
Protokół Nr LI/2018

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 27 kwietnia 2018 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:30

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram LI 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.

Przewodniczący Rady przywitał osoby obecne na sesji: Burmistrza Miasta Żarów

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

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 zaproponował,  aby do  porządku obrad wprowadzić  pkt

VII.  w brzmieniu  „Przejście  do  remontowanego Dworca  PKP w Żarowie,  celem

oglądu końcowego prac remontowo – budowlanych oraz zapoznanie radnych z

przyszłym wykorzystaniem obiektu”. Przewodniczący obrad powiedział, że radni

otrzymali zgodę na oglądnięcie obiektu. Następnie zapytał, kto z radnych jest za

tym, aby wprowadzić do porządku obrad pkt VII  w w/w brzmieniu. W wyniku

głosowania przy 15 głosach „za”,  0 „przeciw” i  0 „wstrzymujących się” pkt VII



został wprowadzony do porządku obrad.

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

punkcie? 

Pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc  Przewodniczący Rady

przeszedł do głosowania zmienionego porządku obrad. W wyniku głosowania przy

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

przyjęty.

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?

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  15

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr LI/361/2018

Pkt  2.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  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?

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  15  głosach „za”,  0

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

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 6

 Uchwała Nr LI/362/2018

Pkt  3.  zatwierdzenia  Wieloletniego  Planu  Rozwoju  i  Modernizacji  Urządzeń

Wodociągowych  i  Urządzeń  Kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. na lata 2017-2021. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Przewodniczący Rady powiedział,  aby w §  2  w tytule  uchwały  po słowach w

Żarowie dopisać „Spółka z o.o. na lata 2017-2020”, gdyż jest to dalsza część tytułu

uchwały. Następnie Przewodniczący obrad 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.  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  15

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr LI/363/2018

Pkt 4. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego

wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom,  którym  powierzono  funkcje  kierownicze,

zasad zwalniania  z  obowiązku realizacji  tygodniowego obowiązkowego wymiaru



godzin  zajęć  dydaktycznych,  opiekuńczych  i  wychowawczych  oraz  w  sprawie

ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dla  niektórych

nauczycieli w placówkach, dla których Gmina Żarów jest organem prowadzącym.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

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.

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 10

Uchwała Nr LI/364/2018

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 11

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.

Przewodniczący Rady powiedział, że prosił radnych, aby interpelacje kierowali

do  Burmistrza  na  piśmie,  w  związku  z  dzisiejszym  przejściem  do  budynku

Dworca  PKP  w  Żarowie.  Jeśli  są  interpelacje  na  piśmie,  to  proszę  o  ich



przedłożenie. 

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  następnego  punktu  porządku  obrad.

Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Przewodniczący Rady powiedział, że w terminie do dnia 30.04.br należy złożyć

oświadczenia majątkowe.

2. Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 25.04.br OPS w Żarowie przekazał

ocenę zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok, poprosił radnych o zapoznanie się

z materiałem.

3. Przewodniczący Rady powiedział, że 23.04.br z RIO Rada Miejska otrzymała

uchwałę  w  sprawie  opinii  o  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  2017 rok.

Opinia  jest  pozytywna.  Przewodniczący  Rady  poprosił  komisję  rewizyjną  o

zapoznanie się z uchwałą.

4.  Przewodniczący Rady powiedział,  że  w dniu  24.04.br  Burmistrz  przekazał

Sprawozdanie  z  realizacji  programu współpracy  Gminy  Żarów  z  organizacjami

pozarządowymi za 2017 rok, poprosił radnych o zapoznanie się z materiałem.

5. Przewodniczący Rady powiedział,  że w dniu 19.04.br do Rady Miejskiej  w

Żarowie  wpłynął  wyrok  WSA  we  Wrocławiu  w  sprawie  ze  skargi  Prokuratora

Rejonowego  na  uchwałę  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  w  przedmiocie  regulaminu

dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  na  terenie  gminy  Żarów,  sąd

unieważnił § 15, 16, 17 i 18 zaskarżonej uchwały.

Radny Tadeusz Pudlik  powiedział, że powstała nowa instytucja Wody Polskie i

zapytał, czy teraz będzie odgórnie sterowana cena wody w gminach?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że rzeczywiście zmieniły się zasady, od

nowego roku to nie Rada Miejska zatwierdza nowe ceny wody tylko Wody Polskie.

Miesiąc temu zostały już złożone materiały przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji

z propozycją cen obowiązujących w połowie roku. Na dzień wczorajszy jeszcze nie

było propozycji Wód Polskich, na dzień dzisiejszych też nie. 

Radny Tadeusz Pudlik dopytał,  czyli  oni  mogą nie zgodzić się  z propozycjami

naszego Zakładu Wodociągów i podnieść maksymalnie?



Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  mogą  cofnąć.  Prezes  ponownie

będzie misiał uzasadnić i budować nową strukturę.

6.  Przewodniczący Rady powiedział,  że  w  dniu  03.05.br  odbędą  się  obchody

Święta  Konstytucji  3  Maja.  O  godz.  11:30  odbędzie  się  Msza  Św.  w  intencji

Ojczyzny w Żarowskim Kościele. Następnie przejście ze sztandarami pod Pomnik

Trzech Krzyży i złożenie wieńców. Przewodniczący poprosił, aby radni uczestniczyli

w tym święcie.

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr L/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia

12 kwietnia 2018r.

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. Przejście do remontowanego Dworca PKP w Żarowie, celem oglądu

końcowego  prac  remontowo  –  budowlanych  oraz  zapoznanie  radnych  z

przyszłym wykorzystaniem obiektu.

Pan  Burmistrz  Leszek  Michalak  za  zgodą  kierownika  budowy  i  dyr.  PKP

oprowadził  grupę  radnych  po  budynku  dworca  PKP  w  Żarowie.  Radni  mięli

możliwość  zobaczenia  zakres  wykonanych  prac  tj.  elewację  zewnętrzną,  nowe

wewnętrzne  struktury  malarsko  –  tynkowe,  nowe  oświetlenie,  podjazdy  dla

niepełnosprawnych,  a  także  podział  dworca  na  3  części:  izbę  historyczną,

mieszkanie socjalne i pomieszczenia do obsługi pasażerów. Dworzec zyskał wiele

przestrzeni,  stał  się  bardziej  funkcjonalny,  przyjazny  pasażerom,  jak  również

mieszkańcom. Przebudowane jest centrum przesiadkowe. Radni byli zadowoleni,

że  cały  obiekt  jest  monitorowany,  co  wpłynie  na  bezpieczeństwo  użytkowania.

Wszyscy niecierpliwie czekają na jego otwarcie. Przybliżony czas to koniec maja

2018 roku.

Ad VIII. Zakończenie obrad LI 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 27 kwietnia 2018



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

…......................................                                    …..........................................

Protokołowała:                                                    Przewodniczący obrad:


