
Protokół Nr XXI/2016

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 24 maja 2016 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 14:50

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XXI 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? 

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i 

Porządku Publicznego Mieczysław Myrta złożył  wniosek w imieniu członków 

komisji  o  wycofanie  z  porządku  obrad  projektu  uchwały  nr  6  w  sprawie 

uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru 

położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów, ponieważ na komisji odbyła się 

dyskusja z zaproszonymi gośćmi  i  jednogłośnie  została podjęta decyzja,  z  tego 

względu, że kopalnia w pełni nie zrealizowała wszystkich postulatów, które zostały 
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wcześniej spisane z mieszkańcami Krukowa. Radny zaproponował, aby nad tym 

projektem uchwały debatować na najbliższej sesji czerwcowej.

Przewodniczący  obrad powiedział,  że  w  związku  z  wnioskiem  formalnym  o 

wycofanie  z  porządku  obrad  projektu  uchwały  nr  6  w  sprawie  uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 

obrębie wsi Łażany, gmina Żarów, przechodzimy do głosowania nad wycofaniem 

projektu  uchwały  nr  6  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, 

gmina  Żarów  oraz  aby  był  on  rozpatrywany  w  czerwcu  na  sesji.  W  wyniku 

głosowania  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się” 

przedmiotowy projekt uchwały został wycofany z porządku obrad. 

Następnie  Przewodniczący Rady zapytał,  czy  są  jeszcze  pytania  do  porządku 

obrad?

Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania zmienionego 

porządku obrad.   W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”,  0  „przeciw” i  0 

„wstrzymujących się” zmieniony porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący obrad przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt. 1.  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  od pana Burmistrza 

otrzymał pismo, które wpłynęło od Komendanta Policji w przedmiotowej sprawie i 

odczytał je. 

Następnie  Przewodniczący  Rady 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 
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niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXI/169/2016

Pkt. 2.  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt 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  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 XXI/170/2016

Pkt. 3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, odczytał pozytywną opinię o wniosku 

Marszałka  Województwa  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 

3



niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr XXI/171/2016

Pkt  4. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Burmistrz  Leszek Michalak  powiedział,  że  ta  uchwała  odzwierciedla  m.in.  to 

przeniesienie  z  zadań wieloletnich do  jednorocznych,  jeżeli  chodzi  o  stadion 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, 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 10

Uchwała Nr XXI/172/2016

Pkt 5. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały mówiąc, że są 

dwie uchwały budżetowe, ponieważ chodzi o wejście ich w życie. Do Ministerstwa 

jest aktualna uchwała budżetowa, która wchodzi w życie z dniem podjęcia i to są 

środki  na  stadion,  natomiast  omawiana  uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem 1 

czerwca 2016 roku i związana jest ze zmianami organizacyjnymi w przedszkolu i w 

żłobku. 

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 

4



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 12

Uchwała Nr XXI/173/2016

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 13

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  Robert  Kaśków zapytał  w  imieniu  mieszkańców  z  ul.  Brzozowej  i 

Dębowej, w sprawie kanalizacji i  stanu dróg w tych miejscach. Na spotkaniu z 

mieszkańcami była mowa, że zostanie to zrobione do końca 2015 roku, przy okazji 

chodników i ścieżek rowerowych. Jak to wygląda na chwilę obecną.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to spotkanie miało miejsce, na tym 

spotkaniu  pokazywałem  materiał,  termin  ogłoszenia  naboru  wniosków  przez 

Marszałka i  okres realizacji.  Wiemy, że jest  przesunięcie  jeżeli  chodzi  o służby 

marszałkowskie.  Ma  to  swoje  konsekwencje  w  miesiącach,  więc  nie  mogę 

zagwarantować, że w takim czy innym terminie będzie ogłoszenie naboru, żebyśmy 

mogli w tym roku wykonać. Na tym spotkaniu mieszkańcy zgodzili się z tym, że 

robimy  to,  co  podlega  dofinansowaniu,  czyli  ścieżki  rowerowe,  oświetlenia, 

chodniki  w  pierwszej  kolejności,  czyli  ten  i  rok  przyszły.  Boję  się  cokolwiek 

gwarantować patrząc na to, co się dzieje w Urzędzie Marszałkowskim, wszystkie 

unijne  programy  są  w  lekkim  przestoju.  Spotkanie  kolejne  z  mieszkańcami 

przygotowujemy,  bo ta informacja  im się  należy.  Spotkanie  planowane jest  na 
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czerwiec, ale chciałbym jak najwięcej wiedzieć, żeby móc przekazać mieszkańcom 

informacje.

2.  Radny Robert  Kaśków zapytał  w imieniu mieszkańców z  ul.  Brzozowej,  w 

sprawie koszenia trawy przez, prawdopodobnie Spółdzielnię Raz, Dwa, Trzy lub 

inną  firmę.  Trawa  została  skoszona  ok.  trzy  tygodnie  temu,  a  pozostałości  z 

kosiarki zostały wysypane na ogrodzenie wzdłuż linii zabudowy na kilku posesjach 

i to mieszkańców oburzyło. Radny poprosił, aby to sprawdzić.

3. Radny Tadeusz Pudlik  wrócił do interpelacji w sprawie wymalowania pasów 

na drodze w stronę Świdnicy, które są wymalowane do zielonej tabliczki Żarów, a 

potem ich nie ma. Natomiast cały Żarów jest bardzo ładnie zrobiony.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie ma wymalowanego środkowego 

pasa, a skrajne są. 

4. Radny Tadeusz Pudlik wrócił do interpelacji w sprawie chodnika na ul. Armii 

Krajowej koło byłych zakładów DZCh. Dostał odpowiedź, że będą robione chodniki 

i ścieżki rowerowe, ale tam jest mały kawałek i czy tam będzie robiona ścieżka 

rowerowa, tam chyba nie ma takiej możliwości? Nie ma też pomalowanych pasów 

w kierunku Piotrowic.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  droga  na  Piotrowice  jest  drogą 

powiatową  i  nie  wymalujemy  tam  pasów.  Natomiast,  jeżeli  chodzi  o  drogę  w 

kierunku Bożanowa, to trochę za dużo jest środkowego pasa namalowanego, ale to 

nie jest wadą ale zaletą. Natomiast przepis się nie zmienił i jezdnia jest za wąska, 

aby były wymalowane pasy. Jeśli chodzi o chodnik, to jest projektowany układ 

ścieżek rowerowych, w związku z tym najpierw musi być projekt, który pokaże w 

jaki  sposób będzie to rozwiązane a dopiero później  realizacja, aby nie  niszczyć 

wykonanej  przez  siebie  pracy.  Chodnik  tam  jest,  tylko  z  płyty  chodnikowej, 

wymaga remontu, ale nie można mówić, że go nie ma.

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  że  należy  pozwolić  projektantom,  aby  coś 

zaprojektowali i wtedy pomyślimy. 

5. Radny Tadeusz Pudlik zapytał odnośnie odznaczeń „Złoty dąb”, kto otrzyma w 

tym roku?
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Przewodniczący Rady powiedział, że to nie jest tajemnica, ale zawsze było tak, że 

na  sesji  uroczystej  były  odczytywane  nazwiska.  I  tak  jak  było  w  latach 

poprzednich, to jest kontynuowane. Po sesji zaprosił radnego, aby przedstawił Mu 

listę uhonorowanych.

Radny Tadeusz Pudlik zaproponował, aby ustanowić nagrodę dla Honorowego 

Obywatela  Miasta  i  Gminy  Żarów.  Powiedział  o  Olimpiadzie,  w  której  weźmie 

udział Paweł Fajdek. Wtedy można by go było w szczególny sposób uhonorować za 

zwycięstwo. A jest na to nadzieja.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że odznaczenie „Złoty dąb” to jest prestiż, 

ale  pamiętajmy,  że  obowiązują  zasady  przydziału  odznaczenia,  które  Państwo 

uchwaliliście. To środowisko lokalne, organizacje wskazują kandydata i uważają 

że wkład tej osoby, organizacji dla środowiska na to zasługuje.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że odznaczenie „Złoty dąb” należy pozostawić. 

Nikt  nie  chce  zdeprecjonować  odznaczenia,  tylko  chodzi  o  to,  aby  zrobić  coś 

ponad. Żeby to naprawdę było dla wybitnego mieszkańca miasta i gminy.

Radny Robert Kaśków powiedział, że Paweł Fajdek jest naszym najwybitniejszym 

obywatelem i  jeżeli  zostanie  mistrzem olimpijskim,  to  dla  naszej  gminy  będzie 

dużym wydarzeniem i trzeba będzie w sposób szczególny celebrować. Ale wydaje 

się, że tworzenie tylko pod Pawła Fajdka jakiejś instytucji, to niekoniecznie jest 

dobry pomysł. Wyobrażam sobie, że można tworzyć bramy, uroczystą sesję, pan 

Burmistrz  wręczy  nagrodę  itp.  może  być  na  tysiące  sposób,  ale  może  być  też 

honorowy obywatel. Natomiast „Złote dęby” muszą zostać, bo są elementem naszej 

tradycji  i  tożsamości.  Natomiast  zrobił  się  automatyzm,  jeżeli  chodzi  o  ilość  i 

jakość „Złotych dębów”. Nie mamy odwagi, żeby tu dokonywać pewnego rodzaju 

wyboru i w sposób mądry uzasadnić te wybory. Nie mamy odwagi, aby niektórym 

ludziom odpowiedzieć „nie”. Uważam, że powinien powstać mechanizm, zmienić 

coś w regulaminie, żeby wreszcie Dęby stały się dębowe, a nie papierowe.

Przewodniczący Rady powiedział, że na pewno jest to czas, żeby się zastanowić 

nad zmianą tej uchwały. Jest komisja ds. oświaty i kultury i tu można sprawę 

przedyskutować i znaleźć odpowiednie kryteria. Do tematu trzeba wrócić, mamy 

na to rok.

7



6.  Radna  Maria  Tomaszewska  poprosiła,  aby  zabrano  śmieci  wzdłuż  ul. 

Strzegomskiej, tj. przy posesji pana Tomaszewskiego, tam są kosze betonowe, tam 

jest  stos  śmieci,  tam stoją  kontenery  i  za  tymi  kontenerami  jest  stos  śmieci: 

dywany, szkło. Radna poprosiła, aby zabrać, bo będzie szła tam procesja Bożego 

Ciała.

7.  Radny  Norbert  Gałązka poprosił  o  postawienie  kolejnej  lampy  przy  Placu 

Wolności  na  wjeździe  na  złomowisko.  Są  tam  słupy  i  można  lampę  na  nich 

umocować.

8. Radny Norbert Gałązka poprosił, aby przy projektowaniu ulic przy środkach 

finansowych  z  aglomeracji  zaprosić  do  tego  mieszkańców,  bo  są  pomysły 

mieszkańców, którzy mogliby coś podpowiedzieć w tym temacie.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że jeżeli chodzi o rewitalizację, to 

konsultacje odbyły się i Ci z państwa, którzy byli słyszeli, na każdym etapie jakie 

będą prace wykonywane i tak naprawdę zostaje ostatni etap zatwierdzenia przez 

państwa całego programu rewitalizacji.  Część z tych prac zostało opracowane i 

uzgadniane  z  projektantem,  w  związku  z  tym  każdy  miał  prawo  przyjść  i 

wypowiedzieć się, pewne tematy mogły być już dawno uwzględnione.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  chodzi  tu  chyba  o  szczegółowe 

rozwiązania i w czerwcu też warto pomyśleć o takim spotkaniu. Pochylenie się nad 

rozwiązaniami zaproponowanymi przez projektanta dla pewnego obszaru. To jest 

dobry pomysł, aby zaprosić na tego typu spotkanie tylko musimy jeszcze uzgodnić 

datę.

9.  Radny  Kazimierz  Kozłowski poprosił  o  usunięcie  dwóch  drzew  na  ul. 

Chrobrego w Żarowie, ponieważ wyschły.

10.  Radny Mariusz Borowiec poprosił  w imieniu mieszkańców z ul.  Krętej  w 

Żarowie o naprawę, uzupełnienie placu zabaw, chodzi o bezpieczeństwo dzieci. 

11. Radny Robert Kaśków zapytał,  ile  pierwotnie będzie  miejsc parkingowych 

wokół basenu? Chodzi o teren za i koło Orlika.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że trwają prace projektowe i po ostatniej 

sesji Rady przemyślenia na temat parkowania autobusów. Natomiast te miejsca 

8



parkingowe trzeba przeliczyć.

12.  Radny Tadeusz Reruch złożył  interpelacje,  aby przeanalizować możliwość 

wykonania  na  ul.  Łokietka,  tam  gdzie  nowy  asfalt,  aby  zrobić  przejście  dla 

pieszych.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przymierzymy się do tego tematu.

13.  Radny Roman Konieczny poprosił  w  imieniu  mieszkańców Mrowin z  ul. 

Kolejowej, aby ustawić lustro na zakręcie. Są tam duże żywopłoty i jest trudność z 

wyjazdem z tej ulicy.

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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący Rady powiedział,  że  wpłynęła  skarga  na  Urząd  Miejski  w 

Żarowie, którą według właściwości przekazał Wojewódzki Sąd Administracyjny we 

Wrocławiu. Przedmiotową skargę przekazał do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

2. Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 10.06.2016r. od godz. 14:00 do 

16:00  odbędzie  się  szkolenie  z  zakresu  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  dla 

radnych Rady Miejskiej w Żarowie.

3. Przewodniczący Rady powiedział,  że wpłynęło od Burmistrza Miasta Żarów 

sprawozdanie  finansowe  gm.  Żarów.  Sesja  absolutoryjna  jest  planowana  na 

23.06.2016r.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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

z dnia 5 maja 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 15 głosach 

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

9



Ad VII. Zakończenie obrad XXI 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 maja 2016 roku, 

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

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