
Protokół Nr V/2019

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 16 stycznia 2019 roku

Rozpoczęcie:  godz. 15:00

Zakończenie: godz. 15:25

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając  formułę:  „Otwieram V 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. r. Maria Tomaszewska,

2. r. Norbert Gałązka.

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

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki oraz Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz. 

Przewodniczący Rady przywitał wszystkich zebranych i powiedział, że w związku z wydarzeniami

jakie miały miejsce w Gdańsku w uzgodnieniu z Burmistrzem i Radnymi Rady Miejskiej w Żarowie

przygotowany  został  list  kondolencyjny  do  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  w  Gdańsku.

Przewodniczący  Roman  Konieczny  poprosił o  powstanie  i  odczytał  list.  Po  odczytaniu  listu

Przewodniczący Rady poprosił Wszystkich o  uczczenie minutą ciszy zmarłego Prezydenta Gdańska

Pawła  Adamowicza.

Następnie Przewodniczący obrad 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? 

Burmistrz Leszek Michalak złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nr 6

w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Żarów, gdyż przychylił się do prac komisji rolnictwa

i poprosił o słowa komentarza Przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa.
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Przewodniczący  Komisji  ds.  Rolnictwa  Pan  Waldemar  Ganczarek powiedział,  że  po

konsultacjach  między  innymi  z  zespołem  prawników,  po  szerokiej  i  długiej  dyskusji,  gdzie

szczególnie radni wiejscy byli za tym, aby ten projekt wycofać ze względu na brak sprecyzowania,

jeśli chodzi o wybory sołtysa, a szczególnie wtedy, gdy jest równa liczba głosów. Pewne rzeczy

odbywały się zwyczajowo poprzez drugie głosowanie, poprzez losowanie niemniej jednak powinno

być to w statucie zapisane, stąd wniosek komisji, aby projekt był poprawiony o właściwe zapisy i

poddany konsultacjom.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik powiedziała,  że  taki  zapis  musi  być  skonsultowany  i  dlatego  trzeba

przedłożyć ten projekt do konsultacji dwutygodniowych z mieszkańcami.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania wniosku Burmistrza o wycofanie z porządku obrad

projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Żarów. W wyniku głosowania przy

12  głosach  „za”,  1  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  projekt  uchwały  został  wycofany  z

porządku obrad. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Załącznik nr 3

Podczas głosowania zaistniała pomyłka, gdyż radny Waldemar Ganczarek powiedział, że pomylił

się i nacisnął nieodpowiedni przycisk. Podniósł rękę „za”, a przycisnął „przeciw”. Radny Waldemar

Ganczarek  powiedział,  że był za wprowadzeniem wniosku Burmistrza o wycofanie z porządku

obrad projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Żarów.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze zapytania do przedmiotowego porządku

obrad?

Więcej pytań do porządku obrad nie było, więc  Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania

zmienionego  porządku  obrad.  W  wyniku  głosowania  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0

„wstrzymujących się” porządek obrad został zmieniony. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

   Załącznik nr 4

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 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 do projektu uchwały, w

związku z rozliczaniem środków dotacyjnych, środków unijnych i bieżących zmian, które związane
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są  z  przejściem ze  starego  roku  do  nowego.  Co  do  szczegółów,  to  poprosił  panią  Skarbnik  o

omówienie.

Skarbnik Renata Dawlewicz omówiła szczegółowo przedmiotową autopoprawkę.

Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania zaproponowanej przez Burmistrza autopoprawki.

W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka

do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

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

Budżetu i Gospodarki.

W imieniu Przewodniczącej Komisji ds. Budżetu i Gospodarki radny Waldemar Ganczarek

powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok została przyjęta. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Przedmiotowa uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  gminy Żarów na 2019 rok

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Uchwała nr V/24/2019

Pkt 2.  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Żarów.  Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

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

projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki, o zagadnieniach takich

samych, jak prezentowane wcześniej.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowej  autopoprawki.  W  wyniku

głosowania  przy  13  głosach „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących się”  autopoprawka została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11
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Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

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

Budżetu i Gospodarki.

W imieniu  Przewodniczącej Komisji ds. Budżetu i Gospodarki radny Waldemar Ganczarek

powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów została  przyjęta.  Głosowanie  imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Uchwała nr V/25/2019

Pkt 3. wyrażenia  zgody na przyjęcie  do  gminnego zasobu nieruchomości  w drodze  darowizny

działki nr 520/2 obręb Mrowiny. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

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  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 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny działki nr

520/2  obręb  Mrowiny została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 16

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  do  gminnego  zasobu

nieruchomości  w  drodze  darowizny  działki  nr  520/2  obręb  Mrowiny,  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 17

Uchwała nr V/26/2019

Pkt  4. wysokości  oraz  warunków  udzielenia  bonifikat  od  opłat  jednorazowych  z  tytułu

przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  gruntów  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe

stanowiących własność  Gminy Żarów w prawo własności  tych  gruntów. Przedmiotowy projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

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

uchwały?

Radny  Robert  Kaśków zapytał,  czy  mamy  wiedzę  za  wyjątkiem  miasta  Świdnica,  gdzie  ta

bonifikata wynosił aż 99%, jakie rozstrzygnięcia w tej kwesti były w toku?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że generalnie jest w toku. Gmina wiejska Świdnica

deklaruje, że przyjmie 0%, czyli bez bonifikaty. Trudno jest w tej chwili przypuszczać jak inne

gminy  będą  podchodziły  do  tematu.  Propozycja  przeze  mnie  przedłożona  jest  w  wysokości

proponowanej przez Skarb Państwa.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że przygotowywany jest projekt ustawy, który będzie mówił o

tym, że to Wojewoda będzie decydował o wysokościach tych stawek z tym, że jeśli ktoś do 31

marca tego roku zgłosi chęć, to będzie objęty tą bonifikatą 60%.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  nie  wiemy,  jakie  będą inne rozstrzygnięcia  jeśli

chodzi o ustawy sejmowe. Wnioskuję, żeby odnieść się w trybie obecnego stanu prawnego, gdyż

pierwsze takie wnioski już spływają do Urzędu Miejskiego. 

Dalszych pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisje.

W imieniu  Przewodniczącej Komisji ds. Budżetu i Gospodarki radny Waldemar Ganczarek

powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 12 głosach „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” uchwała w sprawie

wysokości oraz warunków udzielenia bonifikat od opłat  jednorazowych z tytułu przekształcenia

prawa  użytkowania  wieczystego  gruntów  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe  stanowiących

własność Gminy Żarów w prawo własności tych gruntów została przyjęta.  Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  wysokości  oraz  warunków  udzielenia  bonifikat  od  opłat

jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na

cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Żarów w prawo własności tych gruntów stanowi
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załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Uchwała nr V/27/2019

Pkt 5.  zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia

poboru  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  drodze  inkasa,  wyznaczenie

inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.  Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 21

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 Komisje.

W imieniu  Przewodniczącej Komisji ds. Budżetu i Gospodarki radny Waldemar Ganczarek

powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie  Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz

wynagrodzenia za inkaso została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 22

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXXVII/292/2013  Rady  Miejskiej  w

Żarowie  w  sprawie  zarządzenia  poboru  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w

drodze  inkasa,  wyznaczenie  inkasentów  oraz  wynagrodzenia  za  inkaso,  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

Uchwała nr V/28/2019

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 24

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.

6



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

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  składanie  interpelacji.  Na  piśmie  wpłynęły  interpelacje  od

radnych: Joanny Kaczorowskiej, Romana Koniecznego, Iwony Nieradki, Bartosza Żurek.

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

1. Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 14.01.2019 r od Starostwa Powiatowego w Środzie

Śląskiej wpłynęło pismo o organizacji Mistrzostw Radnych Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej

- turniej odbędzie się 16 lutego w Środzie Śląskiej. W turnieju mogą wziąć udział radni od kadencji

2010-2014 do obecnej kadencji. Chętne drużyny mogą  zgłaszać się do dnia 30.01.2019r.

2.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  powiadomił  wszystkich  przewodniczących  komisji  o

obowiązku  planowania  pracy  komisji  na  dany  rok  oraz  o  obowiązku  złożenia  przez  komisje

sprawozdań  z  pracy  za  poprzedni  rok  do  30  stycznia.  Przypomniał  Komisjom,  że  jest  to  ich

obowiązek  zgodnie  z  art.  21  ustawy  o  samorządzie  gminnym oraz  §  62  ust.1  Statutu  Gminy.

Sprawozdania będą wprowadzone do porządku obrad na kolejna sesję.

3.  Przewodniczący Rady przypomniał radnym, że w dniu 24.01.2019r. o godz. 14.00 w auli Szkoły

Podstawowej w Żarowie przy ul. Piastowskiej odbędzie się Spotkanie Noworoczne, na które radni

otrzymali zaproszenia. 

Po  zakończeniu  przedmiotowej  dyskusji Przewodniczący  Rady przeszedł  do  kolejnego  punktu

porządku obrad.

Ad.  VI.   Przyjęcie  protokołu  Nr III/2018  z  sesji  Rady  Miejskiej  w Żarowie  z  dnia  19

grudnia 2018r.

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 III/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia

2018 roku został przyjęty przez radnych Rady Miejskiej w Żarowie. Głosowanie imienne stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25
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Ad. VII.  Przyjęcie protokołu Nr IV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia

2018r.

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 IV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia

2018 roku został przyjęty przez radnych Rady Miejskiej w Żarowie. Głosowanie imienne stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

Ad VIII. Zakończenie obrad V 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 16 stycznia 2019 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam V Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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