
Protokół Nr XV/2015

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 10 grudnia 2015 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 14:30

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny otworzył sesję Rady Miejskiej w 

Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XV sesję Rady Miejskiej w Żarowie”. 

Przywitał wszystkich zebranych, a następnie stwierdził kworum i prawomocność 

obrad  na  podstawie  listy  obecności,  która  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

     Załącznik nr 1 

Na  ustawową  liczbę  15  radnych  w  sesji  Rady  Miejskiej  w  Żarowie 

uczestniczyło 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i 

wniosków.

W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Zastępca 

Burmistrza  Grzegorz  Osiecki,  Sekretarz  Gminy  Sylwia  Pawlik  oraz  Skarbnik 

Gminy Renata Dawlewicz.

Przewodniczący Rady przywitał włodarzy, radnych Rady Miejskiej, radną 

Powiatu  Świdnickiego  panią  Urszulę  Ganczarek,  Kierownik  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Żarowie panią Anitę Denes – Ziemkiewicz oraz Sołtysa wsi Pyszczyn 

pana Ryszarda Pawlika.

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?

Radni nie mieli pytań do przedmiotowego porządku obrad.

Przewodniczący  obrad powiedział,  że  w  związku  z  brakiem  uwag  do 

przedmiotowego porządku obrad został on przyjęty.



Przewodniczący obrad przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt.  1.  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Kierownika  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej  w  Żarowie.  Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Marię 

Tomaszewską o przypomnienie stanowiska Komisji w sprawie skargi.  

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Maria  Tomaszewska przypomniała,  że 

Komisja Rewizyjna w dniu 08.10.2015r. otrzymała od Przewodniczącego Rady 

Miejskiej  Żarowa  pana  Romana  Koniecznego  pismo  od  Wojewody,  w  którym 

przekazuje  wg  właściwości  skargę  złożoną  przez  pana  Konrada  Klaja  na 

działalność  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Żarowie.  Z  pisma  wynika,  że 

przedmiotem skargi  jest  działalność  OPS w Żarowie,  w tym na  pracowników 

socjalnych,  w zakresie  prowadzonej  pracy socjalnej  z  klientem,  współpracy z 

sądem  i  innymi  instytucjami  działającymi  na  rzecz  rodziny  oraz  organizacji 

asystentury rodziny.  Skarga dotyczy również podejmowanych czynności  przez 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie, wydania nierzetelnej opinii o 

rodzinie  do  Sądu  Rodzinnego  w  Świdnicy,  stronniczości  pracowników 

socjalnych, sposobu obsługi przez pracownika socjalnego. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wspomniała, że w Statucie Gminy Żarów 

w  §  67  jest  zapisane,  że  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 związku z powyższym komisja nie rozpatrywała 

skargi na pracowników OPS w Żarowie. Po analizie zgromadzonego materiału 

dowodowego przedstawionego przez obie strony ustalono, że Kierownik OPS w 

Żarowie działała zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej i zgodnie z 

art. 6 pkt 14 tejże ustawy – przy udzielaniu odpowiedzi do Sądu oraz art. 107 

ust.  1  w  zakresie  zasadności  przeprowadzania  wywiadu  środowiskowego, 

potrzebnego  do  sporządzenia  opinii.  Ocena  skarżącego  w  zakresie 

„nierzetelności”  opinii  wysłanej  do  sądu  nie  może  być  uznana  za  zasadną, 

albowiem brak danych zgromadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny wynika 



wprost z art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ponadto 

Kierownik  zadbała  o  to,  by  podlegli  jej  pracownicy  udzielili  wszechstronnej 

pomocy osobie skarżącej i informowali o następujących możliwościach:

- o poradnictwie specjalistycznym, 

- wsparciu finansowym, 

- konsultacji z psychoterapeutą, 

- asystentury rodziny.

Zaproponowano  również  pomoc  przez  wszczęcie,  zgodnie  z  przepisami, 

procedury Niebieskiej Karty. W tym miejscu należy również dodać, że skargę na 

podejmowane czynności przez Zespół Interdyscyplinarny i założenie Niebieskiej 

Karty,  według  właściwości  zbadał  Wojewoda.  Po  dokonaniu  pełnej  analizy 

dokumentów Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Przewodnicząca 

Komisji dodała, że protokoły z posiedzeń komisji są do wglądu w biurze rady, 

każdy  radny  który  chciał  się  z  tym  zapoznać,  mógł  się  zapoznać.  Są  tam 

dokumenty,  materiał  jest  dosyć  obszerny.  Komisja  zakończyła  posiedzenie  w 

dniu 6 listopada 2015r., uznała skargę za bezzasadną.

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

sprawie?

Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc  Przewodniczący 

Rady przeszedł do głosowania uchwały i zapytał, kto z Państwa radnych jest za 

uznaniem  przedmiotowej  skargi  na  działalność  Kierownika  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej  za  bezzasadną.  W  wyniku  głosowania  przy  14  głosach  „za”,  0 

„przeciw” i 1 „wstrzymującym się” skarga na działalność Kierownika Ośrodka 

Pomocy  Społecznej  w Żarowie  została  uznana za  bezzasadną. Po  głosowaniu 

Przewodniczący Rady poprosił o wpisanie słowa „bezzasadna” do treści uchwały. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XV/113/2015

Pkt.  2.  wprowadzenia  zmian  w  budżecie  gminy  Żarów  na  2015  rok. 

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz omówiła projekt niniejszej uchwały.

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



przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy wykonawca jednoznacznie zdeklarował, że 

te środki wykorzysta?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że tak.

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał,  czy  to  będzie  opiewało  na  wystawienie 

rachunku, czy faktury za zakup materiałów, czy tylko na konkretną robotę?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała,  że tak, za samą usługę budowy 

basenu przyszkolnego. Wystarczy wydać środki, które otrzymamy bez udziału 

własnego  gminy  w  dofinansowaniu.  Nie  ma  tu  żadnej  relacji,  która  ma  być 

zachowana. Mamy wydać pieniądze, które otrzymamy.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o 

opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  radny  Mariusz  Borowiec 

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

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

„wstrzymujących się” uchwała została przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr XV/114/2015

Pkt.  3.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów. 

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Przewodniczący obrad 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.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  radny  Mariusz  Borowiec 

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

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

„wstrzymujących się” uchwała została przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.



 Załącznik nr 8

Uchwała Nr XV/115/2015

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 9

Przewodniczący Rady powiedział, że w sprawozdaniu należy poprawić termin. 

Zamiast „od 9 września 2015r.” powinno być „od 9 listopada 2015r.”

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.  Radna  Zuzanna  Urbanik zgłosiła  wniosek  w  sprawie  zamontowania 

oświetlenia przy nowo powstałej świetlicy w Bożanowie. Jest tam bardzo ciemno.

2. Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy droga w kierunku Żarów – Bożanów jest 

drogą gminną i czy jest możliwość wyznaczenia linii środkowej na tej drodze?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  swego  czasu  była  to  droga 

powiatowa i występowaliśmy z tym samym wnioskiem do Starosty, dokładnie do 

Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, odpowiedź była, że jest zbyt wąska i to 

uniemożliwia wyznaczenie odrębnych pasów. Sprawdzimy to jeszcze.

3. Radny Mariusz Borowiec zapytał, kiedy będzie wyremontowany chodnik od 

ul. Armii Krajowej, cała ul. Kręta.

Radna  Zuzanna  Urbanik  zaprosiła  wszystkich  radnych  na  Bal  Sołtysa  do 

Wierzbnej 16.01.2016r. Na godz. 20:00.

4.  Radny Tadeusz Pudlik  zwrócił  się  z  prośbą,  aby wystąpić  do  Komitetów 

Wyborczych PiS i PO o usunięcie plakatów wyborczych, ponieważ termin upłynął 

24.11.2015r.

5. Radny Tadeusz Pudlik  poprosił pana Przewodniczącego o zwołanie komisji 

sportu  w  możliwie,  jak  najszybszym  czasie  i  zwrócił  się  z  prośbą,  aby  pan 



Przewodniczący, jak będzie zwoływał komisję sportu, żeby nie było tak, jak na 

poprzedniej komisji,  że było 15 kibiców, to nie jest miejsce. Radny powiedział, 

rozumiem,  że  mają  prawo być  na komisji  również  mieszkańcy,  tylko  nie  ma 

miejsca do dyskusji, bo są przepychanki słowne, nie ma żadnej merytoryki. Na 

posiedzeniu komisji nie było żadnego wniosku, nic z tego nie wyciągnęliśmy. W 

związku z tym mam prośbę, aby zrobić taką komisję, jest nowy prezes, można go 

zaprosić i ewentualnie porozmawiać o przyszłości klubu.

Przewodniczący Rady zapytał, jaki byłby to temat?

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że KS „Zjednoczeni”.

6. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy radni nie powinni mieć trochę miejsca na 

łamach  Gazety  Żarowskiej?  Relację  z  posiedzenia  Rady  są  w  zasadzie 

szczątkowe, jest jedno, czy dwa omówione zagadnienia, a my mamy dosyć dużo 

pytań, dosyć dużo jest interpelacji, a już minął rok i myślę, że każdy z radnych 

też chciałby jakiś kawałek napisać o swojej działalności.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  już  lada  chwila  będziemy  pisać 

sprawozdania z działalności komisji, więc będzie możliwość wykazania tego co 

się zrobiło i będzie to zamieszczone w Gazecie Żarowskiej.

7.  Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  w  związku  z  otrzymaną  odpowiedzią  na 

interpelację,  dotyczącą sekcji  młodzieżowej  i  kobiecej  w OSP oraz  naboru do 

nich. Radny zapytał, czy w zadaniach i celach straży nie jest powoływanie sekcji 

kobiecych, młodzieżowych, dziecięcych myślę, że powinni to robić, tak chyba jest 

na  wioskach?  Czy  u  nas  w Żarowie  powoływali,  występowali,  czy  jest  jakaś 

inicjatywa strażaków, żeby ogłosić nabór?

Radny Waldemar Ganczarek powiedział, że jest to na zasadzie dobrowolności, 

kto chce to przychodzi. Syrena wyje to jest zbiórka, jest znak, wtedy kto chce 

przyjść, może przyjść i wtedy podzielić się swoimi wiadomościami, informacjami.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że ogólnych wiadomościach na ten temat nic 

nie  ma.  Nigdy  nie  czytałem w  Gazecie  Żarowskie,  że  miejska  straż  pożarna 

ogłasza nabór chętnych.



Radny Waldemar Ganczarek  powiedział, że każda remiza ma swoją tablicę, i 

kto chce może sobie przeczytać o spotkaniach.

Radna Powiatu Świdnickiego Urszula Ganczarek  przypomniała,  że  OSP,  to 

stowarzyszenia,  tak samo jak każde inne stowarzyszenie  nie ogłasza żadnego 

naboru, jeżeli ktoś chce wziąć udział w pracach, albo zapisać do stowarzyszenia 

to są procedury i nie ma żadnych naborów na przyjmowanie do stowarzyszeń, 

fundacji i innych tego typu organizacjach.

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  dzieci  z  drużyn 

młodzieżowych  dopowiem  tylko  do  tego,  o  czym  powiedziała  pani  radna 

powiatowa,  że  nasze  wszystkie  jednostki  OSP  uczestniczą  w  pokazach, 

prezentacjach dla mieszkańców, robią próbne ewakuacje w szkołach dla dzieci, 

także ten kontakt strażak - dziecko – młodzież ona ma cały czas miejsce. Oprócz 

tego robią ewakuacje, które są przewidziane przepisami prawa i takie życzenie 

jest z naszych zakładów przemysłowych, robią to dla nich. To nie jest tylko i 

wyłącznie jeżdżenie do wypadku, czy jeżdżenie do pożaru. Kontakt jest, osoby 

zainteresowane na pewno mają dostęp.

Radny Norbert Gałązka  zwrócił  się z prośbą do pana Przewodniczącego,  czy 

mógłby  przywołać  do  porządku radnego Tadeusza  Pudlika,  aby  nie  uprawiał 

kłamliwych  monologów  i  przed  wszystkimi  radnymi  opowiadać  niestworzone 

historie,  nie  tylko  na  tej  sesji  ale  także  na  pozostałych,  odnośnie  klubu 

sportowego „Zjednoczeni” Żarów.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  myślę  że  wiele  spraw  można  rozwiązań 

podczas posiedzenia komisji.

Radny Tadeusz Pudlik zwrócił się z prośbą, aby zwołać komisję merytoryczną.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  na  komisji  również  w  części 

merytorycznej miałem olbrzymią przyjemność i satysfakcję, ponieważ odbiór był 

rewelacyjny. Zaprezentowano plany rozwojowe w zakresie obiektów sportowych, 

jest to jak najbardziej przedmiotem pracy komisji. Mieszkańcy, którzy przyszli 

zadawali  pytania,  uzyskiwali  odpowiedzi,  więc  nie  wiem,  czy  można  to  było 

nazwać niemerytoryczną pracą komisji.



Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że radni nie otrzymali porządku zebrania i 

nie wie, czy to co pan Burmistrz przedstawił było w porządku spotkania.

Przewodniczący Rady powiedział,  że  porządek  zebrania  był  przedstawiony  i 

przekazany  na  początku spotkania  przez  Przewodniczącego  i  nikt  nie  wniósł 

zastrzeżeń do tego porządku.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że  dlatego  prosi  aby odbyła  się  komisja, 

porozmawiamy,  ja  wyłuszczę  swoje  argumenty  i  wtedy  ewentualnie  pan 

Przewodniczący się do nich odniesie.

Radny Norbert Gałązka powiedział, że nie sposób zabronić komuś przyjść na 

taką komisję z tego względu, że kibice bardzo żyją tym klubem, a wśród kibiców 

są przede wszystkim rodzice dzieci, którzy grają w tym klubie. Nikomu nie będę 

zabraniał przyjść na taką komisję, a też nie wiem, czy Statut Gminy i nasza 

praca radnych pozwala na to, aby robić tajne komisje. Nie wydaje mi się, żeby 

tak było.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  na  komisję  ma  prawo  każdy  przyjść  i 

zaproponował zakończenie dyskusji w tym temacie.

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

przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący obrad  powiedział,  że  w biurze  rady dostępna jest  opinia 

wraz z uzasadnieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą „KCP ALUMINIUM CASTING” – chodzi o 

planowaną budowę odlewni aluminium na terenie Podstrefy Żarów.

2.  Przewodniczący  obrad  powiedział,  że  Burmistrz  przekazał  Radzie  List 

Intencyjny,  w  którym PKP,  jak  i  Gmina  Żarów  deklarują  wspólną  realizację 

projektu przebudowy dworca kolejowego w Żarowie.

3. Przewodniczący obrad  powiedział, że Starostwo Powiatowe w Świdnicy  w 

dniu  1  grudnia  2015r.  przeprowadziło  dowód  z  oględzin  terenu  firmy  EKO 

SERWIS  –  oddział  Żarów.  Ustalenia  z  oględzin  zostały  przekazane  do 

Komisariatu  Policji  w  Żarowie,  Prokuratury  Rejonowej  w  Świdnicy,  Urzędu 



Miejskiego w Żarowie i do Firmy EKO Serwis w Sochaczewie. Kopia pisma jest do 

wglądu w biurze rady. Przewodniczący Rady dopowiedział, że opinię przekazał 

Przewodniczącemu Komisji ds. Ochrony Środowiska i poprosił o dołączenie jej do 

dokumentacji zgromadzonej przez komisję.

4.  Przewodniczący  obrad  powiedział,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa 

przekazała:

- Opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Żarów  przedstawionej  wraz  z  projektem  budżetu  na  2016r.  Opinia  jest 

pozytywna.

- Opinię o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Żarów przedstawionego w 

projekcie uchwały budżetowej na 2016r. Opinia jest pozytywna.

- Opinię o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2016. Opinia jest 

pozytywna.

Przewodniczący Rady  powiedział,  że opinie te są dostępne w biurze rady i 

poprosił radnych i komisję ds. budżetu i gospodarki o zapoznanie się z nimi.

Wobec  wyczerpania  przedmiotowego  punktu  porządku  obrad  Przewodniczący 

obrad przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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

dnia 19 listopada 2015r.

Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż protokół był udostępniony 

do  wglądu  w  Biurze  Rady  Urzędu  Miejskiego  w  Żarowie  oraz  podczas 

obrad sesji, w celu naniesienia ewentualnych uwag. Uwag do protokołu 

nie było, więc Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku 

którego przy 15 głosach „za” przedmiotowy protokół został przyjęty przez 

Radę Miejską w Żarowie.

Ad. VIII. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Żarowie Pan Roman Konieczny oznajmił,  iż 

wyczerpany  został  porządek  obrad,  po  czym  zamknął  obrady  sesji  Rady 



Miejskiej w dniu 10 grudnia 2015 roku, wypowiadając formułę: „Zamykam XV 

Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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


