
Protokół Nr XXXIV/2017

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 16 marca 2017 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 16:00

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXXIV  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

14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecna:

1. radna Ewa Góźdź.

Przewodniczący Rady przywitał osoby obecne na sesji: Burmistrza Miasta Żarów

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

Pawlik, Skarbnika Gminy Renatę Dawlewicz, radną Powiatu Świdnickiego Urszulę

Ganczarek,  Sołtysa  wsi  Pyszczyn  Ryszarda  Pawlik  oraz  Prezesa  Zakładu

Wodociągów  i  Kanalizacji  pana  Waldemara  Baranowskiego  i  panią  Magdalenę

Gołdyn.

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 ze  względu  na  obecność  gości  zaproponował

przeniesienie dwóch projektów uchwał, tj. projekt nr 7, jako nr 1 i projekt nr 6,

jako nr 2. 



Przewodniczący  Rady powiedział,  że  w  związku  z  powyższym  należy

przegłosować wniosek pana Burmistrza o przeniesienie dwóch projektów uchwał,

tj. projekt nr 7, jako nr 1 i projekt nr 6, jako nr 2. W wyniku głosowania przy 14

głosach „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących się”  wniosek został  przyjęty,  w

związku z tym porządek obrad został zmieniony.

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.  dopłaty  do  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w związku z licznymi kontrolami NIK-

u w zakładach wodociągowych na terenie całego kraju zostały ujawnione różne

sytuacje  i  nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu  tych  zakładów.  W  naszym

przypadku  nie  ma  tak  drastycznych  sytuacji,  jakie  były  ujawniane  w

poszczególnych  miejscach.  Nieprawidłowością  było  stosowanie  subsydiowania

wskrośnego,  a  więc  dopłaty  środkami  pochodzącymi  z  kanalizacji  wody,

ewentualnie na odwrót, czyli przemieszanie źródeł przepływu pieniędzy wewnątrz

zakładu. Te dwa projekty, które przedstawiamy, regulują generalnie tę sprawę.

Jeśli chodzi o samą dopłatę, jest ona jak najbardziej zasadna, dlatego, że gmina

prowadzi  inwestycje  w  obszarze  kanalizacji.  Jesteśmy  po  skanalizowaniu

Wierzbnej, po skanalizowaniu Bożanowa. Obecnie kanalizujemy Łażany, a kolejne

wioski  są  przygotowywane.  Składamy  też  wnioski  do  dofinansowanie  do

Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.  Nie  byłoby

dobrze, gdyby z tytułu prowadzonych inwestycji mieszkańcy mieliby drastyczny

wzrost  kosztów  kanalizacji  i  wody  w  naszej  gminie.  Po  wykonaniu  każdej  z

inwestycji, majątek trafia do zakładu, w formie dzierżawy i zakład zaczyna z tego

tytułu  ponosić  koszty.  Zaproponowana  dopłata  nie  przewyższa  wpływów  z

zakładu do gminy. Tak więc jest pełne uzasadnienie i w żaden sposób negatywnie

nie wpływa, ani na budżet samego zakładu, ani na budżet gminy.

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

przedmiotowego projektu uchwały. 



Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  co  roku  radni  mieli  taką  skalę

porównawczą w stosunku do ubiegłego roku, jaka jest różnica w podwyżce. Radny

zapytał, czy tylko ta dopłata jest dla ZWiKu, czy ewentualnie taka instytucja jak

np. GCKiS mogłaby się zwrócić o dofinansowanie z tytułu poboru wody i zrzutu

kanalizacji – chodzi o basen?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to  nie jest dopłata do ZWiKu, to

jest dopłata dla mieszkańców z tytułu zakupu wody i z tytułu zrzutu ścieków.

Gdyby  to  była  dopłata  dla  ZWiKu  w  dalszym ciągu  byłoby  to  subsydiowanie

wskrośne, zakazane prawem. Rada Miejska w swojej kompetencji ma możliwość

dopłacenia  wyłącznie  dla  gospodarstw  domowych  do  tych  dwóch  pozycji,  tj.

sprzedaż wody i przyjęcie ścieków.

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  14

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXXIV/256/2017

Pkt  2.  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  same  stawki  dla

pewnych grup mieszkańców,  czyli  mieszkańców wsi,  dla  rodzin  jedno-,  dwu-,

trzy-,  czteroosobowych  realnie  następuje  obniżka  rzędu  od  6  gr  do  50  gr

miesięcznie,  natomiast  nie  jest  to możliwe w każdym jednym rodzaju i  każdej

jednej rodzinie. Dlatego np. dla mieszkańców naszego osiedla ta zwyżka jest rzędu

12 gr, a z kolei dla domków jednorodzinnych ona będzie znowu trochę wyższa. Nie

jest możliwe porównanie, tak jak do tej pory, wszystko zależy od indywidualnej

sytuacji. 



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  14

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr XXXIV/257/2017

Prezes  ZWiK  Waldemar  Baranowski  podziękował  za  przyjęcie  uchwał  i

powiedział, że najważniejsze było to, żeby mieszkańcy nie odczuli tej zmiany i aby

nastąpiła  likwidacja  subsydiowania  skrośnego.  W  innym  przypadku  podwyżki

wychodziły  rzędu 20%, a dzięki  tej  dotacji  nie  ma podwyżki  tylko jest  zwykła

regulacja.

Pkt  3.  przekazania  środków  finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że na spotkaniu radnych z policjantami

nie było przesądzone, że nasz komisariat uzyska dofinansowanie na ten obiekt.

Jest to obiekt zabytkowy, na który na ten rok Policja nie przewidywała środków.

Ale  pani  Komendant  zadziałała  tak intensywnie,  że  uda  się  za  jednym razem

wszystko  wyremontować,  stąd  też  aby  umożliwić  przeprowadzenie  remontu

przedstawiłem projekt uchwały, który go umożliwi. Czyli 40%, to środki z gminy,

pozostałe to środki Policji. Myślę, że warto podjąć tą uchwałę, aczkolwiek wiem, że

komisja miała swoje uwagi. Proszę o przekazanie uwag i ewentualne odniesienie

się do nich.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Mariusz  Borowiec

powiedział, że komisja ustaliła, że jest to dosyć duża suma, ale żeby pozyskane

dofinansowanie  przez  Komisariat  nie  przepadło,  to  należy  dofinansować

wspomnianą kwotę. Jednak w przyszłym roku nie przekazywać już pieniędzy na

kolejny taki wniosek.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, kto jest właścicielem budynku?



Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że przed około 22 laty obiekt ten stał

jako ruina,  następnie  został  przeprowadzony remont tego budynku i  tak 50%

kosztów ponosiła Gmina i 50% sama Policja. Dzięki temu z obecnych pomieszczeń

OPS przeniesiono Komisariat Policji do obecnego budynku. Uratowaliśmy obiekt,

który  jest  w  rejestrze  konserwatora  zabytków.  Remont  został  generalnie

przeprowadzony zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków i ten obiekt służy

Policji i naszemu społeczeństwu. Jest to duża pula te 54.000 zł, ale uważam, że

mogłoby dojść do zniszczenia z racji przeciekającego dachu i tego typu innych

rzeczy. Myślę, że warto raz podjąć ten wysiłek i dofinansować Policję, zwłaszcza,

że  udało  się  pani  Komendant  pozyskać  również  pieniądze  z  Komendy

Wojewódzkiej. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy Komisariat ma pod sobą kilka gmin? 

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że tak rzeczywiście było. Obecnie został

przywrócony Komisariat  w Marcinowicach i  funkcjonuje  w pełni  Komisariat  w

Jaworzynie  Śl.  Popołudniami  jest  obstawiany  wspólnie,  tzn.  jeżeli  Policjanci  z

Jaworzyny Śl. są na interwencji i jest potrzeba kolejnej interwencji wysyłani są

policjanci z Żarowa i w drugą stronę też to tak działa.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  w  kadencji  dajemy  dwa  lub  trzy  razy

pieniądze  i  dobrze  by  było,  gdyby  tych  patrolujących  pieszo  Policjantów  było

więcej.

Radny  Roman  Konieczny  powiedział,  że  jak  się  zadzwoni  na  Policję,  to

przyjeżdżają na interwencję, są zawsze na wezwanie.

Radny  Waldemar  Ganczarek powiedział,  że  w  Bukowie  Policjanci  są

przynajmniej dwa, trzy razy dziennie.

Radny Mariusz  Borowiec powiedział,  aby  te  sugestie  i  uwagi  pan  Burmistrz

przekazał pani Komendant. 

Dalszych  głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję i zapytał o opinię Komisje.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział,

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  14

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8



Uchwała Nr XXXIV/258/2017

Pkt 4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie planu dochodów o kwotę 311.000

zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z podatku VAT, jaki był to okres, jaki to VAT, czy

nadpłacony?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  to  są  te  sytuacje  i  zwroty,

zakwalifikowane  do  zwrotu  obiektów  inwestycji,  które  są  przeprowadzone  i

podlegają dzierżawie, bądź opodatkowaniu.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów

z  dzierżawy,  na  wniosek  Dyrektor  Gimnazjum,  z  jakich  to  wpływów,  co

Gimnazjum dzierżawi?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że stołówkę.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w uzasadnieniu na str. 2 należy po § 2030

i  2060  wykreślić  „zł”.  Radny  zapytał  o  zwiększenie  planu  wydatków  o  kwotę

68.200 zł na nabycie działki nr 66/19 obręb Żarów, która to działka?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  to  jest  działka  na  ul.  1  Maja  i

Parkowej.

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał o zwiększenie planu wydatków o kwotę 390.394

zł  na  nabycie  nieruchomości  na  cele  inwestycyjne  Gminy  Żarów,  czy  to  jest

poszerzenie strefy?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że tak.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zmniejszenie o kwotę 14.000 zł planu wydatków

zabezpieczonego  na  realizację  zadań w zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu  dla

stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie gminy Żarów. Czy to są

te  pieniądze,  które  przeznaczyliśmy  na  sport  i  rada  sportu  podzieliła  na

dyscypliny sportowe? Czy ta kwota została z tych środków?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że nie wpłynął w terminie wniosek na

sport szkolny oraz w zakresie lekkiej atletyki. W tym momencie może się to odbyć

przez Gminne Centrum.

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  14

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 10

Uchwała Nr XXXIV/259/2017

Pkt  5. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów. 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 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  została  przyjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 12

Uchwała Nr XXXIV/260/2017

Pkt 6. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na

terenie  Gminy  Żarów. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 13

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy cała ta dotacja została już rozdzielona?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  komisja  zabytkowa  powołana  w

Urzędzie z udziałem pani konserwator, zwróciła uwagę na niekompletność dwóch

wniosków i  wyznaczyła termin na uzupełnienie. Wniosek został uzupełniony w

terminie. Dziś przedstawiamy aktualne zabytki do dofinansowania.



Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  czyli  te  130.000  zł  zostało  całkowicie

rozdzielone?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, jaki jest koszt organów?

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że około 200.000 zł.

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

i zapytał o opinię Komisje Rady.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział,

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  14

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 14

Uchwała Nr XXXIV/261/2017

Pkt 7.  zmiany uchwały Nr XXIII/179/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23

czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

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

do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 15

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  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 16

Uchwała Nr XXXIV/262/2017

Pkt  8.  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Żarów  w  2017  roku”.



Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 17

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy w § 2 pkt 1 zamiast „gmina”, czy nie powinno

być „Gmina Żarów”?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że może tak być napisane.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy gmina podpisała umowę ze Schroniskiem dla

Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy, czy Fundacją Mam Pomysł w Bielawie?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik  powiedziała,  że  ze  schroniskiem,  Schronisko  w

Świdnicy jest prowadzone przez Fundację w Bielawie.

Radny Tadeusz Pudlik   zapytał, o zapis „usypianie ślepych miotów”, co to jest

„ślepy miot”?

Sekretarz Sylwia Pawlik  odpowiedziała, że jest to zwierzę, które się urodziło  i

nie ma jeszcze otwartych oczów. 

Radny Tadeusz Pudlik   zapytał o „bezdomne zwierzęta gospodarskie”, jakie to

zwierzęta?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że chodzi o zwierzęta pozostawione bez

opieki.

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał o akcje sterylizacji, kastracji i czipowania, jak się

przeprowadza edukacje mieszkańców nt. kastracji?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że rozdaje się np. ulotki na wsiach.

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał, czy można połączyć w § 8 pkt 3 i 4?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że można by było zobaczyć i połączyć

Przewodniczący Rady powiedział do radnego, aby złożył wniosek formalny.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że wniosek formalny brzmi: wprowadzić zapis

„Gmina prowadzić   będzie  edukację  mieszkańców przez:  informacje  w lokalnej

prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie, nt. sterylizacji i

kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt domowych”.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik  powiedziała,  że  jest  to  kwestia  nie  informowania  o

sterylizacji, tylko do edukacji sterylizacji.  

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział,  że projekt uchwały uzyskał wszystkie

niezbędne  opinie  i  ten  wniosek  formalny  zgłoszony  przez  radnego  zmniejsza

zakres § 8 i usuwa część zapisów. Czyli może być problem z formalnym uznaniem



tych pozytywnych opinii, które uzyskaliśmy.

Radny  Tadeusz  Pudlik   powiedział,  wobec  tego  wycofuję  wniosek.  Radny

dopowiedział,  że  w  tym  samym  rozdziale  w  pkt  5  jest  zapis  „zachęcanie

nauczycieli do włączenia się do zagadnień programowych...”, należałoby wykreślić

„się”.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że jak najbardziej można wykreślić.

Radny Tadeusz Pudlik  powiedział, że w uzasadnieniu jest zapis: „Towarzystwo

Opieki Zwierząt w Świdnicy”, powinno być: „Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

w Świdnicy”.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że jak najbardziej trzeba zmienić, dopisać

„nad”.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  jeszcze  pytania  do

przedmiotowego projektu uchwały?

Dalszych  głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku

Publicznego Mieczysław Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  14

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

       Załącznik nr 18

Uchwała Nr XXXIV/263/2017

Pkt 9. zmiany Uchwały Nr XXXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9

lutego  2017r.  w  sprawie  ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów

przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Żarów.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 19

Sekretarz  Sylwia  Pawlik  powiedziała,  że  wkradł  się  błąd,  dlatego,  że  zostało

napisane, że uchwała podlega publikacji, a nie podlega publikacji, więc trzeba to

skorygować.

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.

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  14

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

       Załącznik nr 20

Uchwała Nr XXXIV/264/2017

Pkt 10.  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

szkolnego. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 21

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  Związki  Zawodowe  wyraziły  pozytywną

opinię,  co  do  sieci  szkół,  jak  również  Kuratorium  Oświaty  zaopiniowała

pozytywnie ten projekt. 

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że w projekcie uchwały wkradł się błąd,

ponieważ Tarnawa nie jest przysiółkiem tylko wsią i w tabelach należy skreślić

przysiółek.  Ponadto  opinia  była  pozytywna  z  zastrzeżeniem,  aby  wprowadzić

Zastruże,  mimo,  że  jest  szkołą  nie  prowadzaną  przez  Gminę.  Znajduje  się  ta

szkoła na terenie naszej gminy. Jest to tylko kwestia wskazująca, ile jest szkół w

Gminie Żarów. Zostało to wprowadzone do tych tabel i w tej chwili uchwała jest w

takim kształcie, jakim powinna być.

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego

projektu uchwały?

Radny Tadeusz  Pudlik zapytał  o  szkołę  w  Zastrużu,  czy  musimy  ją  dopisać

nawet, jeżeli nie jest ona finansowana przez gminę?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik powiedziała,  że  jest  finansowana,  ale  to  nie  ma

znaczenia, ponieważ należy pokazać jakie mamy szkoły podstawowe i nie ma to

związku z finansowaniem. Szkoła w Zastrużu ma przekazywaną subwencję, która

wpływa  do  nas  od  Ministerstwa.  Tą  subwencję  przekazujemy  szkole.  My

dostajemy wiedzę, jakie mamy dzieci w Zastrużu, aby przekazać właściwe środki

pieniężne na dane dziecko.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy to nie chodzi o sieć szkół, którą prowadzi

gmina? 

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że jest to szkoła publiczna, która działa na



terenie gminy Żarów.

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał, czyli od 1 września będzie Szkoła Podstawowa

im. Jana Brzechwy w Żarowie, czy będzie miała siedzibę tak jak do tej pory?

Sekretarz  Sylwia Pawlik  odpowiedziała,  że  nie  ma innej  możliwości  prawnej,

będzie to Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy z siedzibą taką ja jest, czyli na

ul. 1 Maja. 

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  że  siedzibę  szkoły  głównej  i  strukturę

organizacyjną  szkoły  określa  statut  szkoły.  Szkoła  ma  obowiązek  zgodnie  z

prawem oświatowym przygotować go do końca przyszłego roku, my statut szkoły

przejrzymy, zagłosujemy i wtedy dopiero nastąpi zmiana siedziby szkoły. To nie

jest  decyzja  Burmistrza,  to  nie  jest  decyzja  Dyrekcji,  to  jest  podjęcie  uchwały

przez Radę Miejską.

Dalszych  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  13

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

       Załącznik nr 22

Uchwała Nr XXXIV/265/2017

Pkt 11. zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24

marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt

dziecka  w  Żłobku  Miejskim  w  Żarowie,  maksymalnej  wysokości  opłaty  za

wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie oraz warunków częściowego lub

całkowitego  zwolnienia  od  ponoszonych  opłat. Przedmiotowy  projekt  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 23

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała,  że jest propozycja podniesienia o 50 gr

stawki za wyżywienie. Jest to poparte wyliczeniami kosztów, ponieważ ustalając

opłaty za wyżywienie należy wziąć faktycznie koszty, jakie się ponosi, więc trzeba

corocznie nad tym się pochylać.

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego

projektu uchwały?



Radny Tadeusz Reruch zapytał, czyli to jest dla dzieci do lat 3, chodzi o dzieci

żłobkowe?

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że tak.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że poprosił na komisji o symulacje, jakie inne

przedszkola mają stawki żywieniowe.

Radny Mariusz Borowiec powiedział, że jest to przygotowane. Wskazał, że opłaty

kształtują się nastepująco: żłobek w Strzegomiu 5,90zł, w Świebodzicach 6,50 zł,

miasto Świdnica 8 zł, Jaworzyna 5,20 zł.

Dalszych  głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję i zapytał o opinię Komisje Rady.

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  14

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

       Załącznik nr 24

Uchwała Nr XXXIV/266/2017

Pkt  12.  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszarów

położonych w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 25

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  14

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

       Załącznik nr 26



Uchwała Nr XXXIV/267/2017

Ad. IV. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej w Żarowie za 2016 rok.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  zgodnie  ze  Statutem  komisja  rewizyjna

przedstawia sprawozdanie z działalności do dnia 30 marca każdego roku.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Zatoń przedstawiła sprawozdanie

z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

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 28

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zarządzenie  w  sprawie  odwołania  Artura

Adamka  ze  stanowiska  dyrektora  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Sportu  w

Żarowie,  czy było oficjalne podziękowanie za lata pracy?

Przewodniczący Rady powiedział, że pomysł jest trafiony i jest propozycja, aby

wspólnie z panem Burmistrzem takie podziękowanie wystosować.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na

stanowisko dyrektora SP Żarów i SP Imbramowice, kiedy one się odbędą?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że 31 marca.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o nabycie działki położonej w Żarowie o wartości

1.600.000 zł, gdzie to jest?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest działka przemysłowa, która

znajduje się między Ceramiką Ogniotrwałą, a Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o przeprowadzenie kontroli na zadania z zakresu

rozwoju sportu, czy są efekty, wyniki tej kontroli?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że protokoły są do wglądu w biurze

rady.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał  o przygotowanie do ogłoszenia  przetargów na

budowę ścieżek rowerowych. 

Burmistrz  Leszek Michalak dopowiedział,  że  w przyszłym tygodniu  staje  do

zatwierdzenia projekt niskiej emisji w Żarowie, wszystkie ścieżki zgłoszone wraz z



centrum  przesiadkowym,  budową  ronda,  budową  oświetlenia.  Na  ten  rok

Państwo  radni  przyjęliście  w  budżecie  realizację  min.  chodnika  na  ul.

Cembrowskiego.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  wysłanie  na  Komisariat  Policji  w  Żarowie

zawiadomień  w  sprawie  nieruchomości  nieprzyłączonych  do  kanalizacji  w

Wierzbnej  i  Bożanowie.  Dlaczego  były  ponaglenia  do  mieszkańców,  z  jakich

względów się nie podłączyli? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że realizując zadania gminy mamy

obowiązek wykazać się z ilości  podmiotów. W przypadku Wierzbnej mamy już

100% zrealizowane. Zdarzają się jeszcze specyficzne sytuacje i za pośrednictwem

policji próbujemy wymóc na mieszkańcach podłączenie się do legalnego zrzutu

nieczystości. 

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał  o  umowę  na  usługę  montażu  systemu

alarmowego oraz monitoringu w remizie OSP Żarów.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  jest  to  generalnie  wymagane w

związku  z  tym,  że  jest  nowy  samochód  i  jednostka  ma  dużo  wartościowego

sprzętu. 

Radny Tadeusz Reruch zapytał o wyłonienie wykonawcy prac projektowych dla

zadania pn. „Przebudowa obiektu przy ul. Armii Krajowej 40 na cele promocji

lokalnych produktów Gminy Żarów”, co jest celem tego remontu?

Burmistrz  Leszek  Michalak dopowiedział,  że  przygotowywaliśmy  ten  projekt

dwukierunkowo. Najrealniejszy jest remont w ramach konkursu ogłaszanego na

rewitalizację  obiektów  kultury  i  dziedzictwa  narodowego.  Bez  wątpienia  nasz

„stary”  ŻOK  jest  takim  obiektem.  Teraz  jesteśmy  w  trakcie  opracowywania

dokumentacji  i  będziemy  starali  się  zdążyć.  Najlepiej  gdyby  nam  się  udało

przygotować wszystko w tym roku na konkurs. Jeśli z różnych powodów będzie

to niemożliwe, to będziemy startować  w roku przyszłym. Natomiast szkoda, żeby

ten obiekt w nieskończoność trwał w takim stanie, jaki jest.

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  Waldemar  Ganczarek  złożył  interpelację,  w  imieniu  mieszkańców

Bukowa i Pyszczyna, w związku ze zniszczeniami dróg spowodowanymi wywózką



drzewa  z  lasu  przez  Nadleśnictwo  Miękinia  i  Nadleśnictwo  Świdnica.  Zostały

całkowicie zniszczone drogi nr 570, która podlega Nadleśnictwu Miękinia i droga

nr  199,  która  podlega  Nadleśnictwu  Świdnica.  To  są  drogi  śródpolne.  Radny

rozmawiał z Nadleśnictwami. Uzyskał informację, że pomocą pana Burmistrza to

zrobią, będą starać się to napawić. Należy wystosować oficjalne pismo.

Burmistrz Miasta  Żarów powiedział,  że tak to zawsze jest  robione.  Najpierw

spływają informacje dotyczące uszkodzeń dróg. Pan Burmistrz dopowiedział, aby

nie  czekać  z  tymi  informacjami,  tylko  je  od  razu  przekazywać,  aby  móc

wyegzekwować naprawienie wszystkich zniszczonych dróg leśnych

2.  Radna  Maria  Tomaszewska poprosiła  w  imieniu  mieszkańców Krukowa  o

postawienie pojemnika na makulaturę i na odzież.

3.  Radna Maria  Tomaszewska złożyła  interpelację  w  imieniu  mieszkańców o

podstawienie autobusu o godz. 10:00 z Krukowa, a o godz. 14:30 powrót. Radna

poprosiła o przychylenie się do prośby mieszkańców.

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki  odpowiedział,  że  odpowiedź  odnośnie

kontenera na makulaturę i na odzież została wysłana.

4. Radny Norbert Gałązka poprosił o zrobienie porządku na skwerze przy Placu

Wolności i dbanie o niego, koszenie trawy itp.

5. Radny Norbert Gałązka zapytał, jak wygląda sytuacja z drzewami na stadionie

w Żarowie?

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki  odpowiedział,  że  jest  już  odpowiedź

konserwatora, jest to zlecone, jest uzgodniony podnośnik ze Strażą Pożarną i do

końca miesiąca ma być to usunięte.

6. Radny Norbert Gałązka  zapytał w kwestii Pomnika na Placu Wolności, czy

między Gminą  a  pomysłodawcami były jakieś uzgodnienia, czy pomysł doszedł

do skutku?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  Plac  Wolności  jest  w  obszarze

rewitalizacji, zróbmy najpierw to co jest zgłoszone, zadbajmy o teren, a następnie

można mówić o kolejnych etapach, np. o pomniku.

7. Radny Mariusz Borowiec podziękował w imieniu mieszkańców za wyrównanie



nawierzchni  na osiedlu domków jednorodzinnych.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że rozpoczęła się wiosna i równiarka

została wynajęta pod wszystkie zgłoszenia ze strony radnych i ze strony sołtysów.

I  będzie  się  ona  pojawiała  sukcesywnie  w  kolejnych  dniach,  w  różnych

miejscowościach.

8. Radna Zuzanna Urbanik podziękowała w imieniu mieszkańców Wierzbnej za

chodnik na ul. Pankowickiej.

9. Radny Tadeusz Pudlik podziękował za zrobienie znaku wyjazdu, jest on teraz

widoczny.

10. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację w sprawie jezdni wzdłuż ul. Wojska

Polskiego 16a, gdzie była robiona kostka. W niektórych miejscach kostka ta się

zapadła. Radny prosi o poprawienie jej poprawienie.

11. Radny Tadeusz Pudlik zwrócił się z prośbą, aby strażacy wymyli samochody,

rekwizyty Żuk i Star, bo są zakurzone.

12.  Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  regulamin  korzystania  z  kompleksu

sportowego. Czy tym tematem mogłaby się zająć komisja ds. Sportu, ponieważ ma

zapytania i poprawki?

Przewodniczący Rady powiedział, że będzie proponował  Panu Przewodniczącem

Komisj, aby zrobił spotkanie.,  wtedy będzie czas o tym porozmawiać.

13. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, kiedy zostanie zrobiona droga w Mrowinach?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  projekt  budowy  kanalizacji  jest

złożony  do  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.

Monitorujemy to przedsięwzięcie i  mamy nadzieję, że uda się pozyskać środki,

trudno  jest  powiedzieć  precyzyjnie  kiedy,  natomiast  w  momencie  kiedy  tylko

będzie potwierdzenie, że środki zostały przyznane to od razu przystąpimy do prac

technicznych w pierwszej kolejności, a później do wykonania robót.

14. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że co roku Spółdzielnia Mieszkaniowa ze

Świebodzic  prowadzi  akcję,  polegającą  na  przekazywaniu  biletów  dzieciom na

basen  do  Świebodzic.  W  tym  roku  też  tak  zrobiono.  Radny  ma  prośbę,  aby

porozmawiać ze Spółdzielnią, żeby bilety dla dzieci  były również przekazane  na



basen do Żarowa. Niech te pieniążki trafią na żarowski basen.

15. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy jest podpisana umowa dzierżawy boiska

w Żarowie z KS „Zjednoczeni” na wybudowany nowy obiekt? Radny powiedział, że

słyszał, że kluby nasze gminne płacą za użytkowanie tego boiska.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  boisko  jest  gminne,  obiekt  jest

gminny,  wydzierżawiony  KS  „Zjednoczonym”  Żarów.  KS  „Zjednoczeni”  Żarów

ponoszą  i  koszty,  i  fizyczną  pracą  utrzymują  tą  płytę  boiska.  Natomiast  jeśli

chodzi o nasze LZS-y, to był sygnał ze strony LZS „Wierzbianka” w tej spawie.

Zaproponowałem,  żeby  spotkali  się  sami  Prezesi  i  wspólnie  wystąpili  .  To  mi

pozwoli  na  spotkanie  się  z  Prezesem  „Zjednoczonych”  i  wypracowanie  takiej

wersji, która będzie korzystna dla każdego.  Trzeba też pamiętać, że coś, co jest

gminne, też wymaga utrzymania i nakładów finansowych.

Radny Norbert Gałązka powiedział, że dlatego tak ta sytuacja wygląda, bo tak

naprawdę  z  rozliczeń  z  tego  boiska  musimy  wszystko  przeznaczyć,  jako

stowarzyszenie i musimy wystawić tzw. fakturę. Ile zarobimy, tyle musimy wydać,

nie  możemy mieć z  tego naddatku na koniec  roku.  Z  tych pieniędzy musimy

zainwestować, czy to w klub, czy w to boisko, czy w sprzęt. Mamy bardzo ładny

obiekt, najnowocześniejszy i preferencyjnie wszystkich chcieliśmy zachęcić.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  bilety,  gdzie  te  pieniądze  z  puszki  się

podziewają?  Czy  one  były  księgowane  w  budżecie  klubu,  czy  nie?  Czy  to  są

wpływy  z  biletów  ?,  Te   pieniądze  powinny  być  przeznaczone  na  działalność

statutową klubu. Radny zapytał ilu jest członków klubu?

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  pan  Przewodniczący  Komisji  zwoła

spotkanie  i  tam  będzie  można  o  te  wszystkie  sprawy  zapytać,  sesja  nie  jest

miejscem na te sprawy.

16.  Radny  Tadeusz  Reruch złożył  interpelację  nt.  przejścia  do  sklepu  Polo

Market, jeżeli nie można zrobić przejścia dla pieszych, to radny poprosił o szeroki

próg spowalniający lub tzw. „wyspę”, aby samochody zwalniały na tym odcinku. 

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  ten  próg

spowalniający   „wyspa”,  to  przeprowadzimy  konsultacje  ze  Starostwem

Powiatowym, czy jest to możliwe.



17. Radna Paulina Trafas zapytała, czy można na przystanku w Imbramowicach

postawić kubeł na śmieci. Tam jest betonowy, ale on zawsze jest pełny i jest dużo

śmieci.

18. Radny Roman Konieczny powiedział,  że na ul.  Myśliwskiej w Mrowinach

przy posesji nr 4 jest przechylony w kierunku drogi słup telekomunikacji, radny

prosi o interwencję w sprawie.

19. Radny Waldemar Ganczarek powiedział, że w Bukowie też jest przechylony

słup w stronę jezdni. Radny prosi o interwencję.

20.  Radny  Waldemar  Ganczarek złożył  interpelację  w  sprawie  uszkodzonej

barierki drogowej na drodze Mrowiny – Tarnawa. Radny poprosił o interwencję do

Powiatu.

O głos poprosił Pan Zbigniew Owczarski, który powrócił do swojego przemówienia

z poprzedniej sesji oraz powiedział, że miał parę pytań nt. wody i ścieków, bo to

wymaga rzetelnej analizy, ale się spóźnił na obrady. Pan Owczarski powiedział

także, że nie ma informacji o sesji na gminnej stronie internetowej.

Przewodniczący  Rady odpowiedział,  że  przeglądał  stronę  internetową  i  na

stronie  naszej  gminy  w  BIPie  jest  wykazane  jakie  są  uchwały,  kiedy  były

podejmowane. Zdarzało się, że te uchwały nie były umieszczane w terminie. Na

ten  temat  rozmawiałem  z  panem  Burmistrzem i  wiem,  że  uchwały  są  już  w

terminie umieszczane. Są również zakładki, które bardzo łatwo można otworzyć.

Zawsze przed sesją, na  tydzień przed nią, jest  umieszczany porządek obrad i

informacja o tym, że sesja się odbędzie. Jeżeli chodzi o materiały na sesję, to po

ogłoszeniu  porządku  obrad  wszystkie  materiały  są  do  wglądu  w  biurze  rady,

można przyjść je sczytać, zrobić notatki. Przewodniczący powiedział również, że w

ubiegłym roku, kiedy Pan poprosił o przekazanie tych materiałów, osobiście się

zaangażowałem i je  Panu wysłałem drogą e-mail,  dotyczyło to  opłat za wodę.

Materiały są do wglądu, ale trudno mi się z tym zgodzić, abym ja albo pracownik

Urzędu kserował materiały dla wszystkich mieszkańców gminy. Można przyjść i

się zapoznać, informacje o sesji są umieszczane na stronie internetowej.

Pan Zbigniew Owczarski powiedział, że Pan Przewodniczący nie zrozumiał treści

jego  wnioskowania,  ponieważ  nie  chodzi  o  uchwały,  które  są  podjęte,  tylko  o



propozycje uchwał, wniosków, które będą oceniane i stanowione. Mówię o tym,

aby uchwały przygotowywane na sesję były umieszczone w internecie, aby można

było zobaczyć je w internecie, aby nie przychodzić i nie utrudniać. Mówię o tym,

aby było to możliwe, bo radni otrzymują materiały, a ja nie, bo nie mam takich

uprawnień, ale chcę wiedzieć. Proszę zobaczyć, jak wyglądają informacje o Radzie

na stronach internetowych w innych gminach.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że każda gmina ma prawo do własnej strony

internetowej.

Pan Zbigniew Owczarski powiedział, że ma prośbę do pana Burmistrza, aby mimo

wszystko zechciał się odnieść, bo to jemu podlegają służby, które to mogą zrobić,

niech ktoś poczyta, poogląda. Pan Owczarski odniósł się do kwestii cen za wodę i

ścieki  i  powiedział,  że  dalej  proporcja  między  ściekami,  a  wodą  jest  dalej

dramatycznie nieprzyzwoita, bo dwukrotnie drożej płacimy za ścieki, niż za wodę.

Proszę zobaczyć, jak te proporcje wyglądają w innych miejscowościach. Siedem,

czy osiem lat temu na zlecenie pana Burmistrza robiłem taki materiał, nic nie

zrobiono w zakresie analizy kosztów na ściekach. To jest rzecz, o której warto

rozmawiać. Pan Owczarski powiedział, że należy także zadbać o cmentarz Armii

Radzieckiej.

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 przypomniał, że zbliża się termin składania oświadczeń

majątkowych i radni składają do Przewodniczącego Rady w biurze podawczym do

30 kwietnia.

2. Przewodniczący Rady powiedział, że w ubiegłym roku były głosy dotyczące

odznaczeń „Złoty Dąb” i poprosił komisję ds. oświaty i kultury, aby się spotkać,

przedyskutować i przeanalizować temat, aby jeszcze przed uroczystą sesją pewne

rzeczy  zrobić.  Termin  komisji  jest  do  ustalenia  przez  panią  Przewodniczącą

komisji.

3. Przewodniczący Rady powiedział, że z Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło

sprawozdanie i poprosił Przewodniczącego Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy



Społecznej o zwołanie komisji i przeanalizowanie sprawozdania.

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 9 lutego 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 12 głosach

„za” ( 2 radnych, usprawiedliwionych u Przewodniczącego Rady, opuściło obrady),

przedmiotowy protokół został przyjęty przez Radę Miejską w Żarowie.

Ad VIII. Zakończenie obrad XXXIV 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 16 marca

2017  roku,  wypowiadając  formułę:  „Zamykam XXXIV  Sesję  Rady  Miejskiej  w

Żarowie”.

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


