
Protokół Nr XXXIII/2017

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 9 lutego 2017 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:40

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXXIII  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 Miasta Żarów

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

Skarbnika  Gminy Renatę  Dawlewicz,  Dyrektorów placówek oświatowych gminy

Żarów,  radną  Powiatu  Świdnickiego  Urszulę  Ganczarek,  Sołtysa  wsi  Pyszczyn

Ryszarda Pawlik 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? 

Burmistrz Leszek Michalak złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad

projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  kryteriów  rekrutacji  do  publicznych

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego

oraz  do  pierwszych  klas  publicznych  szkół  podstawowych  na  terenie  gminy

Żarów. W tym brzmieniu ta uchwała u nas funkcjonuje. Zmieniła się podstawa

prawna i  w trakcie  rozmów z  Kuratorium Oświaty  i  z  Ministerstwem wynikła

potrzeba ponowienia jeszcze raz w formie uchwały opartej o aktualne przepisy



prawa. 

Przewodniczący Rady powiedział, że pan Burmistrz proponuje, aby wprowadzić

do porządku obrad projekt uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do

publicznych  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych,  innych  form  wychowania

przedszkolnego  oraz  do  pierwszych  klas  publicznych  szkół  podstawowych  na

terenie gminy Żarów. Przedmiotowy projekt wprowadzony byłby jako punkt 6 do

porządku obrad.  W związku z  powyższym przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku

którego  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  projekt

uchwały został przyjęty do porządku obrad, jako projekt nr 6.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że w projekcie uchwały nr 3 należy zmienić w

tytule  zamiast  „do  Programu”  powinno  być  „z  Programu”,  tak  jak  jest  w  §  1

przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady powiedział, że jest to literówka i należy w tytule projektu

uchwały  zamiast  „do  Programu”  wpisać  „z  Programu”,  tak  jak  jest  w  §  1

przedmiotowego  projektu  uchwały.  Następnie  Przewodniczący  przeszedł  do

głosowania  całego  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. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Burmistrz  Leszek  Michalak zawnioskował  o  wprowadzenie  autopoprawek,

pierwsza związana jest z koniecznością rozliczenia realizowanego w tamtym roku

zadania,  gdzie  terminy  płatności  przechodziły  na  ten rok.  Jest  to  zadanie  pn.

„Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Łażanach  z  przesyłem  do  systemu

kanalizacji sanitarnej w Żarowie”. Jesteśmy już dziś po przetargu i po podpisaniu

umowy, jest to kwota 100.500 zł. Druga autopoprawka dotyczy możliwości, która

się pojawiła, czyli nabycie dwóch nowych samochodów dla Krajowego Systemu dla

Jednostek Straży Pożarnej. Został uruchomiony projekt, do którego jeśli będziemy

aplikować, to jest szansa na otrzymanie łącznie nawet 1 mln zł, przy czym wkład

ze  strony  gminy  to  300.000  zł  na  każdy  z  samochodów.  Gdyby  to  się  udało

wówczas  każda  nasza  jednostka  w  pełni  dysponowałaby  jednym  nowym

samochodem. Szkoda by było nie skorzystać z takiej okazji, bo mamy szansę na

tak duże dofinansowanie. A samochody w poszczególnych jednostkach są coraz



starsze  one  też  się  psują,  są  wykorzystywane,  jeżdżą  do  różnych  wypadków

pożarowych i drogowych i jest po prostu okazja żeby spróbować wystartować w

tym programie.  Jeśli  uda się pozyskać dwa samochody, to byłoby super,  jeżeli

jeden,  to  też  bardzo  dobrze.  Czy  to  się  uda  zrobić  w  tym  roku,  czy  nie,  to

warunkiem  jest  zabezpieczenie  przez  gminę  środków  finansowych.  Burmistrz

zawnioskował  o  przesunięcie  środków  ze  środków  przeznaczonych  na  zakupy,

nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne Gminy Żarów.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  należy  najpierw  przegłosować

autopoprawkę,  polegającą  na  dokonaniu  następujących  zmian  w  projekcie

uchwały:

„- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.500 zł w rozdziale 90001 w § 6059

zabezpieczonego  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Budowa  sieci

kanalizacji  sanitarnej  w  Łażanach  z  przesyłem  do  systemu  kanalizacji

sanitarnej w Żarowie”,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.500 zł w rozdziale 90001 § 6050 na

realizację zadania inwestycyjnego pn.  „Przygotowanie terenów inwestycyjnych

w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno –

kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa

Żarów”,

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 600.000 zł w rozdziale 70005 w § 6050

zabezpieczonego  na  realizację  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Nabycie

nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów”,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 300.000 zł w rozdziale 75412 w § 6050 na

„Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z

napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna”,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 300.000 zł w rozdziale 75412 w § 6050 na

„Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z

napędem 4x4 dla Jednostki OSP Imbramowice”.

W  związku  z  powyższymi  zmianami  należy  dokonać  stosownych  zmian  w

załącznikach do powyższej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  14

głosach „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” powyższa autopoprawka została

przyjęta do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

Żarów na 2017 rok.



Następnie  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 projektu uchwały wraz z przyjętą

autopoprawką,  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 XXXIII/250/2017

Pkt  2.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  w  związku  z  wprowadzonymi

zmianami  do  budżetu  należy  dokonać  również  stosownych  zmian  do  WPF  i

zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki.

Przewodniczący Rady powiedział, że należy przegłosować autopoprawkę, o którą

zawnioskował pan Burmistrz. Autopoprawka polega na:

- zmianie daty uchwały z dnia 09 stycznia 2017r., na 09 lutego 2017r.

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.500 zł zabezpieczonego na realizację

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Łażanach z

przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie”,

-  zwiększeniu  planu  wydatków  o  kwotę  100.500  zł na  realizację  zadania

inwestycyjnego pn.  „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania

im nowych funkcji  gospodarczych –  budowa sieci  wodno –  kanalizacyjnej

wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”.

W  związku  z  powyższymi  zmianami  należy  dokonać  stosownych  zmian  w

załącznikach do powyższej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  15

głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” powyższa autopoprawka została

przyjęta do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Żarów.



Następnie  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 projektu uchwały wraz z przyjętą

autopoprawką,  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 XXXIII/251/2017

Pkt  3.  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Żarów  do  złożenia  wniosku  o

dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia

pn.  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  i  sieci  wodociągowej  we  wsi  Mrowiny”  i

akceptacji  założonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią

prognozą dopłat do taryf. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 7

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  podjęcie  tej  uchwały  przewiduje

procedura pozyskania środków poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Konkurs  jest  ogłoszony,  termin  składania  wniosków  jest  do  końca  lutego.  W

październiku  złożyliśmy  wniosek  o  budowę  kanalizacji  we  wsi  Kalno,  poza

aglomeracyjne, czyli pochodzące ze środków rolnych. Nasz wniosek na ponad 140

gmin miejsko-wiejskich i wiejskich na terenie Dolnego Śląska zajął 66 miejsce.

Pierwotnie  dla  każdej  gminy  Marszałek  przewidywał  kwotę  2  mln  zł  na

zrealizowanie jednej z miejscowości na terenie danej gminy. Jednocześnie uzyskał

16,5  punktów,  przy  minimalnej  kwalifikalności  12 punktów i  wszystko  byłoby

dobrze,  gdyby  środków  starczyło.  Okazało  się,  że  środków  jest  mniej.  Na  ten

moment  gwarantowanych  jest  29  miejscowości  na  dofinansowanie.  Byłem  z

radnym z miejscowości Kalno na rozmowie z Marszałkiem we Wrocławiu. Szukamy

rozwiązania,  co  z  tym robić,  czy  czekać rok,  dwa,  trzy,  czy  będą rezerwy,  czy

dostaniemy  te  środki,  czy  nie.  Doszliśmy do  wniosku,  że  złożymy wniosek  do



Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska,  w  związku  z  tym  potrzebna  jest

zmiana  terenu  aglomeracji  i  takie  uchwały  będziemy  Państwu  przygotowywać

prawdopodobnie  na  następną  sesję.  W  dniu  dzisiejszym  złożyliśmy  stosowny

wniosek w tej  sprawie o włączenie do Aglomeracji  Kalna wraz z przesyłami do

Marszałka Dolnego Śląska.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  w  tytule  uchwały  w  pierwszym  zdaniu

należy zmienić zapis „do Programu” na „z Programu”, następnie 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 8

Uchwała Nr XXXIII/252/2017

Pkt  4.  ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  w

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów. Przedmiotowy projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że w związku z wprowadzeniem przepisów

ustawy  prawo  oświatowe,  przepisy  wprowadzające  prawo  oświatowe  zachodzi

konieczność  ustalenia  przez  jednostki  samorządów  sieci  szkół  i  przedszkoli.

Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia planu sieci szkół i oddziałów

przedszkolnych  w  szkołach  prowadzonych  przez  gminę  Żarów.  Zostało  to

wprowadzone  z  tego  powodu,  że  1  września  2017  roku  mamy  obowiązek

zapewnienia  korzystania  z  obowiązku  przedszkolnego  dzieci  w  wieku  3-5  lat,

dlatego nowe przepisy wprowadziły konieczność ustalenia tego w drodze uchwały.

W  tej  uchwale  są  te  oddziały,  które  mamy  od  lat,  natomiast  trzeba  to

usankcjonować w drodze uchwały. Jeśli chodzi o gminę Żarów, to tu niewiele się

zmieni,  ponieważ  3  i  4  -  latki  będą  na  pewno  miały  miejsca  w  przedszkolu



publicznym w Żarowie, 5 – latki najprawdopodobniej też, a jeśli nie, to będą miały

zapewnione  miejsca  na  ul.  Ogrodowej  w  dostosowanych  oddziałach.  Wszystko

będzie  zależało  od  tego,  jakie  będzie  zainteresowanie  w  przedszkolach  przez

rodziców dzieci 3 i 4 – letnich. Do tej uchwały dostali Państwo załącznik, ponieważ

na mocy nowych przepisów, aby Kurator Oświaty zatwierdził tą uchwałę musimy

przekazać  pewne  informacje,  które  są  wymagane  na  druku  przysłanym  przez

Kuratorium Oświaty.  W  tych  informacjach  mieści  się  przede  wszystkim  liczba

dzieci urodzonych w poszczególnych latach, informacje o miejscu realizacji, czyli

ile  dzieci  i  w jakich placówkach przewidujemy, jak również pozostałe placówki,

jakie funkcjonują na terenie naszej gminy. Myśląc o placówkach mam na myśli

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu, ponieważ te oddziały

przedszkolne spełniają wymogi oświatowe. Przedszkole  prywatne w Żarowie nie,

gdyż należy zapewnić bezpłatną opiekę w przedszkolu. Ponadto przygotowujemy

pozostałe informacje, czyli dowożenie i organizację, jeśli chodzi o obwody, mapę

poglądową gminnej  sieci  szkół  i  przedszkoli.  To  wszystko  będzie  dołączone  do

uchwały i do pisma, i wysłane do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Więcej 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 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 XXXIII/253/2017

Pkt 5. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego

ustroju  szkolnego. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 11

Przewodniczący Rady powiedział, aby w załączniku nr 3 do projektu uchwały w

tabelce,  w  kolumnie  trzeciej  skreślić  numer  58  przy  ul.  Armii  Krajowej,  a

pozostawić  60A.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  w  związku  z  planowaną

siecią szkół w gminie odbyły się konsultacje w szkole podstawowej w Mrowinach, i

w szkole  podstawowej w Imbramowicach. Odbyły się one z udziałem rodziców,



mieszkańców, a także przedstawicieli  związków zawodowych.  Również  nad tym

tematem  pracowała  komisja  ds.  oświaty  i  kultury.  Burmistrz  zorganizował

szkolenie dla radnych, w związku z planowaną siecią szkół. Spotkał się również z

nauczycielami w poszczególnych szkołach podstawowych, jak i gimnazjum.  Pan

Burmistrz  powołał  zespół  roboczy  w  osobach  Sekretarz  Gminy  Sylwia  Pawlik,

inspektor ds. oświaty Katarzyna Janik, dyrektor szkoły podstawowej w Żarowie

Urszula  Rurarz,  dyrektor  gimnazjum Helena Słowik.  Następnie  Przewodniczący

obrad otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego

projektu uchwały. 

Radny Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  w  uchwale  jest  zapis  w  §  2  pkt  3,  że

publiczne  Gimnazjum  im.  Jana  Pawła  II  zakończy  działalność  z  dniem

31.08.2017r. Czyli 1 września 2017r. już nie będzie gimnazjum im. Jana Pawła II?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że nowe przepisy oświatowe dają kilka

możliwości gminie. Pozostawienie tego gimnazjum do czasu wygaszenia i za dwa

lata zastanawianie się co dalej, lub włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej i

to można zrobić już teraz. Jest to korzystniejsze z punktu widzenia takiego, że

wtedy  nauczyciele  staną  się  nauczycielami  jednej  szkoły.  Wtedy  będzie  można

przez ten okres transformacji całą kadrę nauczycielską przygotować do pracy w

nowej  placówce.  Gimnazjum  z  mocy  prawa  kończy  działalność,  jak  skończą

wszystkie roczniki czyli w 2019 roku. Gminy mają taką możliwość, aby te oddziały

włączyć do szkoły podstawowej, tak żeby już bez problemów, jak najmniejszym

kosztem dla uczniów, wprowadzić tą procedurę.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, czyli szkoły już nie będzie?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  szkoła  będzie,  ale  nie  będzie

gimnazjum. 

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w uzasadnieniu tego projektu uchwały jest

zapis, że uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego i po podjęciu przez Radę

Miejską  w  Żarowie  zostanie  niezwłocznie  przekazana  do  Kuratora  Oświaty  we

Wrocławiu  oraz  przedstawicieli  Związków  Zawodowych  w  celu  zaopiniowania.

Dalej, widnieje zapis, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, a nie

ma Związków Zawodowych, dlaczego?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że zatwierdzenie tej uchwały warunkuje

tylko Kurator Oświaty. Jeżeli on wyda opinię negatywną, to wtedy jest problem i

prawnie wskaże naruszenia. Natomiast opinia Związków Zawodowych nie stanowi



dla nas takiej informacji, że musimy ją zastosować. My możemy się nią w jakiś

sposób posiłkować, ale ona nie jest wiążąca. To jest specyficzna sytuacja, kiedy

my  podejmujemy  projekt  i  jest  to  celowo  zrobione  przez  ministerstwo,  sejm,

dlatego,  że  te  uchwały  muszą  mieć  jakąś  moc.  Uchwała  Rady  Miejskiej  jest

najważniejszym  aktem,  jaki  może  wydać  Gmina.  Natomiast  nowe  przepisy

wprowadziły takie zasady, że prawo może nam zablokować, więc wtedy musimy

podjąć drugą uchwałę.  

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  po  uzyskaniu  opinii  Kuratora  będziemy

musieli w marcu jeszcze jedną uchwałę przyjąć.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w toku konsultacji miał spotkanie ze

Związkami  Zawodowymi  Nauczycielstwa  Polskiego  i  Związkami  Zawodowymi

„Solidarność”,  na  którym  przedstawił  kierunek  prac  przygotowawczych

prowadzonych w tym zakresie.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że jeżeli jest zapis, że mają być opinie jednych

i drugich związków, a z tego co jest mówione tylko jednego jest wiążące, w związku

z tym nie wiem czy opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nic nie znacząca.

Jeżeli Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego wyrazi sprzeciw to i tak nie

będzie to wiążące. Po co robić sztuczne opinie?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  w  obydwu  przypadkach

przedstawiciele Związków jak najbardziej przychylali się do takiego kierunku.

Radny Robert Kaśków powiedział,  że zawsze należy pytać Związków o zdanie,

nawet jeżeli opinia nie jest wiążąca, bo każda podpowiedź nawet krytyczna czemuś

służy. Z siecią szkół zwłaszcza w dużych miastach jest o tyle problem, że alokacja

szkół jest taka, że trzeba uczniów dowozić. My mamy dobrze skonstruowaną sieć

szkół i dobrze to rozwiązano. Ta infrastruktura dobrze została zachowana, my nie

mamy takich problemów, co np. Jaworzyna Śląska. Wyobraźmy sobie, że Kurator

wetuje naszą sieć szkół i mamy zbudować jeszcze jedną szkołę, lub dwie szkoły. To

jest dobrze skonstruowane w tym względzie, że Kurator i władze mają mieć pieczę

nad tym, co robi władza samorządowa, aby nie miała łatwej pokusy zaoszczędzić

na edukacji i dzieciach.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy jest określona w kilometrach, czy w metrach

ta droga?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że jest określona, bodajże 1300 metrów.

U nas nie ma takiego przypadku, jest wszystko zmierzone. Ta informacja idzie



również do Kuratora wraz z uchwałą oraz jakie są drogi, czy jest chodnik, podaje

się szczegółowe informacje, żeby było wiadome, że dzieci są bezpieczne. 

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że bardzo ważne jest to, że tak naprawdę

nic się nie zmienia. Dzisiaj mamy jedną szkołę, do której zdążają dzieci z różnych

kierunków. Od Łażan, po Wierzbną, dowożone są od strony Wierzbnej i zdążają z

terenu  całego  miasta  i  w  dalszym ciągu  tak  będzie.  Starsze  dzieci  zdążają  w

kierunku gimnazjum i tak też będzie. 

Radny  Robert  Kaśków  zwrócił  się  do  Dyrektorów  placówek  oświatowych  z

zapytaniem,  co  sądzą   o  sieci  tych  szkół,  czy  macie  Państwo  pomysły,  lub

oczekiwania,  jak  inaczej  można  by  było  to  zorganizować,  żeby  ten system był

lepszy, poprawiony, ulepszony w Państwa opinii?

Dyrektor  Gimnazjum  w  Żarowie  Helena  Słowik powiedziała,  że  dobrym,

profesjonalnym rozwiązaniem jest to, które wypracowaliśmy wspólnie w zespole.

Od pierwszego momentu, w którym okazało się że gimnazja będą zlikwidowane

pan Burmistrz powołał zespół, w którym uczestniczyłam ja, pani Urszula Rurarz,

kierownik od spraw oświatowych pani Katarzyna Janik i pani Sekretarz. W zespole

razem  zastanawialiśmy  się  nad  różnymi  rozwiązaniami.  Obecne  rozwiązanie

wypracowano po wielu dyskusjach i  konsultacjach, i  jest ono naszym zdaniem

najlepsze  i  najbezpieczniejsze  dla  dzieci.  To  było  najważniejsze,  żeby  dzieci  w

obiekcie  miały  dostosowane  sanitariaty,  przestrzeń  i  wszystko  inne  i  były

bezpieczne.  Nauczyciele  też  sobie  poradzą,  bo  najważniejsze  teraz,  w  czasie

transformacji  jest  to,  tak jak pan Burmistrz  na spotkaniach informował,  że  w

naszej  gminie  nie  ma  zagrożenia  zwolnieniami.  Zapewniał  o  tym  nauczycieli,

podawał  propozycję  rozwiązań,  jakie  gmina  może  wprowadzić  by  nie  było

masowych  zwolnień.  Proponował  m.in.  aby  dzieci  miały  dodatkowe  zajęcia,  a

nauczyciele godziny. Jest to przemyślane, dopracowane i pan Kurator na pewno

naszego  projektu  nie  zakwestionuje.  A  dzieci  w  tym systemie  będą  się  uczyły

bezpiecznie i to jest najważniejsze.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie Urszula Rurarz dopowiedziała, że jest

to  naszym zdaniem,  zdaniem komisji,  najbezpieczniejszy  wariant,  najlepszy na

dzisiaj  do  przyjęcia,  biorąc  pod  uwagę  bezpieczeństwo  dzieci,  dobro  dzieci,

nauczycieli  oraz  niewątpliwie  spokój  o  bezpieczeństwo dzieci.  Pewnie,  że  mogą

pojawić się jakieś problemy w czasie pracy tej szkoły i trzeba będzie je na bieżąco

rozwiązywać.  Nie  sposób  przewidzieć  dzisiaj  jakie  to  mogą  być  problemy.



Zarządzanie taką placówką będzie na pewno trudne, będzie wymagało aktywności

wszystkich,  dlatego  że  nauka odbywać się  będzie  w kilku budynkach,  tak jak

obecnie  w  naszej  podstawówce.  Zarządzanie  jest  bardziej  skomplikowane,  ale

sądzę, że osoba, która będzie zarządzała nową szkołą weźmie to pod uwagę i na

pewno wszystko się ułoży.

Radny Robert Kaśków  powiedział,  że właśnie dzisiaj  rozmawiali  w Świdnicy o

problemach z obecną siecią szkół w Świdnicy i tak się złożyło, że w poprzednich

latach kiedy liczba dzieci spadała tak naprawdę w Świdnicy dwa budynki szkoły

zostały  w całości  przeznaczone na inne cele.  Dziś  ta „dziura” powoduje,  że  są

ogromne  problemy  społeczne,  bo  trzeba  przemieszczać  te  dzieci,  nie  ma

budynków, w których można by było te dzieci zmieścić. Okazuje się, że czasami

nawet, jeżeli liczba dzieci dramatycznie spada warto podtrzymać sieć budynkową,

infrastrukturę, bo potem, jak coś się dzieje, to naprawdę jest ogromny problem

logistyczny.  Dzisiaj  Świdnica  ma  problemy,  tylko  dlatego,  że  parę  lat  temu

powstała pokusa, aby dwa budynki przeznaczyć na cele inne, niż oświatowe.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że wczoraj spotkał się wiceprezydentem

Świdnicy, który mówił o jeszcze jednym problemie, który u nas nie był zgłaszany i

mam nadzieję, że tak nie będzie. Otóż około 70 nauczycieli zapowiedziało, że idzie

na  roczny  urlop,  jest  to  potężny  wydatek  dla  gminy  i  potężny  problem

organizacyjny. 

Radny Robert Kaśków powiedział, że w tej chwili w Wałbrzychu 50 nauczycieli

przebywa na urlopie zdrowotnym i szacują, że wzrośnie to dwa razy. Czyli parę

milionów wydatków z kasy na urlopy zdrowotne.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że gdyby się tak okazało, to wtedy gmina

musiałaby zatrudniać nauczycieli, których Kurator wskazuje nam z zewnątrz. W

pewnym  momencie  nauczyciele  wracają,  robi  się  natłok  i  wtedy  mogłyby  być

zagrożenia zwolnieniami. Mam nadzieję, że dyrektorzy to potwierdzają, że takich

zgłoszeń nie ma, przynajmniej masowego odejścia na roczny wypoczynek.

Dyrektor Gimnazjum w Żarowie Helena Słowik powiedziała, że mogą się zdarzyć

i kilka przypadków może być. Ja dzisiaj wiem o jednym takim przypadku. 

Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żarowie p. Renata Radoń powiedziała, że nie

ulega kwestii, że ludzie uciekają na zdrowotne, ponieważ boją się braku godzin,

braku pracy. Dopóki mamy zapewnienia, że mamy pracę, mamy godziny, to nie

sądzę, żeby zdarzały się takie sytuacje. W momencie, kiedy okaże się, że nie mamy



pracy, albo nie mamy godzin, ludzie zaczną uciekać, poczują się zagrożeni. W tej

chwili czujemy się uspokojeni i czekamy, co będzie dalej.

Radny Robert Kaśków  powiedział, że pilnie przygląda się temu, jak wyglądają

sprawy  oświatowe  w  Powiecie.  Moim  zdaniem  u  nas  to  zostało  rozwiązane

modelowo, bardzo wcześnie z deklaracją, że nikt nie straci pracy. To też trzeba i

warto  podkreślać,  że  z  perspektywy  innych  miast  u  nas  jest  naprawdę  cicho,

zacisznie, bezpiecznie i stosunkowo bogato na ten moment. W innych gminach nie

ma tak dobrze, jak u nas. Natomiast ja się boję takiego efektu, ponieważ wiadomo,

że ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Przy tym niżu demograficznym, ja nie

wiem, ile lat to jeszcze może być, będziemy podtrzymywali ten system, który będzie

nas kosztował kilka milionów dopłat. Jestem jak najbardziej za, choć wiem , że to

nie będzie trwało wiecznie. 

Dyrektor Gimnazjum w Żarowie Helena Słowik powiedziała, że to w tej chwili

nie  ma znaczenia,  bo  rozważanie  co  by  było  gdyby  w tym momencie,  niczego

konstruktywnego do dyskusji  nie dodaje.  Prawda jest brutalna i  jednoznaczna,

szczegółowa analiza pokazuje, że za 8 lat mogą być problemy. Żadnych obietnic

nie można składać na za duży wyrost, bo wszystko się może zdarzyć. Suweren na

ten moment tak zadecydował. Obecnie mamy prawo, jakie mamy.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik dopowiedziała,  że  przeanalizowaliśmy  kwestię

demografii i będziemy mieć problem newralgiczny za dwa, trzy lata i wtedy jest

czas na rozmowy, kto może pójść na urlop dla podratowania zdrowia, a kto będzie

miał godziny i jakie godziny organ przewiduje dołożyć do arkusza organizacyjnego.

Bierzemy  pod  uwagę  możliwości  Gminy.  Burmistrz  zadeklarował,  a  my

przeanalizowaliśmy  kwestie  potrzeb  dodatkowych  godzin,  np.  nauczania

matematyki, czy np. fizyki, czy przeznaczyć godziny do dyspozycji, tak jak to jest w

Powiecie.  Planujemy  w  takich  newralgicznych  latach,  jako  organ  dołożyć  do

arkusza dodatkowe godziny, to jest kwestia zajęć bardziej ukierunkowanych na

rozwijanie  zainteresowań,  zdolności,  zamiłowań,  niż  wyrównawczych.  Obecnie

korzystamy z programów wyrównywania szans itd. Natomiast mało mamy zajęć z

dziećmi  uzdolnionymi,  takimi,  które się  czymś interesują np.  matematyką,  czy

fizyką, Zajęcia te byłyby już w gestii dyrektora. To dyrektor wie, których zajęć na

dany czas potrzeba. Chcielibyśmy wprowadzić taki system wspierania uzdolnień.

Widzimy konieczność zwiększenia godzin do matematyki i języka.

Nauczyciel  Szkoły  Podstawowej  w  Żarowie  p.  Renata  Radoń zapytała,  czy



przewiduje się możliwość zmniejszenia liczebności klas, bo nie ulega wątpliwości,

że komfort nauczania jest zupełnie inny przy mniej liczebnej klasie, czy biorą to

Państwo pod uwagę?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że nie bierzemy tego pod uwagę, bo nie

wiemy ile będzie dzieci. Jeżeli zakładamy, że dzieci w klasach I-III będą uczyły się

w  budynku  przy  ul.  1  Maja,  bo  budynek  przy  ul.  Armii  Krajowej  58  będzie

wyłączony, a dzieci klas IV-VIII będą uczyły się w budynku obecnego gimnazjum,

wówczas dyrektor będzie proponował liczebność uczniów w klasach na arkuszu

organizacyjnym. To jest rola dyrektora.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że przyglądając się temu co jest przed

nami, to przez najbliższe dwa lata ilość roczników uczonych u nas nie zmniejsza

się. To tąpnięcie nastąpi za dwa lata, gdy jeden rocznik w całości przejdzie do

klasy  średniej  i  o  jeden  mniej  będzie  u  nas.  Rzeczywiście  wtedy  najróżniejsze

warianty trzeba będzie omówić z dyrektorami. Na to się nałoży demografia. Może

się tak okazać, że klasy nie będą 25-osobowe, tylko np. 18-osobowe, ale to też

będzie  wynikało  z  samej  organizacji  szkoły,  niż  w  tej  chwili  z  przewidywania.

Obecnie mamy niedobór nauczycieli. Dlatego tak ważnym jest, żeby nie odchodzili.

Jedna klasa gimnazjalna statystycznie utworzona jest z dzieci przyjeżdżających z

wiosek. One nam się rozpierzchną na wioski tworząc w to miejsce cztery klasy

jednego i  drugiego rocznika.  Do każdej  z  tych klas trzeba nauczycieli  różnych

przedmiotów. Przez najbliższe dwa lata to będzie się nawarstwiało. Tak naprawdę

problem ostatecznego poukładania będzie  rozwiązany w oparciu o umiejętności

nauczycieli. Nauczyciele nie są nauczycielami jednego przedmiotu. Musimy znać

faktyczne zapotrzebowanie w każdej ze szkół w Gminie. To doświadczenie nam

przyniesie, jak to w szczegółach będzie wyglądało i  jak dyrektorzy zaproponują

system organizacji  nauczania  w oparciu  o  ten potencjał  nauczycielski,  którym

dysponują.

Radny Robert Kaśków powiedział, że bardzo podoba mu się myśl pani Sekretarz

związana  z  tym,  żeby  część  zajęć,  które  będą  mogli  realizować  nauczyciele,

dedykować  do  uczniów  zdolnych,  dlatego,  że  rzeczywiście  od  lat  stawiamy  i

akcentujemy wyrównywanie szans i pracę z uczniami dysfunkcyjnymi i trochę tak

na boku pozostawiliśmy te zdolniejsze dzieci. Wydaje się, że tu powinna panować

pewna  równowaga.  Ponieważ  pan  Burmistrz  będzie  wykładał  pieniądze,  a

nauczyciel będzie miał możliwość aplikowania o te godziny, to taka oferta powinna



być, żeby nie myśleć tylko o wyrównywaniu szans tych najmniej zdolnych, albo

mniej  zdolnych,  albo  zagubionych  w  systemie,  tylko  pomyśleć  także  o  tych

najlepszych dzieciach.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że na pewno jeśli chodzi o liczebność klas, to

w  prognozie  demograficznej  na  te  cztery  lata  jest  napisane,  że  w  szkole

podstawowej między rocznikiem 2018, 2019 do 2020 będzie nam brakowało 104

dzieci.

Więcej 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 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 XXXIII/254/2017

Pkt  6. uchwalenia  kryteriów  rekrutacji  do  publicznych  przedszkoli,  oddziałów

przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas

publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Żarów. Przedmiotowy projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 13

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  radni

otrzymali, otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego

projektu uchwały. 

Sekretarz  Sylwia  Pawlik powiedziała,  że  nic  się  nie  zmienia  w  kwestii  tej

uchwały,  tylko  prawo  oświatowe  uchyliło  tą  ustawę  o  systemie  oświaty,  czyli

przepis  na  podstawie  której  wcześniejsza  uchwała  funkcjonowała.  Musimy  po

prostu na podstawie nowego przepisu podjąć tą samą uchwałę, która w naszym

systemie prawnym już funkcjonowała.

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 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 XXXIII/255/2017

Przewodniczący Rady zarządził 15 minut przerwy.

Po  przerwie  Przewodniczący  Rady  Roman  Konieczny wznowił  obrady  i

powiedział, że zwolnił się radny Mariusz Borowiec, więc jest 14 radnych.

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 15

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział, że w dniu 10 lutego, o godz. 13:00 w

GCKiS  w  Żarowie  odbędzie  się  spotkanie  dotyczące  zagrożenia  związanego  z

rozprzestrzenianiem  się  wirusa  ptasiej  grypy  oraz  sposobów  postępowania  w

przypadku jej wystąpienia. Spotkanie poprowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Dolny Śląsk jest bardzo narażony, a najgorsza jest panika i niewiedza w takim

przypadku. Jest to inny wirus niż był w 2009 roku, nie groźny dla człowieka,

tylko dla ptactwa. Są powiadomieni sołtysi, radni, policja, straż pożarna. Proszę

zrobić wszystko, żeby przyjść na to spotkanie.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  udzielenie  zezwolenia,  w  części  dotyczącej

gminy Żarów na wykonywanie przewozów regularnych (specjalnych) w krajowym

transporcie drogowym, co to za firma i skąd ona jest?

Burmistrz Leszek Michalak  dopowiedział, że rolą Burmistrza jest uzgadnianie

miejsca zatrzymywania się, ponieważ nie powinny na siebie nachodzić rozkłady

jazdy  autobusów.  Bo  generalnie  to  Powiat  odpowiada  za  funkcjonowanie

komunikacji.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o przeprowadzoną kontrolę z realizacji zadania

publicznego  na  działania  z  zakresu  rozwoju  sportu  –  judo,  czy  to  chodzi  o

Imbramowice, co to za stowarzyszenie?

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że jest to Uczniowski Klub Sportowy.

Rada uchwala środki na współdziałanie z organizacjami pożytku publicznego i

innymi,  w  tym  sportowymi  klubami,  zrzeszeniami.  W  zakresie  udzielanych

dotacji, jako Burmistrz mam obowiązek przeprowadzania kontroli u podmiotów,



którym taka dotacja jest udzielana. Niezależnie od planowanej kontroli komisji

rewizyjnej.  I  taka  kontrola  przez  urzędników  jest  przeprowadzana  i  to  jest

informacja dla Państwa, gdzie została kontrola przeprowadzona. Co do sekcji judo

ma pełne prawa do ubiegania się o dotację, o ile prowadzi zajęcia dla naszych

dzieci i młodzieży, a prowadzi i z tej części jest rozliczana.

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 Norbert Gałązka zwrócił się z prośbą, aby wysłać monit do Zakładu na

ul. Kwiatowej, że wydobywa się dym z komina, który jest uciążliwy na tej ulicy dla

mieszkańców.  I  mieszkańcy  się  skarżą.  Pani  radna  już  zgłaszała  ten  temat

odpowiednim służbom.

2.  Radna Maria Tomaszewska poprosiła  o  postawienie  kosza na makulaturę,

kosza na odzież PCK w Krukowie oraz udrożnienie rowu koło małej kapliczki w

Krukowie.

3.  Radna  Maria  Tomaszewska złożyła  interpelację  w  imieniu  mieszkańców  o

więcej  autobusów  w  Krukowie,  aby  przeanalizować  rozkład  jazdy  autobusów.

Należałoby zrobić spotkanie pana Ptaka z mieszkańcami. Mieszkańcy Krukowa,

Zastruża i  Mielęcina chcą,  aby zgrać to z  przyjazdami pociągów na Wrocław i

Jelenią Górę. 

4.  Radna  Maria  Tomaszewska w  imieniu  mieszkańców  Łażan  poprosiła  o

postawienie ekranów na ul. Sportowej.  W trakcie budowy obwodnicy te ekrany

były  obiecane  przez  ówczesnego  Starostę.  Do  dnia  dzisiejszego  ich  nie  ma  i

wiadomo  tylko  tyle,  że  hałas  jest  mniejszy,  a  to  jest  nieprawda.  Ostatnio  był

ogromny wypadek, karambol i był duży hałas i ruch samochodów też jest duży.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to droga powiatowa, informacje

panu  Staroście  przekazywano,  po  wcześniejszym  zgłoszeniu  pani  radnej.  Były

przeprowadzenie  badania  natężenia  pomiaru głośności  i  pewnie  to  jest  cytat  z

pomiaru kilka lat temu. Sytuacja zmienia się, aut przybywa, otworzyli łącznik do

Wałbrzycha.  Na  pewno wystąpimy  o  ponowienie  tych  pomiarów i  stwierdzenie

zasadności postawienia ekranów.



5. Radny Kazimierz Kozłowski powiedział, że mieszkańcy ul. Chrobrego nr 7 i 9

proszą o spowalniacze.

6. Radny Tadeusz Pudlik powiedział w kwestii zimowego utrzymania dróg, że w

ogóle nie widać, aby ktoś odśnieżał.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że jak ostatnio była ta gołoledź,

to  sam interweniowałem po godz.  18:00 i  nasze  drogi  były  sypane.  Natomiast

droga na Mielęcin jest drogą powiatową. Nasze drogi są w pierwszej kolejności

sypane tam, gdzie  się  odbywa transport  publiczny,  tam gdzie  m.in.  dojeżdżają

dzieci do szkół, natomiast w większości wiosek to są drogi powiatowe.

Radny Tadeusz Pudlik poprosił, aby zainterweniować w Powiecie.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  wystąpimy  do  Służby  Drogowej

Powiatu  Świdnickiego  z  prośbą  o  udostępnienie  nam  informacji  w  tych

newralgicznych godzinach i dniach, w jaki sposób odbywały się prowadzone akcje

na terenie naszej gminy. Prawda jest taka, że fatalnie się jeździło.

7.  Radna  Zuzanna  Urbanik powiedziała,  aby  zabezpieczyć  odpowiednią  ilość

piachu na przyszłą zimę i  składować go np.  przy świetlicach, aby można było

posypać  chodnik  przy  świetlicach,  ewentualnie  przy  przystanku.  Aby  stała

skrzynia z piaskiem i aby była możliwość posypania.

Radna Maria Tomaszewska podziękowała dwóm pracownikom Urzędu za szybkie

załatwienie sprawy.

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

Rady  przeszedł  do  następnego  punktu  porządku  obrad. Przewodniczący  Rady

przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący Rady powiedział,  że  do  biura rady  wpłynęła  informacje  w

sprawie  organizacji  Mistrzostw  radnych  Dolnego  Śląska  w  piłce  halowej.

Mistrzostwa  odbędą  się  w  Środzie  Śląskiej  w  sobotę.  Drużyny  występują  pod

szyldem Powiatu i jeśli ktoś z radnych chce wziąć udział, poprosił o zgłoszenie się

do Przewodniczącego Rady.

2.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  we

Wrocławiu przekazała uchwałę z dnia 25.01.2017r. w sprawie opinii o planowanej



prognozie  długu  przedstawionej  w  uchwale  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia

29.12.2016r.  a  także  przekazała  uchwałę  w  sprawie  opinii  o  możliwości

sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 29.12.2016r. Obie te opinie są pozytywne i do wglądu dla radnych w biurze

rady.

3. Przewodniczący Rady powiedział, że w związku ze zmianą kwoty bazowej w

ustawie budżetowej na 2017 rok zmianie ulegną diety radnych.

4. Przewodniczący  Rady powiedział,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  we

Wrocławiu  przedstawiła  wyniki  kontroli  gospodarki  finansowej  gminy  Żarów.

Kontrola odbyła się w dniach od 11.10.2016r. do 19.12.2016r. W wyniku kontroli

stwierdzono  5  nieprawidłowości  i  uchybień  wraz  z  wnioskami.  Zalecenia

pokontrolne są do wglądu dla radnych w biurze rady.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos?

O  głos  poprosił  pan  Zbigniew  Owczarski, który  miał  uwagi  do  jakości  strony

internetowej  gminy  Żarów  oraz  powiedział,  że  z  materiałów  na  sesję,  które

otrzymał  wyczytał,  że  były  przyznane  pieniądze  na  sport  oraz  na  kościoły.

Porównał, że 94.000 zł zostały wydane na 4 parafie, natomiast 52.000 zł dano na

sport na tereny wiejskie, a w ogóle w gminie było przyznane 220.000 zł na sport.

Pan  Owczarski  powiedział,  że  chce  zasygnalizować  proporcje,  potrzebę  jaką

powinniśmy realizować dla dobra dzieci i młodzieży.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  na  pewno  przyjrzymy  się  stronie

internetowej i temu, co jest umieszczane. Jeżeli chodzi o kluby sportowe, to odbyły

się  spotkania  z  przedstawicielami  klubów.  Prezesi  klubów  składają

zapotrzebowanie,  jakie  środki,  dotacje  chcieliby  uzyskać.  Na  tych  spotkaniach

było to zrobione i te kluby były zadowolone z tej dotacji, jaką otrzymały. To wiemy

od Rady  Sportu.  Były  także  spotkania  na  komisji  sportu.  Komisje  za  każdym

razem są pokazywane w internecie,  kiedy one działają  i  w których godzinach.

Informacje te również są przekazywane w Gazecie Żarowskiej, nawet w ostatniej są

przekazane te informacje. Natomiast, co do strony internetowej mogę się zgodzić,

że na pewno trzeba by się było przyjrzeć i to zrobię.

Pan  Zbigniew  Owczarski dopowiedział,  że  smutno  mu  się  zrobiło,  gdzie  klub

„Głęboka Purpura” dostaje na końcu 5.000 zł, a modelarstwo dostaje 2.500 zł,



gdzie  słyszał  jaki  dorobek ma ta dziedzina w rozwoju młodzieży.  Poprosił,  aby

wziąć to pod uwagę.

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 26 stycznia 2017r. 

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 XXXIII 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 9 lutego 2017 roku,

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

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


