
Protokół Nr XLVI/2017

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 28 grudnia 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  XLVI  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.

Spóźniony:

1. r. Robert Kaśków

Przewodniczący Rady przywitał osoby obecne na sesji: Burmistrza Miasta Żarów

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

oraz Skarbnika Gminy Renatę 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? 

Pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc  Przewodniczący Rady

powiedział, że porządek obrad został przyjęty.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3



Burmistrz Leszek Michalak omówił dwa pierwsze przedmiotowe projekty uchwał

i powiedział, że są to projekty porządkujące budżet, tak jak co roku. Burmistrz

złożył  wniosek  o  wprowadzenie  autopoprawki,  wynikającej  z  procesu  realizacji

zdań  inwestycyjnych  i  poprzenoszenie  pomiędzy  paragrafami  2017  roku,

dostosowane do tempa realizacji  zadań. Tu nie ma nic nowego, to jest  ostatni

element tegorocznego porządkowania. 

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał  o  zwiększenie  planu  wydatków  dotyczące

wdrażania strategii niskoemisyjnej, budowy dróg, ścieżek rowerowych, czy to są

środki przesunięte?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  to  jest  przesunięcie  między

paragrafami na paragrafy unijne, tutaj nie ma ani zwiększenia, ani zmniejszenia.

To jest typowe porządkowanie.

Więcej  pytań  nie  było,  więc Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania

autopoprawki,  w  wyniku  którego,  przy  14  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0

„wstrzymujących się” autopoprawka została przyjęta. Przedmiotowa autopoprawka

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

Dalszych pytań 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 5

Uchwała Nr XLVI/328/2017

Pkt  2.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

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

przedmiotowego projektu uchwały?



Burmistrz Leszek Michalak złożył wniosek o wprowadzenie autopoprawki, która

jest konsekwencją wprowadzonej autopoprawki do zmian do budżetu.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania autopoprawki, w wyniku którego,

przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka została

przyjęta. Przedmiotowa autopoprawka 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 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  14  głosach „za”,  0

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

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 8

 Uchwała Nr XLVI/329/2017

Pkt 3.  przyjęcia Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Żarów. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali opinię o projekcie uchwały

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów przedstawionej wraz z

projektem uchwały budżetowej na rok 2018, przekazaną przez Regionalną Izbę

Obrachunkową  we  Wrocławiu.  Skład  orzekający  RIO  przedstawił  pozytywną

opinię. Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 10

Burmistrz Leszek Michalak powiedział,  że dwa przedmiotowe projekty uchwał

były omawiane na komisji wspólnej i zapytał, czy jeszcze są pytania do nich?

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 11

Uchwała Nr XLVI/330/2017

Pkt  4.  uchwalenia  budżetu  gminy  Żarów  na  rok  2018. Przedmiotowy  projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 12

Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali opinię o przedłożonym przez

Burmistrza  Żarowa  projekcie  uchwały  budżetowej  na  rok  2018  oraz  opinię  o

możliwości  sfinansowania  deficytu  Gminy  Żarów  przedstawionego  w  projekcie

uchwały  budżetowej  na  2018  rok,  przekazaną  przez  Regionalną  Izbę

Obrachunkową  we  Wrocławiu.  Skład  orzekający  RIO  przedstawił  pozytywne

opinie. Przedmiotowe opinie stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 13 i 14

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 Klub Radnych „Wspólnota”, a następnie wszystkie stałe Komisje

Rady:

Radna Iwona Nieradka – przewodnicząca klubu radnych „Wspólnota” odczytała i

przekazała opinię klubu w sprawie projektu uchwały budżetowej  na rok 2018.

Powiedziała,  że  analizując  projekt  uchwały  budżetowej  oraz  materiały

towarzyszące  stwierdzamy,  że  projekt  uchwały  został  opracowany  w oparciu  o

przepisy  Ustawy o finansach publicznych oraz  dostosowany do potrzeb Gminy

zarówno w zakresie  zadań własnych  bieżących  jak  i  realizowanych  inwestycji.

Świadczy o tym chociażby coraz większa ilość i różnorodność realizowanych zadań

i zakupów inwestycyjnych, na które Gmina zamierza przeznaczyć w roku 2018

blisko 27 mln zł, tj.  więcej w stosunku do uchwały budżetowej na 2017 rok o

kwotę  ponad  7  mln  zł.  Ponadto  budżet  na  rok  2018  wpisuje  się  w  strategię

dalszego  rozwoju  naszej  Gminy.  Pozytywnie  należy  ocenić  również  wielkość

dochodów ujętych w przyszłorocznym budżecie i w latach następnych, w tym do

pozyskania środków zewnętrznych, które stanowią kwotę blisko 16 mln zł i które



są przeznaczone w szczególności na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem

środków Unii Europejskiej, m.in. w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wykazane w

Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  i  wyliczone  na  podstawie  prognozowanych

wielkości relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, określone w

ustawie  o  finansach  publicznych  nie  przekraczają  dopuszczalnego  poziomu

zadłużenia, przy założonej spłacie pożyczek i obligacji w roku 2018 na poziomie

1.127,880 zł. Ponadto w dniu 12 grudnia 2017r. Skład Orzekający Regionalnej

Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały

budżetowej  na  rok  2018  oraz  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  Gminy

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok. Biorąc pod uwagę

powyższe  Klub  Radnych  Wspólnota  postanawia  wydać  pozytywną  opinię  o

projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok życząc Panu Burmistrzowi efektywnej

pracy i stuprocentowej realizacji zaplanowanych zadań.

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  Komisji  ds.  Rolnictwa  Waldemar  Ganczarek powiedział,  że

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń powiedziała,  że  Komisja

zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

W zastępstwie Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa

i  Porządku  Publicznego  radny  Tadeusz  Reruch powiedział,  że  Komisja

zaopiniowała  pozytywnie  projekt  omawianej  uchwały,  przy  jednym  głosie

wstrzymującym się.

Przewodniczący Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Norbert Gałązka

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Na obrady doszedł radny Robert Kaśków.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  15

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 16

Uchwała Nr XLVI/331/2017



Radny Robert Kaśków powiedział, że tym radnym, który na komisji wstrzymał się

w głosowaniu był on, bo miał głębokie wątpliwości i ma je do tej pory, bo to jest

budżet sporego ryzyka. Zdecydował jednak, że zagłosuje za, bo słucha tego, co

mówi pan burmistrz i pani skarbnik i podkreśla, że to nie będzie łatwy budżet.

Pkt  5. przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie

Żarów  na  2018  rok. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 17

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo  omówiony  przez  pracownika  OPS  w  Żarowie  na  wspólnym

posiedzeniu wszystkich komisji 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. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Norbert Gałązka

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  15

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 18

Uchwała Nr XLVI/332/2017

Pkt  6. przyjęcia  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  w  Gminie  Żarów  na  2018  rok. Przedmiotowy  projekt  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 19

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo  omówiony  przez  pracownika  OPS  w  Żarowie  na  wspólnym

posiedzeniu  wszystkich  komisji  Rady  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. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Norbert Gałązka



powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  15

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 20

Uchwała Nr XLVI/333/2017

Pkt 7. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w

Przedszkolu  Miejskim  „Bajkowe  Przedszkole”  w  Żarowie  oraz  warunków

częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  z  opłat. Przedmiotowy  projekt  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 21

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo  omówiony  na  wspólnym  posiedzeniu  wszystkich  komisji  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.

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 22

Uchwała Nr XLVI/334/2017

Pkt  8.  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  publicznych  i

niepublicznych  przedszkoli,  innych  form  wychowania  przedszkolnego  i  szkół

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

i  fizyczne  oraz  trybu  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania  i  wykorzystania.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 23

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo  omówiony  na  wspólnym  posiedzeniu  wszystkich  komisji  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.

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 24

Uchwała Nr XLVI/335/2017

Pkt  9. ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  i  szczegółowe  warunki

przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat,  motywacyjnego,

funkcyjnego  i  za  warunki  pracy,  niektóre  inne  składniki  wynagrodzenia.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 25

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo  omówiony  na  wspólnym  posiedzeniu  wszystkich  komisji  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.

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 26

Uchwała Nr XLVI/336/2017



Pkt 10.  nadania  nazwy ulicy  we wsi  Wierzbna. Przedmiotowy projekt  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 27

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  Komisja  analizowała  projekt  uchwały  i

poprosił Przewodniczącą komisji, aby podała zaproponowaną przez komisję nazwę

ulicy.

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

biorąc  pod  uwagę  propozycję  mieszkańców  miejscowości  Wierzbna  komisja

proponuje  nadać  nazwę  „ul.  Grabowa”.  Nazwa  ulicy  Grabowa,  oprócz  ul.

Brzozowej, Topolowej  jest sugestią mieszkańców, a ul. Grabowej w naszej gminie

jeszcze nie ma.

Dalszych głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący obrad zapytał, kto z

radnych jest za tym, aby nadać nazwę ul. Grabowa we wsi Wierzbnej i przeszedł

do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0

„wstrzymujących się” uchwała została przyjęta. Przewodniczący Rady poprosił, aby

wpisać „ul.  Grabowa”.  Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

  Załącznik nr 28

Uchwała Nr XLVI/337/2017

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 29

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  Tadeusz  Reruch zapytał  o  ulicę  Łokietka,  która  została  niedawno

zrobiona,  jest  oznakowanie  pionowe  przejścia  dla  pieszych,  natomiast  nie  ma

poziomego. Radny zapytał, czy to w związku z temperaturą?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że jest to wskazane do zrobienia w

okresie  wiosennym i  jednocześnie  świeżo położony asfalt  powinno się  malować

parę miesięcy po położeniu.



2.  Radny  Tadeusz  Reruch  złożył  interpelację  odnośnie  Alei  Korczaka,  aby

poprzycinać drzewa wzdłuż alei, które przysłaniają lampy oświetleniowe, dotyczy

to ogrodzenia przy przedszkolu i dalej.

3. Radny Robert Kaśków zapytał, odnośnie ul. Łokietka, po lewej stronie jak się

wjeżdża na ul. Łokietka zostały cztery stanowiska betonowe, co to jest, dlaczego

nie zostało to zrobione?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w zakresie robót wykonawca miał

tylko jezdnię z wymianą krawężnika. Tam, gdzie są trzy betonowe płyty to będzie

jeszcze  wyłagodzone,  żeby  można  było  z  tego  korzystać,  w  tej  chwili  jest  tam

wzniesienie.

4.  Radna  Maria  Tomaszewska zwróciła  się  z  prośbą  o  wprowadzenie  zmiany

organizacji ruchu. Pierwsza sprawa dotyczy o wyłączenie z ruchu ul. Wrocławskiej

w Łażanach, dot. ciężarówek, chodzi o postawienie znaku 15 ton przed wjazdem

do wsi Łażany od strony Żarowa i wyjazd w stronę kamieniołomu tam też postawić

15 ton. Już jeden znak stoi od strony Przyłęgowa, drugi znak stoi w środku wsi i

on ograniczył wyjazd przedsiębiorcy, który tam mieszka i  płaci  podatki.  Radna

dodała aby pod tymi znakami był napis, że nie dotyczy Firma Transport Ciężarowy

i Handel Jarosław Tomaszewski i na obszarze całej miejscowości Łażany.

5. Radna Maria Tomaszewska zwróciła się z prośbą o otrzymanie ksero protokołu

z kontroli świetlicy w Łażanach.

6. Radna Maria Tomaszewska zwróciła się z prośbą o postawienie dwóch lamp

we wsi Kruków na ul. Zamkowej.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wszystkie te sugestie i interpelacje

przekażemy do Służby Drogowej.

7.  Radny  Norbert  Gałązka  zwrócił  się  z  prośbą,  aby  podnieść  studzienkę

kanalizacyjną na wysokości szkoły przy ul. A. Krajowej 58, która się zapada.

8. Radny Roman Konieczny powiedział, że na końcu ul. Myśliwskiej zapadł się

asfalt, tam nie ma lampy i zrobiła się wielka dziura, która jest niewidoczna. Tam

dodatkowo jest objazd, w związku z kanalizacją Mrowin. Radny poprosił o zajęcie

się problemem.



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 Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęła

skarga Prokuratora Rejonowego w Świdnicy z dnia 11.12.2017r. na uchwałę Rady

Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  31.01.2006r.  nr  XLVII/286/2006  w  sprawie

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów,

celem udzielenia odpowiedzi na skargę i przesłania akt sprawy.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to sytuacja w której organy do

tego upoważnione mogą sprawdzić uchwały już podjęte. Jest to uchwała sprzed 11

lat i musimy sprawdzić, co się zmieniło w przepisach prawa, aby nanieść stosowne

zmiany.

2.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  do  biura  Rady  wpłynęło  pismo  od

Wicemarszałka Sejmu w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym.

Pismo jest do wglądu dla radnych w biurze rady.

3.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że wpłynęło  pismo  od  Wojewody

Dolnośląskiego,  dotyczące  procesu  repatriacji  z  prośbą  o  włączenie  się  w  ten

proces. Pismo jest do wglądu dla radnych w biurze rady.

4. Przewodniczący  Rady powiedział,  że  wpłynęły  trzy  pisma  od  Starosty

Powiatowego  w  sprawie  umożliwienia  osiedlenia  się  i  zapewnienia  lokalu

mieszkalnego  rodzinom  z  Kazachstanu  oraz  prośba o  rozważenie  możliwości

podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie umożliwienia osiedlenia się tych

osób. Pisma są do wglądu dla radnych w biurze rady.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  w  1997  roku  przyjechała  do  nas

pierwsza rodzina z Kazachstanu, przed dwoma laty przyjechała do nas kolejna

rodzina z Kazachstanu na zaproszenie Gminy, w tym roku przyjechała mama z

córką  na  zaproszenie  pani  premier  i  jeśli  wszystko  dobrze  przebiegnie  na

zaproszenie prywatne ma przyjechać rodzina z dzieckiem do Żarowa. Po naszej

stronie  jest  ułatwienie  w  poszukiwaniu  pracy,  a  przyjeżdżającym  dzieciom

pomagamy, by nabyły umiejętność władania językiem polskim.

Przewodniczący zredaguje pismo z odpowiedzią do Starostwa w Świdnicy.



5. Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęło pismo z Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego  informacja  o  zapoznaniu  się  z  ustawą o  repatriacji  i  ustawą o

cudzoziemcach.

6. Przewodniczący Rady przypomniał radnym o składaniu korekt do oświadczeń

majątkowych za 2016 rok, aby wpłynęły jeszcze z datą tegoroczną.

7. Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 23.11.2017r. wpłynęło pismo od

pani  A.Denes  –  Ziemkiewicz.  Z  pismem radni  zostali  zapoznani  na  komisjach

łączonych. Przewodniczący zapytał, czy są pytania do pisma. Pytań nie było, więc

Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

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

dnia 23 listopada 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 XXX 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 28 grudnia 2017

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

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


