
Protokół Nr XXV/2016

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 25 sierpnia 2016 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:05

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXV  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.

Przewodniczący  Rady  przywitał  osoby  obecne  na  sesji:  Burmistrza  Leszka

Michalaka,  Z-cę  Burmistrza  Grzegorza  Osieckiego,  Sekretarz  Sylwię  Pawlik,

Skarbnika  Renatę  Dawlewicz,  radnych  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  oraz  radną

Powiatu Świdnickiego Urszulę Ganczarek, a także przedstawicieli Kopalni „Lapis”

w Łażanach.

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? 

Radna  Maria  Tomaszewska zgłosiła  wniosek,  aby  projekt  uchwały  nr  7,  tj.

uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru

położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów był rozpatrzony, jako punkt 1 z

uwagi  na to,  iż  na sali  są  obecni  przedstawiciele  kopalni,  których ten projekt

dotyczy.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  zmiany  do  porządku  obrad,

zgłoszonej przez radną Marię Tomaszewską, a dotyczący, aby projekt uchwały nr

7 był rozpatrzony, jako punkt 1. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0



„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” zmiana do porządku obrad została przyjęta.

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 projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1.  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla

obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów. Projekt przedmiotowej

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

          Załącznik nr 3

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  w  sprawie  tego  projektu  uchwały  były

prowadzone prace w komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku

Publicznego,  odbywały  się  komisje  wyjazdowe,  w  dniu  wczorajszym  również

projekt uchwały był omówiony przez pana Burmistrza na połączonych komisjach

Rady Miejskiej.   Podpisani mieszkańcy Krukowa w piśmie z dnia 08.07.2016r.

zgadzają  się  na kontynuowanie  działalności  kopalni  w zakresie  wydobywania  i

rozdrabniania kruszywa, proszą jednak o zweryfikowanie zapisów w §10 pkt 2. Na

to  pismo  pan  Burmistrz  udzielił  odpowiedzi  i  poinformował,  że  zweryfikowane

zostały zapisy w  §3 ust. 1 pkt 7 lit. c oraz w §10 pkt 2, pismo to otrzymali również

wszyscy radni. Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Głosów w dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący Rady powiedział,  że  zanim

przejdą do głosowania przedmiotowego projektu uchwały, to muszą przegłosować

uwagi  odrzucone  przez  pana  Burmistrza.  Przedmiotowe  uwagi  znajdują  się  w

załączniku nr 2 do projektu uchwały.  Uwaga pierwsza zgłoszona została przez

mieszkańców Krukowa i ta uwaga brzmi następująco: „Mieszkańcy kwestionują

ustalenia  projektu  planu  i  prognozę  w  całości,  wnioskują  o  nie  dokonywanie

zmian w istniejącym planie”.

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania  i

zapytał,  kto  z  Państwa  radnych  jest  za  odrzuceniem  tej  uwagi?  W  wyniku

głosowania  przy  14  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  1  „wstrzymującym się”  uwaga

została odrzucona.



Druga  uwaga  zgłoszona  została  przez  pana  Longina  Miśkiewicza  i  brzmi

następująco:  „Mieszkaniec  domaga  się  zapisów  zmuszających  kopalnię  do

wywiązania się ze zobowiązań terminowo, nie zgadza się na poszerzenie kopalni.”

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania  i

zapytał,  kto  z  Państwa  radnych  jest  za  odrzuceniem  tej  uwagi?  W  wyniku

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

została odrzucona.

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku

Publicznego Mieczysław Myrta powiedział, że Komisja na wczorajszym posiedzeniu

zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Następnie głos zabrał radny Robert Kaśków  i powiedział, iż dobrze jest że nie

ulegamy czasami takiej pokusie, aby szybko rozwiązywać konflikt, bo tylko jedna

strona ma rację,  druga nie.  Tu element  nacisku radnych i  nie  tylko radnych,

stanowisko pana Burmistrza, a także to, że pozwoliliśmy temu konfliktowi trochę

trwać, trochę nim zarządzać, a trochę nim sterować, sprawił,  że tak naprawdę

mamy  tylko  jednego  przeciwko,  a  wszystkich  za  sobą.  Nie  ulegliśmy  łatwym

pokusom, argumentacjom i finał jest naprawdę dobry.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  w  związku  z  tym,  że  mamy pana

Prezesa na sali,  a  w piśmie mieszkańców, które znosiło  uwagę,  którą Państwo

przed chwilą odrzuciliście była też ta klauzula odnośnie deklaracji i tak naprawdę

zobowiązania się przez kopalnię do utrzymywania w sprawności tego wszystkiego,

co kopalnia wybudowała dla mieszkańców.

Prezes kopalni pan Ziajka powiedział, że na pewno wszystko to, co jest zrobione

będzie utrzymane i teraz stopniowo będziemy dokładać następne, żeby kopalnia

jak  najmniej  szkodziła  mieszkańcom.  Jeżeli  Państwo  dzisiaj  uchwalicie,  to

gwarantuję,  że  nie  będzie  to koniec naszych prac w celu zabezpieczenia  przed

pyleniem i innymi rzeczami z tym związanymi.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  15

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w

obrębie wsi Łażany, gmina Żarów została przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5



Uchwała Nr XXV/192/2016

Pkt  2. udzielenia  poręczenia  pożyczki  Zakładowi  Wodociągów  i  Kanalizacji  w

Żarowie  Spółka  z  o.o.  na  realizację  zadania  pod  nazwą  „Modernizacja  stacji

uzdatniania  wody  w  Kalnie  poprzez  zastosowanie  automatyki  i  budowa  ujęcia

wody w Wierzbnej i  w Kalnie w postaci odwiertu dwóch studni”. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

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.

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  została  przyjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Uchwała Nr XXV/193/2016

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

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

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.

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  została  przyjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Uchwała Nr XXV/194/2016

Pkt  4.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



       Załącznik nr 10

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.

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  została  przyjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

Uchwała Nr XXV/195/2016

Pkt 5.  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na

terenie  Gminy  Żarów. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 12

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

Burmistrz  Leszek Michalak powiedział,  że  na  jedno  pytanie,  które  padło  nie

potrafił  odpowiedzieć,  a  jest  pani  Urszula  Ganczarek,  która  pracuje  w  Radzie

Parafialnej. Pytanie było o łączny koszt prac konserwatorskich przy ołtarzu.

Pani Urszula Ganczarek odpowiedziała, że łączny koszt prac konserwatorskich

przy ołtarzu głównym w Kościele w Bukowie to jest 199.000 zł. Etapami już trzy

rzeźby  zostały  odrestaurowane  i  sfinansowane  w  całości  przez  parafian,  dwa

obrazy  i  teraz  tzw.  orszaki,  które  odpadły.  Nie  remontowaliśmy  ich  i  nie

konserwowaliśmy,  ponieważ  na  razie  nie  mamy  środków.  Na  ten  cel  mamy

przeznaczone 10.000 zł, a kwoty 20.000 zł nie unieślibyśmy, dlatego poprosiliśmy

pana Burmistrza, aby zachować ten fragment ołtarza głównego. Jest potrzebna

natychmiastowa restauracja tej części obiektu.

Dalszych  głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję i zapytał o opinię Komisje.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.



Przewodnicząca  Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury  Iwona Nieradka powiedziała,  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  została  przyjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 13

Uchwała Nr XXV/196/2016

Pkt 6.  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  dla  Powiatu  Świdnickiego.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 14

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.

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  została  przyjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 15

Uchwała Nr XXV/197/2016

Pkt  7. zaliczenia  dróg  na  terenie  Gminy  Żarów  do  kategorii  dróg  gminnych.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 16

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.

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  15

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



       Załącznik nr 17

Uchwała Nr XXV/198/2016

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 18

Radny Tadeusz Pudlik zwrócił uwagę, że brak jest Zarządzenia nr 124/2016.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że gdzieś musiało to umknąć.

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. Radny Tadeusz Pudlik zapytał nt. budowy drogi koło cmentarza, czy to jest ta

droga polna za myjnią?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest ta droga, która zaczyna się

ul. Armii Krajowej i kończy na ul. Armii Krajowej.

2.  Radny  Tadeusz  Pudlik  złożył  interpelację  w  sprawie  wjazdu  do  sklepu

„Biedronka” zaraz od strony przejazdu. Za przejazdem kolejowym jest skręt w lewą

stronę i tam często na przejeździe stoją samochody. Z przeciwka jadące auta nie

wpuszczają w ten zjazd,  dlatego niektórzy kierowcy stoją na torach.  Parę razy

zdarzyło już się tak, że ktoś stał na torach, a drużniczka zamykała przejazd. Jest

to  bardzo  niebezpieczne,  czy  nie  można  zastosować  zakazu  skrętu  w  lewo  za

przejazdem, bo ta sytuacja stwarza zagrożenie.

Radny Norbert Gałązka powiedział, że nie można wjechać na tory dopóki Pan się

zmieści za przejazdem bezpiecznie na drodze, wtedy Pan może wjechać na tory na

przejazd.

Przewodniczący Rady powiedział,  że jest to poważny problem. Jedni  kierowcy

wiedzą,  że  mają  się  zatrzymać  przed  przejazdem  i  poczekać,  aż  przejadą

samochody, a inni rzeczywiście stają na środku torów. W tym momencie zależy to

od uprzejmości kierowcy z naprzeciwka, że wpuści i będzie można skręcić w lewo.

Ale to nie rozwiązuje problemu.



Radny Waldemar Ganczarek  powiedział, że nie może być zakaz skrętu w lewo,

ponieważ  rolnicy  jadący  w  tamtym  kierunku  z  żytem  nie  mieliby  możliwości

skręcić i gdzie miałby jechać, aby wjechać w ten dawny GS. 

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że tym bardziej, jak jadą przyczepy, jak nikt

nie wpuści, to i tak będą stały na przejeździe kolejowym, bo są to długie pojazdy. 

Radny Robert Kaśków  powiedział, że tam jest ogromny problem, też parę razy

czekał na torach i nie widział jeszcze takiej sytuacji, aby ktoś czekał przed torami.

Natomiast  wszyscy  wiemy  o  problemie,  ale  nie  ma  jak  go  rozwiązać.  Pomysł

radnego Tadeusza Pudlika jest pomysłem, ale nie jest rozwiązaniem. To nie załatwi

tematu.

Radny Tadeusz Pudlik  powiedział,  że  są  służby,  które  mogłyby rozwiązać ten

problem, np. Słóżba Drogowa Powiatu Świdnickiego.

Radny Mariusz Borowiec powiedział, że należy jeździć według przepisów i stawać

przed przejazdem.

Radny Robert Kaśków  powiedział,  że można zrobić tak, aby umieścić tekst w

Gazecie  Żarowskiej,  napisać  o  tym problemie  i  co  tak  naprawdę  powinniśmy.

Trzeba ludziom przypomnieć, że taka jest zasada.

Radny Waldemar Ganczarek powiedział, że przed przejazdem można namalować

linie tzw. „zygzaki”. Mogą ludzi zaintrygować i będą myśleć.

Przewodniczący Rady  powiedział, że rzeczywiście jak się jedzie na Świdnicę to

kierujący niekiedy nie dają znaku skrętu w lewo przed przejazdem tylko już za i

nie ma możliwości zatrzymania się przed przejazdem, tylko kierowcy zatrzymują

się na środku torów.

Radny Mariusz Borowiec powiedział, że można zwęzić chodniki wtedy będzie luz i

będzie przejazd obok.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, czy będzie tam możliwy lewoskręt to nie

wiadomo. Trzeba to sprawdzić prawnie, czy się to zmieści, czy nie.

3. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację, że na Rondzie Orderu Uśmiechu jest

problem jak się jedzie od strony Wrocławia i wjeżdżamy na to rondo, to pierwszy

skręt jest w prawo na Łażany, drugi jest na Świdnicę i często zdarza się tak, że



kierowcy  jadą  lewym  pasem  i  wjeżdżają  na  prawy  aby  jechać  w  kierunku

Świdnicy, bo myślą, że tam jest prawo skręt dla dwóch pasów jezdni. Tam trzeba

by było opisać, np. nakaz jazdy na wprost i na prawo oraz linia ciągła. Tam trzeba

coś z tym zrobić, bo stwarza to zagrożenie.

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  w  zeszłym  roku

zorganizowaliśmy  spotkanie  z  ruchem  drogowym,  z  zarządcą,  czyli  Służbą

Drogową  Powiatu  Świdnickiego,  był  przedstawiciel  z  Powiatu  mówiłem  na  ten

temat,  że jest  rozszerzenie,  natomiast  Rondo jest  bez wydzielenia dodatkowego

pasa. Na etapie budowy zgłaszaliśmy uwagi i nie zostały one uwzględnione, m.in.

żeby  Rondo w środku,  ta  wyspa,  była  mniejsza  i  wtedy  nie  byłoby  problemu,

można  było  by  to  wydzielić.  Starostwo  się  opierało,  komenda  i  ruch  drogowy

wystosował do nich informację nt. ilości zdarzeń. Niestety nie ma tam zbyt dużej

ilości  zdarzeń,  bo  ludzie  sami  to  załatwiają  między  sobą  nie  wzywając  Policji.

Natomiast  podczas  tych oględzin miało  miejsce  dwukrotnie  takie  zdarzenie,  że

ktoś wyjeżdżał lewą stroną. Prosiłem, mówiłem, aby na ten czas zrobić zawężenie,

gdzie  zbliżamy  się  do  Ronda.  Odpowiedź  chyba  była  taka,  że  obowiązuje  ich

jeszcze 5-letni okres utrzymania tej  inwestycji,  który się kończy chyba jesienią

tego roku i ciekawy jestem, co zrobią wtedy. Jest to zagrożenie, szczególnie jest to

widoczne w godzinach rannych, popołudniowych, jak ludzie wracają, bądź jadą do

pracy.

4. Radny Tadeusz Pudlik  złożył interpelację, aby uaktualnić mapę Żarowa, bo

powstało dużo nowych ulic. W tym roku wydajemy kalendarium i może w formie

folderu zamieścić, jako dodatek do kalendarium.

5.  Radny Tadeusz  Pudlik złożył  interpelację  nt.  budowy  ścieżek  rowerowych.

Zapytał, czy ta ścieżka rowerowa na ul. Armii Krajowej pójdzie na pewno na prawo

w stronę Łażan, bo na lewo nie ma możliwości. 

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  do  momentu  zaprojektowania

wszystkich ścieżek nie ma sensu podejmować budowy tam, gdzie wiemy, że one

będą przy tych ulicach. W tej chwili jest komplet dokumentacji i te uzupełnienia

chodnikowe  rzeczywiście  mają  sens,  bo  wiemy,  że  nie  wchodzimy  w  kolizję  i

sukcesywnie ma sens uzupełnianie chodników. 



6.  Radna  Iwona  Nieradka złożyła  interpelację,  aby  wykonać  przejście  dla

pieszych, pasy z ul. Szkolnej w stronę ul. Dworcowej.

7.  Radny  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  że otrzymał  odpowiedź  na  interpelację

odnośnie  znaku drogowego 3,5 ton za przejazdem, że  zostanie  przestawiony w

lipcu. Radny zapytał kiedy ten znak zostanie przeniesiony?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.

8. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, odnośnie spotkania z panią Prezes Spółdzielni

Mieszkaniowej, jakie były ustalenia, jeżeli chodzi o budowę, remont parkingu przy

ul. Kazimierza Wielkiego? Czy pan Burmistrz rozmawiał nt. poszerzenia placu na

szerszy parking dla samochodów?

Radny Robert Kaśków  dopowiedział o parkingu przy drodze przeciwpożarowej,

która  leży  prostopadle  do  budynku  przy  ul.  Kazimierza  i  Krzywoustego.  Tam

pomiędzy blokami, a domkami jest droga przeciwpożarowa. Szliśmy tam z panią

Prezes  i  stwierdziliśmy,  że  tutaj  można  by  było  zrobić  cały  ciąg  miejsc

parkingowych. Częściowo rozładowałoby to parking przy ul.  K. Wielkiego, może

także  wspomogłoby  nas  w  przypadku  miejsc  parkingowych  koło  basenu,  przy

nadmiernej ilości samochodów.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w temacie parkingów, to nie był na

tej wizycie z panią Prezes, odniosł się do tego, co wtedy było omawiane. Natomiast

jeżeli chodzi o Kazimierza Wielkiego, to parking szutrowy, który jest, to jest ciągle

teren Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w zastawie sądowym, więc

tam ciągle nie bardzo jest możliwe formalnie coś z tym zrobić. Jeśli chodzi o teren

wokół  basenu  Gminnego  Centrum  jest  dobudowany  parking  dla  Gminnego

Centrum właśnie pod tym kątem. Widzimy, że mało jest miejsc, jako powiększenie

parkingu,  który  był  do  tej  pory  z  dodatkowym wyjazdem na  ul.  Górniczą  i  z

dodatkowymi miejscami przy Alei Korczaka. Także tam sporo przybyło tych miejsc.

Życie pokazuje, że będzie znowu ich za mało i trzeba będzie myśleć, co dalej. Ten

wzrost ilości miejsc parkingowych, to nie tylko przed basenem, ale również dla

mieszkańców.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że mieszkańcy będą pisali  petycję  do pana

Burmistrza, bo nie ma tam miejsc parkingowych.



Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że każdy pomysł na zwiększenie takiego

placu do parkowania to bardzo dobra sprawa. Są prowadzone prace projektowe i

to do Państwa też niedługo trafi.

Radny Robert Kasków powiedział, że jest to problem prawie nierozwiązywalny,

ale ludzie powinni parkować trochę dalej, a nie pod samymi drzwiami. Jak my się

nauczymy  parkować  na  tej  przeciwpożarówce,  to  zwolnimy  miejsca  innym

mieszkańcom. Pani prezes po tym spotkaniu powiedziała, że wszystkie te pomysły

dotyczące parkowania, które my m.in. zgłosiliśmy, uzgodni z panem Burmistrzem.

9.  Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  kto  jest  odpowiedzialny  za  porządek  na

Targowisku w Żarowie, bo tam zarasta kostka trawą, liście spadają z drzew i nikt

tego nie sprząta?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że odpowiedź zostanie przygotowana.

10. Radny Tadeusz Pudlik zapytał,  czy zostanie uzupełniony niedobór asfaltu

przy zjeździe koło byłych zakładów chemicznych w stronę administracji, tam miało

to być zrobione do końca sierpnia. Radny prosi, aby było to zrobione, bo jest tam

ciężko wyjechać.

11.  Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  na  ul.  Wojska  Polskiego  dalej  stoi

pojazd – bus, który był już zgłaszany, a on tam dalej stoi i stwarza zagrożenie.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że ta sprawa została zgłoszona na

Policję, Policja była na miejscu wszystko spisała i zajmuje się tym tematem. My

nie mamy innych możliwości.

Radny Robert Kaśków powiedział, że jest to zgłoszone, pan Burmistrz zgłosił to

na Policję, zrobił  co do niego należało,  nie można tutaj więcej mieć pretensji  i

drążyć tematu, bo władza samorządowa nie jest w stanie tutaj niczego na Policji

wymusić.

12. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w Świdnicy są jeszcze napisy kontrola

radarowa, a powinny być zdjęte, aby sprawę zgłosić do Zarządcy Dróg.

13. Radny Waldemar Ganczarek zapytał, czy jest możliwość ogrodzić plac zabaw

na ul. Zamkowej w Żarowie, proszą o to mieszkańcy.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że odpowiedź zostanie przygotowana.



14. Radny Norbert Gałązka powiedział, że na ul. Armii Krajowej, na samym dole

idzie ciąg metalowych urządzeń, jak się kończy ten drugi budynek, aby właściciel

to rozebrał, bo jest to niebezpieczne.

15. Radny Norbert Gałązka powiedział,  zanim jeszcze będzie modernizacja, to

żeby  przeprowadzić  konserwację  placu  zabaw  na  Placu  Wolności  w  ramach

bezpieczeństwa.

16. Radny Norbert Gałązka  powiedział,  aby Gmina zwróciła się o zwiększenie

patroli  Policji  na  Placu  Wolności  i  aby  zwrócić  uwagę  na  osoby  spożywające

alkohol na placu zabaw.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że tego typu informacje, że ktoś spożywa

alkohol należy przekazywać na Policję. Zgłoszenie jest nagrywane.

17. Radny Mariusz Borowiec zapytał, kiedy będzie możliwość wymiany chodnika

na ul. Krętej w Żarowie?

18.  Radny  Mariusz  Borowiec  złożył  interpelację,  aby  wystosować  pismo  do

właściciela działki na ul. Akacjowej 10 w Żarowie, o wykoszenie tej działki.

19. Radny Roman Konieczny zgłosił problem bardzo złej nawierzchni drogi na

ul. Leśnej w Mrowinach. Droga w tej chwili jest w fatalnym stanie, każdego roku

jest ona przysypywana niesortem, aby dojechać do ludzi, którzy tam mieszkają, w

tzw. Weselinie to są dwa, trzy budynki pod Tarnawą i to jest jedyna droga, która

tam prowadzi. W tej chwili też jeździ tam transport związany z wymianą słupów

trakcji  elektrycznej,  jeżeli  chodzi  o  torowisko.  Ta  droga  została  wzruszona,  w

środku powstał garb z kostki brukowej, w związku z tym należałoby czymś tam

wysypać,  czymś  miałkim,  żeby  te  kamienie  się  nie  wbijały  w  opony

przejeżdżających tamtędy samochodów i przede wszystkim ten teren, jeżeli chodzi

o  kostkę  zrobić  tak,  żeby  ten  odcinek  był  przejezdny.  Bo  w  tej  chwili  jest  to

naprawdę kłopot. W tej sprawie złożył prośbę również mieszkaniec z ul. Leśnej.

Pismo jest do wiadomości, do wglądu do Państwa radnych.

20.  Radny Roman Konieczny złożył  interpelację,  aby ustawić  na rozwidleniu

tych dróg znak, że jedna droga jest na ul. Leśną, druga w kierunku Pożarzyska.

Tam nie ma lampy, jest tam ciemno. Gdy jedzie karetka, czy jak jadą inne służby,

nie mogą trafić tam jest las. Dobrze by było, jak jest rozwidlenie postawić znak np.



posesja od nr do nr, a drugi znak ustawić na Pożarzysko. 

21.  Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  co  się  dzieje  z  komisją  sportu?  Jest

zakończenie sezonu nie było spotkania z klubami. Jest rozpoczęcie sezonu nie ma

spotkania z klubami. Co się dzieje w KS Zjednoczeni, drużyna seniorów spadła,

juniorzy spadli. Nie znamy nazwisk trenerów, nie wiemy czy im pomóc, czy nie.

Awansowały Łażany do A klasy, czy nie trzeba im pomóc finansowo? Czy juniorzy

zaczęli  treningi,  czy  nie?  Już mamy koniec  sierpnia,  na początku września  są

rozgrywki,  a  juniorzy  jeszcze  nie  zaczęli  trenować,  a  dajemy  100.000  zł  z

przeznaczeniem m.in.  na  szkolenie  młodzieży,  czy  my  nie  mamy pieniędzy  na

trenera,  na  juniorów,  bo  juniorzy  spadli.  Mieli  straconych 130 bramek.  W tej

chwili już się zaczął sezon i nie będzie kim grać. Tylko proszę nie mówcie, że nie

ma zawodników, że nie ma kim grać, bo jeżeli się nie wyjdzie do tych ludzi, to ich

się nie skusi, żeby oni chcieli tutaj grać. Naszą podstawową bazą jest szkolenie

młodzieży. Kiedyś tak było, oni się czuli jak lokalni patrioci.

Przewodniczący Rady powiedział, że komisja może się spotkać i pewne rzeczy na

niej ustalić, ale to trzeba uzgodnić.

Radny Norbert Gałązka powiedział, że jak pan Tadeusz był przewodniczącym, to

czy też tak poganiał, żeby były spotkania z klubami po rozpoczęciu sezonu, przed

rozpoczęciem sezonu. Tak nie było i insynuuje Pan nieprawdziwe rzeczy. W tamtej

kadencji też nie było spotkań z klubami i Panu to wtedy nie przeszkadzało. Teraz

nagle  Panu  przeszkadza,  gdzie  nie  jest  Pan  Przewodniczącym.  A  na  kłamliwe

sugestie, o których Pan mówi nie będę odpowiadał. 

Przewodniczący Rady powiedział, że na te wszystkie sugestie powinny toczyć się

rozmowy w trakcie komisji, należy umówić się i przegadać temat.

22. Radny Waldemar Ganczarek poprosił o wykoszenie boiska w Bukowie.

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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady  poprosił,  aby  Przewodniczący  komisji do  dnia

29.08.2016r. dostarczyli brakujące protokoły z posiedzeń komisji. Przypomniał, że

na złożenie protokołu przewodniczący komisji mają dwa tygodnie, od dnia odbycia

komisji. Poprosił przewodniczących komisji o sprawdzenie swojej dokumentacji.



2. Przewodniczący Rady  powiedział, że Radzie Miejskiej w Żarowie Wojewódzki

Sąd  Administracyjny  doręczył  opis  postanowienia,  na  skargę  na  działalność

Burmistrza  w  przedmiocie  przyznania  lokalu  socjalnego.  Skarga  została

odrzucona. 

3. Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa

Narodowego  w piśmie z dnia 05.07.2016r. informuje Radę Miejską w Żarowie, że

Minister udzielił dotacji w wysokości 75 tys. zł na pokrycie kosztów zadania pn.

Wierzbna,  pałac  -  wieża  mieszkalna  (  XIII  –  XIV  w),  prace  remontowe  i

konserwatorskie pomieszczenia wieży. 

Wobec wyczerpania przedmiotowego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady

przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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

dnia 21 lipca 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”, 0 „przeciwko” i 1 „wstrzymującym się” przedmiotowy protokół został przyjęty

przez Radę Miejską w Żarowie.

Ad VII. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie oznajmił, iż wyczerpany został porządek

obrad, po czym zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 2016

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

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


