zarządzenie  nr  77/2015 Burmistrza  Miasta 

Żarów w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na 

stanowisko  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  im.  Anny  Jenke  w  Mrowinach,  kto 

został Dyrektorem? 

Przewodniczący Rady powiedział,  że  dyrektorem szkoły  została  wybrana pani 

Barbara Nowak.

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

1. Radny Norbert Gałązka złożył interpelację w sprawie wykonania oświetlenia na 

ul. Kwiatowej w Żarowie, na odcinku gdzie jest teren gminny.

2. Radna Maria Tomaszewska przypomniała o studzienkach we wsi Kruków, przy 

posesjach  pana  Dąbrowskiego,  pana  Koguta,  pana  Grabowskiego.  Radna 

powiedziała,  że  jest  to  znana  w  Urzędzie  sprawa  i  tylko  przypomina  o  tych 

studzienkach.

3.  Radny  Tadeusz  Reruch zapytał,  czy  na  ogródkach  działkowych  będą 

postawione kubły na plastik i na szkło?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że była taka rozmowa dwa tygodnie 

temu,  w  tym tygodniu  wpłynęło  pismo  od  działkowców,  szkoda,  że  tak  późno, 

ponieważ gdyby to wpłynęło przed przetargiem, to byłaby taka możliwość, żeby to 

od razu umieścić w dokumentacji przetargowej.

Radny Tadeusz Reruch  dopowiedział, że to nie jest w formie interpelacji, tylko 

informacji, którą mógłby przekazać i dopytał o termin.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  1  sierpnia  wchodzi  wykonawca 
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usługi.

Radna Iwona Nieradka powiedziała, że była na rozmowie z Zarządem i jej wniosek 

w tej samej sprawie poszedł do pana Burmistrza.

4.  Radna  Iwona  Nieradka  w  imieniu  radnego  Mariusza  Borowca  przekazała 

interpelację pisemną, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5.  Radna  Iwona  Nieradka złożyła  interpelację  w  sprawie  skrzyżowania  ul. 

Sikorskiego  i  ul.  Armii  Krajowej  jest  tam  bardzo  niebezpiecznie.  Rodzice 

zaproponowali, aby zrobić sygnalizację świetlną. Radna poprosiła o interwencję w 

sprawie.

6. Radny Tadeusz Pudlik  złożył interpelację, aby wyczyścić rów za budynkiem 

byłej administracji zakładów chemicznych w Żarowie.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że trzy lata temu był czyszczony.

7. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy gmina została poinformowana o poszerzeniu 

swojej  powierzchni  sprzedażowej  przy  prowadzeniu  działalności  gospodarczej 

chodzi o Tesco, chodzi o pana Koniecznego i pana, który prowadzi działalność na 

przeciwko  pana  Koniecznego.  Oni  postawili  sobie  tam  namioty  i  prowadzą 

działalność gospodarczą, ale nie wiem, czy płacą podatek?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że sprawdzimy. Każdy przedsiębiorca co 

roku składa deklarację i sprawdzimy co tam jest.

8. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy w Żarowie dozwolony jest handel uliczny, bo 

według  rozporządzenia  pana  Burmistrza  z  maja  tego  roku  handel  poza 

wyznaczonym obszarem targowiska jest  zabroniony.  Ostatnio dzwoniła do niego 

pani, która w Żarowie posiada dwa sklepy i powiedziała, aby coś z tym tematem 

zrobić,  np. koło  niej  sprzedają truskawki i  ona nie  wie,  czy im wolno,  czy nie. 

Policja  tam  pojechała  i  powiedzieli,  że  w  związku  z  tym,  że  oni  sprzedają  na 

prywatnej posesji, to oni nie mają nic do tego. To znaczy, że na prywatnej posesji,  

jak  podnajmie  komuś  to  ma  prawo,  czy  nie,  on  płaci,  czy  nie?  Mamy  piękne 

targowisko i nie może być tak, że każdy prowadzi „wolną amerykankę”.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wtedy, gdyby był uliczny handel, to 
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Policja  mogłaby  zadziałać.  Jeżeli  jest  na  prywatnej  posesji  nie  jest  uliczny. 

Natomiast sprawdzimy też tą sytuację, czy to było zgłaszane i co się z tym dzieje.

9.  Radny  Tadeusz  Pudlik zwrócił  się  z  prośbą,  aby  poinformować  właściciela 

posesji przy ul. Górniczej, aby przycinał żywopłot.

10. Radny Tadeusz Pudlik  powiedział, że KS „Zjednoczeni” spadli z IV ligi do VI. i 

zaproponował, aby zrobić spotkanie z Zarządem.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że zawsze spotka się z Zarządem klubu i 

spotyka  się,  omawiane  są  wszystkie  najistotniejsze  rzeczy  związane  i  z  bazą 

techniczną, jak również z pracą z młodzieżą, pracą dydaktyczno – sportową, bo to 

jest bardzo ważne żeby ona się odbywała, Ale też trzeba pamiętać, że klub ma 

swoje  statutowe  władze  i  mnie  to  też  bardzo  zmartwiło,  że  klub  spadł,  bo 

widziałem jak się starali, zaglądałem na treningi i ta praca jest codzienna. Klub 

ma  swoje  władze  statutowe,  ja  deklaruję  pełną  otwartość  zawsze,  na  każde 

spotkanie,  mówię  to  w imieniu swoim i  zastępcy,  bo  duża część  technicznych 

rzeczy jest prowadzona przez Zastępcę.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że obserwuje z boku działania tego Zarządu i 

mogę  określić,  jako  Zarząd,  który  jest  zaangażowany  w swoją  pracę.  Nie  takie 

klubu spadły. Nie rozpaczajmy, to jest tylko piłka. A Zarząd pracuje z niezwykłym 

zaangażowaniem, ja to widzę i obserwuję.

Radny Robert Kaśków powiedział, że zdecydowanie podpisuje się pod opinią pana 

Tadeusza. To jest moim zdaniem najlepszy Zarząd od wielu lat. Wolałbym, żeby nas 

Zjednoczeni łączyli, niż dzielili. A rozmowa z komisją jest jak najbardziej wskazana. 

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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że zwrócił się do pana Przewodniczącego o 

zwołanie  sesji  Rady  Miejskiej  równo  za  tydzień,  chodzi  o  sprawę  budowy 

bioelektrowni, która była omawiana już na komisjach.

1.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  wpłynęło  pismo  od  Nadleśnictwa 

Świdnica o przekazanie drogi gminnej.
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2. Przewodniczący Rady  powiedział, że wpłynęła Uchwała składu orzekającego 

RIO we Wrocławiu w sprawie opinii  o wniosku Komisji  Rewizyjnej o udzielenie 

Burmistrzowi absolutorium.

3. Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęło pismo z Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich i je odczytał.

Wobec wyczerpania przedmiotowego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady 

przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. XIII. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z 

dnia 28 maja 2015 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 13 głosach 

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

Ad. XIV. Przyjęcie protokołu Nr IX/2015 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z 

dnia 5 czerwca 2015 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 13 głosach 

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

Ad XV. Zakończenie obrad X 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 25 czerwca 2015 

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

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

19


