
Protokół Nr XXIII/2016

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 23 czerwca 2016 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:25

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXIII  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, Z-ca Burmistrza

Grzegorz  Osiecki,  Sekretarz  Gminy  Sylwia  Pawlik,  Skarbnik  Gminy  Renata

Dawlewicz oraz mieszkańcy Gminy Żarów.

Przewodniczący Rady przywitał  osoby obecne na sesji:  radnych, radną Powiatu

Świdnickiego  panią  Urszulę  Ganczarek,  dyrektorów  i  kierowników  jednostek

organizacyjnych  Gminy:  panią  Helenę  Słowik,  panią  Urszulę  Rurarz,  panią

Barbarę Nowak, panią Krystynę Waliszak, panią Krystynę Wardach, panią Elżbietę

Wierzyk,  panią  Anitę  Denes  –  Ziemkiewicz,  panią  Stanisławę  Biernacką,  pana

Artura Adamka oraz Sołtysa wsi Pyszczyn pana Ryszarda Pawlika.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny przedstawił Radzie porządek obrad.

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 zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łażany, jest ona o tyle wyjątkowa,

że chcemy w poszczególnych miejscowościach (od Łażan zaczynając) przystąpić do

jednolitych miejscowych planów zagospodarowania. W różnych miejscowościach,

mamy różne ilości. W Łażanach jest ich siedem lub osiem.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  zmiany  do  porządku  obrad,

zgłoszonej przez pana Burmistrza, a dotyczącej wprowadzenia do porządku obrad,

jako  punkt  16  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łażany, gmina

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

„wstrzymujących się”  zmiana do porządku obrad została  przyjęta,  ww. projekt

uchwały będzie rozpatrywany jako pkt 16.

Więcej pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc Przewodniczący

Rady przeszedł do głosowania zmienionego  porządku obrad, w wyniku którego

przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” porządek obrad został

przyjęty.

Ad. III.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za

2015 rok.  Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady powiedział, że Burmistrz Zarządzeniem nr 54/2016 z dnia

29.03.2016r.  przekazał  Radzie  Miejskiej  w  Żarowie  i  Regionalnej  Izbie

Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy

Żarów za 2015 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Żarów, informację o stanie mienia gminy oraz sprawozdania

roczne  z  wykonania  planów  finansowych  samorządowych  instytucji  kultury.

Radni mieli możliwość zapoznania się z ww. dokumentami.

Ad.  IV.  Zapoznanie  się  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we

Wrocławiu  o  przedłożonym przez  Burmistrza  Miasta  Żarów  sprawozdaniu

rocznym z wykonania budżetu gminy Żarów za 2015 rok.

Opinię  RIO  przedstawił  Przewodniczący  Rady  Miejskiej.  Opinia  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4
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Ad. V. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Żarów.

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 5

Ad. VI. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2015 rok.

Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Ad.  VII.  Zapoznanie  się  ze  stanowiskiem  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2015 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że opinię i wniosek Komisji Rewizyjnej radni

otrzymali  wcześniej  w  materiałach.  Komisja  po  pozytywnym  zaopiniowaniu

wykonania budżetu za 2015 rok zawnioskowała do RIO o udzielenie Burmistrzowi

Miasta  Żarów  absolutorium.  Opinia  i  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  stanowią

załączniki do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 7 i 8

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad.  VIII.  Zapoznanie  się  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we

Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi

Miasta Żarów absolutorium.

Opinię RIO przedstawił i  odczytał  Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie.

RIO wydało opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia

Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium. Przedmiotowa opinia stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Ad. IX. Dyskusja.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad wyżej wymienionymi materiałami i

zapytał, czy radni mają pytania? Pytań nie było. 

Głosów w dyskusji  nie  było,  więc Przewodniczący Rady przeszedł  do kolejnego

punktu porządku obrad.                      

Ad X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1.  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z

wykonania budżetu Gminy Żarów za 2015 rok. Projekt przedmiotowej uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 10
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Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję.  Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu  w

dyskusji, więc Przewodniczący Rady zapytał komisję o opinię.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  15

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie

zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem z  wykonania

budżetu  Gminy  Żarów  za  2015  rok  została  przyjęta. Przedmiotowa  uchwała

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

Uchwała Nr XXIII/174/2016

Pkt 2.  udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania

budżetu  za  2015  rok.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 12

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  chce

zabrać głos.

Przewodnicząca  Klubu  „Wspólnota”  Iwona  Nieradka  odczytała  stanowisko

klubu  w  sprawie  wykonania  budżetu  za  2015  rok.  Przedmiotowe  stanowisko

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Załącznik nr 13

Przewodniczący  Rady podziękował  pani  Iwonie  Nieradce  za  przedstawione

stanowisko klubu i zapytał, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji. 

Radny  Robert  Kaśków pogratulował  panu  Burmistrzowi  i  powiedział,  że

zwłaszcza opinia RIO, która jest miarodajną, pochodzącą z zewnątrz i mówi o tym,

że  ten  budżet  był  dobrze  skonstruowany,  dobrze  zrealizowany.  Tak  dobrych

osiągów  i  zrównoważonego  budżetu  w  świetle  opinii  RIO  nie  mieliśmy  i  tego

gratuluję,  bo  udaje  się  balansować i  równoważyć  to,  wszystko  o  co  mi  od lat

chodzi i dlatego zabieram głos żeby panu pogratulować, bo naprawdę się okazuje,

że przy odrobinie wysiłku, dobrej woli, Unii Europejskiej i innych czynników da się

to wszystko spiąć i wygląda to naprawdę dobrze i tego gratuluję.

Po  zamknięciu  dyskusji  Przewodniczący  obrad  przeszedł  do  głosowania.  W

wyniku głosowania przy 15 głosach „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących się”
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Rada  Miejska  w  Żarowie  udzieliła  Burmistrzowi  Miasta  Żarów  absolutorium z

tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 14

Uchwała Nr XXIII/175/2016

Burmistrz Leszek Michalak w kilku słowach podziękował radnym za całoroczną

ocenę i udzielone absolutorium i powiedział, że to rzeczywiście cieszy, że nasza

gmina rozwija się i to bardzo dynamicznie. To bardzo cieszy, że z gminy, która

jeszcze 10 lat temu należała do tych najbardziej zadłużonych, dzisiaj jesteśmy w

zdecydowanej czołówce, jeśli chodzi o dochód na mieszkańca. Podziękował radnym

za zrozumienie i obdarzenie go zaufaniem. 

Przewodniczący  Rady  pogratulował  panu  Burmistrzowi  za  udzielone

absolutorium i powiedział, że cieszy go fakt, iż Gmina nie posiadała wymagalnych

zobowiązań  z  tytułu  zaciąganych  pożyczek  i  obligacji,  oraz  że  budżet  został

zrealizowany  w  prawie  100%.  Cieszy  też  umiejętność  pozyskiwania  środków

zewnętrznych na inwestycje i zadania bieżące, których w 2015r. Gmina pozyskała

ponad 5 000 000 zł.  

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił pięciominutową przerwę.

Po  przerwie Przewodniczący Rady  wznowił  obrady i przeszedł  do  następnego

punktu porządku obrad.

Pkt.  3. emisji  obligacji  komunalnych  oraz  określenia  zasad  ich  zbywania,

nabywania  i  wykupu. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 15

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że  nie  są to żadne nowe zobowiązania,  które byśmy Państwu przedstawiali.  W

roku ubiegłym nie  wykorzystaliśmy obligacji,  nie  było  takiej  potrzeby,  daliśmy

radę  ze  środków  własnych  zrealizować  te  części  inwestycji,  co  do  których

niezbędne  były  płatności.  Tu  chcemy  podtrzymać  to  co  jest  w  budżecie  i

jednocześnie wydłużając o rok możliwość spłaty, tak żeby móc płynnie realizować

potrzeby  i  spłatę  i  w  razie  potrzeby  nawarstwienia  faktur  przede  wszystkim

związanych  z  rozliczeniem  basenu,  jeśli  będzie  taka  potrzeba,  móc  z

poszczególnych serii skorzystać, czy skorzystamy ze wszystkich nie wiem, może
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wcale, może część, ale ten bezpiecznik jest nam bardzo potyrzebny.

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 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 16

Uchwała Nr XXIII/176/2016

Pkt. 4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 17

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

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 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 18

Uchwała Nr XXIII/177/2016

Pkt  5.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Przedmiotowy

projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 19

Burmistrz  Leszek Michalak  powiedział,  że  w tym projekcie  znajdują  Państwo
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konsekwencje tego, co przed chwilą zostało przyjęte.

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 20

 Uchwała Nr XXIII/178/2016

Pkt 6.  przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarów na lata 2011-

2020  aktualizacja”.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 21

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały i zwrócił uwagę na

trójwarstwowość  dokumentu,  są  trzy  rodzaje  zadań,  które  są  tu  pokazane.

Pierwszy rodzaj to zadania, które będą wprost realizowane przez gminę Żarów w

ramach  rzeczywistego  programu  rewitalizacji.  Te  zadania  są  dookreślone,  są

opisane  i  kwotowo  i  w  zakresie  wykonawstwa,  jest  to  pierwszy  zakres.  Drugi

zakres to te zadania, które gmina chce realizować, które nie wynikają wprost z

samego procesu związanego ze środkami przyznanymi na rewitalizację, natomiast

dzięki  temu, że są one wpisane do programu rewitalizacji  będziemy uzyskiwali

dodatkowe  punkty  przy  każdej  ocenie.  Trzecia  grupa  zadań,  to  zadania  które

pochodzą  z  różnych  wniosków,  różnych  osób,  wniosków  radnych,  wniosków

mieszkańców. Dziś przyjmujemy tą wersję, którą mamy przygotowaną na dziś, ale

jak będą zmiany, to na następnych sesjach będziemy wprowadzali zmiany. To jest

materiał,  który  ma  służyć  naszym  mieszkańcom.  Burmistrz  zawnioskował  o

wprowadzenie autopoprawki, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 22

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki  powiedział,  że przedmiotowa autopoprawka
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dotyczy  doprecyzowania  i  skorygowania,  ponieważ  takie  pismo otrzymaliśmy  z

Urzędu Marszałkowskiego w dniu 21.06.2016r.,  krótką informację, że projekty,

które  znajdują  się  na  liście  B  winny  zostać  doprecyzowane  finansowo.  Na

szkoleniach  wcześniej  nie  było  o  tym  mowy.  Autopoprawka  dotyczy  str.  15

dopisanie nazwisk przy imionach, str. 21 aktualna mapa WSSE oraz str. 115-123

zostały te projekty doprecyzowane. Do materiałów dołączona została opinia o LPR,

jeżeli  chodzi  o  Regionalną  Dyrekcję  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  i

Dolnośląski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  we  Wrocławiu,  które

stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23 i 24

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki dodał, aby samo słowo w tytule „aktualizacja”

napisać w nawiasie, tak samo w § 1, ponieważ nazwa jest tam powtórzona. 

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  autopoprawki  przedstawionej  przez  Burmistrza.  W

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

autopoprawka została przyjęta.

Następnie Przewodniczący Rady 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 Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały

wraz z wprowadzoną autopoprawką, 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 25

 Uchwała Nr XXIII/179/2016

Pkt  7.  regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku na  terenie  Gminy  Żarów.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 26

8



Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęła opinia pozytywna o tym projekcie i

kolejnym od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy i ją

odczytał. Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 27

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały, powiedział,

że zmiany w przepisach prawnych wymusiły na nas troszeczkę inne podejście do

zagadnienia  uchwał  „śmieciowych”,  jest  to  pakiet  czterech  kolejnych  uchwał.

Najistotniejszą  zmianą  jest  dopisanie  spraw  związanych  z  myciem  i  naprawą

samochodów, tego nie było. Jeżeli chodzi o stawki, nie ma tu istotniejszych zmian.

Natomiast konsekwentnie wszystkie cztery uchwały muszą być skorygowane.

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.  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”  podjęła  przedmiotową  uchwałę.  Przedmiotowa  uchwała

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

 Uchwała Nr XXIII/180/2016

Pkt  8.  szczegółowy  sposób  i  zakres  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania

odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych

odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właścicieli  nieruchomości  opłatę  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowy projekt  uchwały stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 29

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały?
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Pytań 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  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 30

Uchwała Nr XXIII/181/2016

Pkt  9.  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  tej  opłaty. Przedmiotowy  projekt  uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że  jeśli  chodzi  o  stawki,  to  nic  się  nie  zmienia,  natomiast  zgodnie  z  ustawą

musieliśmy wprowadzić stawkę za domki letniskowe, których nie posiadamy.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

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.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku

Publicznego  Mieczysław  Myrta 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 32

Uchwała Nr XXIII/182/2016
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Pkt.  10.  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości zamieszkałych.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 33

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy coś się zmienia w deklaracji?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  różnica  jest  taka,  że  wcześniej

podstawą były odpady zmieszane, a w tej chwili jest na odwrót, stawki są te same,

to jest dostosowanie do tych przepisów ustawy.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad 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  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 34

Uchwała Nr XXIII/183/2016

Pkt.  11.  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru

położonego  w obrębie  wsi  Kalno,  gmina  Żarów.  Przedmiotowy projekt  uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 35

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały i powiedział, że  

zaproponował rentę planistyczną do projektów uchwał przedłożonych na sesję w 

wysokości 20%.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię
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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 36

       Uchwała Nr XXIII/184/2016

Pkt.  12.  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszarów  

położonych  w  obrębie  wsi  Pożarzysko,  gmina  Żarów. Przedmiotowy  projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

    Załącznik nr 37

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. Uchwała stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 38

Uchwała Nr XXIII/185/2016

Pkt.  13.  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  

położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów (dz. 80/1, 104). Przedmiotowy 

projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

    Załącznik nr 39
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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. Uchwała stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 40

Uchwała Nr XXIII/186/2016

Pkt.  14.  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru

w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów (dz. 220/3, 225). Przedmiotowy projekt  

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

    Załącznik nr 41

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. Uchwała stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 42

Uchwała Nr XXIII/187/2016

Pkt.  15.  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Burmistrza  Miasta  Żarów.
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Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 43

Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 17.05.2016r. do Urzędu Miejskiego 

w Żarowie wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Miasta Żarów. Zgodnie z § 

67 ust. 1   pkt 3   Statutu   Gminy   Żarów   do zadań  komisji  rewizyjnej  należy

prowadzenie    postępowania     w  sprawie   rozpatrywania skarg  na  działalność

Burmistrza   i    kierowników   gminnych    jednostek  organizacyjnych  oraz

przygotowanie    uchwał   w      sprawie rozpatrzenia    skarg.  W    tej  sprawie

odbyła    posiedzenia,      wysłuchała     stanowiska    stron   oraz analizowała  

zgromadzoną dokumentację. W wyniku tego komisja jednogłośnie uznała  skargę  

za bezzasadną. 

Przewodniczący obrad oddał głos pani Barbarze Zatoń – Przewodniczącej Komisji

Rewizyjnej.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń powiedziała,  że  

przedmiotowa skarga została przekazana wg właściwości przez Wojewódzki Sąd  

Administracyjny we Wrocławiu w dniu 17.05.2016r., jako niewłaściwie wniesiona. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się  ze skargą i  ustaliła,  iż  przedmiotowa skarga  

dotyczy odmowy przyznania lokalu socjalnego, który może być przeznaczony do  

remontu. Przewodnicząca  przedstawiła  treść  skargi  i  powiedziała,  że  Komisja  

Rewizyjna dokonała ustaleń na podstawie analizy dokumentów oraz przepisów  

prawa i uznała skargę na działalność Burmistrza Miasta Żarów za bezzasadną.

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

kwestii.

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji, więc Przewodniczący Rady zamknął 

dyskusję i przeszedł do głosowania i zapytał radnych kto jest za uznaniem skargi 

za bezzasadną, proszę o podniesienie ręki. W wyniku głosowania przy 15 głosach 

„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada Miejska w Żarowie uznała skargę 

za bezzasadną. Przewodniczący Rady powiedział, aby w miejsce wykropkowane w 

uchwale wpisać słowo „bezzasadna”. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 44

Uchwała Nr XXIII/188/2016

Pkt.  16.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
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przestrzennego dla obrębu Łażany, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 45

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. Uchwała stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 46

Uchwała Nr XXIII/189/2016

Ad. XI. 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 47

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. XII.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

1. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację o uzupełnienie braków w jezdni przy

zjeździe w kierunku byłej administracji zakładów chemicznych w Żarowie.

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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i
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Porządku  Publicznego  Mieczysław  Myrta  powiedział,  że  na  ostatniej  sesji

majowej  komisja  prosiła  o  wycofanie  z  porządku  obrad  projektu  uchwały

dotyczącego kopalni Lapis w Łażanach i przesunięcie go na sesję czerwcową, ze

względu  na  to,  że  daliśmy  czas  kopalni,  aby  wywiązała  się  ze  wszystkich

zobowiązań. Na ostatnim spotkaniu pan Prezes zobowiązał  się,  że wszystkie  te

prace  zostaną  wykonane  do  dnia  20  czerwca.  Dlatego  nie  mogłem  zwołać

wcześniej komisji, żeby pojechać tam i stwierdzić, co zostało zrobione. 21 czerwca

odbyła  się  komisja  wyjazdowa,  aby  stwierdzić  co  zostało  zrobione.  Zaprosiłem

również wszystkich radnych aby na tym spotkaniu byli. Pan Burmistrz również

zaprosił eksperta z dziedziny ochrony środowiska, który miałby stwierdzić, że te

wszystkie  prace  zostały  zrobione i  są  wykonane  prawidłowo.  Jest  sporządzony

protokół z tego spotkania, który otrzymali wszyscy radni. Po spotkaniu na kopalni

przyjechaliśmy  do  Urzędu,  żeby  wypracować  stanowisko.  Radna  Maria

Tomaszewska przedstawiła, że w dniu 20 czerwca odbyło się zebranie wiejskie we

wsi  Kruków  na  160  osób  przybyło  tylko  27,  z  których  11  wyszło  w  trakcie

spotkania,  zostało  16 osób.  2  osoby  wstrzymało  się  od  głosu,  a  14 głosowało

przeciwko  kopalni.  To  jest  10%  mieszkańców.  Była  burzliwa  dyskusja.  Część

członków  wyszła  podczas  posiedzenia  komisji  i  postanowiłem  przerwać

posiedzenie komisji i przełożyć ją na następny dzień. 22 czerwca zebraliśmy się

ponownie, przybył również Przewodniczący Rady na to spotkanie i doszliśmy do

takiego wniosku, że nie ma nic do zarzucenia kopalni. Kopalnia w pełni wywiązała

się ze wszystkich zobowiązań. Ale co niektórzy mieszkańcy Krukowa nie byli by

zadowoleni, że podejmujemy tak ważne decyzje poza ich plecami, że w tak krótkim

czasie  coś  ustalamy,  my  bylibyśmy  winni.  Na  kopalni,  został  sporządzony

protokół, który zawierał ustalenia w 2012 roku, na co się kopalnia zdeklarowała.

Na spotkaniu Komisji w dniu 22 czerwca tego roku stwierdziliśmy, że te wszystkie

ustalenia zostały w pełni wykonane, a nawet dodatkowe. Te inwestycje kosztowały

kopalnię  około  pół  miliona  złotych.  Jako  przewodniczący  Komisji  chciałem

powiedzieć  mieszkańcom  Krukowa,  że  taka  komisja  się  odbyła,  co  ustaliła.

Pojechałem z tym protokołem wczoraj do pana Sołtysa, poprosiłem go, żeby ten

protokół powiesił na tablicy ogłoszeń, zdeklarował się, że zorganizuje spotkanie,

zebranie  we  wsi  Kruków.  Dnia  1  lipca  ten  protokół  zostanie  wszystkim

mieszkańcom  odczytany,  żeby  ktoś  nam  czegoś  nie  zarzucił,  kopalnia  się
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wywiązała ze wszystkich zobowiązań, daliśmy im czas żeby się przygotowali, nie

wiem jaka będzie ich reakcja na to nasze pismo. Wydaje mi się, że na najbliższej

sesji każdy radny będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem. Dopilnowaliśmy

wszystkich procedur,  bardzo to długo trwało,  ale  wydaje  mi się,  że jeżeli  takie

projekty uchwał budzą tyle emocji, kontrowersji, to należy tak postępować.

Przewodniczący Rady  powiedział,  że  dobrze,  że  spotkanie  komisji  się  odbyło.

Było ono burzliwe, potem udało się wypracować choćby to, że ci ludzie powinni

być powiadomieni i tak też się stało. Najbliższa sesja, podejrzewam, że może ona

być pod koniec sierpnia, wtedy będą Państwo głosować wg własnego sumienia.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  rzeczoznawca,  którego  udało  się

pozyskać nie jest w żaden sposób związany z kopalnią. Jest całkowicie niezależny,

jest biegłym sądowym w zakresie górnictwa i geologii, oprócz tego ma uprawnienia

planistyczne i  rzeczoznawcy majątkowego, także bardzo szeroka wiedza, bardzo

szerokie kompetencje i co ważne w żaden sposób nie powiązany z kopalnią.

Radny  Norbert  Gałązka  zapytał  odnośnie  protokołu,  ponieważ  w  §  3  jest

napisane i  odczytał:  „W ocenie obecnych, mimo znacznego naruszenia terminu

Spółka  Lapis  wywiązała  się  z  podstawowych  porozumień,  zawartego  w  dniu

16.03.2012r. w stopniu ….................”, jakim? Dalej nie jest znane stanowisko.

Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku

Publicznego Mieczysław Myrta  odpowiedział, że to jest subiektywna ocena, mi

się wydaje, że nawet na 120%.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że rok 2012 zakładał wybudowanie wału

w tym miejscu, gdzie są konstrukcje żelbetowe i niezależne było to od kopalni,

czekali dwa lata, by móc realizować ten wał, ale stało się tak jak się stało. Otóż

dzierżawca  Agencji  Nieruchomości  Rolnych,  który  wyraził  zgodę  ustnie  na

odsprzedanie w celu przeniesienia transformatora, biurowca i parkingu bok, po to

żeby ten wał można było wybudować. Później  nie wyraził  zgody, nie podpisał i

skierował sprawę do sądu. Obecnie nie ma wału ziemnego, ale jest konstrukcja

betonowa oraz zasadzono roślinność, drzewa i pnącza. Poza tym wszystkie rzeczy

zostały zrealizowane.
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Radny Norbert Gałązka powiedział, że jest tego zdania i tak będzie głosował, że

przejeżdża  tam  codziennie  i  kilka  razy  w  miesiącu  przebywa  w  domostwie

sąsiadującym blisko  tego  Państwa,  co  mają  największe  problemy  odnośnie  tej

kopalni,  to  są  sąsiedzi  i  nie  słychać  hałasu,  nie  ma  żadnego  zakurzenia  i

naprawdę wywiązali się z zobowiązań.

Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku

Publicznego Mieczysław Myrta  powiedział, że pod względem kopalni ja jestem

miło zaskoczony, jak oni podeszli do rzeczy i co zrobili. 

2. Przewodniczący Rady powiedział, aby radni zarezerwowali sobie czas na dzień

31 sierpnia, ponieważ planowana jest uroczystość otwarcia basenu. Wszyscy radni

otrzymają zaproszenia. Ja już teraz przekazuję informację, abyśmy wszyscy byli

na tym otwarciu.

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział, że w tym zaproszeniu będzie program,

chociaż przy wynikach sanepidowskich jest cień wątpliwości, bo nie wiemy, jakie

one będą. A one muszą być pozytywne, więc z tym jednym zagrożeniem ustaliliśmy

termin.

3.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  wpłynęła  uchwała  Rady  Gminy

Szczecinek w sprawie Apelu Rady Gminy Szczecinek do wszystkich samorządów

gminnych w Rzeczypospolitej Polskiej.  Przewodniczący Rady poprosił radnych o

zapoznanie się z Apelem.

4.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  wpłynęła  skarga  przekazana  wg

właściwości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy,

mieszkańca Żarowa na działalność Burmistrza Miasta Żarów. Skargę przekazał do

rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

Wobec wyczerpania przedmiotowego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady

przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. XIII. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2016 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 24 maja 2016r.

Przewodniczący  obrad poinformował  Radę,  iż  protokół  był  udostępniony  do
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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. XIV. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2016 z uroczystej sesji Rady Miejskiej

w Żarowie z dnia 27 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.

Ad XV. Zakończenie obrad XXIII 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 23 czerwca 2016

roku, wypowiadając formułę: „Zamykam XXIII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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