
Protokół Nr LVII/2018

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 4 października 2018 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:40

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny otworzył sesję Rady Miejskiej  w Żarowie

wypowiadając  formułę:  „Otwieram  LVII  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,  Skarbnika Gminy Renatę  Dawlewicz

oraz mieszkańców gminy Żarów.

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 zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu

uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie

zawartej na  czas oznaczony do 3 lat, w związku z tym, że w tym zakresie zmieniły się

przepisy prawa,  na podstawie których do właściwości rady gminy należy podejmowanie



uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu. Do tej

pory było to w kompetencji burmistrza, w tej chwili te sprawy muszą trafić na sesję Rady

Miejskiej. W przypadku tych umów są to wnioski składane od lipca i dotyczą ogródków

przydomowych.

Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z wnioskiem Burmistrza o wprowadzenie

do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej

umowy dzierżawy po umowie zawartej na  czas oznaczony do 3 lat. Przewodniczący obrad

przeszedł do głosowania zmiany do porządku obrad, w wyniku którego przy 14 głosach

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

porządku obrad i będzie omawiany jako pkt 10.

Więcej pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc  Przewodniczący Rady

przeszedł  do  głosowania  zmienionego  porządku  obrad.  W wyniku  głosowania  przy  14

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

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1.  emisji  obligacji  komunalnych  oraz  określenia  zasad  ich  zbywania,  nabywania  i

wykupu. 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 14 głosach „za”, 0

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta. Przedmiotowa  uchwała

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr LVII/383/2018



Pkt 2.  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok. Przedmiotowy projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

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 powiedziała,  że  autopoprawka  dotyczy  dochodów

planowanych do pozyskania środków unijnych na zadanie dotyczące budowy kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Mrowiny omyłkowo wpisany był etap II, a powinien być wpisany

etap III i kwota dofinansowania przeniesiona z roku 2019 do 2020. Druga zmiana dotyczy

tabeli – wydatków inwestycyjnych wieloletnich, zmiany dotyczą źródeł finansowania. 

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowej autopoprawki. W wyniku

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

została przyjęta. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

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 7

Uchwała Nr LVII/384/2018

Pkt  3.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów. Przedmiotowy  projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8



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 14 głosach „za”, 0

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta. Przedmiotowa  uchwała

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 9

 Uchwała Nr LVII/385/2018

Pkt  4.  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości. Przedmiotowy  projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 10

Na sesję doszedł radny Robert Kaśków.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w przypadku projektów uchwał nr 4 i 5, czyli

uchwał podatkowych, które są niezbędne do określenia, w związku z ich obowiązywaniem

od początku przyszłego roku, zaproponowaliśmy Państwu podniesienie stawek, o wzrost taki

sam  procentowy,  jak  w  ustawie  ministerialnej,  czyli  wzrost  o  1,6%.  W  stawkach

dotyczących  środków  transportowych  i  nieruchomości,  które  mają  niższe  stawki  przez

Państwa ustalone w latach poprzednich też o 1,6%, a nie do stawek ministerialnych, czyli

utrzymujemy ten sam parytet wzrostu, minimalny 1,6%.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał odnośnie § 1ust. 1 pkt b – podatek od nieruchomości od

gruntów  pod  wodami  powierzchniowymi  stojącymi  lub  wodami  powierzchniowymi

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, czy to znaczy, że jest to stawka ustalona przez

Ministerstwo?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  to  są  przedstawione  projekty  uchwał,  w



których nie  stosujemy stawek ministerialnych.  Tam gdzie  stosujemy,  to  Państwo się  nie

zajmują. Te stawki co do wielkości były ustalane w poprzednich latach i tu stosujemy ten

wzrost  też  1,6  tak  jak  to  jest  w  przypadku  wzrostu  stawek  ministerialnych,  ale  nie

dorównujemy do ministerialnych, tylko cały czas mamy je niższe.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że jemu chodzi o zalew Andrzej, gdzie od 1 ha płacą

4,71 zł. Tam parking od 1 samochodu kosztuje 10 zł, w związku z tym jak to się ma do

hektarów,  które  oni  zajmują  pod  wodami,  do  tej  ceny.  Radny  wie,  że  to  jest  prywatna

inicjatywa i nie ustalamy im cen, ale jeżeli biorą za kawałek miejsca 10 zł na parkingu, a

rotacja w lecie jest duża tych samochodów, to czy stawka ta nie jest za niska? To są wpływy

do gminy?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nic nie chcemy zmieniać w systemie, który

funkcjonuje  od  lat.  Jeżeli  jest  wola  radnych,  żeby  dołączyć  tę  pozycję  do  stawek

ministerialnych, to tutaj wystarczy wykreślić taką pozycję i będą stawki ministerialne.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, gdybyśmy podnieśli dzisiaj stawkę od hektara o 2, czy

3 złote to są groszowe sprawy.

Radny Tadeusz Pudlik dopytał o § 1 ust. 1 pkt d, ile w Żarowie jest takich gruntów, które

przekroczyły ten okres 4 lat, a które powinny płacić wyższą stawkę?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  że  obszar  rewitalizacji  mieści  się na terenie

Żarowa, w zakresie określonym uchwałą Rady. Generalnie mówimy o starszej części miasta.

Ile jest takich gruntów, to trudno mi jest określić, jeżeli powstanie inicjatywa prywatna, to

wtedy te stawki wejdą w życie.  Musimy przewidzieć, że coś takiego się wydarzy. Jeżeli

chodzi o te pozycje, które tu mamy, to stosujemy stawki ministerialne, do jednej pozycji

tylko nie stosujemy, dlatego ta uchwała weszła. Obniżaliśmy pozycję dotyczącą budynków

pozostałych, czyli komórki gospodarcze i tego typu inne.

Więcej 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 11

 Uchwała Nr LVII/386/2018

Pkt 5.  określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 12

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 13

 Uchwała Nr LVII/387/2018

Pkt 6.   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 14

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  w  związku  z  koniecznością  dostosowania

postanowień Statutu Gminy Żarów do uregulowań zawartych w ustawie z dnia 11 stycznia

2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie

wybierania,  funkcjonowania  i  kontrolowania  niektórych  organów  publicznych

nowelizujących  ustawę  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym,  jako  rada

powinniśmy wprowadzić  nowelizację  Statutu,  chodzi  tu  m.in.  o  zasady  działania  nowej

obligatoryjnej  komisji  skarg,  wniosków  i  petycji,  sposoby  jawnego  głosowania,

rejestrowanie  i  transmitowanie  obrad.  Przewodniczący  zawnioskował,  aby  w §  1  ust.  4

wpisać, że inicjatywę uchwałodawczą posiadają Radni, a nie jak było wpisane, że posiada



Radny i zdanie powinno brzmieć: „Inicjatywę uchwałodawczą posiadają Radni, Burmistrz

oraz  grupa  mieszkańców  gminy  w  liczbie  co  najmniej  200,  chyba,  że  przepisy  prawa

stanowią inaczej”. Należy również poprawić numerację od § 1 ust. 3 i dalej do ust. 10, § 8

zamienić  na  §  2,  §  9  na  §  3  i  §  10  na  §  4.  To  są  błędy  komputerowe.  Następnie

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowej  zmiany  w  projekcie

uchwały. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

zmiana do projektu uchwały została przyjęta. 

O głos poprosiła Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Kultury Iwona Nieradka, która

powiedziała, że komisja zajęła się tym tematem i ma parę uwag, które dotyczą poprawy

literówek oraz w § 86a, aby słowo „wójta” zamienić na „Burmistrza”.

Radni wyrazili zgodę.

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

samym paragrafie w ust. 6 w drugim zdaniu słowo „rada” zamienić na „komisja”.

Radni nie wyrazili zgody na zmianę, z uwagi na fakt, iż jest to dobry zapis, a w przyszłości

może pochylić się nad tym tematem prawnik i skorygować przy ujednolicaniu tekstu Statutu.

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

samym paragrafie w ust. 9 pkt 2 słowo „posiedzeniu” zamienić na „terminie wysłuchania”.

Radni wyrazili zgodę.

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  że  należałoby  zastanowić  się  nad  systemem

rejestrowania i transmisji sesji Rady, który uprościłby tą procedurę podczas obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że szukaliśmy już takich systemów, tych ofert trochę jest

i musimy się nad tym zastanowić.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady 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, 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 15

 Uchwała Nr LVII/388/2018

Pkt 7.  nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 16

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

przedmiotowego projektu uchwały?

O głos poprosiła Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Kultury Iwona Nieradka, która

powiedziała,  że  komisja  proponuje  nazwę  ulicy,  której  nie  ma  w  gminie  i  jest  to  ul.

Stadionowa.

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do

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

uchwała została przyjęta nadana została nazwa ulica Stadionowa. Przedmiotowa uchwała

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 17

Uchwała Nr LVII/389/2018

Pkt 8. przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części

Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 18

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że jest to dokument wspólnie przygotowany dla

ponad stu gmin południa Dolnego Śląska. To co jest istotne i co się zmieniło od momentu,

kiedy przystępowaliśmy do opracowania, to według obecnego stanu zadeklarowały się do

uczestnictwa w pracach i strategii wszystkie gminy południowego Dolnego Śląska. Wtedy



brakowało  dwóch,  trzech gmin,  które  rozważały  taką  możliwość.  Obecny dokument  ma

rangę  dokumentu  wspólnego  i  jest  deklaracja  Marszałka  Sejmiku  Dolnośląskiego  o

uwzględnieniu tej Strategii w ramach Strategii całego Dolnego Śląska.

Głosów w dyskusji  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 19

Uchwała Nr LVII/390/2018

Pkt  9.  przyjęcia  Deklaracji  Świdnickiej. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 20

Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  i  przypomniał,  że  Przewodniczący  Rady

Miejskiej w Świdnicy zaproponował zwołanie uroczystej sesji wszystkich Rad Miejskich z

Powiatu  Świdnickiego  w  związku  z  rocznicą  100-lecia  odzyskania  przez  Polskę

Niepodległości. Informował o tym radnych przed wakacjami. Deklaracja stanowi załącznik

do uchwały i powiedział, że radni którzy zgłosili swój akces proszeni są o przybycie na sesję

do Świdnicy w dniu 05.10. 18r o godz. 12:30. Zaproszenia otrzymali także dyrektorzy i

kierownicy  jednostek  organizacyjnych  gminy  oraz  przedstawiciele  UTW  w  Żarowie.

Następnie  Przewodniczący zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego projektu

uchwały. 

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i 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 21



Uchwała Nr LVII/391/2018

Pkt 10.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na

czas oznaczony do 3 lat. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 22

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, o jaką dzierżawę chodzi?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  chodzi  o  dzierżawę  ogródków

przydomowych na terenie gminy Żarów.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy Ci właściciele mający ogródki przydomowe wiedzą o

tym?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest na ich wniosek. Kiedy upływa okres 3

letni, umowa dzierżawy wygasa. W związku z tym, nasze służby nieruchomości odnajdują

umowy, które się kończą. Zapraszamy te osoby i one deklarują, czy chcą dalej dzierżawić,

czy już  nie  są  zainteresowani  dzierżawą.  Ci  którzy deklarują  muszą złożyć wniosek.  Te

osoby które złożą wniosek będą trafiały na sesję pod obrady w formie uchwały.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy to ma coś wspólnego z użytkowaniem wieczystym?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie, bo to jest czysta dzierżawa.

Więcej 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 23

 Uchwała Nr LVII/392/2018



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 24

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zarządzenie  nr  142/2018  w  sprawie  ustalenia

godzinowych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów,  co to są

te stawki godzinowe? 

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki wyjaśnił, że dotychczas hala widowiskowo - sportowa

przy ul.  Armii  Krajowej  60  była  w zarządzie  trwałym szkoły  i  oni  udostępniali  ją  np.

klubom sportowym wg stawki godzinowej. W związku z tym, że my jako gmina posiadamy

wyłącznie  stawki  za  m²,  to  trochę  byłoby  to  nierozsądnie,  abyśmy dawali  tak  wysokie

stawki dla tych klubów. W związku z tym jest propozycja, aby w zarządzeniu był ten zapis,

że jest stawka godzinowa i to dotyczy tej hali. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, o zarządzenia nr 149/2018 i 156/2018, są to w sprawie

nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz jednostki budżetowej Gminy

Żarów, czy to są inne zarządzenia?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  tam,  gdzie  prowadzimy  inwestycje  na

terenie np. szkoły, na skutek inwestycji prowadzonej przez gminę następuje wzrost wartości

i te nakłady są przekazywane do zarządu Dyrektorowi, tu akurat chodzi o siłownie i plac

zabaw.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zarządzenie nr 150/2018 i  154/2018 mają takie same

tytuły, czy to nie jest pomyłka?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  jest  to  załącznik  dotyczący  obiegu

dokumentów i tu jest zmiana wykazu pracowników merytorycznych. W przypadku, gdy są

zmiany  kadrowe  w  Urzędzie,  to  wtedy  należy  zmienić  wykaz  pracowników.  To  są

zarządzenia, które zmieniają to pierwotne zarządzenie.

Więcej  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  Mariusz  Borowiec powiedział,  że  na  ul.  Krętej  3  w  Żarowie  znajdują  się



pomieszczenia gospodarcze, które należą do gminy. Jest to nr działki 197/36 To piętrowy

budynek gospodarczy,  na dole mieszkańcy wynajmują sobie komórki,  góra  jest  w złym

stanie  technicznym.  Mieszkańcy  chcieliby  to  wynająć  tylko  należałoby  sprawdzić  stan

techniczny tego budynku i czy gmina mogłaby tam zrobić dach.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.

2.  Radny  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  że  na  poprzedniej  sesji  Przewodniczący  Rady

poprosił  Przewodniczących  komisji  o  sporządzenie  do  końca  września  sprawozdania

podsumowującego 4-letnią kadencję. Niestety żadnego takiego spotkania nie było. Radny

zapytał, czy to jest lekceważenie pana Przewodniczącego?

3.  Radny  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  że  za  niska  była  wysokość  nagrody  głównej  w

biegach strefowych, które organizowane były 1 października.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że fundatorem nagród była nie Gmina, tylko

Specjalna  Strefa  Ekonomiczna.  Burmistrz  dodał,  że  też  był  zaskoczony  tą  wysokością

nagrody. Do ostatniego dnia Dyrektor GCKiS był na telefonie z SSE i uzgadniał wszystkie

szczegóły.

4. Radny Tadeusz Pudlik zapytał o plac zabaw i siłownię zewnętrzną koło cmentarza Armii

Radzieckiej w Żarowie, czy coś wiadomo w sprawie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że na ten moment nic się nie zmieniło, nasz

wniosek jest wnioskiem prawidłowo złożonym, w dalszym ciągu nie mamy informacji o

przesunięciu kwot z innych zadań na te zadania w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. To jest

decyzja Marszałka Dolnego Śląska, ale musi mieć zgodę Ministerstwa Finansów.

5.  Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  skończył  się  remont  drogi  ul.  Dworcowej  w

Żarowie i zapytał, kiedy zaczną prawidłowo oznaczać rondo, ponieważ nie widać kto ma

pierwszeństwo na rondzie, rowerzysta, czy kierujący samochodem?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  pierwszeństwo na  ścieżce rowerowej  ma

rowerzysta. Oznakowanie poziome jest do poprawki, jest uzgodnione z wykonawcą, że w

momencie kiedy będzie wykonywał komplet oznakowania poziomego na ul. Dworcowej ,

poprawi  również  ten  zjazd  z  ronda.  Tam  omyłkowo  podwykonawca  źle  namalował  i

rzeczywiście sprawia to kłopot.



6.  Radny  Tadeusz  Pudlik  powiedział  nt.  KS  Zjednoczeni  Żarów,  że  wyniki  jakie  są

widzimy.  Odnośnie  zapytania  z  poprzedniej  sesji  o  uprawnienia  trenerskie  otrzymał

odpowiedź, że trener posiada uprawnienia Ministra Sportu i Turystyki. To uprawnienie dla

instruktora dyscypliny sportu - piłka nożna. Radny powiedział, że nie ma czegoś takiego.

Uprawnienia do prowadzenia drużyn piłki nożnej, na zasadzie licencji daje PZPN.

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że są pytania i interpelacje, które wykraczają

poza działalność Urzędu. Zadajemy wówczas pytania tym instytucjom, dlatego przeniesiona

została odpowiedź, jeżeli jest wadliwa, to mogę tylko ubolewać. 

Radny Norbert Gałązka odpowiedział, że odnośnie dofinansowania z budżetu gminy, to

jest uchwała Rady Miejskiej,  która określa warunki dofinansowania i  nie ma tam żadnej

mowy, że muszą być licencje. Pan trener ma prawo pracować z dziećmi, a kto jest zgłoszony

to  jest  inna  sprawa.  Instruktor  sportu  piłka  nożna  ma  prawo  pracować  z  dziećmi,  z

seniorami, ale i też z młodzieżą. 

Przewodniczący Rady powiedział, że każdy radny, ma pan prawo zwrócić się, aby odbyła

się  komisja  na  której  te  problemy byłyby rozwiązane.  Można  to  było  zrobić  wcześniej.

Prosiłem również, że jak macie komisje, to piszcie protokoły. Wówczas zapis w protokole

zaświadczyłby o tym, że problem był poruszany. Mógłbym się do tego odnieść, a teraz nie

wiadomo o co my tak naprawdę się spieramy, to nie jest przedmiotem dzisiejszej sesji.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał co jest z licencją trenera, czy ma on uprawnienia?

Radny Mariusz Borowiec odpowiedział,  że  ten pan jest  instruktorem.  Może prowadzić

zajęcia, może trenować, może być wpisany jako drugi trener podczas rozgrywania meczu IV

ligi.

Przewodniczący  Rady zaproponował,  aby  jeszcze  w  tej  kadencji  zwołać  posiedzenie

komisji na ten temat, ponieważ na tej sesji tego nie rozwiążemy, ale czy to jest konieczne?

Dalszych głosów w dyskusji  nie  było,  więc Przewodniczący Rady przeszedł  do  spraw

organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  w  dniu  14.09.18r.  wpłynęła  uchwała  RIO  we

Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Żarów informacji o

przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2018r.  Przewodniczący  poprosił  radnych  i



komisję rewizyjną o zapoznanie się z opinią.

2.  Przewodniczący Rady powiedział,  że w dniu 19.09.2018r.  Państwowe Gospodarstwo

Wodne  Wody  Polskie  przekazało  postanowienie  o  negatywnym  zaopiniowaniu

przedłożonego przez  Radę  Miejską  w Żarowie  projektu  Regulaminu  dostarczania  wod i

odprowadzania ścieków. Obecnie projekt Regulaminu został zwrócony do ZwiK w Żarowie

w celu zweryfikowania uchybień. 

3. Przewodniczący Rady powiedział, że Wojewoda Dolnośląski przekazał do rozpatrzenia

skargę  mieszkańca  gminy  Żarów  na  działalność  Burmistrza  i  OPS  w  Żarowie.  Skarga

dotyczy braków środków na życie i wyżywienie. Przewodniczący poprosił Przewodniczącą

komisji  rewizyjnej  o  rozpoczęcie  procedury  rozpatrzenia  skargi  i  zwołanie  komisji

rewizyjnej.

4. Przewodniczący Rady powiedział, że GCKiS w Żarowie serdecznie zaprasza radnych na

uroczystą Inaugurację Roku Kultury w dniu 05.10.2018r.

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr LVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6

września 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. Podsumowanie VII kadencji Rady Miejskiej w Żarowie w latach 2014-2018.

Przewodniczący Rady w posumowaniu 4-letniej kadencji Rady Miejskiej w Żarowie powiedział, że

dobiegająca  kadencja  była  dla  naszego  Samorządu  czasem  wyzwań,  czasem  intensywnej  i

skutecznej pracy. Dzięki działaniom Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Radnych, Pani Sekretarz,

Pani Skarbnik Gminy oraz Pracowników Urzędu, minione cztery lata należy uznać za bardzo

udane. Zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej,

sportowo- rekreacyjnej,  bezpieczeństwa jak  również  na podniesienie  standardów szkolnictwa i

ogólny  rozwój  naszej  Małej  Ojczyzny.  W  tym  czasie  sukcesywnie  wzrastało  zaangażowanie

inwestycyjne  gminy   Żarów.  Dochód   gminy  w  mijającej  kadencji  wzrastał  w  każdym  roku

budżetowym. Lata 2014-2018 to czas wielu przedsięwzięć, które przez lata będą służyć naszym



mieszkańcom, te najważniejsze to:

- kryty basen przy GCKiS,

- centrum przesiadkowe, rondo, ścieżki rowerowe, drogi i chodniki, dworzec PKP,

- rozbudowa żłobka przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie,

- termomodernizacja budynku SP w Żarowie, remonty i doposażenie szkół na terenie gminy,

- modernizacja stadionu sportowego,

- kanalizacje wsi: Bożanów, Wierzbna, Łażany, Mrowiny i Żarów,

- place zabaw w Gminie,

- wybudowanie nowych i kapitalne remonty pozostałych świetlic wiejskich w całej gminie,

- wozy strażackie dla czterech  jednostek, budynek remizy strażackiej dla OSP Mrowiny, sprzęt dla

wszystkich jednostek OSP w Gminie,

- monitoring miasta i e – usługi,

-rewitalizacja  budynków  wielorodzinnych,  w  tym  elewacje,  pokrycia  dachowe  i

termomodernizacja budynków.

Te przedsięwzięcia były możliwe do realizacji dzięki mądrej pracy Pana Burmistrza i jego

zespołu, a także dobrej współpracy Rady Miejskiej z Burmistrzem.

W  ciągu  kadencji  uczestniczyliśmy  w  57  sesjach  Rady  Miejskiej,  podczas  których

przyjęliśmy  388  uchwał,  złożyliśmy  538  interpelacji,  zapytań  i  wolnych  wniosków.  Tu  należy

zaznaczyć, że prawie w 100 % radni głosowali za przyjęciem proponowanych projektów uchwał.

Było  to  spowodowane  przede  wszystkim:  zgodnym  wypracowaniem  stanowisk  podczas  prac

komisji,  tematycznych  szkoleń  Rady  Miejskiej,  w  czasie  których  omawiane  były  szczegółowe

zadania do realizacji i tempo pracy przy wykonywaniu tych zadań. Komisje obradowały podczas

267  spotkań,  które  prowadzone  były  w  Urzędzie  Miejskim  w  Żarowie,  jak  i  w  miejscach

prowadzonych inwestycji, np. Szkoła Podstawowa im. J.Brzechwy w Żarowie, basen przy GCKiS,

dworzec  PKP,  budowa  remizy  strażackiej  w  Mrowinach,  ul.  Chrobrego  w  Żarowie,  kopalnia

„ Lapis” w Łażanach, kopalnia w Gołaszycach, pola uprawne i tereny leśne w Gminie Żarów.

Statystyka obrad komisji przedstawia się następująco:

- komisja ds. rolnictwa: 28 spotkań,

- komisja ds. budżetu i gospodarki: 54 spotkań,

- komisja ds. Ochrony środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego: 51 spotkań,

- komisja ds. sportu, zdrowia i pomocy społecznej:26 spotkań,

- komisja ds. oświaty i kultury: 45 spotkań,

- komisja rewizyjna: 63 spotkań.

O wdrażane i   z  powodzeniem realizowane projekty,  programy,  wsparcie  finansowe w postaci

dotacji  i  dofinansowania  z  różnych  źródeł,  a  także  środki  własne  Gminy  przyczyniły  się



dynamicznego rozwoju naszej Gminy.

Skorzystaliśmy min z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

-  Funduszu  Rozwoju  Kultury,  w  ramach  „Programu  Bazy  Sportowej  Województwa

Dolnośląskiego na lata 2014-2016,

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

- Projektu unijnego „ Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów”,

- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego,

- Funduszy z Urzędu Marszałkowskiego,

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Panie Burmistrzu życzę przede wszystkim zdrowia, wytrwałości i ponownego wyboru na

kolejną  kadencję,  byś  mógł  zrealizować  wszystkie  zamierzone  plany  i  mógł  nadal  prowadzić

Gminę ścieżkami rozwoju. 

Szanowni  Radni,  na  zakończenie  tej  kadencji  chciałbym  Wam  bardzo  serdecznie

podziękować  za  wyrozumiałość,  bardzo  dobrą  współpracę  przy  uchwalaniu  niejednokrotnie

trudnych, ale jakże ważnych uchwał dla naszej Gminy.

Pozwolicie Państwo, że podziękuję również radnej powiatowej Pani Urszuli Ganczarek za

jej  stałą  obecność  na  sesjach,  rady  i  złożone  w  powiecie  interpelacje,  a  także  przekazywanie

problemów zgłaszanych na sesjach Rady Miejskiej na sesje Rady Powiatu. 

Myślę,  że  pracę  naszą  obiektywnie  ocenią  wyborcy  podczas  zbliżających  się  wyborów

samorządowych. 

Życzę Wam zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, a wszystkim tym, którzy

stanęli do wyborów, ponownego zdobycia mandatu Radnego czy Radnej.

Dziękuje  serdecznie  nie  startującemu  w  wyborach  Kazimierzowi  Kozłowskiemu  –

wiceprzewodniczącemu  Rady  za  pracę  w  mijającej  kadencji,  życząc  jednocześnie  zdrowia,

powodzenia w życiu osobistym i abyś był Kolego Radny zadowolony z pracy swoich następców.

Panie Burmistrzu, Panie Zastępco Burmistrza, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, Kierownicy

referatów,  dla  Was  i  na  Wasze  ręce  składam  serdeczne  podziękowania  dla  wszystkich

pracowników Urzędu Gminy za współpracę przy tworzeniu i realizowaniu uchwał, pracę i pomoc

w realizacji lokalnych przedsięwzięć oraz utrzymanie bardzo dobrego tempa rozwoju Gminy.

Kierownikom jednostek organizacyjnych dziękujemy za właściwe konstruowanie budżetów,

płynną ich realizację, opracowywanie i wdrażanie programów własnych i pozyskiwanie środków

na statutową działalność Waszych jednostek.



Sołtysom  –  gospodarzom  17  wsi  wchodzących  w  skład  naszej  Gminy,  dziękuję  za

współpracę, cenne uwagi i podpowiedzi, życząc Wam dużo zdrowia i dalszych sołtysich kadencji. 

Szczególne podziękowania przekazuję dla Pana Ryszarda Pawlika – sołtysa wsi Pyszczyn,

który był stałym uczestnikiem obrad sesji Rady Miejskiej w Żarowie, dziękuję za przekazywanie

głosów mieszkańców na sesjach Rady Miejskiej.

Podziękowania kieruję również  naszym mieszkańcom za cenne uwagi i wyrozumiałość,

wsparcie i konstruktywne rozmowy. To dzięki Wam mogliśmy widzieć i działać  więcej.

Dzisiaj  zostawiamy  Gminę  w  dobrym  stanie,  z  pełną  płynnością  finansową  

i możliwościami dalszych inwestycji i rozwoju.

Rada Miejska w Żarowie VII kadencja 2014-2018 r.

Na zakończenie kadencji Radni otrzymali w podziękowaniu upominki w formie grawertonów oraz

książki.

Ad VIII. Zakończenie obrad LVII 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  4  października  2018  roku,

wypowiadając formułę: „Zamykam LVII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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

Protokołowała:                                                         Przewodniczący obrad:


