
Protokół Nr XXIV/2016

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 21 lipca 2016 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 14:45

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXIV  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 13

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

Nieobecni:

1. r. Waldemar Ganczarek,

2. r. Zuzanna Urbanik.

Przewodniczący Rady przywitał osoby obecne na sesji: Z-cę Burmistrza Grzegorza

Osieckiego,  radnych Rady Miejskiej  w Żarowie 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? 

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku

obrad projektu uchwały w sprawie zniesienia nazwy ulicy we wsi Łażany, to jest

pokłosie niedawno przyjętej uchwały zmieniającej granice miejscowości Łażany i

Milęcin. W tej chwili  jest tak, że ta ulica jest nadana dla Mielęcina i przy niej

mieszka  tylko  jedna  rodzina  i  wiązałoby  się  to  z  tym,  że  albo  nadajemy  na
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wszystkie pozostałe nazwy ulic, albo jak w tym przypadku łatwiej jest tą ulicę

znieść. W Mielęcinie nadal będą numery do poszczególnych posesji, a w Łażanach

przy tej ulicy Dębowej nikt nie zamieszkuje i nie będzie tu żadnego problemu.

Nazwa tej ulicy została nadana specjalnie dla tego budynku, bo on się znajdował

w Łażanach, a w Łażanach są nadawane nazwy ulic.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  zmiany  do  porządku  obrad,

zgłoszonej przez Z-cę Burmistrza, a dotyczącej wprowadzenia do porządku obrad,

jako punkt 2 projektu uchwały w sprawie zniesienia nazwy ulicy we wsi Łażany.

W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

zmiana  do  porządku  obrad  została  przyjęta,  ww.  projekt  uchwały  będzie

rozpatrywany jako pkt 2.

Więcej pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc Przewodniczący

Rady przeszedł do głosowania zmienionego  porządku obrad, w wyniku którego

przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” porządek obrad został

przyjęty.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. przystąpienia Gminy Żarów do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn.

„Zakup sprzętu  do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk

katastrofalnych  lub  poważnych  awarii  celem wsparcia  jednostek  Ochotniczych

Straży  Pożarnych  -  projekt  partnerski  gmin  pod  przewodnictwem  Gminy

Świdnica”. Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 3

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że gmina Świdnica wystąpiła do 9

gmin,  aby  w  ramach  porozumienia  przystąpić  do  projektu  dot.  pozyskania

środków na sprzęt dla OSP. W tym przypadku jest to 8 samochodów bojowych

średnich. Każda z gmin wnioskowała dla siebie o to co che. Urząd ogłosił nabór i

ten  nabór  jest  do  25  lipca,  stąd  jest  też  ta  sesja.  Środki  są  przewidziane  w

budżecie  4.200.000  zł,  przy  czym  już  wiadomo,  że  nie  tylko  my  w  ramach

partnerstwa będziemy starali się pozyskać te pieniądze, będzie chyba więcej takich

porozumień  innych  gmin.  Jak  to  wyjdzie  zobaczymy,  ale  jest  możliwość

pozyskania tych środków, stąd też prośba o podjęcie tej przedmiotowej uchwały.
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Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  radni  mają  pytania do

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Norbert Gałązka zapytał, na jaką jednostkę są przewidywane te środki?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że są przewidziane na jednostkę

w Pożarzysku.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, kiedy było wiadomo o tym temacie, czy jeszcze

przed ostatnią sesją, czy w okresie między sesjami?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że stało się to dwa, może dwa i

pół tygodnia temu, to było po sesji, bo wcześniej była mowa o tym, że nie będzie

konieczności  podejmowania.  Natomiast  lider  obawia  się,  żeby  wniosku  nie

odrzucili przez to, to najlepiej będzie podjąć tą uchwałę.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czyli kupujemy kolejny samochód który będzie

kosztował 800.000 zł,z tym, że my płacimy 260.000 zł?

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  aplikujemy  o  pozyskanie

środków na kolejny samochód, 64% jest środków kwalifikowanych, a 36% to jest

w tym przypadku wkład własny.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  kiedy  będziemy  budować  strażnicę  dla  tych

wozów?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział,  że  na razie  nie  ma potrzeby

budować strażnicy,  bo wymieniamy stare wozy na nowe.  Ten stary samochód,

który był w Wierzbnej, będzie wystawiony tam gdzie jest bryczka i gdzie stoi żuk.

Będzie teren przygotowany pod wystawę samochodów, które do tej pory jeździły,

taka ekspozycja. 

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc  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,  w  wyniku  którego  przy  13

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

przystąpienia Gminy Żarów do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Zakup
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sprzętu   do  prowadzenia  akcji  ratowniczych  i  usuwania  skutków  zjawisk

katastrofalnych  lub  poważnych  awarii  celem wsparcia  jednostek  Ochotniczych

Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica”

została  przyjęta. Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXIV/190/2016

Pkt  2. zniesienia  nazwy  ulicy  we  wsi  Łażany. 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

przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0

„wstrzymujących się” uchwała w sprawie  zniesienia nazwy ulicy we wsi Łażany

została  przyjęta. Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr XXIV/191/2016

Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie otrzymali radni w materiałach

na sesję i zapytał, czy są pytania do przedmiotowego sprawozdania? Sprawozdanie

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 7

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział,  że w sprawozdaniu wkradł się

błąd, przy zapiskach referatu inwestycji i dróg została ta sama treść wstawiona, w

związku z tym macie Państwo u siebie w sprawozdaniach doczepioną kartkę z

prawidłową treścią wykonanej pracy przez wspomniany referat. 

Przewodniczący  Rady zapytał,  w  referacie  gospodarki  lokalowej  jest  zapis,

dotyczący  przejęcia  lokalu  mieszkalnego  w  Mrowinach?  Gdzie  ten  lokal  się

znajduje.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że jest to lokal na ul. Szkolnej.
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Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  referat  inwestycji  i  dróg  jest  napisane,  że

„wykonano projektowe dotyczące remontu elewacji.....”

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  powinien  być  zapis:

„wykonano  dokumentacje  projektowe  dotyczące  remontu  elewacji.....”  i  jest  to

pomyłka proszę poprawić.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał odnośnie Zarządzenia nr 101/2016 i powiedział,

że jakaś kosiarka na stadionie jest, czy chodzi o tą kosiarkę?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że dotyczy to kosiarki Hondy,

która była wiele lat temu zakupiona. Z uwagi na to, że rok temu, czy dwa lata

temu był zakupiony ten traktorek drugi, a tamta kosiarka stała, dlatego że był

uszkodzony silnik, koszt naprawy przekraczały granice rozsądku, a byli chętni

zainteresowani  by zakupić  taką kosiarkę  w takim stanie,  to  zorganizowaliśmy

przetarg i łącznie z przyczepką zostało to sprzedane.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o Zarządzenie nr 103/2016 w sprawie dowozu

uczniów do szkół w okresie 01.09.2016r. do 31.12.2016r., czy ten przetarg jest

tylko na pół roku?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział,  że jest  on w tym momencie

tylko do końca grudnia, a później będzie ogłoszony nowy przetarg.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  Zarządzenie  nr  106/2016  w  sprawie

modernizacji  boiska  treningowego  w  Żarowie,  kto  wygrał  przetarg  i  kiedy

rozpocznie się inwestycja?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że wygrała firma z Warszawy.

W momencie podpisania umowy od razu przekazujemy teren budowy.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  Zarządzenie  nr  107/2016  w  sprawie

niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, tych zarządzeń jest

kilka czego to dotyczy?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że Gmina ma możliwość prawa

pierwokupu,  jeżeli  dotyczy  to  działek  stricte  budowlanych,  my  z  tego  nie

korzystamy. Jeżeli  ktoś odkupuje od kogoś działkę,  gmina tu nie  ma żadnego

interesu, natomiast np. teren przy Nefrycie został nabyty przez gminę w ramach

prawa pierwokupu.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał czyj jest plac koło Nefrytu, ten mały pareczek?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że 90% tego terenu jest Gminy.
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Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy będziemy się tego pozbywać?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że jest taki projekt, aby nadać

temu jakiś wygląd.

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał o Zarządzenie nr 109/2016 w sprawie podziału

wyniku finansowego netto Biblioteki  Publicznej  Miasta i  Gminy Żarów im.  ks.

Jana  Twardowskiego  za  rok  2015  oraz  Zarządzenie  nr  113/2016  w  sprawie

podziału wyniku finansowego netto Gminnego Centrum Kultury i Sportu za rok

2015, na czym polega taki podział?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że odpowiedź będzie udzielona

na piśmie.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o Zarządzenie nr 111/2016 w sprawie powołania

Komisji  na  przeprowadzenie  nieograniczonego  przetargu  na  najem  lokalu

użytkowego przy ul. Armii Krajowej, o co chodzi?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że to jest lokal, który przylega do

lokalu najmowanego przez hurtownię elektryczną, z uwagi na fakt, że wygasła ta

umowa a  Gmina  w inny  sposób  nie  może  zawrzeć  umowy najmu,  to  zawsze

ogłaszamy przetarg, z reguły ustny nieograniczony na tak zwaną stawkę najmu.

Stawka minimalna jest z góry określona.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o złożeniu przez Gminę Żarów propozycji osobom

znajdujących się na liście osób nie posiadających stałego miejsca zamieszkania

przydziału zwolnionych lokali socjalnych, to są osoby które mieszkają na terenie

gminy, ale nie mają stałego miejsca zameldowania?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że to są osoby, które znajdują

się na liście tzw. socjalnej, czyli osoby, które nie mają stałego zameldowania, bądź

osoby,  które  wcześniej  miały  eksmisję  z  lokali,  w  takim  układzie  one  mogą

aplikować, albo wręcz mają w wyroku sądowym przydział lokalu socjalnego. W

tych  dwóch przypadkach,  ponieważ  zwolniły  się  lokale  doprowadziliśmy  je  do

stanu użytkowania, a więc proponujemy.

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał  o  remont  elewacji  i  przebudowę  schodów

bocznych Urzędu Miejskiego w Żarowie?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że chcemy przerobić te schody,

dlatego, że są one niebezpieczne, są to schody prowadzące do pomieszczeń, gdzie

wcześniej  wynajmowali  kombatanci.  Dlatego,  że  cały  referat  gospodarki
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komunalnej  zostanie  tam  przeniesiony.  I  wszystkie  osoby,  które  będą  miały

sprawę z tym referatem, to będą mogły tam załatwiać, a w większości są to ludzie

starsi. Referat komunalny zajmuje się w większości ze sprawami związanymi z

czystością, a przede wszystkim cmentarze.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał  o zawarcie  umowy z  kolejnym wykonawcą na

roboty  remontowe  mieszkań  po  pożarze  w  Imbramowicach  oraz  dokonanie

rozliczenia rzeczowego i finansowego robót remontowych mieszkań po pożarze w

Imbramowicach, o co chodziło?

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  weszła  firma,  która

wykonywała pewne prace. Na etapie wykonywania prac, Inspektor, który jest u

nas zatrudniony na zlecenie, wnosił szereg uwag, które nie zostały uwzględnione

przez wykonawcę. Na kolejnym spotkaniu, które się odbyło doszło do sytuacji, ze

wykonawca  zrezygnował  i  powiedział,  że  jest  świadomy  poniesienia  kary

finansowej przypadającej z umowy. Okazało się podczas prac, że to co wcześniej

było  wykonane,  było  „schowane”  i  jest  wadliwie  zrobione.  W  związku  z  taką

sytuacją powzięliśmy decyzję, że firma, która była wyłoniona w przetargu jako

druga miałaby te prace wykonać. Zaproponowaliśmy, czy są dalej zainteresowani,

przyjęli,  podpisaliśmy  umowę  i  w  tej  chwili  są  wykonywane  te  prace.  Mam

nadzieję, że zostaną już wykonane prawidłowo.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zgłoszenie  oraz  pokrycie  kosztu  udziału  3

Jednostek Gminy Żarów w Powiatowych Zawodach OSP rozgrywanych w dniu

19.06.16r. w miejscowości Strzegom, jakie to były koszty, jakie jednostki brały

udział oraz które miejsca zajęli?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że udział wzięły trzy jednostki z

Mrowin zajęli  ostatnie  miejsce,  jednostka z  Pożarzyska (dziecięca drużyna)  i  z

Bukowa zajęli III miejsce (młodzieżowa drużyna). W czasie zawodów strażakom

OSP Mrowiny uszkodziła się pompa, więc siłą rzeczy zostali zdyskwalifikowani na

końcu.

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  Maria  Tomaszewska  złożyła  interpelację,  która  dotyczy  petycji
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mieszkańców ul. Sportowej w Łażanach o wybudowanie ekranów akustycznych.

Sprawa  dotyczy  budowy  obwodnicy  w  obrębie  Ronda  Przyszłości,  łącznika  z

Rondem  Uśmiechu.  Chodzi  o  to,  że  przed  realizacją  tego  przedsięwzięcia  na

zebraniach  wiejskich  we  wsi  Łażany  ówczesny  Starosta  w  obecności  pana

Burmistrza,  mnie,  jako  radnej  i  mieszkańców obiecywał  zbudowanie  ekranów,

które wyciszą ten hałas przy tej drodze. Niestety to nie zostało zrealizowane do

dnia dzisiejszego. Mieszkańcy piszą pisma i dostają bez przerwy odpowiedzi, że

cyt.  „na  etapie  projektu  budowlanego  przedmiotowe  decyzje  i  zezwolenia  nie

wskazywały  na  potrzebę  montażu  ekranów  akustycznych  w  miejscowościach

wskazanych  w  petycji”.  Powiedziano,  że  zostanie  wykonana  analiza  pomiarów

natężenia hałasu w punkcie pomiarowym przy ul. Sportowej. Został ten pomiar

zrobiony  i  napisano,  że  nie  powoduje  przekroczenia  dopuszczalnych  poziomów

hałasu na terenach chronionych akustycznie. Dziwi to bardzo, ponieważ jest w

tamtym roku puszczony łącznik z Wałbrzycha w stronę Żarowa, Łażan na Wrocław

ruch  jest  bardzo  natężony  w  godzinach  popołudniowych  i  hałas  również.

Natomiast  przy  wyjeździe  ze  Słotwiny  na  Wałbrzych,  skręca  się  w  prawo  na

Wrocław stoją ekrany akustyczne. Tutaj zaraz koło Ronda są budynki mieszkalne,

ekrany były obiecane, do dnia dzisiejszego tego nie ma. Piszą pisma, że montaż

ekranów  stanowiłby  zasadniczą  zmianę  mającą  wpływ  na  warunki  realizacji

inwestycji  drogowej.  Zgłaszam  więc  petycję  mieszkańców  z  ul.  Sportowej  o

wybudowanie ekranów akustycznych. Nie wiem, jak był mierzony hałas, ponieważ

nikt nas nie powiadomił o tych pomiarach, chciałabym zobaczyć te pomiary, bo

tylko  jest  pismo  przysłane.  Pomiary  były  robione  przed  dopuszczeniem  tego

łącznika do Wałbrzycha. Hałas tam jest naprawdę nasilony. W Słotwinie mogą

stać  ekrany,  a  w  Łażanach  do  tej  pory  nie  ma.  Proszę  pana  Burmistrza  o

zainteresowanie się tą sprawą i zajęcie się problemem.

2. Radny Mariusz Borowiec złożył interpelację o wstawienie dwóch słupków przy

wyjeździe między budynkiem przy ul. Kręta 5 i 7, tam zasłaniają auta przy prawej

i lewej stronie i nie można wyjechać.

3. Radny Mariusz Borowiec złożył interpelację, aby wystosować pismo do pana,

który  ma  trzy  działki  przy  ul.  Kasztanowej  i  połączenie  z  ul.  Jaworową  o

wykoszenie trawy, która jest już bardzo wysoka.
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4. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację, aby firma, która wykonywała asfalt

koło basenu poprawiła to wykonanie. Raz już firma poprawiała ten asfalt, bo woda

tam stała. Teraz popadało i  znowu tam jest kałuża. Jest to wyjazd koło ul.  K.

Wielkiego, na lewo.

5. Radny Mariusz Borowiec zapytał, kiedy rozpocznie się budowa drogi na ul.

Dębowej w Żarowie?

6.  Radna  Iwona  Nieradka złożyła  interpelację,  aby  naprawić  chodnik  na  ul.

Sikorskiego  naprzeciwko  piekarni  pana  Kazimierza  Kozłowskiego,  tam  ciągle

zapadają się kostki, a zbliża się rok szkolny.

7. Radny Norbert Gałązka powiedział, że na ul. B. Chrobrego przy wejściu na

ogródki  działkowe (wjazd do przepompowni)  na wysokości  chodnika jest kanał,

który jest obluzowany. Radny prosi o interwencję w sprawie.

8. Radny Tadeusz Reruch powiedział, że na ul. Dworcowej zaraz za przejazdem

na chodniku parkują samochody, nieraz ten chodnik jest wykorzystywany jako

parking, a jest to chodnik do przejścia. Radny zawnioskował, aby postawić tam

kilka słupków.

9.  Radny  Tadeusz  Pudlik złożył  interpelację,  aby  zastanowić  się  też  nad

postawieniem kilku słupków na ul.  Wojska Polskiego koło  elektrowni  po  lewej

stronie.  Tam  ciągle  stoi  bus  na  chodniku  i  nic  nie  widać  jak  ktoś  jedzie  z

przeciwnej strony. Zasłania wyjazd innym pojazdom i stwarza to zagrożenie.

Z-ca  Burmistrza Grzegorz  Osiecki powiedział,  że  radna  Iwona  Nieradka

zasygnalizowała już mu ten problem i zgłosił tą sprawę na Policję lub trzeba będzie

zastanowić się nad innym rozwiązaniem.

10. Radny Mariusz Borowiec złożył interpelację, aby wstawić słupek koło sklepu

pana Zywera, niedługo zacznie się rok szkolny i dalej będą parkować i zasłaniać

przejście dla pieszych.

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki powiedział,  że  newralgiczne  miejsca  były

wskazane przeze niego na spotkaniu z Policją. Od zeszłego tygodnia są wzmożone

patrole przez drogówkę Świdnicką zarówno samochodową, jak i motocyklową. A
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nasi Policjanci są wyczuleni na tego typu sytuacje.

11.  Radny  Norbert  Gałązka powiedział,  że  na  terenie,  gdzie  był  stary  most

Szamotowni, do ul. Ogrodowej jest prowizoryczne przejście tam ciężarówki nawożą

dalszą część gruzu, tam było to przejście utwardzone tłuczniem, ale jest tam teraz

bardzo krzywo i należałoby albo dowieść tłucznia, albo zrobić chodnik z kostki jak

jest  między  ul.  Kopernika,  a  ul.  Ogrodową,  albo  ustawić  szamotowe  kręgi,  bo

spora część starszych ludzi tamtędy chodzi.

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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  wpłynęło  pismo  od  Prokuratury

Rejonowej w Świdnicy w związku z koniecznością zbadania zgodności z prawem

uchwał w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i wysokosci opłat za postój

pojazdów. Zostanie udzielona pisemna odpowiedź, że na terenie gminy Żarów nie

ma sterfy płatnego parkowania i nie ma opłat za parkowanie.

2.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  do  Komisji  Ochrony  Środowiska,

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wpłynęło pismo od Stowarzyszenia "Nasz

Kruków". Przewodniczący Rady przedstawił pismo, przekazał je przewodniczącemu

komisji i poprosił o zapoznanie się z pismem radnych komisji, jak i pozostałych

radnych. 

3. Przewodniczący Rady  powiedział,  że  wpłynęło  pismo do  Rady  Miejskiej  w

Żarowie od mieszkańca Żarowa w sprawie ruin po byłych Zakładach Chemicznych

"Organika" w Żarowie. Przewodniczący Rady poprosił radnych o zapoznanie się z

treścią pisma. 

Wobec wyczerpania przedmiotowego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady

przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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

dnia 23 czerwca 2016r.

Przewodniczący  obrad poinformował  Radę,  iż  protokół  był  udostępniony  do

wglądu w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz podczas obrad sesji, w
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celu  naniesienia  ewentualnych  uwag.  Uwag  do  protokołu  nie  było,  więc

Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 13 głosach

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

Ad VII. Zakończenie obrad XXIV 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 21 lipca 2016 roku,

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

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