
Protokół Nr VIII/2015

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 28 maja 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 VIII 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,  Skarbnik Gminy 

Renata Dawlewicz. 

Przewodniczący Rady przywitał osoby obecne na sesji: radnych Rady Miejskiej w 

Żarowie, radną Powiatu Świdnickiego panią Urszulę Ganczarek oraz Sołtysa wsi 

Pyszczyn pana Ryszarda Pawlika.

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? 

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że we właściwym terminie został radnym 

przekazany projekt uchwały, który w porządku obrad nie ma swojego numeru, a 

jest on niezbędny z uwagi na procedurę pozyskania środków dla mieszkańców, 

którzy  będą  włączali  się  w  system  kanalizacji  wybudowanej  w  Wierzbnej, 

Bożanowie  i  Żarowie  oraz  dotyczy  regulaminu  związanego  z  możliwością 
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pozyskania  dla  tych  mieszkańców  środków  zarówno  pożyczkowych,  jak  i 

dotacyjnych  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska,  ponieważ 

merytorycznie projekt jest związany z projektem uchwały nr 1 i dotyczy dokładnie 

tego samego zagadnienia, dlatego proszę o wniesienie poprawki i ten nowy projekt 

aby był wprowadzony z numerem 2 do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady powiedział, że propozycja pana Burmistrza jest taka, aby do 

porządku  obrad  dodać  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zasad 

postępowania  przy  udzielaniu  dotacji  celowej  na  realizację  przedsięwzięcia 

polegającego na budowie podłączeń budynków do istniejącego systemu kanalizacji 

sanitarnej w Gminie Żarów. Przedmiotowy projekt byłby nr 2, a kolejne numery 

przesunęły by się o jeden punkt w górę.

Pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc  Przewodniczący Rady 

przeszedł  do  głosowania  zmiany  do  porządku  obrad,  zgłoszonej  przez  pana 

Burmistrza. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” zmiana do porządku obrad 

została  przyjęta.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  przegłosowania 

całego  porządku obrad, w wyniku którego przy 15 głosach „za” porządek obrad 

został przyjęty.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt. 1.  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Podłączenie 

budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt uchwały nr 1 i 2. Obydwa projekty 

dotyczą możliwości skorzystania przez mieszkańców, ale też przez Gminę z dotacji 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, połączonej z pożyczką. Dotacja 

obejmuje  45%  kosztów  wykonania  przyłącza  kanalizacyjnego  wartość  netto, 

również  wartość  netto  45% jest  to  możliwa  do  uzyskania  pożyczka,  niezbędny 

wkład własny to jest 10% plus VAT od całości. Łącznie będzie to około 50 osób. 

Trzy przyłącza będą dotyczyły przedsięwzięcia gminnego, to jest świetlica wiejska 

w Wierzbnej, remiza w Wierzbnej i szatnia w Wierzbnej, w Bożanowie wykonaliśmy 

przyłącze z uwagi na konieczność dokonania odbiorów budowanych świetlic.  W 
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marcu zostały zakończone ostateczne prace budowlane na terenie Żarowa, które 

umożliwiają  wpięcie  wszystkich  chętnych  do  tych  sieci.  21  maja  Sejmik 

Województwa  Dolnośląskiego  uchwalił  wprowadzenie  trzech  miejscowości 

Bożanów, Wierzbna i Łażany do aglomeracji kanalizacyjnej wspólnej dla Żarowa i 

Jaworzyny, jest to bardzo ważne dlatego, że wykonanie w tych miejscowościach 

stwarza możliwość wskazania kolejnej miejscowości bez narażenia nas na płacenie 

kar od 1 stycznia 2016 roku za zbyt mały wskaźnik odprowadzenia ścieków na 

terenie aglomeracji. Na terenie aglomeracji jest miasto Żarów, jest Jaworzyna jako 

miasto, są Piotrowice i Pastuchów, które też nie mają kanalizacji. Jeżeli chodzi o 

Łażany mamy pozwolenie na budowę i przymierzamy się do złożenia wniosku do 

Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Około 15 czerwca 

chcemy  złożyć  wniosek  do  WFOŚiGW  o  dofinansowanie  objęte  tymi  dwoma 

uchwałami,  następnie  do 15 lipca chcemy już wyłonić wykonawcę robót,  będą 

wówczas znane ostateczne koszty  dla  każdego  z  mieszkańców, bo  w tej  chwili 

każdy z mieszkańców ma informację ile to będzie kosztowało, są one przygotowane 

na podstawie wyliczeń własnych zakładu wodociągów. Wynik z przetargu może 

być i pewnie będzie inny. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała wówczas miejsce 

między 15 lipca, a 15 września tego roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że w uzasadnieniu do tej uchwały znalazły się 

błędy literowe do poprawienia, następnie 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. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki 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 4

Uchwała Nr VIII/63/2015

Pkt.  2.  zasad  postępowania  przy  udzielaniu  dotacji  celowej  na  realizację 

przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  podłączeń  budynków  do  istniejącego 
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systemu kanalizacji  sanitarnej  w Gminie  Żarów. Przedmiotowy projekt  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że ten regulamin jest przeniesiony na 

indywidualne umowy, które zostały przedłożone mieszkańcom.

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 Komisje. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Mieczysław  Myrta 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 VIII/64/2015

Pkt 3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Burmistrz  Leszek  Michalak  omówił  projekt  niniejszej  uchwały.  Dodatkowe 

środki lokujemy przede wszystkim na drogi, chodniki, oświetlenia. Około 100.000 

zł  mamy  pozyskane  z  tytułu  opłat  na  cmentarzu  i  chcemy  te  pieniądze 

przeznaczyć  przede  wszystkim  na  cmentarzach  komunalnym  w  Żarowie, 

komunalnym  w  Wierzbnej  poprzez  wykonanie  niezbędnych  prac,  w  tym 

remontowych kaplicy, ale też innych prac, tak jak będą jeszcze środki spływały.  

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. 
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Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach „za”,  0 

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

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 8

 Uchwała Nr VIII/65/2015

Pkt  4. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

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. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach „za”,  0 

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

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 10

 Uchwała Nr VIII/66/2015

Pkt 5.  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na 

terenie  Gminy  Żarów. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

        Załącznik nr 11

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był 

omawiany  na  komisji,  następnie  otworzył  dyskusję  i  zapytał  radnych,  czy  są 

pytania do przedmiotowego projektu uchwały?                   
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Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że po raz pierwszy przedstawiony został 

projekt uchwały o tej treści. Uchwalona już była przez państwa w budżecie na ten 

rok,  w  ramach  środków  przeznaczonych  właśnie  na  ten  cel  i  wsparcie  prac 

konserwatorskich  na  obiektach  wpisanych  do  rejestru  zabytków.  Procedura 

wymaga tu w tym przypadku przeprowadzenia  również prac weryfikacyjnych i 

opiniodawczych przez komisję. Z ramienia Rady Miejskiej Przewodnicząca Komisji 

ds. Oświaty i Kultury uczestniczyła w pracach tej komisji. Wpłynęły trzy wnioski, 

dwa  wnioski  mogły  być  przez  komisję  pozytywnie  rozpatrzone,  jeden  wymagał 

uzupełnienia.  W  momencie  gdy  spłyną  wszystkie  dokumenty  komisja  będzie 

musiała dalej pracować.

Radna Iwona Nieradka dopowiedziała, że w komisji uczestniczyła pani Sekretarz, 

pani  Konserwator  Zabytków  i  pracownik  Urzędu  Miejskiego.  Wpłynęły  trzy 

wnioski, dwa z nich zostały pozytywnie rozpatrzone, bo były kompletne. Ostatni 

wniosek nie  miał  kompletnych  dokumentów,  należy  je  złożyć  do  15  czerwca  i 

wniosek będzie ponownie rozpatrzony.

Burmistrz Leszek Michalak  dopowiedział,  że niezbędnym jest,  aby w pracach 

komisji  uczestniczył  Konserwator  Zabytków,  uczuliła  mnie  na  to  pani 

Konserwator, ponieważ nie zrobiono takiej procedury w Ząbkowicach Śląskich i 

cała praca komisji poszła na marne, bo ustawa mówi wyraźnie, że gmina może 

prace  konserwatorskie  dofinansować,  a  tam  się  okazało,  że  przeznaczono 

pieniądze na temat nie objęty pracami konserwatorskimi.

Sekretarz Sylwia Pawlik dopowiedziała, że jeżeli Kościół jest wpisany do rejestru 

zabytków, nie oznacza to, że wszystkie w nim elementy podlegają dofinansowaniu 

z Unii. Dofinansowaniu podlegają tylko elementy zabytkowe.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy te dotacje będą z budżetu gminy? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak.

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisje.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
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Przewodniczący  Rady przeszedł  do głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0 

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

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 12

 Uchwała Nr VIII/67/2015

Pkt 6. zmiany Uchwały nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 marca 

2015 roku w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla 

przedsiębiorców na terenie Gminy Żarów. Projekt przedmiotowej uchwały stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt przedmiotowej 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. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  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 14

Uchwała Nr VIII/68/2015

Pkt 7. zmiany Uchwały nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 grudnia 

2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia 

ich  składów  osobowych. Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 5 maja br. wpłynął wniosek od pana 

Kazimierza  Kozłowskiego  dotyczący  rezygnacji  z  pracy  w  Komisji  Rewizyjnej  i 

wyrażenia  chęci  pracy  w  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i 

Ochrony Środowiska. W dniu 5 maja br. wpłynęło pismo pani Barbary Zatoń o 
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chęci pracy w Komisji Rewizyjnej, stąd przygotowany i przedłożony radnym projekt 

uchwały. Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni 

mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy pani Barbara Zatoń wypisała się z Komisji 

ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego?

Radna Barbara Zatoń odpowiedziała, że nie.

Więcej  pytań  nie  było,  więc  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 16

Uchwała Nr VIII/69/2015

Pkt.  8.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

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

Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  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 18

Uchwała Nr VIII/70/2015

Pkt.  9.  przystąpienia  do  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego gminy  Żarów. Przedmiotowy projekt  uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 19
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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.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały,  w  wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

       Uchwała Nr VIII/71/2015

Pkt.  10.  przystąpienia  do  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarowa, gmina Żarów.  

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

    Załącznik nr 21

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.   

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały.  W  wyniku 

głosowania  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących  się”  przyjęła  przedmiotową  uchwałę. Przedmiotowa  uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

             Uchwała Nr VIII/72/2015

Pkt. 11.  zmiany uchwały nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 

października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie  miasta Żarów,  gmina Żarów. 

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 23

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Radny Waldemar Ganczarek zapytał, o jaką wysokość chodzi?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że 43 metry mają te silosy.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący 

obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.   

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały,  w  wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Uchwała Nr VIII/73/2015

Pkt.  12.  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla 

linii 400kV w obrębach: Wierzbna, Bożanów, Kalno, Gołaszyce i Siedlimowice w 

gminie  Żarów.  Przedmiotowy projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu. 

Załącznik nr 25

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.   

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

10



Przewodniczący  Rady  przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały,  w  wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

Uchwała Nr VIII/74/2015

Pkt.  13.  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla 

obszarów  położonych  w  obrębie  miasta  Żarów.  Przedmiotowy  projekt  uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 27

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.   

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały,  w  wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Uchwała Nr VIII/75/2015

Ad. IV. 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 29

Burmistrz Leszek Michalak przedstawił informację dotyczącą przegłosowania na 

ostatniej  sesji  przystąpienie  do  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego dla kopalni Łażany, mówiliśmy wtedy przy jednym głosie przeciw, 

że interpretujemy tak naprawdę zdanie nas wszystkich, że jak się kopalnia nie 
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wywiąże wobec ludzi,  to nie ma szans na uchwalenie. W międzyczasie wpłynął 

protest podpisany przez chyba wszystkie rodziny z Krukowa właśnie mówiące o 

tym, że kopalnia się nie wywiązała.

Radny Tadeusz  Pudlik zapytał  o  Zarządzenie  nr  62/2015 Burmistrza  Miasta 

Żarów w sprawie szczegółowych zasad korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój 

Rynek” w Żarowie, czy można otrzymać treść tego regulaminu? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak.

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. V.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

1. Radny Tadeusz Reruch złożył interpelację w sprawie chodnika na ul. Górniczej 

w Żarowie, który jest załamany koło studzienki kanalizacyjnej. Należy podnieść 

ok. 4 m² kostki. Wzrokowo ta różnica jest niewyczuwalna, ale można się potknąć, 

występuje różnica terenów.

2.  Radny  Tadeusz  Reruch zapytał,  czy  żywopłoty  na  ul.  Górniczej  będą 

przycinane  przez  Gminę,  ponieważ  tam niektórzy  mieszkańcy  sami  przycinają 

żywopłoty przed swoimi posesjami?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to, co gmina sadziła, jest oddzielone 

pasem chodnika i to jest gminny żywopłot, który przycinamy, natomiast na ul. 

Chrobrego jest to żywopłot należący do Powiatu.

3. Radny Robert Kaśków powiedział,  że  na spotkaniu Walnego Zgromadzenia 

Spółdzielczego ustalono zakres tego co uważają za najpilniejsze do rozwiązania i za 

najpilniejsze uznano drogi osiedlowe oraz parkingi. Pani Prezes zobowiązała się, że 

w tej sprawie będzie rozmawiała z Panem Burmistrzem. W trakcie dyskusji pojawił 

się jeden wniosek mieszkańców z ul. Kazimierza Wielkiego o remont ulicy, a jeżeli 

nie ma szans, to przynajmniej aby nadlać ostatnią studzienkę. Nie da się tam 

ominąć tej studzienki. Stąd pomysł i prośba mieszkańców do Pana Burmistrza, że 

jeżeli nie ma szans na remont, to koniecznie trzeba „nadlać” tą studzienkę. Ona 

rzeczywiście  wymaga  omijania,  jeśli  ktoś  tego  nie  wie,  to  może  uszkodzić 
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zawieszenie samochodu.

4. Radny Robert Kaśków przedstawił pismo mieszkańca, w związku z mandatem 

jaki dostał za parkowanie na ul. Chrobrego. Chodzi o to, że kierowcy parkują na 

skrawku na ul. Chrobrego, tam gdzie nie można i Policja dwa razy już ukarała 

mandatami  tych  parkujących.  Problem  jest  taki,  że  część  mieszkańców  się 

przyzwyczaiła  parkować  tam,  gdzie  nie  można  i  teraz  nagle  każemy  ich 

mandatami.  Może wystarczyło  by zwykłe pismo do Pana Komendanta.  Wczoraj 

przeszliśmy  się  z  radnym  Tadeuszem  Reruchem  i  tam  za  Pomnikiem  Trzech 

Krzyży, a przed wjazdem do garaży można zrobić 10-12 miejsc parkingowych. I to 

należy wykorzystać, bo tam ci ludzie nie mają gdzie parkować. Ludzie wystraszyli 

się Policji nie chcą płacić, ale również oczekują, że coś z tym zrobimy.

Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.         Załącznik nr 30

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  prace  trwają,  ale  nie  znamy  daty 

uruchomienia środków unijnych. Mamy w Żarowie towarzystwo rowerowe, które 

miało prezentowane te prace w toku i ścieżki rowerowe. Staramy się w pełnym 

kontakcie społecznym to realizować, żeby były to jak najlepiej zrobione projekty. 

Nie tak, jak to się wydaje urzędnikom, tylko tak jak będą wykorzystywane przez 

użytkowników. Taka nam przyświeca idea.

Radny  Tadeusz  Reruch  dopowiedział,  że  te  miejsca,  o  których  mówił  radny 

Robert Kaśków, to można by tam zrobić ok. 8 garaży.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że jeżeli ktoś łamie prawo, gdy źle parkuje, 

to dostaje mandat. Od tego jest Policja. Najpierw zwracamy się do Policji, żeby byli  

rygorystyczni, a potem, za trzy miesiące jak ludzie dostają mandaty, to zwracamy 

się żeby byli nierygorystyczni. To trzeba rozwiązać w inny sposób.

Radny Tadeusz Reruch dopowiedział, że te sytuacje należy rozładować, tak, żeby 

te parkingi zrobić, bo to jest jedyne rozwiązanie.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  nie  wyobraża  sobie  sytuacji,  że  pan 

Burmistrz  pisze  pismo  do  pana  Komendanta,  o  to  żeby  np.  nie  karać  za  złe 

parkowanie, za chwile będzie to przy każdym innym znaku zakazu, aby też nie 

karać. Jeżeli ktoś łamie przepis, a prawo jazdy otrzymał, to na przepisach się zna, 
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to trudno, żeby w tej chwili się odwoływać. Naganne jest to, że jedne osoby zostały 

ukarane,  a  inne  nie.  Ale  nie  można narzucać  panu Komendantowi,  że  w  tym 

miejscu nie karzemy, a w tym karzemy.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  w  piśmie  była  sugestia  o  dobre 

oznakowanie  drogi  i  wtedy jest  konieczne wystąpienie.  Czyli  pismo w zakresie 

oznakowania.

5. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, kto otrzymał odznaczenia „Złoty dąb”?

Przewodniczący Rady powiedział, że wiadomość ta będzie podana na uroczystej 

sesji Rady Miejskiej w dniu 05.06.2015r.

6. Radny Tadeusz Pudlik odczytał pismo, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w 

Żarowie i do radnego, w sprawie wybudowania spowalniacza na ul. Sportowej w 

Żarowie,  przy  budynku  nr  16.  Pismo  stanowi  załącznik  do  protokołu.  Radny 

poprosił o interwencję w sprawie.         Załącznik nr 31

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w ramach aglomeracji wałbrzyskiej 

otrzymaliśmy 5 mln na projekt warty 6 mln zł rewitalizacji miasta, z czego ok. 2,5 

mln  będzie  przeznaczone  na  remonty,  poprawę  bezpieczeństwa  na  drogach  w 

najstarszej części miasta, jest uwzględniona ul. Sportowa, Kopernika, Hutnicza, 

Puszkina,  czyli  ta  najstarsza  część  miasta,  ta  przebudowa  jest  przewidziana. 

Natomiast  to  jest  wniosek  odwrotny,  tam są  takie  dziury,  że  tam się  nie  da 

dojechać.

7. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację o przycięcie żywopłotu z ul. Górniczej 

na ul. Chrobrego, tam jest wysoki żywopłot, który zasłania widoczność.

8. Radny Tadeusz Pudlik zwrócił się do Przewodniczącego Komisji ds. Sportu, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej, aby raz na trzy miesiące zrobił komisję.  

Przewodniczący  Komisji  ds.  Sportu,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej 

odpowiedział, że każdy członek komisji może zwrócić się o zwołane komisji, jak 

jest temat. 

9. Radny Waldemar Ganczarek zwrócił się z interpelacją w imieniu zarządu OSP 

w  Żarowie,  w  sprawie  rozwiązania  problemu parkowania  na  wysokości  bramy 
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wjazdowej, po prawej stronie stoi hydrant, jest brama wjazdowa, przychodzi okres 

weekendu  sobota,  niedziela,  ten  wjazd  jest  notorycznie  zastawiany  na  całej 

długości  ulicy  Sportowej.  Cała  ta  ulica  jest  zastawiana  i  strażacy  apelują  o 

rozwiązanie  tego  problemu.  Myślę,  że  najprostszym  rozwiązaniem  byłoby 

postawienie jakiegoś znaku, np. zakaz zatrzymywania się i postoju.

10.  Radny  Waldemar  Ganczarek złożył  interpelację,  że  przy  remizie  jest 

kanalizacja  ona  jest  niedrożna,  strażacy  próbowali  na  zasadzie  motopompy 

udrażniać, ale gdzieś 2 metry przed studzienką jest zabite, trzeba to rozkopać i 

udrożnić.  Wynika to z  tego,  że woda, która wypływa ze studzienki  notorycznie 

zalewa remizę.

11. Radna Maria Tomaszewska zgłosiła prośbę w imieniu mieszkańców Łażan z 

ul.  Sportowej,  w trakcie  wyburzenia  komórek została zabrana brązowa brama, 

furtka i kawałek siatki, rodziny proszą, aby im to oddano.

Z-ca  Burmistrza  powiedział,  że  tam  był  problem,  mieliśmy  nakaz  Nadzoru 

Budowlanego  o  rozbiórkę,  bo  mieszkańcy  porobili  sobie,  jakieś  samowole. 

Prawdopodobnie  bramę  zabrano  przy  rozbiórce,  ale  jeżeli  sami  nie  potrafili 

zabezpieczyć tego odpowiednio wcześniej podczas tych prac, to ja nie jestem w 

stanie teraz tego odszukać.

Sołtys wsi Łażany dopowiedział, że pytał i odpowiedziano mu, że są w depozycie.

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki powiedział,  że  jeżeli  są  w  depozycie,  to 

oddamy. 

12.  Radny  Roman  Konieczny zapytał,  czy  jest  możliwość  zmiany  ruchu 

autobusów, które przejeżdżają przez Mrowiny, chodzi o to, aby autobusy mogły 

wjeżdżać w zatokę, która jest do tego przystosowana, a nie zatrzymywały się na 

ulicy Wojska Polskiego. Propozycja jest taka, aby spróbować skierować autobus 

jadący od strony Imbramowic w kierunku zatoki, na wysepce postawić przystanek, 

który jest w tej chwili po drugiej stronie i odwrócić go oczywiście w odpowiednią 

stronę, a z Żarowa będą wjeżdżały w zatokę i w tym momencie jest to zrobione tak 

jak to powinno być.
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Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  jest  po  uzgodnieniach  z  panem 

Starostą  w ślad  za  tymi  uzgodnieniami.  Wpłynęło  już  do  Urzędu  pismo,  będę 

Państwu  przedstawiał  na  najbliższej  sesji  w  celu  podjęcia  stanowiska  o 

przeniesienie na nasz stan ulicy Mickiewicza w Żarowie i ulicy Wojska Polskiego w 

Mrowinach.  Wykazałem panu Staroście,  zrozumiał  intencję  i  stąd to  działanie. 

Wykonujemy w tej chwili dokumentację projektową dla kanalizacji wsi Mrowiny 

oraz przebudowy rurociągu azbestowego, To wszystko jest w Wojska Polskiego. 

Szacowany koszt samego zajęcia pasa drogowego przy ul. W. Polskiego na całym 

przebiegu od Żarowa, to jest grubo ponad 1 mln zł i musielibyśmy panu Staroście 

zapłacić, wolę tę drogę przejąć, wyremontować, użytkować jako gminną. O to będę 

się do Państwa na najbliższej sesji zwracał, jest zrozumienie pana Starosty, są już 

działania  w  tym  kierunku.  Oznaczałoby,  że  od  1  stycznia  przyszłego  roku 

bylibyśmy już właścicielami  tych dróg.  Pan Starosta zadeklarował  wcześniejsze 

wyremontowanie drogi pozimowej i przedzimowej.

13. Radny Roman Konieczny  powiedział, że mieszkańcy Mrowin chcą podczas 

różnych turniejów, zawodów itd. pozyskać środki na wykonanie chodnika wokół 

stawu w kierunku Kościoła,  w kierunku ul.  Myśliwskiej,  żeby to połączyć z tą 

zatoką  autobusową,  ponieważ  tam  jest  błoto.  Chcemy  zakupić  materiał, 

krawężniki i byśmy przystąpili do prac. Sprawdziliśmy też, że to ścieżka gminna i 

chcemy zapytać, czy gmina by nam pomogła, jeżeli chodzi o sprzęt, o wykopanie i 

ułożenie tego chodnika.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że nie wyobraża sobie, jak jest inicjatywa 

mieszkańców, a my mielibyśmy ich zostawić. 

14. Radny Tadeusz Reruch zapytał o przejście dla pieszych koło Polo Marketu, 

czy nie ma możliwości jego usytuowania?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  kompetentne  służby  nie  wyraziły 

zgody, a zgadzam się, że przydałoby się. 

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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:
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1.  Przewodniczący Rady  powiedział,  że  wpłynęło  rozstrzygnięcie  nadzorcze,  w 

którym Wojewoda stwierdził nieważność § 2 ust. 1, § 3 ust. 2 i § 6 uchwały Nr 

VI/46/2015 z  dnia 12 marca 2015 w sprawie ustalenia  odpłatności  za  usługi 

świadczone w Przedszkolu Miejskim „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie oraz grupie 

żłobkowej  funkcjonującej  przy  Przedszkolu  Miejskim  „Bajkowe  Przedszkole”  w 

Żarowie.

2. Przewodniczący Rady  powiedział, że wpłynęła Uchwała składu orzekającego 

RIO  we  Wrocławiu  w  sprawie  opinii  o  możliwości  sfinansowania  deficytu 

przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014r. 

RIO wyraziło pozytywną opinię.

3. Przewodniczący Rady  powiedział, że wpłynęła Uchwała składu orzekającego 

RIO  we  Wrocławiu  w  sprawie  opinii  o  przedłożonym przez  Burmistrza  Miasta 

Żarów Sprawozdaniu rocznym z  wykonania  budżetu  za  2014 rok.  RIO wydało 

opinię pozytywną.

4.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  wpłynęło  pismo  od  Wojewody 

Dolnośląskiego, który wyraził  pozytywną opinię w sprawie zmian granic miasta 

Żarów.

5.  Przewodniczący Rady  powiedział,  że  wpłynęło  rozstrzygnięcie  nadzorcze,  w 

którym Wojewoda stwierdził nieważność uchwały Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w 

Żarowie  z  dnia  12  marca  2015r.  w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad 

zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie 

gminy Żarów w roku 2015.

6.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  wpłynęło  prawomocne  orzeczenie  w 

sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XLVIII/381/2014 Rady 

Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  15  maja  2014r.  w  sprawie  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Mrowiny, 

gmina Żarów.

7. Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 29.04.2015r. została przedłożona 

przez Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie Ocena zasobów pomocy 

społecznej  za  rok  2014 dla  Gminy  Żarów,  opracowana zgodnie  z  obowiązkiem 

17



nałożonym  w  znowelizowanej  ustawie  o  pomocy  społecznej.  Przewodniczący 

poprosił Komisję ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej o przeanalizowanie w/w 

oceny zasobów pomocy społecznej.

8. Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęła skarga od mieszkanki Żarowa 

na  działalność  Kierownika  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  sprawa  została 

przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

9. Przewodniczący Rady  powiedział, że wpłynęło pismo z Sądu Okręgowego w 

Świdnicy z informacją o wyborach ławników sądowych na nową kadencję w latach 

2016-2019.  Procedury  wyboru  zostały  ogłoszone  i  podane  do  publicznej 

wiadomości.

10.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  Burmistrz  przekazał  w  dniu 

19.05.2015r. Sprawozdanie finansowe Gminy Żarów za 2014 rok. Radni otrzymali 

w/w sprawozdanie. 

11. Przewodniczący Rady przekazał, że do Biura Rady wpłynęły życzenia z okazji 

25 lat samorządu terytorialnego od posłów, senatorów i różnych instytucji.

Wobec wyczerpania przedmiotowego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady 

przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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

dnia 16 kwietnia 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 15 głosach 

„za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” przedmiotowy protokół został przyjęty 

przez Radę Miejską w Żarowie.

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

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  Roman  Konieczny oznajmił,  iż 

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

w dniu 28 maja 2015 roku, wypowiadając formułę: „Zamykam VIII Sesję Rady 

18



Miejskiej w Żarowie”.

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