
Protokół Nr XXIX/2016

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 24 listopada 2016 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:10

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXIX  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 Gminy Renatę Dawlewicz oraz mieszkańców Gminy Żarów.

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 omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że  ten  projekt  uchwały  charakteryzują  trzy  elementy:  porządkujemy  nasze

przewidywania w odniesieniu do tego, co w rzeczywistości się wydarzyło, podobnie



będzie na grudniowej sesji, gdzie będziemy dokonywali całe mnóstwo przesunięć,

ograniczeń  i  tego  typu  prac.  Największe  zmiany  dotyczą  w  projekcie  uchwały

zmniejszenia planu dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości o prawie 3 mln zł,

a  wskutek  czego  łącznie  zmniejszenia  budżetu  o  1.627.105,62  zł.  Dlaczego

zmniejszenia planu sprzedaży? Ponieważ na dzień dzisiejszy kwotę ponad 7 mln zł

mamy na różnych etapach zaawansowania sprzedaży gruntów na terenie Strefy,

przy czym w tym roku one nie dojdą do skutku i to wszystko przesuwamy na

kolejny rok.

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 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  15

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXIX/215/2016

Pkt  2.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

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 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  15

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr XXIX/216/2016



Pkt  3.  określenia  wysokości  stawek podatku  od  nieruchomości. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że  w  projekcie  uchwały,  jak  i  w  tabelach  dołączonych  w  żadnej  pozycji  nie

następuje wzrost podatków. Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów poziom

podatków  w  kraju  zostaje  obniżony  o  0,9%,  tam  gdzie  nie  mieliśmy  stawek

ministerialnych pozostawiamy te stawki, które były, oczywiście z zaokrągleniem do

pełnych złotówek.  Groszowe zapisy  występują  w projekcie  ministerstwa,  a  nas

obowiązuje zaokrąglenie, ale generalnie w żadnej pozycji nie ma wzrostu, nawet

jest obniżenie o ileś groszy na poszczególnych pozycjach.

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  14

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  1  „wstrzymującym  się”  uchwała  została  przyjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr XXIX/217/2016

Pkt  4.  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że  to  jest  ta  sama  sytuacja,  co  wcześniej,  czyli  występuje  obniżenie  podatku,

oczywiście z zaokrągleniem do pełnych złotych. Jest to korzystna dla gminy, jak i

dla samych właścicieli środków transportowych formuła.

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 XXIX/218/2016

Pkt  5. opłaty  prolongacyjnej. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że jeśli chodzi o samą kwotę opłaty prolongacyjnej nic się nie zmienia, natomiast

zmienił  się  sam zapis  w  ordynacji  podatkowej,  który  spowodował  konieczność

przedstawienia Państwu radnym projektu uchwały  w dostosowaniu do zapisów

ordynacji. 

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

Radny Waldemar  Ganczarek powiedział,  że  na  komisji  była  dyskusja  jaki  to

procent?

Skarbnik Renata Dawlewicz powiedziała, że stawka to 4%.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję

i zapytał o opinię Komisję.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  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 XXIX/219/2016

Pkt  6. określenia  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi

własność Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 13

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że ta uchwała była już przyjmowana 15 września tego roku. Przede wszystkim



uchwała podjęta w dniu 15 września działa. Wnioski od mieszkańców wpływają i

są  realizowane.  Zmiana  konieczna  jest  dlatego,  że  są  to  zalecenia  nadzoru.

Otrzymaliśmy zalecenia nadzoru bez rygoru unieważnienia poprzedniej uchwały,

ale jednocześnie zobowiązując się, że Państwu te różnice przedstawimy. Jest to

usunięcie zapisów ustawowych z treści uchwały. Powoduje to, że się ją trudniej

czyta,  łatwiej  czyta  się,  gdy  odnosi  się  do  tekstu  z  ustawy  wiodącej,  ale  jest

zalecenie, więc usunięć dokonaliśmy. Druga to sprawa merytoryczna, zwrócono

nam uwagę, że nie możemy przełożyć uprawnień osoby na następców prawnych i

tu  należy  wykreślić  w  starej  uchwale  w  §  10  punkt  2.  Burmistrz  w  ramach

autopoprawki  zawnioskował  o  wykreślenie  §  27  mówiącego  o  tym,  że  jest

szczególna uchwała, która reguluje kwestie hipoteki, my nie mamy takiej uchwały.

Więc proszę o wykreślenie tego paragrafu.

Przewodniczący Rady powiedział, że w związku ze złożoną przez pana Burmistrza

autopoprawką o wykreślenie § 27, należy to przegłosować i zapytał, kto z radnych

jest za usunięciem § 27? W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i

0  „wstrzymujących  się”  autopoprawka  została  przyjęta.  Paragraf  27  został

wykreślony i należy zmienić numerację kolejnych paragrafów.

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. 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 14

Uchwała Nr XXIX/220/2016

Pkt  7. ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  publicznych  i

niepublicznych  przedszkoli,  innych  form  wychowania  przedszkolnego  i  szkół

prowadzonych na terenie gminy Żarów przez inne niż Gmina Żarów osoby prawne

i  fizyczne  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania

i wykorzystania. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 15



Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że jest tutaj przedstawiony tekst jednolity uchwały.

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.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury  Iwona Nieradka powiedziała,  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 16

Uchwała Nr XXIX/221/2016

Pkt  8.  nadania  nazwy  ulicy  w  mieście  Żarów. Przedmiotowy  projekt  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 17

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że sami urzędnicy zaproponowaliśmy nazwę ulicy.  W listopadzie zakończyliśmy

sprzedaż działek, które są naniesione na mapce, w tej chwili wszystkie 4 działki na

ul.  Rzemieślniczej  zostały  naszym  żarowskim  rzemieślnikom  sprzedane.  Przy

nadaniu numerów adresowych należy nadać nazwę ulicy.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy wiadomo jakie tam będą firmy?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że meblowa, z branży reklamowej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze pytania do przedmiotowego

projektu uchwały?

Głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję

i zapytał o opinię Komisję.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury  Iwona Nieradka powiedziała,  że

Komisja  przychyla  się  do  tej  propozycji  o  nadanie  nazwę  ul.  Rzemieślnicza

i 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 XXIX/222/2016

Pkt 9. zmiany uchwały nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28

stycznia  2016r.  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 19

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że  jest  to  wynik  zaleceń nadzoru  Wojewody,  czyli  uchwała  podjęta  w styczniu

obowiązuje. W uchwale ograniczamy się wyłącznie do ograniczania zasad lokali

socjalnych i komunalnych. Odchodzimy od lokali chronionych i tymczasowych.

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

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

zapytał o opinię Komisję.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  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 XXIX/223/2016

Pkt  10.  rocznego  programu  współpracy  Gminy  Żarów  z  organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na 2017 rok. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 21

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego

projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że na Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy

Społecznej padł wniosek, żeby członkowie komisji Sportu mieli możliwość być na

Radzie Sportu, nie musieliby głosować, bo nie mają możliwości, żeby po prostu

uczestniczyli. Czy jest taka możliwość?



Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że Rada Sportu w tym momencie nie jest

organem  wyłonionym  w  tym  momencie  przez  Radę  Miejską  tylko  jest  ustami

Burmistrza.  Jeżeli  w  Radzie  Sportu  są  przedstawiciele  największego  klubu

żarowskiego, przedstawiciele sportu szkolnego, przedstawiciel sportu wiejskiego,

na  tej  zasadzie  jest  skonstruowana,  że  każdy  ma  swojego  przedstawiciela.  W

momencie,  w  którym rozpoczyna  się  przedstawiony,  uchwalony  przez  Państwa

radnych  materiał  w  zakresie  kwot  przeznaczonych  dla  sportu  Rada  Sportu

proponuje podział,  jeżeli  ten podział powoduje dyskusję, to ja wtedy wychodzę.

Więc, gdy obecni są członkowie Rady, to wychodzimy. Zależy mi na tym, aby sami

sportowcy w dyskusji indywidualnej doszli do porozumienia. Nie bardzo widzę tu

rolę osób trzecich. 

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że padł wniosek na komisji, ten wniosek został

przegłosowany  i  teraz,  czy  my  członkowie  komisji  sportu,  jako  obserwatorzy

moglibyśmy uczestniczyć.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że nie ma tu co obserwować.

Radny Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  jest  kwestia  dyskusji,  bo  też  te  kluby,

przedstawiciele dyskutują. Chodzi o to, żeby nie głosować, nie podpowiadać, ale

ewentualnie żeby coś skorygować.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że był omawiany ten problem. Ja podzielam

zdanie pana Burmistrza, bo ta kwota, która jest przeznaczona, to lepiej żeby o

podziale  decydowali  sami  zainteresowani  przedstawiciele  klubów,  bo  my  jako

radni będziemy uczestniczyli w tym, jako w formie doradczej i zabierali w tym głos,

to po co mamy być stroną jakiegoś klubu. Oni sami znają swoje  możliwości  i

wiedzą, co im potrzeba. Jak będzie zwiększona kwota, bo najlepiej by było, jakby

ta kwota opiewała na 300.000 zł, bo sport powiększa się o inne dyscypliny i te

pieniądze będą potrzebne.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że  z  tego co wie  to jest  zaplanowane 10%

więcej, niż w tym roku. Wiemy też, że powstał nowy klub, był w tamtym roku

finansowany i tu chodzi o siatkarzy i myślę, że tu też trzeba by było ten klub

wspomóc.

Radny Robert Kaśków powiedział, że nawiązując do komisji, o której opowiadamy

pamiętam, że  mocno zastanowił  mnie  głos  Mariusza,  który  zgłosił  postulat,  że

zwyżka  pieniędzy  na  sport  jest  znikoma  i  od  lat  utrzymuje  się  na  pewnym

poziomie i ja się z nim zgadzam. To już czas, żeby się poprawiło i aby wydatki



zwiększyły się, zwłaszcza, że kluby nam się poszerzają, jest piłka siatkowa. My

naprawdę  nie  jesteśmy  rozrzutni,  jeżeli  chodzi  o  sport.  Jaworzyna  ma  na

„Karolinę”  tyle,  co cały  wydatek na sport  w naszej  gminie.  Tam jest  dwu,  czy

trzysekcyjny klub. To jest 160.000 zł. Jak porównamy ich pieniądze i nasze, to

wypadamy dość blado. A trzeba pamiętać, że z jednej strony musimy inwestować

w kulturę i  to robimy i  dzieje  się  rzecz bardzo dobra i  jest  Izba Historyczna i

Gminne Centrum, ale  mam wrażenie,  że  chodzi  o ludzi,  o dojazdy,  coś co się

przekłada na kapitał ludzki. Jeżeli chodzi o infrastrukturę to jest bardzo dobrze,

natomiast ciut tym klubom należałoby dołożyć może w przyszłości.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że chwaliliśmy się wszyscy, że mamy Pawła

Fajdka jest to nasza żarowska ikona. Prawdopodobnie Paweł w przyszłym roku

utworzy  klub  sportowy,  będzie  trenował  nasze  dzieciaki.  Też  trzeba  by  było

zabezpieczyć środki finansowe na prowadzenie tego klubu. Nie możemy teraz dać

tych pieniędzy, ponieważ klubu nie ma. Ale w momencie kiedy on powstanie, to

należy pieniądze zabezpieczyć. Ewentualnie 220 tyś. zł nie rozdzielać całkowicie,

tylko zostawić część pieniędzy, ewentualnie zastanowić się nad podniesieniem w

budżecie  powiedzmy  do  tych  300.000  zł,  to  co  zaproponował  radny  Tadeusz

Reruch. 

Radny Robert Kaśków powiedział, że to pan Burmistrz i pani Skarbnik muszą

przeliczyć, usiąść i zastanowić się, bo budżet jest bardzo złożonym organizmem.

Ja podzielam przekonanie Mariusza, że nawet ciut więcej można dać. Natomiast

dzielimy się z Państwem swoim przekonaniem, że chyba nie było by najgorzej, aby

te kluby wszystkie dostały ciut więcej.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  wsłuchuje  się  w  głos  radnych  i

poinformował  radnych,  że  mówimy tu  o  dwóch  pulach  pieniędzy.  Tu  dzielimy

pieniądze  na  podstawową  działalność  klubów,  natomiast  tam  gdzie  kluby

wychodzą dalej do społeczeństwa również dysponuję, jako Burmistrz zatwierdzoną

przez  Państwa  kwotą  dotyczącą  promocji,  dotyczącą  organizacji  imprez  i  tam

indywidualnie  też  umawiam,  ale  to  są  wyjścia  poza  podstawową  działalność.

Wspierane są kluby, ale te które chcą coś więcej zrobić.

Radny  Roman  Konieczny powiedział,  że  może  trzeba  porozmawiać  z  tymi

klubami i ich wysłuchać. Tam gdzie wystarcza, to zostawić, a tam gdzie brakuje

podnieść o 1.000 zł, czy 2.000 zł. I tutaj też będzie powiedziane konkretnie na co.

Radny Mieczysław Myrta powiedział, że to też jest głównie w ramach funduszu



sołeckiego.  Kluby  sportowe,  które  funkcjonują  na  wioskach  dostają  środki  z

funduszu sołeckiego. To też trzeba wliczyć.

Radna Maria Tomaszewska powiedziała, że to są nie małe pieniądze.

Przewodniczący  Rady  Roman  Konieczny powiedział,  że  dlatego  trzeba

zweryfikować wszystkie ich potrzeby i trzeba wiedzieć, że utrzymanie boisk jest

po stronie gminy i gmina ponosi z tego tytułu opłaty.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  Państwo  radni  bardzo  trafnie

zauważyli,  że  te  zaplanowane  pieniądze  są  na  działalność  statutową  klubu,

natomiast absolutnie gmina nie uchyla się od utrzymania obiektu, generalnie jest

to po naszej stronie. A to są niemałe kwoty.

Radny Roman Konieczny powiedział, że np. klub z Mrowin, dostał pieniądze z

gminy na ogrodzenie, nie poszło to z dotacji, planowana jest siłownia zewnętrzna z

funduszu sołeckiego. Osoby, które są w zarządach wiedzą,  że mają płacone za

wodę, energię,  drobne naprawy z pieniędzy gminy. Weźmy pod uwagę dojazdy,

zapłaty sędziów i dopiero jak to będzie pokazane oczywiście uczciwie, to pomyślmy

o podwyższeniu dotacji.

Radny  Tadeusz  Reruch powiedział,  że  jeżeli  mówimy,  że  jest  to  stricte  na

działalność klubu sportowego, to również te 300.000 zł, to najmniej idzie na sport.

Radny Norbert Gałązka powiedział,  że z roku na rok cieszy to, że jest o 10%

więcej. Po tych uwagach może uda się, że za rok będzie więcej niż te 10%. Jak tu

wszyscy  wspomnieli  to  zarówno  na  wsiach,  jak  i  u  nas  utrzymanie  boiska  to

bardzo duże kwoty, bo jak byśmy mieli utrzymywać klub z tego budżetu, to połowo

budżetu by  na to  szło.  Bo jeszcze środki  z  budżetu gminy idą na utrzymanie

obiektu, na ogrzewanie, na gospodarza itp. Jest też tak, że jak kluby chcą coś

robić,  to  Burmistrz  to  widzi  i  jeżeli  klubom  brakuje  pieniędzy,  to  uruchamia

rezerwy. Kluby mogą również starać się o sponsora, można zrobić turniej itp. 

Radny  Mariusz  Borowiec powiedział,  że  mamy  dużo  klubów  piłkarskich,  są

siatkarze weszli do II ligi, wyjeżdżają do Bolesławca, do Bielawy, w Zielonogórskie,

będą dzielone pieniądze i myślę, że takiemu klubowi naprawdę trzeba zwiększyć i

teraz czy oni się dogadają, czy nie. Liczę na to, że się dogadają.

Radny Norbert Gałązka powiedział,  że klub, o którym mówił pan Tadeusz już

funkcjonuje. Prezesem tego klubu jest Paweł Fajdek, to tak naprawdę jest dalej

„Zielony dąb”. W środę odbył się pierwszy trening na sali.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że jeżeli ten klub Pawła Fajdka już powstał to



te 220.000 zł jest wzrost, ale jest to skonsumowane bez klubu Pawła Fajdka i

siatkarzy. To tych pieniędzy będzie naprawdę mało, może się trzeba zastanowić,

jak jeszcze nie jest przyjęty budżet i zapisać większą kwotę w budżecie.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że Rada Sportu obraduje dopiero po tym,

jak Państwo uchwalicie budżet, więc jeszcze nic nie zostało skonsumowane.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję

i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej 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 22

Uchwała Nr XXIX/224/2016

Pkt  11. ustanowienia  hipoteki  na  nieruchomości  położonej  w  Gminie  Żarów,

obręb  Imbramowice. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 23

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że  na  wcześniejszej  sesji  przyjmowali  Państwo  radni  na  wniosek  Burmistrza,

zabezpieczenie finansowe dla Zakładu Wodociągów w Żarowie pod wykonywane

czynności,  pod  pożyczkę  zaciąganą  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wojewódzki Fundusz wyraził zgodę na zmianę

zabezpieczenia  kwotowego,  które  zawsze  obciąża  budżet  na  zabezpieczenie

hipoteczne na majątku gminy, który nie obciąża budżetu gminy i blokuje nam

zadań.

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, ile to wyjdzie za ha?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak nie można tego przeliczać, bo

każda ma swoją cenę.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, która to jest działka?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że koło PKP, za domami mieszkalnymi.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję



i zapytał o opinię Komisję.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  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 24

Uchwała Nr XXIX/225/2016

Pkt  12. przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego dla obrębu Kruków, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 25

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że jest to projekt miejscowego planu zbiorczego dla kolejnej miejscowości. Na ten

moment  w  Krukowie  mamy  7  miejscowych  planów  zagospodarowania

przestrzennego i trzy nowe wnioski, przy czym jeden wniosek jest nasz gminny i

dotyczy  zgłoszonego  już  wniosku  na  wybudowanie  przede  wszystkim  w  tym

zakresie  tej  uchwały  rezerwowych  zbiorników  wodnych  wraz  z  budynkiem

obsługującym na górze krukowskiej. Miejscowy plan nie przewiduje wprost takiego

przeznaczenia,  dlatego  musimy  go  dostosować.  Natomiast  Dyrektor  Starostwa

Powiatowego stwierdził, że przystąpienie do miejscowego planu pozwoli nam na

wydanie stosownych dokumentów umożliwiających pozyskanie środków unijnych.

Wniosek jest złożony.

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 26



Uchwała Nr XXIX/226/2016

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 27

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zarządzenie w sprawie zarządzeń dotyczących

powołania komisji konkursowej oraz unieważnienia 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 nie było chętnych?

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że nie było chętnych.

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  Paulina  Trafas  zapytała,  kiedy  będą  zrobione  lampy  z  funduszu

sołeckiego?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że lampy zostaną zrobione do końca

roku.

2. Radna Paulina Trafas  powiedziała, że droga prowadząca na cmentarz, która

była wyremontowana, została zniszczona przez firmę, która dojeżdżała do majątku

w Imbramowicach, kto to naprawi?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  informację  należy  złożyć,

a wykonawca wcale nie uchyla się od naprawy.

3. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy jest już nadesłana odpowiedź ze strony

Spółdzielni Mieszkaniowej,  na temat chodnika przy ul. Krzywoustego w Żarowie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że sprawdzi i odpowie.

4. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy nasze zmodernizowane boisko zostało już

przyjęte?



Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak i że z tego obiektu powinniśmy

być jak najbardziej dumni. Jest to jedna z piętnastu płyt boiskowych w Polsce,

która ma atest Fify. Była już komisja francusko – holenderska, która przez cały

dzień badała. Są to bardzo dobre warunki dla młodzieży.

5. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy ta firma została już rozliczona, ponieważ

chodzi o drogę. Radny był tam dzisiaj, oni tą drogę zrobili, wyrównali spychaczem,

ale tego nie ubili. I po każdym meczu, jak będzie duża ilość samochodów tamtędy

przejeżdżających spowoduje, że powstaną koleiny. Trzeba by było tam utwardzić

tą drogę, tym bardziej, że jest to droga ewakuacyjna boiska sportowego. Chodnik

się załamał, w tej chwili jest tam dziura. Radny zapytał, czy zostały zabezpieczone

jakieś środki finansowe na to, żeby ewentualnie zrobić remont?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zawsze w wykonawstwie pozostają

środki,  które  stanowią  zabezpieczenie  dla  należytego  wykonania  umowy,  jeśli

chodzi o uszkodzenia, które powstały. Termin wykonania, patrząc na pogodę w

tym roku, był bardzo niekorzystny, na szczęście firma zdążyła ze wszystkim. W tej

chwili  jesteśmy  w  trakcie  rozliczania  z  Ministerstwem  Sportu,  bo  podlega

rozliczeniu temu Ministerstwu. Oczywiście wszystkie naprawy są realizowane po

kolei i zgłoszone tematy kolejne będziemy zgłaszać, jeśli coś będzie nie tak. Sama

firma usłyszała od pana Burmistrza, że nie dostaną referencji, jak wszystkiego nie

zrobią. Nie uchylają się od różnego rodzaju zgłoszonych sytuacji, ale też trzeba

pamiętać o jednym, że na samym stadionie, na dojeździe do stadionu nie chcę

przesadzać z pracami dlatego, że jeszcze w tym roku składamy wniosek w ramach

rewitalizacji miasta na wykonanie infrastruktury, czyli my będziemy to wszystko

rozbierać, włącznie z częścią trybun, łącznie z bieżnią, więc nie ma w tej chwili

sensu ścigać firmy, jak „za chwilę” będziemy to sami rozbierali.

6. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że należy zabezpieczyć płytę tego boiska, to

świetnie wygląda, ale na przykład w Świdnicy jest takie boisko postawione, ale ono

jest całe ogrodzone, są furtki i nie ma możliwości, aby po godzinach niepowołane

osoby tam trenowały. W tej chwili tam przychodzą dzieci, nie ma regulaminu tej

płyty, jest regulamin obiektu i jest regulamin boiska trawiastego, a nie ze sztuczną

nawierzchnią.  Dobrze  by  było  ustanowić  regulamin  i  ktoś  niech  tego  obiektu

pilnuje.  Bo  jak  dzieci  będą  przychodziły  w  korkach  aluminiowych,  to  zedrą

sztuczną nawierzchnię, a tam można grać tylko na podeszwach gumowych.



Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  przed  sesją  Rady  zakończył

konsultacje, jeśli chodzi o regulamin z Prezesem klubu. Analizowaliśmy w szerszej

grupie, bo materiały do regulaminu dosyć długo krążyły, aby uwzględnić wszystkie

możliwe sytuacje. W tej chwili chcę jeszcze na to nałożyć przygotowany dokument

dzierżawy tego terenu, aby nie było sprzecznych, czy różnie brzmiących zapisów i

w przyszłym tygodniu myślę,  że  już  wszystkie  dokumenty będą gotowe i  będą

obowiązujące w tym zakresie.

7. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację, aby postawić tablice ostrzegające na

terenie za ul.  Rzemieślniczą (posylezyjne dwa osadniki).  Tam bawią się dzieci  i

dobrze by było, aby ostrzec rodziców, ponieważ tam są tereny rakotwórcze. Aby

nam nikt nie zarzucił, że Gmina nie zabezpieczyła terenu i nie postawiła żadnych

tablic.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  najwłaściwszym  byłoby,  aby  te

tablice  stanęły  na  całym  terenie  nieruchomości  i  myślę,  że  zwrócę  się  do

właściciela tej nieruchomości o postawienie tablic, z zaproponowanym napisem na

tych tablicach, też takie aby nie było wątpliwości, co do prawidłowości samego

zapisu. 

8. Radny Tadeusz Pudlik przypomniał, że w związku ze zbliżającymi się Świętami

Bożego Narodzenia pan Burmistrz deklarował oświetlenia choinkowe na słupach

od Straży Pożarnej w dół. Radny poprosił, aby o tych mieszkańcach pamiętać.

9. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że na ul. Zamkowej został zrobiony bardzo

łany chodnik, ale ludzie z przyzwyczajenia chodzą lewą stroną i zapytał, czy nie

można  by  było  zastanowić  się  nad  tym,  aby  zrobić  remont  cząstkowy  tego

chodnika, ponieważ te płyty granitowe niektóre są popękane i one się zapadły.

Radny pyta czy nie można by było ich popodnosić, podsypać i w miarę wyrównać?

10. Radna Paulina Trafas powiedziała, że w Mrowinach była robiona droga i koło

szkoły zrobiła się duża dziura.

Radny Roman Konieczny  powiedział,  że  sprawę już  zgłosił  o  tym i  jeszcze  o

jednej dziurze koło świetlicy.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  bardzo  ważna  rzecz  została

wykonana i  zakończona, czyli  wymiana azbestowej  rury na rurę, która już nie



powinna być awaryjna, to jest polietyren wzmocniony, czyli mocniejszy, niż dajemy

w innych miejscach. Jest ogłoszony konkurs przez Narodowy Fundusz, do końca

lutego można zgłosić wniosek, w ślad za którym będziemy tą drogę z powrotem

rozbierali, to jest więc takie tymczasowe zabezpieczenie, dlatego zdecydowaliśmy

się  na  kostkę,  nie  na  kładzenie  asfaltu,  ponieważ  ta  cała  droga  pójdzie  do

rozbiórki. Proszę o zgłaszanie usterki, jak Państwo zauważą, aby to podsypać, ale

z  takim  nastawieniem,  że  warto  będzie  wytrzymać  pewien  okres,  żeby  już

wystartować z pracami na skutek, których będzie odnowiona nawierzchnia.

Wobec wyczerpania przedmiotowego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady

przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady  przypomniał  radnym,  którzy  zadeklarowali  pomoc  w

postaci  paczki  Mikołajkowej,  aby dostarczyli  je  od 28 do 30.11.16r.  do OPS w

Żarowie.

2.  Przewodniczący  Rady  przypomniał  radnym,  którzy nie  złożyli  korekt  do

oświadczeń majątkowych, aby złożyli je do dnia 29.11.2016r.

3.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  Burmistrz  ogłosił  Konkurs  "Sportowa

indywidualność Gminy Żarów". Wnioski należy składać do 16 grudnia 2016 r. w

Biurze Obsługi Klienta. Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub w biurze

rady.

4.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  do  biura  rady  od  Burmistrza  wpłynęła

informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  Gminie  Żarów  w  roku

szkolnym  2016/2017  –  informacja  ta  jest  do  wglądu  w  biurze  rady.

Przewodniczący Rady poprosił Komisję ds. Oświaty i Kultury o zapoznanie się z

materiałem.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że dokumenty Ministerstwa ukazały się

w dniu dzisiejszym, tak naprawdę pokazujące jak nasze szkoły będą wyglądać. W

związku z tym już 01.12.2016r. odbędzie się w szkole podstawowej w Mrowinach

spotkanie z rodzicami, z mieszkańcami i 05.12.2016r. w szkole podstawowej w

Imbramowicach. Burmistrz poprosił radnych z tych miejscowości, które obejmuje

funkcjonowanie szkół o obecność, ponieważ chodzi nie tylko o to, aby zapoznać z

dokumentami mieszkańców, tylko wsłuchać się i wypełnić ankietę, tak aby każdy

się wypowiedział, bo rozwiązań dzisiaj jest dobrych kilka.



5. Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali projekt budżetu na płytach

poprosił o zapoznanie się z projektem.

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

z dnia 27 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 14 głosach

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

(Zwolnił się i wyszedł pod koniec sesji radny Waldemar Ganczarek).

Ad VII. Zakończenie obrad XXIX 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 24 listopada 2016

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

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


