
Protokół Nr XI/2015

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 2 lipca 2015 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 14:25

Ad. I. Otwarcie sesji:

Wiceprzewodniczący  Rady  Pan  Kazimierz  Kozłowski otworzył  sesję  Rady 

Miejskiej w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XI 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 11 

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

Nieobecni:

1. radny Mariusz Borowiec,

2. radny Waldemar Ganczarek,

3. radny Roman Konieczny,

4. radny Mieczysław Myrta.

W  sesji  uczestniczyli  Burmistrz  Miasta  Żarów  Leszek  Michalak,  Zastępca 

Burmistrza Grzegorz Osiecki oraz Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący  obrad powiedział,  że  porządek  obrad  radni  otrzymali  w 

materiałach na sesję.  Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.  

                                                                                                Załącznik nr 2 

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

punkcie? 

Pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc Przewodniczący obrad 

przeszedł do głosowania porządku obrad. W wyniku głosowania przy 11 głosach 

„za” porządek obrad został przyjęty. 

Przewodniczący obrad przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
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Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt.  1.  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego gminy Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Burmistrz Leszek Michalak  omówił projekt niniejszej uchwały i powiedział, że 

zmiana  studium  i  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

spowodowana jest tym, że projektowana bioelektrownia przekraczała do tej pory 

ujęte możliwości określone w naszych uchwałach i w naszym prawie miejscowym. 

W tej chwili to, co zostało Państwu zaproponowane i omówione dotyczy możliwości 

lokalizacji  4  mega  watów/ha,  a  nie  dwóch  mega  watów bez  podania  sposobu 

niejako  łączenia  ewentualnego.  Budziło  to  wątpliwości,  w  tej  chwili  przy  tym 

zapisie  już  tego  problemu  nie  ma.  Teren  obejmuje  tereny  Specjalnej  Strefy 

Ekonomicznej  i  sąsiadujące tereny przemysłowe.  Jeśli  dojdzie  do tej  inwestycji 

rolnicy  gospodarujący  łącznie  na około  4  tys.  ha  będą  mieli  olbrzymią  szansę 

zakontraktowania trzech różnych płodów, w przeliczeniu na produkowany koszt 

energii elektrycznej, czyli według parytetu energetycznego. Warunkiem dalszych 

prac  jest  dostosowanie  naszego  prawa  lokalnego,  czyli  miejscowy  plan 

zagospodarowania. Dokumentacja do pozwolenia na budowę jest przygotowana. 

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Głosów  w  dyskusji  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  obrad przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały, w wyniku którego przy 11 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XI/92/2015
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Pkt.  2.  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru 

położonego  w  obrębie  miasta  Żarów. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję i  zapytał,  czy radni mają 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  obrad przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały, w wyniku którego przy 11 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr XI/93/2015

Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący  obrad 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 7

Pytań do przedmiotowego sprawozdania nie  było,  więc  Przewodniczący obrad 

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

przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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

1.  Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  składał  interpelację  w  imieniu 

mieszkanki z Żarowa w sprawie zamontowania spowalniacza na ul. Sportowej w 

Żarowie. Radny był u tej mieszkanki, po otrzymaniu odpowiedzi na tą interpelację, 

ale tej pani nie chodzi o typowy spowalniacz, tylko aby podnieść krawężnik, żeby 

kierowcy szybko tam nie jeździli.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zobaczymy, co tam jest możliwe do 

zrobienia z tych doraźnych rzeczy. Bo generalnie ta droga jest przed przebudową i 
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ona sama jest jednym wielkim spowalniaczem.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki  zaproponował, aby Wspólnota wykupiła ten 

teren, zagrodziła i byłby spokój.

Radny  Tadeusz  Pudlik  odpowiedział,  że  to  nie  jest  ta  Wspólnota,  bo  to  jest 

Wspólnota z ul. Zamkowej, a chodzi o ul. Sportową.

2. Radny Tadeusz Pudlik  złożył  interpelację, aby wykosić na ul.  Sportowej  w 

Żarowie wysokie osty, to jest droga zaraz przy chodniku.

3. Radny Tadeusz Pudlik złożył  interpelację o budowę chodnika na ul.  Armii 

Krajowej od byłego przejazdu „Sylesi” do samego hotelu. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tego typu zgłoszeń mieszkańców o 

wybudowanie  chodników jest  bardzo  dużo  i  nikt  nie  kwestionuje,  że  wszędzie 

przydałoby się wybudować, są one potrzebne. Ten chodnik, on tu jest, miejscami 

jest  w  złym  stanie  technicznym  i  przyjdzie  też  czas  na  niego.  Natomiast  na 

wioskach realizujemy fundusze sołeckie. Na tyle, na ile jest to możliwe w różnych 

miejscach Żarowa jest to realizowane.

4.  Radny  Norbert  Gałązka zapytał,  czy  Gmina  mogłaby  wysłać  monity  do 

mieszkańców,  którzy  mają  wykupione  działki  za  mleczarnią,  aby  je  wykosili, 

ponieważ są  one porośnięte  wysokimi  chwastami.  Jest  to  prośba  mieszkańców, 

którzy już tam mieszkają i jest to uciążliwe dla nich.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że co roku takie pismo w zgłoszonych 

miejscach wysyłamy do tych osób i na ogół przynosi to efekt.

5. Radny Tadeusz Pudlik podziękował za przycięcie żywopłotu na ul. Kazimierza 

Wielkiego w Żarowie i zwrócił się z prośbą, aby następnym razem przyciąć głębiej 

ten żywopłot.

6. Radny Norbert Gałązka powiedział, że przy przejeździe kolejowym na ul. Armii 

Krajowej na prawym chodniku, tam gdzie jest zjazd na PKP zapada się chodnik 

przy włazie do kanału. Radny poprosił o interwencję w sprawie.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  w  tym  roku  odnotowujemy 
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trzykrotnie więcej awarii kanalizacyjnych, niż w poprzednich latach. Dużo większe 

nasze pieniądze wodociągi asygnują na naprawy kanalizacyjne i to widać, czy na 

ul. Sikorskiego, czy Wojska Polskiego, czy w Krukowie, jest tego masa. W dużej 

mierze są to stare poniemieckie rury.

7. Radny Tadeusz Pudlik zwrócił się z prośbą, aby zwrócić uwagę panu, który na 

ul. Wojska Polskiego 16a parkuje swój samochód na wąskim chodniku i nie da 

rady tamtędy przejść.

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

obrad przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Przewodniczący obrad  powiedział, że  do dnia 30 czerwca 2015r. wpłynęło 9 

zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych. W związku z art. 162 § 9 ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych rada gminy zwraca 

się do komendanta wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o kandydatach 

na  ławników.  Został  powołany  także  zespół,  który  ma  przedstawić  opinię  o 

zgłoszonych kandydatach na ławników.

2.  Przewodniczący  obrad  powiedział,  że  w  dniu  01.07.2015r.  do 

Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  wpłynęła  uchwała  nr  45/2015  z  dnia 

24.06.2015r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie uchwały 

nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zasad 

postępowania  przy  udzielaniu  dotacji  celowej  na  realizację  przedsięwzięcia 

polegającego na budowie podłączeń budynków do istniejącego systemu kanalizacji 

sanitarnej w Gminie Żarów. Kolegium RIO stwierdziło nieważność uchwały.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  to  jest  już  drugi  przykład  w  tej 

kadencji,  kiedy realizując oczekiwania jednego podmiotu narażamy się  na tego 

typu  sytuacje.  WFOŚ,  do  którego  zaaplikowaliśmy  o  dotację  dla  mieszkańców 

wśród  dokumentów  oczekiwał  także  uchwały  Rady.  Tu  RIO  stwierdza 

jednoznacznie,  że  jest  to  kompetencją  Burmistrza,  a  nie  Rady  dlatego  uchyla 

uchwałę Rady. Stosowne umowy zostały podpisane, także ten wymóg z tej strony 

jest też spełniony. Po raz drugi mamy taką sytuację, że jeden organ sobie czegoś 

życzy, a drugi mówi, że jest to niezgodne z prawem.
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Wobec  wyczerpania  przedmiotowego  punktu  porządku  obrad  Przewodniczący 

obrad przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VI. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie Pan Kazimierz Kozłowski oznajmił, 

iż  wyczerpany  został  porządek  obrad,  po  czym  zamknął  obrady  sesji  Rady 

Miejskiej w dniu 2 lipca 2015 roku, wypowiadając formułę: „Zamykam XI Sesję 

Rady Miejskiej w Żarowie”.

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