
Protokół Nr XIX/2016

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 24 marca 2016 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:00

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XIX 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 14 

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

Nieobecny:

1. radny Kazimierz Kozłowski.

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? 

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.

1



Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt.  1.  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Burmistrza  Miasta  Żarów.  Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Barbarę 

Zatoń o przypomnienie stanowiska Komisji w sprawie skargi.  

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń powiedziała,  że  w  dniu 

15.02.2016r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęło pismo od 

Wojewody Dolnośląskiego, który przekazał wg właściwości do rozpatrzenia skargę 

pana  Romana  Wiśniewskiego  na  działalność  Burmistrza  Miasta  Żarów.  Pan 

Roman Wiśniewski złożył skargę w sprawie naruszenia prawa przez Burmistrza 

Miasta Żarów w związku z udzieleniem upoważnienia pracownikowi Urzędu do 

reprezentowania  interesów  Gminy.  Komisja  spotkała  się  na  posiedzeniach  w 

dniach  25.02.2016r.  i  09.03.2016r.  Komisja  dokonała  ustaleń  na  podstawie 

analizy dokumentacji i obowiązujących przepisów prawa. Komisja stwierdziła, że 

pan Roman Wiśniewski  powołał  się  na ustawę o samorządzie gminnym z dnia 

13.12.2001r., a konkretnie na art. 46 ust. 1, który brzmiał: „Oświadczenie woli w 

imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie zarządu lub 

jeden  członek  zarządu i  osoba  upoważniona  przez  zarząd  (pełnomocnik”,  o  ile 

statut  nie  stanowi  inaczej.”  W  międzyczasie  ustawa  z  dnia  20.06.2002r.  o 

bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a konkretnie art. 43 

pkt. 37 lit. a) wprowadził zmiany cytowanego przez pana Wiśniewskiego art. 46 

ust.  1,  który  brzmi:  „Oświadczenie  woli  w  imieniu  gminy  w  zakresie  zarządu 

mieniem  składa  jednoosobowo  wójt,  albo  działający  na  jego  podstawie 

upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez 

wójta  osobą.”  W  związku  z  powyższym  burmistrz  udzielając  upoważnienia 

pracownikowi Urzędu nie naruszył prawa, ponieważ zastosował zgodnie z prawem 

przepisy  obecnie  obowiązujące.  Na  posiedzeniu  komisja  rewizyjna  jednogłośnie 

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 
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uznaniem  przedmiotowej  skargi  na  działalność  Burmistrza  Miasta  Żarów  za 

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

„wstrzymujących  się” skarga  na  działalność  Burmistrza  Miasta  Żarów  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 XIX/157/2016

Pkt. 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

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, w wyniku którego przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr XIX/158/2016

Pkt  3. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

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 
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uchwały, w wyniku którego przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr XIX/159/2016

Pkt  4.  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2016 roku”. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt przedmiotowej uchwały i powiedział, 

że  mamy  wszystkie  pozytywne  opinie.  Został  znaleziony  ośrodek  opieki  nad 

zwierzętami niechcianymi i porzuconymi, który spełnia wszystkie wymogi ustawy. 

Zwrócił się do radnego, aby podziękować panu Kubce z Bukowa, że wyraził zgodę 

na przyjęcie bezdomnych zwierząt.

Radny Waldemar Ganczarek podziękował i powiedział, że przekaże.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, co to są „klatki pułapki”?

Radny Norbert Gałązka odpowiedział, że są to klatki, gdzie zwierzę wejdzie i taka 

klatka zamyka się.

Więcej głosów w dyskusji 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  obrad przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały, w wyniku którego przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 10

 Uchwała Nr XIX/160/2016

Pkt  5. utworzenia  jednostki  budżetowej  pod  nazwą  „Żłobek  Miejski”  w 

Żarowie. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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       Załącznik nr 11

Burmistrz  Leszek  Michalak omówił  projekt  przedmiotowej  uchwały, 

poinformował o wynikach rekrutacji do Bajkowego Przedszkola oraz opowiedział o 

możliwości rozbudowy przedszkola.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy coś wiadomo nt. likwidacji gimnazjów?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji. 

Koncepcja likwidacji  w tej  chwili  jest  nieaktualna. W tej  chwili  przeważa opcja 

przeorganizowania gimnazjum dla dzieci  młodszych do obecnego drugiego roku 

kształcenia, a trzeci rok trafi do szkoły średniej, czy tak będzie zobaczymy. Nie ma 

żadnych pewnych ostatecznych informacji.

Radny Robert Kaśków powiedział, że pani minister zdeklarowała, że do końca 

czerwca będą trwały debaty i dopiero po tym cyklu debat pani minister razem z 

grupą swoich ekspertów i współpracowników podejmie decyzję.

Przewodniczący Rady powiedział, że w projekcie uchwały są literówki i poprosił, 

aby je poprawić.

Radna  Iwona  Nieradka powiedziała,  że  na  komisji  oświaty  i  kultury  zostały 

przeanalizowane i poprawione.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy ta jednostka będzie osobno rozliczana pod 

względem finansowym, czy dyrekcja zostaje ta sama?

Burmistrz  Leszek Michalak  odpowiedział,  że  będzie  rozpisany  konkurs  na  ¼ 

etatu dyrektora, bo takie są przepisy.

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

opinię Komisje. 

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Radny Robert Kaśków  dopowiedział, że to jest krok we właściwą stronę. Takie 

rzeczy musimy robić, żeby budować właściwą infrastrukturę miejską. 

Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały, w wyniku którego przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
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się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 12

 Uchwała Nr XIX/161/2016

Pkt 6. wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów, które 

tworzą  wydzielony  rachunek  dochodów  oraz  ustalenia  źródeł  dochodów  i  ich 

przeznaczenia. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 13

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 Komisje. 

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały.  W  wyniku 

głosowania  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy 14  głosach „za”,  0  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących  się” przyjęła  przedmiotową  uchwałę.  Przedmiotowa  Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 14

 Uchwała Nr XIX/162/2016

Pkt 7.  ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

Przedszkolu Miejskim „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie oraz ustalenia warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. Projekt  przedmiotowej uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

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 Komisje. 

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
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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  projektu  uchwały.  W  wyniku 

głosowania  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  14  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących  się”  przyjęła  przedmiotową  uchwałę.  Przedmiotowa  Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 16

Uchwała Nr XIX/163/2016

Pkt 8.  ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku 

Miejskim  w  Żarowie,  maksymalnej  wysokości  opłaty  za  wyżywienie  dziecka  w 

Żłobku  Miejskim  w  Żarowie  oraz  warunków  częściowego  lub  całkowitego 

zwolnienia  od  ponoszonych  opłat. Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt przedmiotowej uchwały i powiedział, 

że to co wynika z tych wszystkich wyliczeń to koszt dziecka za godzinę równy jest 

3,66zł. Rodzic pokrywa 0,95 zł, gmina 2,71 zł i to jest ta pomoc dla rodzin, które 

oddają dziecko do przedszkola.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

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

Komisja  zaopiniowała  pozytywnie  projekt  omawianej  uchwały  i  w  projekcie 

uchwały wkradły się błędy literowe, ale na komisji zostały one poprawione.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

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

przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały, w wyniku którego przy 

14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała została przyjęta. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 18

Uchwała Nr XIX/164/2016

Pkt 9.  organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

żłobka, przedszkola i szkół dla których Gmina Żarów jest organem prowadzącym. 
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Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt przedmiotowej uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Robert Kaśków zapytał,  o oszczędności,  które wynikają z tego zabiegu 

oraz jaką wyrażają opinię dyrektorzy placówek oświatowych.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zmiana jest tylko w relacji żłobek – 

przedszkole  pozostałe  rzeczy  funkcjonują  na  zasadzie  cząstek  etatowych, 

dokładnie jak państwo tu macie.

Radny Robert Kaśków zapytał, jak to jest dokładnie zrobione, czy szkoły mają 

podpisane ze sobą umowy?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że mniej więcej na tej zasadzie.

Sekretarz Sylwia Pawlik dopowiedziała, że księgowa ma część etatu w jednej i 

część etatu w drugiej szkole.

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

zapytał o opinię komisję.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Następnie Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego 

projektu  uchwały,  w  wyniku  którego  przy  14  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących się”  uchwała została  przyjęta.  Przedmiotowa uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 20

Uchwała Nr XIX/165/2016

Ad. IV. 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
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Burmistrz Leszek Michalak w uzupełnieniu do sprawozdania z pracy przekazał 

materiały  ze  szkolenia  z  Polanicy  radnym,  którzy  prosili  o  te  informacje  i 

powiedział,  że  są  to  zaktualizowane  rzeczy  od  momentu  szkolenia.  Burmistrz 

poinformował  o  rzeczach,  które  dzieją  się  na  bieżąco  w  Specjalnej  Strefie 

Ekonomicznej.  W  tym  roku  Thermaflex  zakończył  budowę  hali  produkcyjnej 

podwajając ich powierzchnię. W tym tygodniu budowę fabryki rozpoczęło AKS, po 

drugiej  stronie  będzie  rozbudowa  miejsc  parkingowych  dla  zakładu.  Jest  to 

zupełnie  nowy  obiekt  budowany  od  zera,  praktycznie  druga  hala  fabryczna. 

Projekt miał  być realizowany 6 lat  temu i  doszło do strajków w zakładach, co 

wstrzymało budowę na 6 lat i w tej chwili budowa ruszyła. Na pozostałym terenie 

SSE,  widać konstrukcję  dachową powstającego włoskiego zakładu,  a właściwie 

polskiego dla Włochów, bo jest to polska firma, która na zlecenie  wykonuje te 

wszystkie prace budowlane dla fabryki T&P, która u nas funkcjonuje już od 10 lat. 

Kolejne  dwie  budowy,  które  ruszyły,  to  są  fabryki  koreańskie  naprzeciwko 

Thermaflexu. Będzie w nich obróbka skrawaniem - części samochodowych. Przy 

wyjeździe z Mrowin w kierunku Tarnawy i Imbramowic powstaje koreański zakład, 

który  będzie  miał  odlewy  aluminiowe  i  obróbkę  aluminium.  Wszystkie  cztery 

zakłady są zupełnie nowymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Przy czym podmiot 

koreański to jest zupełnie nowy partner, którego u nas nie było. To są te rzeczy, 

które się dzieją. Zapowiedziane są kolejne budowy, jak będą ruszały będę o tym 

informował.

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał,  o  zarządzenie  w  sprawie  powołania  komisji 

negocjacyjnej w celu przeprowadzenia negocjacji na wykonanie dodatkowych robót 

budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania basenu dla zadania 

inwestycyjnego pn.  „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”,  czy  tam jakieś 

dodatkowe weszły wymogi?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  jak państwo  pamiętacie  budowę 

basenu wykonywała firma Wrobis. Przed dwoma laty doszło do upadłości firmy i 

musieliśmy przeprowadzić dodatkowy przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy. 

W wyniku przetargu doszło do oszczędności rzędu 2 mln zł. W związku z tym, że w 

budżecie  pieniądze mieliśmy, a wpływały też różnego rodzaju uwagi,  wnioski  o 

zwiększenie atrakcyjności basenu, stąd też część tych pieniędzy wykorzystaliśmy 
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na wykonanie  dodatkowej  sali,  która  już  służy  dzieciom Gminnego Centrum i 

przejść  wokół  tej  sali.  Podjęliśmy  decyzję  o  wykonaniu  na  terenie  basenu 

atrakcyjnej  zjeżdżalni  dla  dzieci.  Zdecydowaliśmy  o  zwiększeniu  atrakcyjności, 

patrząc od strony zdrowotnej czyli: hydromasaże, masaże podwodne, nadwodne 

oraz  sauna  relaksacyjna,  czyli  temperatura  35  stopni  dostępna dla  każdego  z 

aromaterapią, czyli te wszystkie rzeczy, które zdrowotnie wpływają korzystnie dla 

naszych  mieszkańców.  Jeszcze  całej  kwoty  nie  zagospodarowaliśmy  stąd  też 

chcemy z pozostałej części kwoty wykonać nowe parkingi, ale po szczegółowym 

przeliczeniu ile nam zostanie, zobaczymy jaka to będzie kwota. Trzeba pamiętać, 

że w ślad za oszczędnością też częściowo zmniejszy się dotacja z Totalizatora i ten 

udział  od  części  zaoszczędzonej  nie  w  pełni  uda  nam  się  odtworzyć.  Tak 

oszczędnie robimy, żeby nie wyjść za pierwotną kwotę.

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. Radna Iwona Nieradka wróciła do tematu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. 

Sikorskiego  i  Armii  Krajowej,  bo  miały  być  poczynione  jakieś  działania.  Na 

konsultacjach społecznych w związku z rewitalizacją było to omawiane i było dużo 

głosów mieszkańców na ten temat i co w związku z tym?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  kwotę  prawie  4  mln  zł  mamy 

przyznane z Aglomeracji  na ścieżki  rowerowe, chodniki,  oświetlenie.  W ramach 

tego projektu to skrzyżowanie Armii Krajowej i Sikorskiego ulegnie przebudowie z 

zabudową oświetlenia pieszego w Żarowie, ale uruchamiane przez pieszego, przez 

dziecko,  chcące  przejść  bezpiecznie  przez  ulicę.  To  jest  w  projekcie,  mamy 

zbilansowane koszty. Wiemy już, że kosztorysowo możemy dorzucić ul. Zamkową, 

ul.  Wojska  Polskiego  w  całości.  Jest  jeszcze  przeliczana  ostatecznie  kwota  po 

uwzględnieniu wszystkich elementów oświetlenia, czy jeszcze nam się zmieszczą 

ulice w najstarszej części Żarowa. Wchodzi nowa nawierzchnia na tych ulicach. 

Nabór będzie ogłaszany latem, chcemy mieć przygotowane kosztorysy, że w razie 

uzyskania  jeszcze  oszczędności  przetargowych,  żeby  wykorzystać  do  końca 

wszystkie pieniądze i dorzucić wtedy kolejne ulice.
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2. Radna Iwona Nieradka powiedziała,  że  na ul.  Wojska Polskiego zrobiła się 

duża dziura, po każdym deszczu wypływa szlaka. Radna zwróciła się z prośbą, aby 

firma sprzątająca to dokładnie wymiatała.  

3. Radny Tadeusz Pudlik  powiedział, że w informacji nt. stawek cmentarnych 

jest podatek z VAT. Radny powiedział, czy nie można by było napisać np. 123 zł w 

tym VAT.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  decyzje,  które  podejmujemy  w 

gminie, czy to rada, czy burmistrz nie mogą odnosić się do obowiązującej stawki 

VAT. Więc dzisiaj jest to 23%. Ja nie mogę ustalić VAT, nie mam uprawnień.

4.  Radny Norbert  Gałązka zapytał,  czy  na  krzyżówce  ul.  Sikorskiego  i  Armii 

Krajowej można by było wstawić słupki, bo tam często przechodzą dzieci i  jest 

bardzo niebezpiecznie, a samochody źle są zaparkowane.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  zwróci  się  do  komendanta  o 

zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  samochody  tam  parkujące.  Sprawdzimy,  czy 

można tam postawić słupki.

5. Radny Norbert Gałązka zapytał odnośnie oświetlenia na ul. Kwiatowej, które w 

pewnym momencie się kończy, czy jest możliwość przedłużenia tego oświetlenia do 

kolejnej lampy, która stoi przy ostatnim budynku?

6. Radny Waldemar Ganczarek powiedział, że na ul. Mickiewicza stoi cały czas 

mercedes,  który może być niesprawny i  kwestia jest  tego typu, żeby właściciel 

przestawił go w jakąś uliczkę, a nie stoi na głównej drodze i blokuje ruch. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że sprawdzimy to.

Radny Robert Kaśków powiedział, że muszą być jakieś podstawy prawne tego, 

aby usunąć takie samochody. Na osiedlu też stoją takie samochody.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że Policja musi stwierdzić, czy pojazd ma 

oznaki  nieużytkowania,  czy koła są w porządku,  czy szyby są czyste.  Jak jest 

wszystko  w  porządku,  to  prawdopodobnie  może  tam stać.  Natomiast,  jeśli  są 

znamiona, że ten pojazd jest nieużytkowany to wówczas powinna być wszczęta 

procedura, czyli sprawdzenie czyj to pojazd i poproszenie o jego usunięcie.
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Więcej  interpelacji,  wniosków i  zapytań  radnych  nie  było,  więc  Przewodniczący 

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  z  Prokuratury  Rejonowej  w  Świdnicy 

wpłynęło  pismo  do  Rady  Miasta  o  nadesłanie  aktualnej  uchwały  w  sprawie 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych. 

Odpowiedź została wystosowana.

2. Przewodniczący Rady powiedział,  że od Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło 

rozstrzygnięcie  nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/149/2016 

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XVI/133/2015  z  dnia  22  grudnia  2015  w  sprawie  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego obszaru położonego w obrębie  wsi  Wierzbna, 

gmina Żarów.

3. Przewodniczący  Rady powiedział,  że  od  Kierownika  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej  w  Żarowie  wpłynęło  obszerne  sprawozdanie  z  działalności  Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Żarowie za rok 2015. Poprosił Komisję ds. Sportu, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej o analizę sprawozdania na najbliższym posiedzeniu komisji.

4.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  Pan  Burmistrz  przekazał  radnym 

informację  o  działaniach  zmierzających  do  uporządkowania  powierzchni 

cmentarzy  poprzez  m.in.  likwidację  niektórych  grobów.  Przekazał  również 

informację  o  pracach  remontowych  kaplicy  cmentarnej  i  procedurze  likwidacji 

grobów. 

5. Przewodniczący Rady przypomniał,  że  do  dnia  30 kwietnia  2016 r  należy 

złożyć  do  Przewodniczącego  Rady  Oświadczenia  Majątkowe.  Oświadczenia 

składane są w dwóch egzemplarzach (oryginały) i do każdego kopie zeznania PIT 

za 2015r.

6.  Przewodniczący Rady powiedział, że z okazji świąt Wielkanocnych do Rady 

wpłynęło wiele życzeń  od Instytucji z terenu naszej Gminy i zewnętrznych, a także 

od posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Życzenia są w biurze rady.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

12



Ad.  VI. Przyjęcie  protokołu  Nr  XVIII/2016  z  sesji  Rady  Miejskiej  w 

Żarowie z dnia 25 lutego 2016r.

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 14 głosach 

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

Ad VII. Zakończenie obrad XIX 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 24 marca 2016 roku, 

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

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