
Protokół Nr XXXVIII/2017

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 18 maja 2017 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 14:30

Ad. I. Otwarcie sesji:

Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Kozłowski otworzył sesję Rady Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXXVIII  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 13

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

Nieobecny:

1. Radny Waldemar Ganczarek

2. Radny Roman Konieczny.

Na sesję spóźnił się radny Tadeusz Pudlik.

Wiceprzewodniczący  Rady  przywitał  osoby  obecne  na  sesji:  Burmistrza  Miasta

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

Pawlik, Skarbnika Gminy Renatę Dawlewicz oraz Sołtysa wsi Pyszczyn Ryszarda

Pawlika.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Wiceprzewodniczący  Rady  Pan  Kazimierz  Kozłowski przedstawił  Radzie

porządek obrad. Powiedział, że porządek obrad radni otrzymali w materiałach na

sesję. Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                                Załącznik nr 2

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym

punkcie? 

Pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc  Wiceprzewodniczący

Rady powiedział, że porządek obrad został przyjęty.



Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1.  przekazania  środków  finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania

do przedmiotowego projektu uchwały?

Głosów w dyskusji nie było, więc Wiceprzewodniczący 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  12

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXXVIII/277/2017

Pkt 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania

do przedmiotowego projektu uchwały?

Głosów w dyskusji nie było, więc Wiceprzewodniczący 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  11

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

Zuzanna  Urbanik  nie  uczestniczyła  w  głosowaniu.  Chwilowo  wyszła  z  sesji  ze

względu  na  złe  samopoczucie). Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr XXXVIII/278/2017

Pkt  3. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7



Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania

do przedmiotowego projektu uchwały. 

Głosów w dyskusji nie było, więc Wiceprzewodniczący 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  10

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

posiedzenia sesji, za zgodą wiceprzewodniczącego wyszedł radny Robert Kaśków).

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr XXXVIII/279/2017

Pkt 4. zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Żarów. Przedmiotowy projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Na sesję powrócił radny Robert Kaśków i radna Zuzanna Urbanik.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania

do przedmiotowego projektu uchwały?

Głosów w dyskusji nie było, więc Wiceprzewodniczący 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  12

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 10

Uchwała Nr XXXVIII/280/2017

Pkt  5. wyrażenia  zgody  na  wystąpienie  Gminy  Jaworzyna  Śląska  z

Przedsiębiorstwa  Wodno  -  Ściekowego  Spółka  z  o.o.  w  Żarowie. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  służy  zwiększeniu  wiarygodności



finansowej Spółki  w Jaworzynie  Śl.  Miasto Jaworzyna Śląska przekazuje  swoje

udziały  swojej  własnej  Spółce.  Wniosek  o  dotacje,  do  Narodowego  Funduszu

złożyła  nie  Gmina,  tylko  Spółka.  W  ten  sposób  będą  mieć  podniesioną

wiarygodność finansową. Udziały są przenoszone wewnątrz Jaworzyny Śl. 

Wiceprzewodniczący Rady  otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania

do przedmiotowego projektu uchwały?

Głosów w dyskusji nie było, więc Wiceprzewodniczący 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  12

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 12

Uchwała Nr XXXVIII/281/2017

Pkt 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych

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

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 13

Wiceprzewodniczący Rady  otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania

do przedmiotowego projektu uchwały?

Głosów w dyskusji nie było, więc Wiceprzewodniczący 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  12

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 14

Uchwała Nr XXXVIII/282/2017

Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Wiceprzewodniczący  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

Pytań  do  przedmiotowego  sprawozdania  nie  było,  więc  Wiceprzewodniczący

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  zapytał,  jak  wygląda  sprawa  kanalizacji  na  ul.

Rzemieślniczej w Żarowie?

Burmistrz Miasta Żarów odpowiedział, że dzisiaj w zmianach do budżetu przyjęte

zostały środki na dokumentację projektową i ta dzisiejsza uchwała pozwala nam

już jutro przystąpić  do podpisania umowy z  wykonawcą.  Zainteresowani  mogą

zgłaszać się do Urzędu.

2.  Radna  Iwona  Nieradka złożyła  interpelację,  odnośnie  bezpieczeństwa  na

łączniku,  na  obwodnicy  z  Żarowa  w  kierunku  Piotrowic.  Jest  tam  bardzo

niebezpiecznie, jest bardzo dużo wypadków i trzeba się zastanowić, co tam zrobić,

żeby było bezpiecznie, np. postawić fotoradar, może wspólnie z Jaworzyną Śląską

podjąć jakąś uchwałę, umowę itp.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że to już jest teren Jaworzyny Śląskiej i

rzeczywiście  dotyczy  to  bezpieczeństwa  przede  wszystkim  mieszkańców  tych

dwóch gmin. Tutaj można podjąć Apel i go sformułować. Burmistrz zwrócił się z

prośbą  do  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Komisji  Oświaty,  aby  popracowały  nad

tekstem, tak żeby był on jednoznaczny, który będzie pokazywał o co chodzi. Jak

będzie taka inicjatywa tekst można przekazać do Jaworzyny Śl. i zawsze też mogą

się przyłączyć do tego Apelu. Wtedy jest to siła dwóch gmin i może być to lepiej

odczytane ze strony Powiatu, gdyż na dzień dzisiejszy jest to droga powiatowa.

Wszyscy radni obecni na sesji poparli tą inicjatywę.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że na etapie budowy tego łącznika

apelowaliśmy, aby coś zrobić z tym skrzyżowaniem, tak samo apelowaliśmy, aby

zrobić przejście w kierunku do Łażan. O ile w kierunku do Łażan udało nam się

wyegzekwować,  o  tyle  na tym skrzyżowaniu na Piotrowice  bez  poparcia  gminy

Jaworzyna  Śląska  nie  udało  nam  się  tego  uzyskać.  Okres  trwałości  projektu

skończył się, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaapelować z prośbą, mając



na uwadze wypadki, które ostatnio się zdarzały i zmobilizować Powiat, aby coś z

tym zrobili.

Radny Robert Kaśków  powiedział,  ze zapadają tu wspólne decyzje  związane z

ogromnymi kosztami tej drogi. Gdyby była wola zapłacenia, to oczywiście nie było

by problemu,  aby to  zrobić.  Natomiast  dobrym pomysłem byłaby  kładka,  albo

przerzucenie  przejścia  nad  drogą.  Jednak  trzeba  próbować  Jaworzynę  Śl.

przekonać  do  wspólnych  działań  i  wyłożyć  pieniądze  wspólnie  z  Powiatem  i

Jaworzyną Śl., to warto zrobić.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że nie chodzi tu o pieszych, tylko o

pędzące samochody.

Na sesję doszedł radny Tadeusz Pudlik.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  oczywiście  musi  być  chęć  trzech

podmiotów samorządowych,  przede  wszystkim Powiatu,  Gminy  Żarów i  Gminy

Jaworzyna Śl., na terenie której ten niebezpieczny fragment się znajduje. Są takie

środki  krajowe  na  modernizację  dróg,  które  poprzez  Wojewodę  składa  się  do

Ministerstwa.  Myślę,  że  ta  droga  miałaby  olbrzymią  szansę  na  przebudowę,

zwiększoną  deklaracją  partnerstwa  ze  strony  wszystkich  trzech  podmiotów,  z

wiodącym  Powiatem,  który  mógłby  dostać  nawet  50%  dotacji.  Warto  zwrócić

uwagę na ten problem.

3.  Radna  Maria  Tomaszewska  powiedziała,  że  mieszkańcy  chcą  zrobić

konserwację pomostu w Parku w Łażanach, ale nie wiedzą jakich materiałów mają

użyć i czy można podpowiedzieć, jakie to miałyby być materiały oraz je zapewnić, a

mieszkańcy sami to wykonają.

4. Radny Norbert Gałązka powiedział w sprawach organizacyjnych, że rozmawiał

w Dyrektorem GCKiS w Żarowie, aby komisja wyjazdowa do Gimnazjum odbyła

się  w  czerwcu,  a  nie  w  maju,  ze  względu  na  organizację  Dni  Żarowa.  Radny

powiedział, że radni zostali zaproszeni na turniej zakładów strefowych i prośba

jest taka, aby radni, jako samorządowcy i pracownicy gminni stworzyli drużynę na

turniej,  który  odbędzie  się  27.05.  O  godz.  10:00  zbiórka  na  boisku  Orlik  w

Żarowie. Radny poprosił, aby kierować się do niego i wspólnie stworzyć drużynę

piłki nożnej.



5.  Radny  Tadeusz  Pudlik złożył  ponowną  prośbę  o  umycie  samochodów

strażackich – rekwizytów.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że zostaną umyte.

Więcej  interpelacji,  wniosków i  zapytań  radnych  nie  było,  Wiceprzewodniczący

Rady w sprawach organizacyjnych powiedział, aby Przewodniczący stałych komisji

Rady uzupełnili ostatnie protokoły z posiedzeń komisji.

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

z dnia 4 maja 2017r. 

Wiceprzewodniczący 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

Wiceprzewodniczący obrad przeszedł do głosowania,  w wyniku którego przy 13

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

Ad VII. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Żarowie oznajmił,  iż  wyczerpany  został

porządek obrad, po czym zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 18 maja

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

Żarowie”.

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


