
Protokół Nr III/2018

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 19 grudnia 2018 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 14:25

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając  formułę:  „Otwieram III  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.

Nieobecny:

1. r. Norbert Gałązka.

W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik

oraz Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz. 

Przewodniczący Rady przywitał wszystkich zebranych i przeszedł do następnego punktu porządku

obrad.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  porządek  obrad  otrzymali  radni  w materiałach  na  sesje.

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 porządku obrad nie było, więc  Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu

porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 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?
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Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  zapytał  o  opinię  Komisji  ds.

Budżetu i Gospodarki.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Maria  Tomaszewska powiedziała,  że

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie  Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok została przyjęta. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Przedmiotowa uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  gminy Żarów na 2018 rok

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Uchwała nr III/9/2018

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 zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki,  o omówienie której

poprosił panią Skarbnik.

Skarbnik  Renata  Dawlewicz omówiła  autopoprawkę  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowej  autopoprawki.  W  wyniku

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

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  zapytał  o  opinię  Komisji  ds.

Budżetu i Gospodarki.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Maria  Tomaszewska powiedziała,  że

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie
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zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów została  przyjęta.  Głosowanie  imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Uchwała nr III/10/2018

Pkt  3.  uchwalenia  Regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  na  terenie  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?

Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  zapytał  o  opinię  Komisji  ds.

Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa,  Zdrowia  i  Porządku

Publicznego Mieczysław Myrta powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy

projekt uchwały.

Następnie  Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

uchwalenia  Regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  na  terenie  gminy  Żarów.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Przedmiotowa uchwała  w sprawie  uchwalenia  Regulaminu  dostarczania  wody i  odprowadzania

ścieków na terenie gminy Żarów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Uchwała nr III/11/2018

Pkt 4. uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania

uczniów, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007). Przedmiotowy projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

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

uchwały?

Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  zapytał  o  opinię  Komisji  ds.
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Oświaty i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej Mariusz Borowiec powiedział, że

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie  Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania uczniów,

dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego  „Posiłek

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007). Głosowanie imienne stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  programu  osłonowego  w  Gminie

Żarów  w  zakresie  dożywiania  uczniów,  dzieci,  osób  starszych  i  niepełnosprawnych  w  ramach

wieloletniego programu rządowego  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r.,

poz. 1007) stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Uchwała nr III/12/2018

Pkt 5.  określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych

wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i  w domu” na lata  2019-2023 na  terenie

Gminy Żarów.  Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

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

uchwały?

Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  zapytał  o  opinię  Komisji  ds.

Oświaty i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej Mariusz Borowiec powiedział, że

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie  Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

określenia  zasad  zwrotu  wydatków  za  świadczenia  z  pomocy  społecznej  dla  osób  objętych

wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i  w domu” na lata  2019-2023 na  terenie

Gminy Żarów. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Przedmiotowa uchwała w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy

społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na
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lata 2019-2023 na terenie Gminy Żarów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Uchwała nr III/13/2018

Pkt 6. podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w

zakresie dożywiania w ramach ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i

w domu” na lata 2019-2023. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

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

uchwały?

Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  zapytał  o  opinię  Komisji  ds.

Oświaty i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej Mariusz Borowiec powiedział, że

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie  Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

podwyższenia  wysokości  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do  przyznania  pomocy  w

zakresie dożywiania w ramach ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i

w domu” na lata 2019-2023. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  podwyższenia  wysokości  kryterium  dochodowego

uprawniającego  do  przyznania  pomocy  w  zakresie  dożywiania  w  ramach  ustanowienia

wieloletniego  rządowego  programu  „Posiłek  w  szkole  i  w  domu”  na  lata  2019-2023 stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

Uchwała nr III/14/2018

Pkt  7. przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  dla

obrębu Wierzbna, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

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

uchwały?

Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  zapytał  o  opinię  Komisji  ds.

Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa,  Zdrowia  i  Porządku

Publicznego Mieczysław Myrta powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy
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projekt uchwały.

Następnie  Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla  obrębu

Wierzbna, gmina Żarów. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  dla  obrębu  Wierzbna,  gmina  Żarów stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Uchwała nr III/15/2018

Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący  Rady przystąpił  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad,  tj.  do

sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Żarów. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

      Załącznik Nr 26

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego sprawozdania?

Pytań  do  przedmiotowego  sprawozdania  nie  było,  więc  Przewodniczący  obrad  przeszedł  do

kolejnego punktu porządku obrad.

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

Przewodniczący Rady powiedział, że interpelacje, zapytania i wnioski zgodnie z nowymi przepisami

są przedkładane do Przewodniczącego Rady na piśmie oraz umieszczane na BIP i poprosił o ich

składanie.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że powinno się powołać doraźną komisję ds. Statutu Gminy

Żarów i wprowadzić zmiany, do spraw statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie, gdyż nie

działa już dwa lata oraz do przyznawania odznaczeń „Złoty Dąb”.

Przewodniczący Rady powiedział, że po świętach zajmie się tymi tematami.

Radny  Waldemar  Ganczarek w  imieniu  mieszkańców  Zastruża  złożył  podziękowania  dla

Burmistrza za interwencję w sprawie oświetlenia ulicznego.

Po złożeniu przez radnych interpelacji Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 14.12.2018r. WSA we Wrocławiu przysłał odpis
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prawomocnego wyroku z dnia 18.10.2018r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świdnicy

na uchwałę Rady Miejskiej  w przedmiocie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami

stanowiącymi własność Gminy Żarów. WSA oddalił skargę w całości.

2.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  wpłynęło  pismo  od  mieszkanki  Mrowin  w  sprawie

przyłączenia do kanalizacji. Pismo zostało skierowane do Burmistrza celem wyjaśnienia sprawy.

3.  Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 07.12.2018r. od RIO do Rady wpłynęły opinie w

sprawie przekazanego projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z WPF. Opinie są pozytywne.

Po  zakończeniu  przedmiotowej  dyskusji Przewodniczący  Rady przeszedł  do  kolejnego  punktu

porządku obrad.

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr II/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018

roku. 

Przewodniczący obrad  poinformował Radę,  iż  protokół  był  udostępniony do wglądu w Biurze

Rady  Urzędu  Miejskiego  w  Żarowie  oraz  wyłożony  podczas  obrad  sesji,  w  celu  naniesienia

ewentualnych uwag.  Uwag do przedmiotowego protokołu  nie  było,  więc  Przewodniczący Rady

przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciwko”,  0

„wstrzymujących się” Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018

roku został przyjęty przez radnych Rady Miejskiej w Żarowie. Nie głosował radny Robert Kaśków z

powodu wcześniejszego opuszczenia obrad Rady Miejskiej w Żarowie.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Ad VIII. Zakończenie obrad III 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 19 grudnia 2018 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam III Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

…......................................                                            …..........................................
Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady:
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