
Protokół Nr XXVIII/2016

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 27 października 2016 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 14:30

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXVIII  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 ( jeden

radny spóźnił się pan Robert Kaśków).

Przewodniczący  Rady  przywitał  osoby  obecne  na  sesji:  Burmistrza  Leszka

Michalak, 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. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Burmistrz  Leszek  Michalak zgłosił  autopoprawkę,  która  dotyczy  przyznania

dotacji  również  na  drogę  w Imbramowicach.  Projektant,  na bazie  wyliczeń,  na

podstawie których przygotowywaliśmy wniosek pierwotny do otrzymania dotacji,

przewidział  właściwą  kwotę,  natomiast  po  otrzymaniu  potwierdzenia  dopiero



mogliśmy ruszyć z procedurą przetargową. Do procedury przetargowej podszedł

dosyć optymistycznie obniżając tą kwotę o 20.000 zł. Stąd taką wersję w budżecie

obniżoną już przyjmowaliśmy, nie mniej jednak z przetargu wynikło, że te 20.000

zł będzie potrzebne na zrealizowanie tej drogi, stąd autopoprawka przywrócenie tej

kwoty pierwotnej na wykonanie drogi transportu rolnego we wsi Imbramowice.

Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 4

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

Dalszych  głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję  i  powiedział,  że  przedmiotową  autopoprawkę  należy  przegłosować.  W

wyniku głosowania przy 14 głosach „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących się”

radni przyjęli autopoprawkę do przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady 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,  w  wyniku  którego  przy  14

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  z  autopoprawką

została  przyjęta. Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 5

Uchwała Nr XXVIII/209/2016

Pkt  2.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Burmistrz  Leszek Michalak  zgłosił  autopoprawkę  do  tego projektu uchwały  i

powiedział, że ta autopoprawka jest skutkiem przed chwilą przyjętej uchwały. 

Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 7

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

Dalszych  głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję  i  powiedział,  że  przedmiotową  autopoprawkę  należy  przegłosować.  W

wyniku głosowania przy 14 głosach „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących się”



radni przyjęli autopoprawkę do przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady 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,  w  wyniku  którego  przy  14

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  z  autopoprawką

została  przyjęta. Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr XXVIII/210/2016

Na sesję doszedł radny Robert Kaśków.

Pkt 3. zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze

inkasa. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt uchwały i powiedział, że zarówno ta,

jak i kolejna uchwała są skutkiem zmiany Sołtysa we wsi Bożanów. A więc ma to

odbicie w zbieraniu podatku, jak i opłaty śmieciowej.

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 10

Uchwała Nr XXVIII/211/2016

Pkt 4. zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze

inkasa,  wyznaczenia  inkasentów  oraz  wynagrodzenia  za  inkaso. 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. 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 12

Uchwała Nr XXVIII/212/2016

Pkt 5.  zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Żarów. Przedmiotowy projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 13

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że uchwała była już przez radnych przyjęta, została przyjęta przez Marszałka i

zaskutkowała tak jak winna. Niemniej jednak zwrócono nam uwagę, że skoro w

obszarze  sołectwa  Kruków  przyjmujemy  odcinek  sieci  kanalizacyjnej,  to

powinniśmy  cały  Kruków  przyjąć.  W  związku  z  tym  była  sugestia,  żeby  przy

najbliższej  sesji  ten odcinek sieci  leżący po stronie sołectwa Kruków po prostu

wykreślić.

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.  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 14

Uchwała Nr XXVIII/213/2016

Pkt  6.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego  dla  obrębu  Mikoszowa,  gmina  Żarów. Przedmiotowy  projekt



stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 15

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt 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 XXVIII/214/2016

Ad. IV.  Przedstawienie Protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję

Rewizyjną Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Rewizyjna w dniach 19.09.2016r.-

23.09.2016r.  przeprowadziła  kontrolę  w  zakresie  gospodarki  finansowej  Szkoły

Podstawowej  im.  UNICEF  w  Imbramowicach  za  2015  rok  i  poprosił

Przewodniczącą  Komisji  Rewizyjnej  Panią  Barbarę  Zatoń  o  przedstawienie

protokołu z kontroli.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Barbara Zatoń przedstawiła protokół

z kontroli, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Ad. V. 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 zapytał  o  zarządzenie  w sprawie  ogłoszenia  otwartego

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania

szans  tych  rodzin  i  osób  pn.:  „Utworzenie  i  wyposażenie  oraz  zapewnienie



funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”, czy wpłynęły jakieś oferty?

Burmistrz  Leszek  Michalak  dopowiedział,  że  niestety  nie  wpłynęły  oferty.

Rozmawiałem  z  Prezesem  fundacji,  która  mogła  przystąpić  do  konkursu  i

pokrywa się to w braku skalkulowania dowozu, jest to problem finansowy, na

który fundacja nie była jeszcze przygotowana. Jednocześnie jest deklaracja, że

jeżeli  będzie  ogłoszony  w przyszłym roku taki  konkurs,  to  są  zainteresowani.

Zobaczymy.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zarządzenie  w  sprawie  powołania  komisji

negocjacyjnej  do przeprowadzenia negocjacji  na wykonanie dodatkowych robót

budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania boiska sportowego w

Żarowie w ramach określonego zadania inwestycyjnego, o jakie dodatkowe prace

tu chodzi?

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że po zdjęciu humusu z całego terenu

okazało  się,  że  przewarstwienie  ze  szlaki  jest  większe,  niż  przewidywano,  w

związku z tym inspektor nadzoru, projektant i wykonawca dokonali szczegółowej

wyceny  innego  sposobu  wykonania  drenażu  dodatkowego.  System  cały  czas

funkcjonuje  i  jest  też  drugi  system  drenarski,  zabezpieczający  nawierzchnię,

został wykonany w inny sposób, spowodowało to podwyższenie kosztów.

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. VI.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

1. Radny Norbert Gałązka złożył wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie

na przyszły rok na modernizację placu zabaw na Placu Wolności w Żarowie, z tego

względu, że jest to jeden z najstarszych placów zabaw w mieście i aby był on nie

tyle naprawiony, co zrobiony w innej formie, nowocześniejszej.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że na ostatniej sesji czytano pismo, dotyczące

propozycji, aby postawić Pomnik Ludzi Niezłomnych, czy to nie będzie kolidowało

z placem zabaw? 

Przewodniczący Rady Roman Konieczny  powiedział,  że  ostatnio  rozmawiał  z

Prezesem tej fundacji i chcielibyśmy się spotkać, jeżeli chodzi o to zagadnienie,

żebyśmy mogli razem wspólnie pewne rzeczy podjąć i ustalić. Więc w najbliższym

czasie się spotkamy i zobaczymy co proponuje fundacja.



2. Radny Tadeusz Pudlik  powiedział, że otrzymał odpowiedź na interpelację w

sprawie chodnika na ul. Krzywoustego w Żarowie i zapytał, kto jest właścicielem

chodnika na ul. Krzywoustego?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  chodnik  jest  na  terenie  gminy,

natomiast  chodniki  były  wykonane  przez  Zarządcę  budynków,  stąd  też  taki

kierunek interpelacji.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy były już jakieś ruchy ze strony Spółdzielni?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jeszcze  nie  otrzymał  żadnej

odpowiedzi.

3. Radny Tadeusz Pudlik  powiedział, że otrzymał odpowiedź na interpelację w

sprawie  chodnika  na  ul.  Armii  Krajowej.  Jest  tam napisane  o  ul.  Chemików.

Radny zapytał, czy w Żarowie jest ul. Chemików?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest.

4.  Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał  o  remont  cząstkowy  zjazdu  na  ul.  Armii

Krajowej,  który  miał  być  zrobiony  do  końca  września,  a  już  jest  koniec

października.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że na pewno przeprofilowanie wjazdu

nie wchodzi w grę, natomiast ten odcinek drogi jest bardzo zniszczony. Wszyscy

widzieli jakie były w ostatnim miesiącu warunki atmosferyczne Tamtędy odbywał

się  cały  transport  całości  materiału  na modernizację  stadionu i  wykonawca w

ramach swojej inwestycji będzie wykonywał tam całe mnóstwo prac. Dopiero jak

on skończy, wtedy dokończymy tę resztę.

5.  Radny  Roman  Konieczny  poprosił,  aby  uprzątnąć  z  centrum  Mrowin

betonowe koryta, które były przywiezione, kiedy był robiony chodnik łączący ul.

Myśliwską  z  ul.  Wojska  Polskiego  i  też  jest  tam złożonych  ok.  10  opon,  one

zalegają, więc dobrze by było, żeby zostały wywiezione, przeznaczone do utylizacji.

6. Radny Roman Konieczny  w imieniu mieszkańców Mrowin poprosił, aby po

zakończeniu budowy sieci wodociągowej, przed zimą tak zrobić ten odcinek drogi,

żeby był przejezdny.

7. Radny Waldemar Ganczarek poprosił w imieniu mieszkańców Zastruża, aby w



lampie solarnej, wymienić żarówkę na silniejszą i zimną, która daje więcej światła,

teraz jest słaba i ciemna.

8.  Radny Waldemar Ganczarek poprosił w imieniu mieszkańców Zastruża, aby

na odcinek drogi ok. 60 metrów przywieść chociaż wywrotkę grysu, kamienia, a

mieszkańcy sami sobie rozprowadzą. 

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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  jutro  spod  Urzędu  jest  wyjazd  do

Archiwum Państwowego we Wrocławiu, celem otworzenia kapsuły, która została

znaleziona w kopule kaplicy na cmentarzu w Żarowie.

2.  Przewodniczący Rady  powiedział,  że  OPS w Żarowie  wystąpiło  z  prośbą o

zrobienie paczek dla dzieci, podopiecznych i poprosił radnych o wpisywanie się na

listę.

Wobec wyczerpania przedmiotowego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady

przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 4 października 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 VIII. Zakończenie obrad XXVIII 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 27 października 2016

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

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


