
Protokół Nr XVIII/2016

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 25 lutego 2016 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:15

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XVIII  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 Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy Renata 

Dawlewicz.

Przewodniczący Rady przywitał osoby obecne na sesji: włodarzy gminy, radnych, 

radną Powiatu Świdnickiego panią Urszulę Ganczarek oraz Sołtysa wsi Pyszczyn 

pana Ryszarda Pawlika.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad dostali radni 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 zawnioskował, aby do porządku obrad dodać projekt 

uchwały,  ponieważ  dzisiaj  otrzymaliśmy  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej pismo w sprawie dokonania zmiany uchwały 

Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w 

taki sposób, aby z samej uchwały wynikało, że przyjmuje się ten dokument do 

realizacji,  a  nie  tylko  się  go  zatwierdza.  Stąd  też  z  tą  korektą  w  uchwale 
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przedłożyłem Państwu projekt tej uchwały nic nie zmieniający poza spełnieniem 

tej  prośby.  Jesteśmy  w  trakcie  rozliczania  środków  dotacyjnych,  które  nam 

przyznano i to jest kwota na opracowanie tego Planu Niskoemisyjnego - 36.000 zł. 

Więc myślę, że nie jest to problem, aby w tytule i  w treści dopisać słowo: „do 

realizacji”.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  zmiany  porządku  obrad,  w 

związku z wnioskiem pana Burmistrza o dodanie punktu 6 do porządku obrad, 

czyli  rozpatrzenie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  do  realizacji  Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Żarów.  W wyniku głosowania radni Rady Miejskiej w 

Żarowie jednogłośnie dodali pkt 6 do porządku obrad, tj. rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Żarów.

Przewodniczący Rady powiedział, że pkt 6 został dodany do porządku obrad.

Więcej pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc Przewodniczący 

Rady przeszedł  do  głosowania  całego  porządku  obrad,  w  wyniku  którego 

jednogłośnie porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt. 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  wnosi  autopoprawkę  do  projektu 

uchwały,  który  radni  otrzymali  na  piśmie,  chodzi  o  wygasające  dzierżawy  we 

Wierzbnej  i  dokupienie  paska  drogi  od  właściciela  oraz  zakup  mieszkania  w 

Mrowinach. Autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik  nr 4

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania autopoprawki Burmistrza Miasta 

Żarów do projektu uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie  gminy 

Żarów na  2016  rok,  w  wyniku  którego  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących się” autopoprawka została przyjęta przez radnych Rady Miejskiej 

w Żarowie.

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

przedmiotowego projektu uchwały?
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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  z  przyjętą  autopoprawką,  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 5

Uchwała Nr XVIII/151/2016

Pkt  2. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  wnosi  autopoprawkę  do  projektu 

uchwały,  który  radni  otrzymali  na  piśmie,  chodzi  o  naturalną  konsekwencję 

przyjętych  zapisów  i  zmiany  w  zakresie  wykonania  roku  2015.  Autopoprawka 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik  nr 7

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania autopoprawki Burmistrza Miasta 

Żarów do projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

„wstrzymujących się” autopoprawka została przyjęta przez radnych Rady Miejskiej 

w Żarowie.

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  obrad przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały  z  przyjętą  autopoprawką,  w  wyniku  którego  przy  15  głosach  „za”,  0 

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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       Załącznik nr 8

Uchwała Nr XVIII/152/2016

Pkt  3.  uchwalenia  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i 

urządzeń kanalizacyjnych dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie.  Przedmiotowy projekt 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  wnosi  autopoprawkę  do  projektu 

uchwały. Autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik  nr 10

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania autopoprawki Burmistrza Miasta 

Żarów do projektu uchwały w sprawie  uchwalenia planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  dla  ZWiK  Sp.  z  o.o.  w 

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

się” autopoprawka została przyjęta przez radnych Rady Miejskiej w Żarowie.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Robert Kaśków zapytał, co to są rury A-C?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że są to rury azbestowo – cementowe.

Więcej 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  z  przyjętą  autopoprawką,  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 11

 Uchwała Nr XVIII/153/2015

Pkt  4. zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego 

odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 12

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  wnosi  autopoprawkę  do  projektu 
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uchwały,  który  radni  otrzymali  na  piśmie,  jest  to  edytorska  autopoprawka. 

Autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik  nr 13

Burmistrz Leszek Michalak  dopowiedział, że jeżeli chodzi o przyjęte propozycje 

dla Państwa, to dwie zmiany mamy do tego, co obowiązuje w stawkach za wodę i 

kanalizację. Jeśli chodzi o wodę to nic się nie zmienia, jeśli chodzi o kanalizację to 

nastąpiło  przeniesienie  produkcji  spożywczej  do  stawki  innej.  To  jest  jedna 

zmiana,  a  druga  to  nastąpiło  wprowadzenie  możliwości  kontroli  zakładów 

przemysłowych w zakresie jakości zrzucanych ścieków. Innych zmian w zakresie 

taryf nie ma.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania autopoprawki Burmistrza Miasta 

Żarów  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego 

zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzenia  ścieków  na  terenie  Gminy 

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

się” autopoprawka została przyjęta przez radnych Rady Miejskiej w Żarowie.

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  obrad przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały  z  przyjętą  autopoprawką,  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 XVIII/154/2016

Pkt  5.  nadania  nazwy  ulicy  w  mieście  Żarów. Przedmiotowy  projekt  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 15

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  wnosi  autopoprawkę  do  projektu 

uchwały, który radni otrzymali na piśmie, chodzi o mapę oraz o działki których są 

jeszcze dwie, które widać na nowej mapie. Należy więc dopisać numery działek w § 
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1  po  numerze  1060,  dopisać:  „1006/1  oraz  1056/1”.  Autopoprawka  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik  nr 16

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania autopoprawki Burmistrza Miasta 

Żarów do projektu uchwały  w sprawie  nadania  nazwy ulicy  w mieście  Żarów, 

która polega na nowym załączniku mapowym oraz dopisaniu w §1 po numerze 

działki 1060, „1006/1 oraz 1056/1”. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawki zostały przyjęte przez radnych 

Rady Miejskiej w Żarowie.

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 proponuje, aby nadać nazwę tej ulicy: ul. TARNAWSKA.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały  z  przyjętą 

autopoprawką oraz propozycją komisji oświaty i kultury w sprawie nadania nazwy 

ulicy w mieście Żarów, aby wpisać w miejsce nazwy ulicy: ul. TARNAWSKA. W 

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

„wstrzymujących  się” przyjęła  przedmiotową  uchwałę.  Przewodniczący  Rady 

poprosił o wpisanie do projektu uchwały ul. TARNAWSKA. Przedmiotowa Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 17

 Uchwała Nr XVIII/155/2016

Pkt 6. przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarów. 

Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

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 

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.
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       Załącznik nr 19

Uchwała Nr XVIII/156/2016

Ad. IV. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Żarowie za 2015 rok.

Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 20

Przedmiotowe  Sprawozdanie  odczytała  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej 

Barbara Zatoń.

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

przedmiotowego Sprawozdania? 

Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący obrad zamknął  dyskusję  i przeszedł  do 

kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie otrzymali radni w materiałach 

na sesję i zapytał, czy są pytania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 21

Burmistrz Leszek Michalak w uzupełnieniu do sprawozdania z pracy powiedział, 

aby  nanieść  tam dwie  poprawki  mianowicie  w zarządzeniu  nr  27 zamiast  „do 

sprzedaży” ma być „do dzierżawy” oraz na str. 5 w Referacie Rozwoju w czwartym 

myślniku zabrakło po Przyłęgowie, Mielęcina i poprosił o jego dopisanie. Burmistrz 

poinformował  radnych o ostatnim spotkaniu, jakie  miało  miejsce w Urzędzie  z 

panem  Dyrektorem  Pawłem  Kaśków.  Gminy  podlegają  nowemu  przeliczeniu 

sposobu  użytkowania  zarówno  gruntów  rolnych  jak  i  terenów  zabudowanych. 

Bardzo  wyraźnie  wynikało  z  dyskusji,  ze  jest  mnóstwo  błędów  i  niestety  nie 

docierają te informacje do rolników, a są błędy. Jest bardzo krótki czas, aby w 

sposób  bezkolizyjny  móc  zainterweniować  u  pana  Dyrektora.  Pan  Dyrektor  P. 

Kaśków na zebraniu wyraził chęć osobistego spotkania się z każdym i u niego w 

gabinecie  spojrzenie  na  to  czego  dotyczą  te  nowe  przeliczenia.  Bo  to,  że  nam 

wzrosła powierzchnia gminy o 38 ha to fajnie, ale w momencie kiedy to zaczyna 

dotykać konkretne osoby, następuje zmiana sposobu użytkowania, to się wiąże 

nawet  z  drastycznymi  zmianami  podatkowymi,  a  niestety  wadliwie 

przeprowadzonymi przez firmę z Warszawy, która została tu przez rząd ściągnięta. 
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To  jest  proces,  który  przebiega  w  całej  Polsce.  Z  tej  narady  drażliwe  wątki 

dotyczyły, wadliwych określeń powierzchni nieruchomości u osób prowadzących 

działalność gospodarczą na terenie wiejskim. Jeżeli znacie Państwo te osoby to jest 

prośba,  aby podejść  i  zwrócić  im uwagę i  spróbujcie  się  dowiedzieć  co  jest  w 

waszych  rejonach,  żeby  nie  było  za  późno.  Następnie  powierzchnia  od 

nieruchomości  u osób,  które wybudowały nowe domy, tu jest  związane z  inną 

interpretacją przepisów. Trzeci element, obarczony olbrzymimi wadami, dotyczący 

osób posiadających duży rolniczy park maszynowy, przede wszystkim trzymany 

poza zabudowaniami i różne interpretacje terenów. To jest poważny problem, jeżeli 

Państwo  znacie  takie  osoby,  to  postarajcie  się  dotrzeć  do  tych  osób  niech 

sprawdzą, potem będą musieli ponosić koszty i dużo niepotrzebnych negatywnych 

emocji. Staramy się rolnikom pomóc, ale trzeba dotrzeć do nich.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, odnośnie Zarządzenia nr 16 w sprawie zamiany 

nieruchomości oraz w referacie nieruchomości jest napisane o zamianie działki nr 

535  położoną  w Bukowie  na  działkę  nr  973  położoną  w Żarowie,  czy  to  była 

zamiana dla nas korzystna?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to osoba, która notorycznie nie 

płaciła podatków i na terenie strefy ekonomicznej posiadała swoją działkę. Osoba 

zgodziła się na taką zamianę, bo zmusić nie można. Chodziło o to, aby utrzymał 

nadal  status  krusowski,  jednocześnie  odliczając  wszelkie  zadłużenia  i  wartość 

działki i dokonaliśmy zamiany na strefie.

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. VI.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

1.  Radny  Robert  Kaśków zapytał,  czy  już  jest  plan  sytuacyjny  lub  projekt 

parkingu wokół basenu, z przeznaczeniem docelowym na basen?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  do  końca  marca  mają  być 

zakończone roboty budowlane, dotyczące obiektu wewnątrz i parkingu. Natomiast 

mamy  świadomość,  że  będzie  to  mało.  W  związku  z  tym  chcemy  wykonać 

dodatkowe  miejsca  parkingowe  przy  parkingu,  który  jest  z  tyłu  Gminnego 
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Centrum, połączyć go z Aleją Korczaka, powiększając przy zachowaniu przepisów 

prawa. Natomiast ten pierwszy podstawowy parking ma być zrobiony do końca 

marca.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, ile tam będzie miejsc?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie pamięta, na pewno zajazd dla 

autokarów, dla osób niepełnosprawnych.

Radny  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  że  tam bardzo  często  parkują  samochody 

ciężarowe i autobusy i nie będzie miejsc dla tych, którzy przyjeżdżają na basen.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ten teren jest własnością Agencji 

Nieruchomości Rolnych, my dostaliśmy zgodę na utwardzenie go. Przed kilku laty 

działały przepisy na podstawie, których wystąpiliśmy o nieodpłatne przekazanie, 

przez  kilka  lat  te  przepisy  zostały  zmienione  i  pod  obszary  komunikacji  nie 

przekazywano gminom. Jeżeli chodzi o parking szutrowy, to jestem po spotkaniu z 

nowym Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych, który wyraża chęć podjęcia 

pracy w tym kierunku i ważne, że takie możliwości się pojawiają, mam nadzieję, że 

do tej dobrej intencji pójdą dobre prace.

Radny  Tadeusz  Reruch  powiedział,  że  na  odbytym  spotkaniu  Spółdzielni 

sugerował o miejscach parkingowych przy boisku, wjazd byłby od ulicy Górniczej.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  tego  zimą  się  nie  robi.  Z 

oszczędności z zimy realizujemy miejsca parkingowe, chodniki to jest ten priorytet. 

Chcemy zacząć to już podsumowywać.

Radny  Robert  Kaśków  zapytał,  czyli  nie  wiemy  docelowo  ile  tych  miejsc 

parkingowych wokół basenu będzie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wiemy, tylko ja tych dokumentów 

nie mam, to jest wszystko w dokumentacji.

Radny Robert Kaśków dopytał, ponieważ na spotkaniu Spółdzielnia wystąpiła z 

ciekawym pomysłem,  aby  dorobić  do  40  miejsc  parkingowych,  tylko  jaka  jest 

struktura  własności  tej  drogi  pomiędzy  Kazimierza  Wielkiego  a  nowo 

wybudowanymi budynkami, prostopadle wybudowanymi do ul. Krzywoustego i K. 
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Wielkiego. Tam jest droga przeciw pożarowa to jest droga gminna, gruntowa, czy 

jest naszą własnością?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  to  jest  ulica.  Musimy 

przeanalizować  możliwości  parkingowe.  Natomiast  poprzez  zrealizowanie  tego 

fragmentu parkingu, o którym mówię połączymy się też z istniejącym parkingiem 

niewykorzystywanym po drugiej stronie boiska między Orlikiem, a kortami. Każdy, 

kto będzie wjeżdżał i nie będzie miał miejsca, to kolejne będzie zajmował. Jest to 

bez wyjazdu.

Radny Robert Kaśków powiedział, że to jest bardzo fajny pomysł. Ale ciągle się 

obawiam, że to będzie mało. Tak jak mówił pan Burmistrz pomiędzy Aleją Dębów a 

wejściem do gimnazjum, ja bym był zwolennikiem, aby pas zieleni zostawić, jeżeli 

tam będzie parking, to zepsujemy kawałek miasta. Ja uważam, że nie jest to dobry 

pomysł.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  najpierw  należy  zrobić  analizę 

prawną i też nie jestem zwolennikiem zabetonowywania wszystkiego, co zielone. 

Na to musi spojrzeć projektant, wtedy zachowujemy dużą część zieleni i tworzymy 

nowe parkingi.

2. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację o wymalowanie pasów na odcinku 

Świdnica – Wierzbna – Żarów.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ulica ma taką szerokość, że nie ma 

możliwości  formalnych  wykonania  pasu  środkowego  rozdzielającego  kierunki 

jazdy. Natomiast boczne one były zrobione i to jest kwestia odnowienia na wiosnę.

3. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację o posprzątanie posesji przy budynku 

na  rogu  ul.  1  Maja  z  ul.  Wojska  Polskiego.  Tego  właściciela  nie  ma.  To  jest 

interpelacja  kierowana  w imieniu  mieszkańców,  aby  wystąpić  do  właściciela  o 

posprzątanie  terenu  lub  aby  wyraził  zgodę  na  posprzątanie  przez  Spółdzielnię 

„Raz, Dwa, Trzy”. To jest przy samej ulicy.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest prywatne i za posprzątanie 

musieli by właściciele zapłacić.

Przewodniczący Rady  powiedział, że prawdopodobnie z pismem pan Burmistrz 
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wystąpi.

4.  Radny  Tadeusz  Pudlik zwrócił  się  z  prośbą  w  imieniu  mieszkańców,  aby 

postawić tablicę koło szpitala tam na skwerku zakaz wyprowadzania psów, bo nikt 

po nich tam nie sprząta.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że na wniosek mieszkanek została 

usytuowana  skrzynka  z  torebkami.  Została  ona  usytuowana  na  znaku  przy 

wejściu do szpitala, aby jeżeli ktoś wychodzi z psem, to mógłby po nim posprzątać. 

My to zrobiliśmy, natomiast nie można zabronić wychodzenia ludziom z psami, 

ewentualnie posprzątać, to zależy od kultury człowieka.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  dzieci,  które  wyprowadzają  psy  nie 

sprzątają po nich, a ten pojemnik który jest obok szpitala, to oni tam nie dochodzą 

z psami.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że należy dać znać na Policję i sprawa 

załatwiona.

5.  Radny Tadeusz Pudlik  odczytał  odpowiedź  na  interpelację  dotyczącą  złego 

parkowania na ul. Wojska Polskiego 16a i powiedział, że tam źle mieszkańcy stają 

na chodniku, dając wąskie przejście pieszym i to nie jest zgodne z prawem.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że występując na sesji i stwierdzając, 

że  ktoś  łamie  prawo,  to  Państwo  też  łamiecie  prawo.  Każdy  funkcjonariusz 

publiczny, radny ma obowiązek zgłosić to na Policję i ja się nie mogę odnosić do 

zgłoszeń o niezgodnym z prawem parkowaniu, bo ja nie jestem adresatem tego. 

Jeżeli ktoś z Państwa stwierdza taką sytuację i chce zareagować jest Komisariat i 

po  kłopocie.  Ja  mogę  się  tylko  odnieść  do  utrudnień  przy  prawidłowym 

parkowaniu. Jeśli jest łamanie prawa należy interweniować i też to robię i czekam 

na interwencję.

Radny Tadeusz Pudlik  powiedział,  że dlatego myślał,  że zostanie to zgłoszone 

telefonicznie, bo mieszkańcy mają problem przejścia na tamtym chodniku.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  mieszkańcy  powinni  wtedy  dzwonić  na 

Policję i będzie spokój.
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6. Radny  Tadeusz  Pudlik  odczytał  odpowiedź  na  interpelację  w  sprawie 

obskurnego  budynku  na  ul.  Dworcowej  i  zapytał,  czy  nie  ma  przepisu,  który 

właściciela zobliguje do tego, by to zabezpieczył?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  w  przypadku  stwierdzenia,  że 

budynek  popada  w  ruinę  istnieje  coś  takiego  jak  potocznie  nazywana  Policja 

Budowlana, a jest to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który wszczyna 

postępowanie, ale musi być stan, który uzasadnia, bo też nie można zgłaszać, że 

nie podoba mi się dom, to zgłaszam, bo takich rzeczy się nie robi. Jeżeli obiekt 

stwarza  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa,  bądź  wskazuje,  że  może  stwarzać 

zagrożenie dla bezpieczeństwa, to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest 

właściwą instancją. Natomiast na zadaną interpelację jest brzydki, to ja się z tym 

zgadzam, pismem wystąpiliśmy do właściciela i zero reakcji, no niestety jest to 

prawo własności prywatnej. Jednemu się podoba prosta deska, drugiemu krzywa. 

Jeśli  będzie  sytuacja,  że  będzie  tam zagrażać bezpieczeństwu,  to  organem jest 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

7. Radny Tadeusz Pudlik odczytał odpowiedź na interpelację dotyczącą rowu na 

dole ul. Armii Krajowej i powiedział, że te prace miały być wykonane w listopadzie, 

grudniu. A teraz mamy stwierdzić, że mają być robione roboty?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że gmina Żarów jak i wiele rolników, 

jak i ogródki działkowe jest członkiem spółek wodnych. Spółki wodne mają swój 

plan pracy na dany rok. Dodatkowo dofinansowujemy różne prace w spółkach 

wodnych. Różne zakresy są przyjmowane na dany rok, jesteśmy przed walnym 

zebraniem  i  zrobimy  przegląd  tego  co  my  uważamy,  zgłosimy  do  zarządu, 

spróbujemy  się  dogadać  w  partycypowaniu,  bo  będą  to  kosztowne  prace. 

Natomiast  ja  nie  mogę  odpowiedzieć  na  tak  postawione  pytanie,  że  wszystkie 

środki będą tam skierowane. Jest to problem, jest to zapachowy problem przede 

wszystkim, ale też jest pewna gradacja,  bo są też tereny zagrożone, podmokłe, 

zagrożone  zaprzestaniem  uprawy,  jest  to  na  pewno  ważniejsze.  Zagrożone 

powodziowo, czy spiętrzanie wód, dlatego postulować będziemy, proponować, ale 

nie mogę się tutaj jednoznacznie zobowiązać.

8. Radny Tadeusz Pudlik  zwrócił się z prośbą do pana Burmistrza, aby zrobić 

12



spotkanie wizytację na basenie, jako Rada nie byliśmy, a ludzie pytają w jakim 

kierunku to idzie. 

Przewodniczący Rady  powiedział, że rozmawiał z Przewodniczącym Komisji ds. 

Sportu  m.in.  na  Pana  sugestię  i  zaproponowałem,  aby  zrobił  spotkanie  żeby 

można było porozmawiać. Dostaliście Państwo propozycję posiedzenia komisji, na 

którą poprosił  Pan Przewodniczący,  aby ustalić wstępną tematykę na cały rok, 

jeśli  chodzi  o  komisję  sportu,  i  m.in.  w  rozmowie  z  panem  Norbertem 

rozmawialiśmy o tym, żeby komisja była obecna na basenie i nie tylko, aby  zajęła 

się  sprawami rewitalizacji,  czy  stadionu sportowego i  to  ma być omówione na 

spotkaniu  w  ramach  planu  pracy.  Po  to  były  te  propozycje,  aby  pan 

Przewodniczący mógł się przygotować do poprowadzenia komisji, tak jak powinno 

to być.

Radny Tadeusz Pudlik  powiedział, że zwrócił się z prośbą do pana Burmistrza, 

aby zabrał wszystkich radnych na basen.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że na ostatniej naradzie budowlanej w 

środę przedłożył kierownikowi budowy, bo on jest właściwy i odpowiada za obiekt i 

zadał pytanie, czy będzie można zrobić coś w rodzaju dnia otwartego z możliwością 

obejrzenia około 200 osób, w trakcie kiedy byłby przygotowany w odpowiednim 

stanie zaawansowania, żeby było co pokazać. A więc w ramach uroczystej sesji w 

trakcie Dni Żarowa, czyli tuż przed odbiorem będzie możliwość, żeby zapoznać się 

ze wszystkim. Wszystkie obiekty na gotowo, zalane wodą w trakcie chlorowania i 

będzie wszystko jakby przed odsłoną obejrzeć. Takie coś jest przewidywane. Jeżeli 

chodzi o mniejszą ilość osób, to zainteresowani radni, jak i komisja sportu można 

zaplanować  i  zwrócę  się  do  kierownika,  aby  wpuścił  na  obiekt  z  możliwością 

obejrzenia. Ale prosiłbym z pewnym wyprzedzeniem o podanie terminu obejrzenia 

basenu.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że 10 marca jest posiedzenie komisji sportu i 

można obejrzeć przed lub po komisji.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że macie państwo przyjęty plan pracy i 

proponuję  wspólne  spotkanie  radnych  w  ramach  posiedzenia  komisji 

gospodarczej,  czy  komisji  ochrony  środowiska.  Przedstawiamy tematy  i  to  jest 
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kompetencja Przewodniczącego Rady. Ja ze swojej strony deklaruję pomoc, a nie 

moją rolą jest organizowanie pracy komisji.

Przewodniczący Rady  powiedział,  aby uzbroić się w cierpliwość i poczekać na 

komisję sportu i ustalić plan pracy.

9. Radna Iwona Nieradka poprosiła o dokonanie naprawy chodnika na ul. 1 Maja 

i wprowadzenie Strefy Ruchu na tej ulicy.

10. Radny Tadeusz Reruch poprosił, aby firma drogowa zalała dziury w jezdni na 

odcinku ok. 40 metrów na ul. Łokietka w pobliżu Polo Marketu do krzyżówki.

11. Radny Mariusz Borowiec  zapytał,  kiedy zostanie wykończony kawałek ul. 

Dębowej w Żarowie.

12.  Radna  Paulina  Trafas  zapytała  w  imieniu  mieszkańców  ul.  Dworcowej 

odnośnie drogi obok Dworca w Imbramowicach, czy były i jakie były rozmowy z 

Powiatem?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  że spróbujemy zapytać właściciela i 

Powiatu,  czy  są  odświeżone  plany.  Były  takie  plany  przejęcia  tej  drogi  przez 

Powiat, potem to zniknęło i muszę zapytać formalnie.

13.  Radny Waldemar Ganczarek  złożył  interpelację,  aby pozalewać dziury  na 

drodze ze Strefy na ul. Tarnawską tam jest taki kawałek. Spółdzielnia „Raz, Dwa, 

Trzy” zasypywała tam dziury, ale to nie wystarcza.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w trakcie najbliższego szkolenia zda 

raport w odniesieniu do poprzedniego szkolenia na jakim etapie, jakiego założenia 

inwestycyjnego  w  ramach  środków  unijnych  jesteśmy,  a  to  jest  jeden  z 

przedmiotów. Przygotuję dla Państwa taki raport i będzie to pełna informacja.

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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  pan  Burmistrz  przekazał  radnym 

informację, dotyczącą Programu 500+. Przewodniczący zapytał, czy są pytania do 

tej informacji?
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Radny  Norbert  Gałązka  zapytał,  czy  to  prawda,  że  jeszcze  nie  są  wydane 

rozporządzenia w tej sprawie, odnośnie wrażliwych danych osobowych? W związku 

z czym każda z gmin będzie musiała zgłosić to do jakiegoś programu i będzie to 

trwało około 2 miesiące.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tu może taka sytuacja zaistnieć, na 

ten moment nie mam takiego zgłoszenia z OPS, że takie zagrożenie by było. Jest to 

w skali  całego kraju i  to wymaga zatrudniania nowych pracowników. Konkurs 

został ogłoszony. W naszym przypadku będzie to jeden pracownik, myślę, że się 

sprawdzi.

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał w kwestii finansowej, ponieważ jest napisane w 

informacji, że będzie to 500 tys. zł w skali miesiąca, czyli w skali roku około 6 

mln., tych pieniędzy na pewno nie mamy zabezpieczonych w budżecie, ja wiem 

skąd będą te  pieniądze,  tylko  kiedy  będzie  ich  zwrot?  Bo najpierw musimy je 

wydać, a dopiero potem będzie  ich zwrot.  Czy nie będzie  czasami tak, że tych 

pieniędzy w naszym budżecie może zabraknąć?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik  odpowiedziała,  że  zasada  jest  taka,  że  będziemy  je 

wypłacać kiedy one przyjdą, bo takie są zasady, tak jak przy stypendiach i przy 

każdych innych świadczeniach.  My wypłacimy wtedy,  kiedy  przyjdą,  a  przyjdą 

wtedy kiedy będą wypłacone świadczeniobiorcy.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w ramach tych 2%, pierwsze pieniądze 

już  przyszły.  Jeśli  chodzi  o  zadania  rządowe  realizowane  przez  gminę,  to 

generalnie  realizuje  się  ze  środków przekazanych.  Może  być  taka  sytuacja,  że 

będzie  niezadowolenie  kiedy  te  pieniądze  będą  się  spóźniać,  ale  też  nie 

przesadzajmy, to jest coś nowego, to co wchodzi, a nie coś co się im odbierze, więc 

jeśli  będzie  poślizg,  to  niestety  jakieś  zrozumienie  myślę,  że  też  będzie  w tym 

temacie. To nowe zadanie, nowe przedsięwzięcie.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że wiadomo, że 2%, które przyszły to chodzi o 

organizacje,  zakup  komputera,  przyjęcie  pracownika,  wyposażenie  biura. 

Wiadomo, że 3 miesiące są na to, aby złożyć wniosek.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że my możemy wypłacić pieniądze dopiero 

15



wtedy, kiedy one przyjdą. Mamy zapewnienie, że będą przychodzić sukcesywnie, w 

stosunku  co  do  zapotrzebowania  z  zakładanych  danych.  To  jest  taka  sama 

sytuacja, jak przy stypendiach socjalnych, które były wypłacane, są wypłacane i 

będą  wypłacane  w  coraz  mniejszym  stopniu,  bo  coraz  mniej  ludzi  jest 

spełniających ten próg. Natomiast to jest dokładanie taka sama zasada.

2. Przewodniczący Rady powiedział, że Zastępca Burmistrza przekazał Państwu 

zaproszenie  na  spotkanie  informacyjno-warsztatowe  w  ramach  konsultacji 

społecznych  poświęconych  opracowaniu  programu  rewitalizacji  dla  miasta 

Żarowa. Spotkanie w GCKiS.

3. Przewodniczący Rady powiedział,  że od Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło 

pismo  wg  właściwości  skarga,  która  została  przekazana  komisji  rewizyjnej  do 

rozpatrzenia.

4.Przewodniczący  Rady powiedział,  że  od  Wojewody  wpłynęły  dwa 

rozstrzygnięcia nadzorcze i poprosił radnych o zapoznanie się z rozstrzygnięciami. 

5. Przewodniczący Rady przypomniał o szkoleniu, które ma odbyć się w dniach 

04-05.03.2016r.  w  Polanicy  Zdroju.  W  szkoleniu  wezmą  udział  radni  oraz 

dyrektorzy  i  kierownicy  jednostek  organizacyjnych  gminy.  Tematem  szkolenia 

będzie gmina i jej jednostki organizacyjne oraz informacje od pana Burmistrza.

6.  Przewodniczący  Rady  zaprosił  w  imieniu  swoim  i  pana  Burmistrza  na 

spotkanie do GCKiS z okazji Dnia Kobiet i poprosił o odbiór zaproszeń po sesji.

7.  Przewodniczący Rady powiedział, że od pana Burmistrza do Rady Miejskiej 

wpłynęło  sprawozdanie  z  przeprowadzonych  konsultacji  społecznych  w 

przedmiocie zmiany granic wsi Mielęcin. Konsultacje odbyły się w dniach 14-28 

stycznia  2016r.  Konsultacje  przeprowadzono  przy  pomocy  ankiety  i  były 

udostępnione w Biurze Obsługi Klienta, także u sołtysów wsi Łażany i Mielęcin. 

Wyniki z konsultacji są zawarte w protokole.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad.  VII. Przyjęcie  protokołu  Nr  XVII/2016  z  sesji  Rady  Miejskiej  w 

Żarowie z dnia 28 stycznia 2016r.
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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 XVIII 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 lutego 2016 roku, 

wypowiadając formułę: „Zamykam XVIII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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