
Protokół Nr XLIV/2017

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 12 października 2017 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 14:45

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XLIV  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 Tadeusz Reruch.

Spóźniony:

1. r. Robert Kaśków

W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Z-ca Burmistrza

Grzegorz Osiecki, Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny przedstawił Radzie porządek obrad.

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

Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                                Załącznik nr 2

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

punkcie? 

Burmistrz Leszek Michalak odczytał pismo z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

dot.  projektu  strategii  Sudety  2030  oraz  przedstawił  mapę  informacyjną,

dotyczącą  przedmiotowego  programu.  Następnie  Burmistrz  złożył  wniosek  o

włączenie  do  porządku  obrad  jako  pkt  5  projektu  uchwały  w  sprawie

przystąpienia  do  prac  nad  strategią  rozwoju  społeczno  –  gospodarczego

południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.
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Przewodniczący Rady powiedział, że należy przegłosować wniosek Burmistrza o

wprowadzenie  do  porządku  obrad,  jako  pkt  5  projektu  uchwały  w  sprawie

przystąpienia  do  prac  nad  strategią  rozwoju  społeczno  –  gospodarczego

południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”. Następnie  Przewodniczący

obrad przeszedł do głosowania powyższego wniosku w wyniku, którego przy 13

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  projekt  uchwały  został

włączony do porządku obrad i będzie omawiany jako punkt 5.

Więcej pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc Przewodniczący

Rady przeszedł do głosowania całego porządku obrad. W wyniku głosowania przy

13  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  porządek  obrad  został

przyjęty. Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

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

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, że w uzasadnieniu, w drugim akapicie mowa jest

o roku 2019, czy nie powinno być 2018?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  nie,  ponieważ  rozwijamy

wydatkowanie o dwa lata.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały 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  obrad przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały, w wyniku którego przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XLIV/309/2017

Pkt  2.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Przedmiotowy

projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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       Załącznik nr 5

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały 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  przedmiotowego  projektu

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  13  głosach „za”,  0

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” podjęła przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 6

 Uchwała Nr XLIV/310/2017

Pkt  3.  zakończenia  działalności  Gimnazjum  im.  Jana  Pawła  II  w  Żarowie.

Przedmiotowy projekt  uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad

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  przedmiotowego  projektu

uchwały, w wyniku którego przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr XLIV/311/2017

Pkt  4.  przyjęcia  regulaminu  udzielania  dotacji  celowej  dla  zadania  pn.

„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów

stałopalnych starej generacji”. Przedmiotowy projekt  uchwały stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9
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Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  radni  mają  pytania do

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  ma  wątpliwości  i  uwagi  co  do  tego

regulaminu, zapytał czy zmieniamy te stare piece tylko w lokalach mieszkalnych i

w  nieruchomościach  o  charakterze  mieszkalnym?  Na  wioskach  są  kioski

spożywcze  wolnostające,  prowadzące  działalność  gospodarczą,  nie  są  to  lokale

mieszkalne, a mają kotłownie, czy to ich do niczego nie zobowiązuje?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli chodzi o podmioty prowadzące

działalność  gospodarczą  wszelkiego  rodzaju,  to  istnieje  przede  wszystkim  w

przepisach podstawowych, że jest to pomoc de minimis i każda pomoc ze strony

gminy, która jest skierowana do podmiotów gospodarczych rozliczana jest w trybie

dotacji realizowanej i rozliczanej w trybie de minimis. Tutaj nie bardzo jest taka

możliwość, żeby dublować coś, co istnieje. Burmistrz przypomniał, że jeśli chodzi o

podmioty  gospodarcze,  to  pomoc  de  minimis  odnosi  się  do  podmiotów,  które

prowadzą  działania  w  kierunku  modernizacji  i  rozwoju  i  podlegają  innym

uwarunkowaniom,  np.  poprzez  odpisy  podatkowe,  a  nie  poprzez  dotację

gotówkową.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, jaki to jest olej lekki opałowy, o którym pisze w

projekcie uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zasady są w 100% przejęte z dwóch

źródeł.  To  jest  Uchwała  Sejmiku  Samorządowego  o  niskiej  emisji  na  terenie

województwa  dolnośląskiego,  a  także  wytyczne  z  Wojewódzkiego  Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Radny Waldemar Ganczarek odpowiedział, że olej ciężki to np. mazot.

Radny Tadeusz Pudlik  powiedział, aby w § 2 po słowach na terenie Gminy Żarów

dopisać „dla”, ponieważ brakuje tego słowa.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że można to słowo dopisać.

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał  o budynek wielorodzinny, czy to chodzi np. o tą

naszą kotłownię?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest podmiot gospodarczy, czyli

pomoc de minimis. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o § 7 pkt 1, czy można wpisać go na końcu tego

paragrafu?
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Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie ma to różnicy.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o § 6, czy jako punkt 2 można by było przepisać §

12, chodzi o to, aby zachować kolejność?

Burmistrz Leszek Michalak zaproponował, aby nic nie zmieniać, ponieważ ten

tekst był opiniowany w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Burmistrz

dopowiedział, że po to są komisje, aby na nich te merytoryczne kwestie wyjaśniać.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad 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  przedmiotowego  projektu

uchwały, w wyniku którego przy 12 głosach „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 10

Uchwała Nr XLIV/312/2017

Pkt 5.  przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno – gospodarczego

południowej  części  Dolnego  Śląska  „SUDETY  2030”. Przedmiotowy  projekt

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że podjęta zastała inicjatywa, aby utworzyć subregion na terenie Dolnego Śląska,

tj. subregion sudecki. Jest to niezmiernie ważne, aby ten subregion znalazł już

swoje  zapisy  i  odzwierciedlenie  w  strategii  Dolnego  Śląska.  Chodzi  o  to,  żeby

poprzez  instytucje  unijne  i  polskie  instytucje  zajmujące  się  pozyskiwaniem

środków unijnych i ich rozliczaniem, wprowadzić w życie taki istniejący subregion.

Burmistrz dodał, że wnosi do radnych o upoważnienie go do podjęcia prac, do

wspólnej pracy w kierunku utworzenia strategii.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Norbert  Gałązka zapytał  do  kogo  będzie  należała  decyzja  o  powstaniu

subregionu?
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Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  w  zakresie  samej  strategii  od

Marszałka Dolnego Śląska, w zakresie utworzenia subregionu do rządu RP.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i przeszedł

do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały,  w  wyniku  którego  przy  13

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 12

Uchwała Nr XLIV/313/2017

Ad. IV.  Przedstawienie Protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję

Rewizyjną Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń przedstawiła  protokół  z

kontroli, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

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 14

Pytań  do  przedmiotowego sprawozdania  nie  było,  więc  Przewodniczący Rady

powiedział, że sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów zostało przyjęte i

przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. V.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

1. Radna Paulina Trafas zapytała, kto jest właścicielem przystanków w gminie i

kto  przestawia  przystanki?  Chodzi  o  przystanek  na  początku  Imbramowic.

Przystanek z jednego miejsca został przeniesiony w inne miejsce, ani Sołtys, ani

radny nic nie wie w tej sprawie.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to droga powiatowa i może z

jakiegoś  powodu sama Służba  Drogowa  go  przestawiła,  ale  też  nic  o  tym nie

wiemy, więc sprawdzimy.

2. Radny Norbert Gałązka zwrócił się z prośbą o dostarczenie ciężarówki tłucznia

na ul. Kopernika w Żarowie, mieszkańcy sami rozplantują.
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3. Radny Mariusz Borowiec powiedział, że na ul. Krętej między budynkami 5 i 7

jest wjazd do garaży. Gdy były deszcze to dużo ziemi zostało zabrane i nie da się

do nich wjechać. Radny zwrócił się z prośbą, aby wybrać tam ziemię, zasypać i

ubić.

4. Radny Mieczysław Myrta złożył interpelację, aby na jesień puścić wyrówniarkę

na drogi szutrowe, konkretnie chodzi o Kalno – Gołaszyce i Kalno – Siedlimowice,

na pewno takie drogi są na terenie całej gminy.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  aby  takie  informacje  przekazać  do

pracownika ds. dróg i spróbujemy wynająć wyrówniarkę.

5. Radny Mariusz Borowiec zapytał, kiedy droga przy Dworcu będzie zamknięta?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że skrzyżowanie na pewno zostanie

zamknięte za jakiś czas. Wykonawca wcześniej to zgłosi. W tej chwili mamy jeszcze

nałożenie prac związanych z dworcem i naszych prac własnych na tym terenie.

Wykonawca postępuje od strony dworca w kierunku ul. Armii Krajowej. Dzisiaj nie

jesteśmy w stanie precyzyjnie określić tych dni, ale na pewno z wyprzedzeniem to

określimy organizując zastępczy kierunek poruszania się. Przygotujemy zastępczą

organizację ruchu na cały okres zamknięcia.

6. Radny Tadeusz Pudlik zgłosił, że dwie lampy się nie świecą na skrzyżowaniu

ul. Mickiewicza i Armii Krajowej, przy byłym ŻOK-u. Na jednym słupie są dwie

lampy i one nie świecą.

7. Radny Tadeusz Pudlik zapytał  o wyłonienie  wykonawcy nasadzeń przy ul.

Armii Krajowej 47, gdzie to jest?

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki  odpowiedział,  że  między  Rogatkiem,  a

zakładem pogrzebowym.

8. Radny Roman Konieczny zwrócił się z prośbą o przywiezienie i rozplantowanie

kruszywa na ul. Myśliwską w Mrowinach.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w związku z pracami jakie mają się

rozpocząć w Mrowinach na ul. W. Polskiego ruch będzie utrudniony. Samochody

będą jeździć albo przez Strefę, albo ul. Myśliwską i Sportową i tu potrzebne jest
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wyrównanie tej drogi.

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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

Przewodniczący Rady powiedział, aby ustalić termin Komisji ds. Sportu razem z

Komisją  Rewizyjną,  aby  przeanalizować  protokoły  z  ostatnich  kontroli  i

porozmawiać.

Burmistrz  Leszek  Michalak zaproponował  szczegółowe  omówienie

funkcjonowania stadionu od 1 stycznia na posiedzeniu komisji.

Wobec wyczerpania przedmiotowego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady

przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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

dnia 28.09.2017r.

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 14 głosach

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

Ad VII. Zakończenie obrad XLIV 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 12 października 2017

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

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