
Protokół Nr XXVI/2016

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 15 września 2016 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:00

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXVI  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

Michalak,  Z-cę  Burmistrza  Grzegorza  Osieckiego,  Sekretarz  Sylwię  Pawlik  oraz

Skarbnika Gminy Renatę Dawlewicz.

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? 

Pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc  Przewodniczący Rady

powiedział, że porządek obrad został przyjęty.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1.  określenia  wysokości  oraz  szczegółowych  warunków  i  trybu

przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

          Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały został omówiony na Komisji

ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej przez panią kierownik OPS w Żarowie.



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

przedmiotowego projektu uchwały?

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisje.

Przewodniczący Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Norbert Gałązka

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  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 4

Uchwała Nr XXVI/199/2016

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

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

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

zapytał o opinię 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 6

Uchwała Nr XXVI/200/2016

Pkt 3. udzielenia zgody na przyjęcie dofinansowania oraz realizacje projektu pn.:

„Uporządkowanie  gospodarki  ściekowej  na  terenie  Aglomeracji  Żarów  poprzez

budowę kanalizacji  sanitarnej  w miejscowości  Łażany”  w ramach działania 2.3

„Gospodarka  wodno-ściekowa  w  aglomeracjach”  II  oś  priorytetowa  „Ochrona

środowiska,  w  tym  adaptacja  do  zmian  klimatu”  Programu  Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” oraz zaciągnięcie na ten cel zobowiązań

finansowych. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7



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

przedmiotowego projektu uchwały. 

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

zapytał o opinię 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  15

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr XXVI/201/2016

Pkt 4.  zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Żarów. Przedmiotowy projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że na nowa mapa jest skorygowana i naniesione są także te tereny, które będą

skanalizowane.

Przewodniczący Rady powiedział,  że  jako  radny  Mrowin  prosi  o  przyjęcie  tej

uchwały, ponieważ Mrowiny borykają się z problemem zarówno z wodą, jak i ze

ściekami, a także z drogami, których nie możemy właściwie remontować z uwagi

na  planowaną  budowę  sieci  kanalizacyjnej  i  wodociągowej.  Dzięki  temu,  że

Mrowiny będą włączone w aglomerację, to mieszkańcy będą widzieć „światełko w

tunelu” i w końcu doczekają się tych ważnych inwestycji. 

Następnie  Przewodniczący obrad 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 10

Uchwała Nr XXVI/202/2016

Pkt 5.  zmiany uchwały Nr XXIII/179/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23

czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

Żarów na lata 2011-2020 (aktualizacja)”. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

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 12

Uchwała Nr XXVI/203/2016

Pkt  6. określenia  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi

własność Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 13

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  w  toku  dyskusji  doszliśmy  do

wniosku,  że  warto  zwiększyć  obszar  bonifikat  dla  mieszkańców.  W  jednym

przypadku,  w  §  13  jest  wpisane  „80% bonifikaty”  w  przypadku chęci  zakupu

podwórka,  terenu wydzielonego  otaczającego  budynek,  jest  propozycja,  żeby to

zwiększyć do 95% i jest to ta zmiana, którą chciałbym Państwu zaproponować.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że na komisji rozmawialiśmy o 90%.



Radny Mariusz Borowiec powiedział, że na komisji mówiliśmy o 95%.

Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z tym, że pan Burmistrz złożył

autopoprawkę polegającą na tym, aby w § 13 zamiast „80% bonifikaty” wpisać

„95%  bonifikaty”,  przeszedł  do  przegłosowania  autopoprawki  i  zapytał,  kto  z

państwa  radnych  jest  za  przyjęciem  autopoprawki  zgłoszonej  przez  pana

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

„wstrzymujących się”  autopoprawka została przyjęta,  w §  13 projektu uchwały

zamiast „80%” należy wpisać „95% bonifikaty”.

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.

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  wraz  z  przyjętą

autopoprawką  została  przyjęta. Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 14

Uchwała Nr XXVI/204/2016

Pkt 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych

w obrębie wsi Bożanów, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 15

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że w § 4 proponuje, aby wstawić w miejsce …. „20% renty planistycznej”, ponieważ

jest to tak, jak w innych naszych wioskach.

Przewodniczący Rady powiedział,  że  w związku ze zgłoszoną propozycją pana

Burmistrza  należy  przegłosować,  aby  w  §  4  wstawić  stawkę  procentową  w

wysokości „20%” renty planistycznej i zapytał, kto z radnych jest za ustaleniem

20% stawki służącej do naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu nieruchomości

z tytułu uchwalenia planu. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw”

i 0 „wstrzymujących się” stawka 20% została przyjęta i w § 4 należy wpisać stawkę



„20%” do projektu uchwały.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego

projektu uchwały?

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

zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  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 16

Uchwała Nr XXVI/205/2016

Pkt 8.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego

w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 17

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w § 4 także proponuje, aby wstawić w

miejsce …. „20% renty planistycznej”.

Przewodniczący Rady powiedział,  że  należy  przegłosować,  aby w § 4  wstawić

stawkę procentową o wysokości „20%” renty planistycznej i zapytał, kto z radnych

jest  za  ustaleniem  20% stawki  służącej  do  naliczenia  jednorazowej  opłaty  od

wzrostu nieruchomości z tytułu uchwalenia planu. W wyniku głosowania przy 15

głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” stawka została przyjęta. W § 4

należy wpisać stawkę „20%” do projektu uchwały.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego

projektu uchwały? 

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  projekt  uchwały  dotyczy  dwóch

nieruchomości, które są gminne, czyli Straż Pożarna i świetlica wiejska, których

nie będziemy sprzedawać, ale wymaga to, aby wpisać procenty.

Dalszych  głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie



projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  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 18

Uchwała Nr XXVI/206/2016

Pkt  9.  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru

położonego w obrębie miasta Żarów, w rejonie ulic Armii Krajowej i  Sportowej.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 19

Burmistrz  Leszek Michalak  zaproponował,  aby  w §  3  wpisać  30% stawkę,  z

uwagi na to, że są to tereny miejskie. Jest to ujednolicenie na terenach miejskich i

nie jest to koniec pracy nad tym terenem, gdyż jest to teren który przejęliśmy na

własność nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów, ale niestety w studium on

dalej  jest,  jako  teren  gazowniczy  i  nie  możemy  podjąć  w  uchwale  zmiany

naruszającej zapisy studium. Więc kiedyś trzeba będzie do tego wrócić, tak żeby

móc też skomercjalizować ten teren. Na dziś propozycja wygląda tak jak jest.

Przewodniczący Rady  powiedział,  że  należy  przegłosować,  aby w §  3 wstawić

stawkę procentową o wysokości „30%” renty planistycznej i zapytał, kto z radnych

jest  za ustaleniem 30% stawki.  W wyniku głosowania przy  15 głosach „za”,  0

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” stawka została przyjęta. W § 3 należy wpisać

stawkę „30%” do projektu uchwały.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego

projektu uchwały?

Dalszych  głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  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 20

Uchwała Nr XXVI/207/2016



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 21

Burmistrz Leszek Michalak w uzupełnieniu do sprawozdania powiedział, że na

ręce Pana Przewodniczącego przekazuje  wyniki  ankiet,  dotyczących możliwości

postawienia zakazu parkowania, zakazu zatrzymywania się i postoju na ul. Armii

Krajowej. Wpłynęło 105 ankiet, są one bardzo różne i trzeba się nad nimi pochylić

i  myślę,  że  komisja  ds.  ochrony  środowiska,  bezpieczeństwa  i  porządku

publicznego  będzie  jak  najbardziej  odpowiednią  komisją  i  spróbujemy  razem

wypracować  stanowisko.  Burmistrz  przekazał  na  ręce  Przewodniczącego  Rady

wyniki, natomiast kompletne materiały i ankiety są do wglądu.

Radny Robert Kaśków powiedział, że może to wyjść z ankiet, gdyż zwróciła się do

niego dwójka mieszkańców z ul.  Armii  Krajowej  60,  to  jest  budynek dawnego

internatu Zespołu szkół z ul. Zamkowej, że tam parkują samochody po jednej i po

drugiej stronie i nie patrząc na to, że tam jest wjazd na podwórko parkują tam na

stałe  i  uniemożliwiają  w  ten  sposób  wjazd  tym mieszkańcom.  Nie  wiem,  czy

załatwi to kwestia zakazu?

Przewodniczący Rady zapytał, na jakie pomieszczenia gospodarcze w Mrowinach

zostało uzyskane pozwolenie na rozbiórkę?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że na ul. Szkolną 8 i to jest

związane  z  zaleceniem  konserwatora  dla  księdza,  a  przy  okazji  my  musimy

zlikwidować ruiny.

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że rzecz dotyczy ochrony zabytkowego

muru, który jest wokół dawnego ewangelickiego cmentarza. Dzisiaj jest to teren,

na którym jest wybudowany kościół. Natomiast w ewidencji zabytków znajduje się

mur i kościół. Była wizyta konserwatora i są pewne nakazy i to z tego wynika.

Radny Mieczysław Myrta zapytał,  odnośnie  Kopalni  Granitu Pożarzysko,  aby

pan Burmistrz coś więcej na ten temat powiedział. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to punkt sporu z właścicielami

kopalni,  który  toczy  się  już  dobre  5,  6,  7  lat.  Chodzi  o  sposób  wydobycia.

Właściciele są niezmiennie od wielu lat właścicielami 2 ha w sposób odkrywkowo

– koparkowy  nie  są  w stanie  wydobywać  wgłąb.  Zwrócili  się  o  zaopiniowanie



wydobycia  strzałowego.  Co  prawda  w  swojej  dokumentacji  umieścili  nieduże

ładunki, które nie powinny naruszyć górotworu, w którym do dnia dzisiejszego

jest  główny  rezerwuar  wody  pitnej  dla  miasta  Żarowa,  dla  całej  gminy.  Jest

główny, bo już nie jedyny, kiedyś był  jedyny. Zbiornika nie jesteśmy w stanie

chronić,  bo  on  jest  własnością  Lasów  Państwowych,  jak  również  rury

doprowadzające. Nie mają prawa wstępu wodociągi, my nie mamy prawa wstępu i

jak  by  się  coś  stało,  czyli  nastąpiłoby  tąpnięcie  postrzałowe,  czy  naruszenie

struktury my jesteśmy z gigantycznym ograniczeniem, czyli każda awaria, to jest

zamknięcie rur. Bo dzisiaj awaria, to zbiornik podaje wodę, ten zbiornik ma 600

m³. To nie jest tak, że patrzymy i nic nie robimy, wręcz przeciwnie. W ostatnich

latach wybudowane zostały dwa zbiorniki po 150 m³, a w tej chwili jesteśmy w

trakcie budowy zbiornika 470 m³. W ramach projektu, który będziemy za miesiąc

składali do Aglomeracji Wałbrzyskiej, chcemy jeszcze postawić zbiornik 2000m³

na  górze  Krukowskiej  razem  z  „wieżą  widokową”,  czyli  obsługującą

funkcjonowanie  tego  całego  systemu,  bo  tam  będzie  musiał  być  pracownik

nadzorujący  przynajmniej  automatykę  i  wtedy  będziemy  dopiero  bezpieczni.

Natomiast  rozumiem właścicieli  kopalni,  bo  chcieliby  korzystać  z  majątku  do

którego mają prawo. Natomiast my nie możemy pozwolić i odmówiłem, stąd ta

informacja,  że  odmówiłem  po  raz  kolejny,  odwołali  się,  odmówiłem  także  po

ekspertyzie  Politechniki  Wrocławskiej,  która  wskazuje,  że  co  prawda  w  tych

małych ilościach nie ma zagrożenia, ale jeśli coś się zdarzy, np. na wskutek błędu

pracownika załadowania większej ilości materiału, to jesteśmy bez wody na dzień

dzisiejszy. Więc odmówiłem, odwołali się i zobaczymy, co wyjdzie z odwołania.

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 Reruch podziękował za załatanie dziur na ul.  Mieszka I  w

Żarowie.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  na  wiosnę  rzeczywiście

przeprowadzamy  łatania,  a  w  tej  chwili  już  przed  zimą.  Wiemy,  że  to  co  nie

wyłatamy, to powiększy się czterokrotnie. Jeżeli Państwo widzą tego typu sytuacje,

to proszę zgłosić, abyśmy mogli jeszcze to załatać w takiej bądź w innej formie. Na

pewno  musimy  jeszcze  ruszyć  do  Mikoszowej  i  Przyłęgowa.  Jesteśmy  po



postępowaniu  konkursowym  o  dotację  unijną  na  remont  tej  drogi.  Mamy  to

zapisane  w  budżecie,  jesteśmy  na  103  albo  106  miejscu.  80  pierwszych  z

automatu ma dofinansowanie, a my musimy czekać dalej.

2. Radna Paulina Trafas powiedziała, że mieszkańcy Tarnawy proszą, aby zwrócić

się do Powiatu o utwardzenie pobocza, bo tam nie ma chodnika.

3.  Radna  Paulina  Trafas złożyła  interpelację  o  wyczyszczenie  chodnika  w

Imbramowicach na ul. Mostowej, nie ma tam żadnej posesji, a chodnik zarasta.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jeśli  jest  chodnik  oddzielony

obszarem  zieleni,  w  tym  przypadku  rowem,  to  zarządca  drogi  musi  dbać  i

zwrócimy  mu uwagę.  Jeśli  jest  chodnik  przylegający  do  posesji,  to  odpowiada

właściciel posesji.

4. Radny Waldemar Ganczarek  w imieniu mieszkańca (pana Karkulowskiego)

poprosił o przycięcie lip przy ul. Lipowej. Są tam dwie lipy i mieszkaniec twierdzi,

ze zagrażają bezpieczeństwu.

5. Radny Waldemar Ganczarek zawnioskował o podłączenie lamp. Była zmiana

transformatora i odłączono część lamp ulicznych.

6. Radny Waldemar Ganczarek zapytał w imieniu mieszkańców, co z wymianą

słupów elektrycznych w Bukowie?

7. Radny Waldemar Ganczarek zapytał  o kierowcę autobusu szkolnego, który

jedzie zbyt długo do Bukowa, robi przerwy na papierosa i zmienia trasę. Radny

poprosił o wyjaśnienie sprawy.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że już ta sprawa poszła do wyjaśnienia i

dopowiedział, że mieszkańcy Bukowa zwrócili uwagę, że dzieci później wracają do

domu, bo kierowca robi przystanek i pali papierosa.

8.  Radny Robert  Kaśków  zapytał  o  salony  gier,  których jest  dwa lub trzy  w

Żarowie. Zwrócili się do niego mieszkańcy o zapytanie, na jakich zasadach one

działają? Dla mieszkańców jest to uciążliwe, ponieważ twierdzą, że są one otwarte

także w nocy i związane jest to z czymś więcej, niż tylko z grami. 

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że interesowała się tym tematem i ludzie,

którzy  tam chodzą  mogą  przychodzić  ze  swoim alkoholem,  grają,  przegrywają,



potem wygrywają, potem wracają, pożyczają, wracają, grają, palą i nie można z

tym nic zrobić, tylko wzywać Policję, jak coś się dzieje. Działają prawnie, legalnie,

na zasadzie luki w prawie. My nie mamy żadnej możliwości, aby temu zapobiec,

nie sprzedają tam alkoholu.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  jeżeli  to  są  wspólnoty  albo  nasze

budynki, to jest regulamin porządku, ale to jest jedyne, co możemy i musiałoby

być zgłoszenie, że zakłócają spokój.

Radny Robert Kaśków powiedział, że nie jest przeciwko hazardowi, bo jest to dla

ludzi, tak jak alkohol, jeżeli jest legalny, zalegalizowany, to nie ma dla mnie żadnej

różnicy między automatami, a grą w totolotka i nie widzę żadnej fundamentalnej

różnicy. To jest rodzaj hazardu, ja nie jestem wrogiem hazardu. Natomiast komuś

to  może  przeszkadzać,  gdyż  odbywa  się  nocą.  Szczególnie  tym  mieszkańcom,

którzy mieszkają przy lokalu lub nad nim.

9. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że otrzymał odpowiedź w sprawie znaku 3,5

tony za przejazdem, że został przestawiony, ale powinni go postawić wzdłuż drogi

po prawej stronie, bo tu gdzie jest postawiony, to jest słabo widoczny.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  każda  zmiana  wymaga  zmiany

organizacji ruchu i są określone miejsca do stawiania znaku. Sprawdzimy, czy to

we właściwym miejscu jest postawione.

10. Radny Tadeusz Pudlik zapytał odnośnie odpowiedzi na interpelację o złym

parkowaniu na ul. Wojska Polskiego, czy odpowiedź od Policji już przyszła?

11.  Radny  Tadeusz  Pudlik zwrócił  się  z  prośbą  w  imieniu  mieszkańców  ul.

Krzywoustego o remont chodnika. Tam beton jest już wykruszony, chodnik jest

nierówny i ciężko przejechać wózkiem.

12. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że mieszkańcy proszą o remont chodnika

na  ul.  Armii  Krajowej,  od  Straży  Pożarnej  do  byłego  hotelu  DZCh.  Chodzi  o

odcinek po lewej stronie jadąc w kierunku Łażan.

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

samochód już od 3 miesięcy.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że było to kontrolowane i zobaczymy,



co odpowiedzą Policjanci. Jest ustna informacja od pani Komendant, że drogówka

stwierdziła, że jest wszystko w porządku. Gdyby było naruszenie sprawności auta,

to wtedy jest podstawa do zadziałania, a zobaczymy co napiszą w piśmie.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w sztafecie na otwarciu basenu brakowało

radnego Rady Miejskiej. Aby na przyszłość pamiętać o radnych w uroczystościach.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że pierwszy raz z takim smakiem i wyczuciem

było zorganizowane otwarcie basenu.

14.  Radny  Tadeusz  Reruch powiedział,  aby  jeszcze  raz  zweryfikować  sprawę

dotyczącą umiejscowienia progu spowalniającego na ul. Piastowskiej na odcinku,

gdzie jest teren zabudowany. 

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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Przewodniczący Rady powiedział, że GCKiS zaprasza wszystkich radnych na

40 - lecie Kultury Żarowskiej, które odbędzie się 23.09.2016r.  o godz. 17.00 w

auli Gimnazjum, a następnie o 18.30 Koncert Edyty Geppert w Hali sportowej.

2.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  w  dniu  06.10.2016r.  wszyscy  radni

otrzymali zaproszenie na 15 -lecie Żarowskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej.

3. Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  w  dniu  dzisiejszym  otrzymali  radni

zaproszenie na II Forum Samorządowe, które odbędzie się 24.09.2016r.  o godz.

9.00 w Kamieńcu Ząbkowickim.

Wobec wyczerpania przedmiotowego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady

przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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

dnia 25 sierpnia 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 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 15 września 2016

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

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


