
Protokół Nr VII/2019

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 28 lutego 2019 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 16:10

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę:  „Otwieram VII 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.

Nieobecni:

1. r. Iwona Nieradka,

2. r. Waldemar Ganczarek.

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

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

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? 

Radny Robert Kaśków powiedział, aby w kolejnym porządku obrad był poświęcony osobny punkt

dotyczący otaczarni. Czy również w sprawozdaniu z pracy Burmistrza była ta informacja, abyśmy

mogli porozmawiać na ten temat.

Radny Tadeusz  Pudlik powiedział,  aby  na  następnej  sesji  jaka  będzie  wprowadzić  ten  punkt

dotyczący otaczarni do porządku obrad i wysłuchać informacji.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  w  porządku  obrad  mamy  Sprawozdanie  z  pracy

Burmistrza i tam są przedstawione te informacje.

Więcej pytań do porządku obrad nie było,  więc  Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
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punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Żarowie.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego  protokołu.

Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady  przypomniał, że w dniu 25 stycznia 2019 r. do Przewodniczącego Rady

Miejskiej  w  Żarowie  wpłynęło  pismo  od  Burmistrza  Miasta  Żarów,  który  przekazał  według

właściwości  do  rozpatrzenia  skargę  mieszkanki  Żarowa  na  działalność  Kierownika  Ośrodka

Pomocy  Społecznej w Żarowie. Następnego dnia pismo przekazał do Komisji Skarg, Wniosków i

Petycji  by zajęła się rozpatrzeniem skargi. Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji Zuzannę Urbanik o zabranie głosu.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zuzanna Urbanik powiedziała, że Komisja

zapoznała się z dokumentacją i dokonała ustaleń na podstawie analizy dokumentów oraz przepisów

prawa. Komisja w celu wyjaśnienia skargi wysłuchała strony. Na posiedzenie Komisji 06.02.2019r.

została zaproszona Pani Kierownik OPS w Żarowie oraz wnosząca skargę. Ze stanu faktycznego

wynika, że w dniu 19 października 2018r. pracownik OPS powziął informacje o przyznaniu matce

skarżącej dodatku pielęgnacyjnego z KRUS-u, co daje podstawę do uchylenia decyzji przyznającej

zasiłek  pielęgnacyjny,  jednak  takie  czynności  nie  zostały  podjęte.  W  chwili  obecnej  nie  ma

możliwości ustalenia przyczyn takiego postępowania, gdyż zarówno pracownik, który zajmował się

tą  sprawą  oraz  Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Żarowie,  w  czasie  kiedy  doszło  do

zaniechania  nie  są  już  zatrudnione.  Mając  to  na  uwadze  nie  ma  możliwości  wyciągnięcia

konsekwencji pracowniczych w stosunku do osób odpowiedzialnych. Biorąc pod uwagę całokształt

zebranego materiału w sprawie, skargę należało uznać za zasadną.

Radny Robert Kaśków  powiedział,  że na komisji wstrzymał się i także teraz wstrzyma się od

głosu,  bo  uznając  rację  skarżącej,  a  także  rozstrzygnięcie  prawne  uważa,  że  aspekt  społeczny

skłania go do tego, aby się wstrzymać od głosu w tym przypadku.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 12

głosach „za”,  0  „przeciw” i  1 „wstrzymującym się” skarga na działalność Kierownika Ośrodka

Pomocy Społecznej w Żarowie została uznana za zasadną. Głosowanie imienne stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Przedmiotowa uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy

Społecznej w Żarowie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5
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Uchwała nr VII/30/2019

Pkt 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

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.

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 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 7

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Uchwała nr VII/31/2019

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

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

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.

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 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 10

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów stanowi
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załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

Uchwała nr VII/32/2019

Pkt 4. przyznania  dotacji  na prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane przy

zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków,  znajdujących  się  na  terenie  Gminy  Żarów.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

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

projektu uchwały?

Radny Robert Kaśków powiedział, że w projekcie uchwały nie ma Parafii w Żarowie, z czego to

się wzięło, czy nie został złożony wniosek?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to kolejny rok prowadzony konkurs, który ma

za  zadanie  wzmocnienie  tych  prac,  które  inicjowane  są  przez  same  parafie,  przez  samych

mieszkańców.  Jest  to  drugi  rok  w  którym  korzystają  nie  tylko  zabytki,  będące  zabytkami

parafialnymi ale również w Siedlimowicach Młyn zabytkowy, złożony i rozpatrzony pozytywnie.

Nie  każdego  roku,  każda  parafia  występuje,  w  tym  roku  rzeczywiście  żarowska  parafia  nie

wystąpiła.  Przy  czym  można  zawsze  występować  o  dotacje  na  zabytek  wpisany  do  rejestru

zabytków. Przez dwa lata dofinansowaliśmy do zabytkowych organów, w tym roku takiego wniosku

nie było.

Radny Robert Kaśków zapytał odnośnie składu komisji do rozpatrywania  wniosków.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  w  skład  komisji  weszli  Przewodniczący  komisji

Przemysław  Sikora,  Sylwia  Niedźwiecka,  Iwona  Nieradka,  Sylwia  Pawlik  oraz  przedstawiciel

konserwatora zabytków.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że od samego początku ten konkurs jest prowadzony

zgodnie z zasadami opracowanymi przez Marszałka Dolnego Śląska i jest po to, żeby wnioski, które

wpłyną i które uzyskają częściowe dofinansowanie miały szanse w staraniu się o kolejne środki dla

skuteczniejszej realizacji.

Radny Robert Kaśków powiedział, że jest za tym aby zabytki kościelne na terenie naszej gminy

pozostające pod opieką i nadzorem parafii miały wsparcie z naszej strony, bo nie każdą parafię stać

na to, aby konserwować te zabytki. Radny zapytał, dlaczego Żarów tak rzadko trafia na tą listę?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że organy były wpisane do rejestru zabytków i nie wie co

jest jeszcze w naszym kościele,  co by było wpisane do rejestru zabytków, bo to jest konieczny

warunek.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział  co  do  procedury,  że  pierwsze  wnioski  sygnalizujące
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potrzebę  dokonania  prac  i  zakresy  przewidziane  do  realizacji  składane  są  najpierw  do  końca

września roku poprzedzającego, następnie po uchwaleniu przez radnych budżetu, zgodnie z kwotą

zapisaną w budżecie rozpisywany jest konkurs i następuje właściwe złożenie wniosku.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję

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

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

wpisanych  do  rejestru  zabytków,  znajdujących  się  na  terenie  Gminy  Żarów  została  przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Przedmiotowa uchwała w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się  na terenie

Gminy Żarów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Uchwała nr VII/33/2019

Pkt 5. wyrażenia  zgody na  przyjęcie  do gminnego zasobu nieruchomości  w drodze  darowizny

udziału w nieruchomości położonej we wsi Buków. 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  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 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny udziału w

nieruchomości położonej we wsi Buków została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 16

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  do  gminnego  zasobu

nieruchomości w drodze darowizny udziału w nieruchomości położonej we wsi Buków  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Uchwała nr VII/34/2019

Pkt 6. nadania statutów sołectwom Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt  stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję przypomniał, że projekt był wycofany z porządku obrad,

gdyż radni mieli wątpliwości, co do niektórych zapisów. Wątpliwości spisano w protokole komisji z

dnia 14.01.2019 r. Naniesiono poprawki, w tym wprowadzono zapis w § 22 o treści: „Za wybranych

uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. W przypadku równej

ilości głosów wybór następuje w drodze losowania przeprowadzonego przez komisję skrutacyjną.”

Skonsultowano  zapisy  pod  kątem  prawnym  z  radcą  prawnym,  projekt  uchwały  poddano

konsultacjom z mieszkańcami w dniach 23.01-06.02.2019 r.,  nie wpłynął  ani jeden formularz z

uwagami. Przewodniczący obrad zapytał, czy radni mają pytania do tego projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w momencie opublikowania podjętej przez radnych

uchwały od tego momentu rozpoczynamy zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach i według

nowego statutu wybory sołtysa.

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

W imieniu  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Rolnictwa  radna  Barbara  Zatoń powiedziała,  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 „wstrzymującym się” uchwała w sprawie

nadania statutów sołectwom Gminy Żarów. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 19

Przedmiotowa uchwała w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Żarów stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Uchwała nr VII/35/2019

Pkt  7. powołania  doraźnej  komisji  statutowej.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 21

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i przypomniał, że w ciągu roku od rozpoczęcia kadencji

powinniśmy  ujednolicić  tekst  Statutu  Gminy,  wynika  to  z  dostosowania  zapisów  statutu  do

obowiązujących przepisów prawnych. Zaproponował,  aby do prac komisji  zgłoszono od 3 do 5

radnych. Osoby zgłoszone powinny wyrazić zgodę do prac w komisji. 

Radny  Robert  Kaśków zgłosił  do  prac  w  komisji  radną  Joannę  Kaczorowską oraz  radną

Zuzannę Urbanik. Obie radne wyraziły zgodę do prac w komisji. 

Radna Ewa Góźdź zgłosiła radną Barbarę Zatoń, która wyraziła zgodę do prac w komisji.

Radna Maria Tomaszewska zgłosiła  radnego Bartosza Żurka oraz  radną Ewę Góźdź. Radni

wyrazili zgodę do prac w komisji.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  jest  5  radnych  wybranych  do  komisji,  zamknął  listę  i

przeszedł  do  głosowania  składu  doraźnej  komisji  statutowej  w  składzie:  Joanna  Kaczorowska,

Zuzanna  Urbanik,  Barbara  Zatoń,  Bartosz  Żurek,  Ewa  Góźdź.  W wyniku  głosowania  przy  13

głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji

statutowej została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

Przewodniczący  Rady dopowiedział,  że  komisja  spotka  się  w  ciągu  30  dni  od  dnia  podjęcia

uchwały i wybierze spośród siebie Przewodniczącego komisji.

Przedmiotowa uchwała w sprawie  powołania doraźnej  komisji  statutowej,  stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

Uchwała nr VII/36/2019

Pkt 8. zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w Żarowie na 2019 rok.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  i  poprosił  Przewodniczącą  Komisji  Rewizyjnej  o

przedstawienie planu pracy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Zatoń odczytała plan pracy komisji na 2019 rok.

Przewodniczący obrad zapytał, czy radni mają pytania do tego planu pracy?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, kiedy była kontrola OSP Żarów?

Radna Barbara Zatoń odpowiedziała, że na ten rok komisja postanowiła skontrolować OSP w

Wierzbnej i Imbramowicach, a w kolejnym roku może być OSP w Żarowie.

Radny Robert Kaśków złożył wniosek, aby dopisać punkt pn.: „Kontrola procedury postępowania

administracyjnego  Burmistrza  Miasta  Żarów związanej  z  wydaniem decyzji  środowiskowej  dla
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przedsięwzięcia pod nazwą „Zakład budowy dróg wraz z infrastrukturą”.

Przewodniczący Rady przeszedł  do głosowania wniosku radnego Roberta  Kaśków o dopisanie

punktu do planu pracy komisji rewizyjnej. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw”

i  0  „wstrzymujących  się”  wniosek  został  przyjęty,  punkt  dopisany  do  planu  pracy  komisji.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Przewodniczący Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W wyniku

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

zatwierdzenia  planu pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w Żarowie  na  2019 rok  została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

Przedmiotowa uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w

Żarowie na 2019 rok, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Uchwała nr VII/37/2019

Ad. IV. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady powiedział, że na ostatniej sesji przypomniał stałym komisjom, aby do dnia

30  stycznia  2019  r.  przygotowały  sprawozdania  z  pracy  za  2018  r.  Sprawozdania  wpłynęły  w

terminie i są w dokumentacji Komisji.

Ad. V. 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 28

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

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział  nt.  Zakładu budowy dróg wraz z infrastrukturą,  co się

wydarzyło  w  temacie  od  ostatniej  sesji  Rady  Miejskiej.  Wpłynęły  do  Urzędu,  kierowane  do

Burmistrza różne pisma wśród nich 20.02.2019r. Strona, którą stanowią prywatni właściciele działek

rolnych złożyła pismo, w którym wskazuje na swój interes prawny i na niedogodności związane z

ewentualnie przyszłym powstaniem zakładu. Następnie w podobnym tonie, czyli pismo protestujące

złożył Polski Związek Wędkarski okręg Wałbrzych Koło Żarów. 22.02.2019r. wpłynął protokół z

zebrania wiejskiego mieszkańców Przyłęgowa. Natomiast w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo stron,

którym jest zakład Thermaflex oraz pismo pani Poseł Anny Zalewskiej w imieniu mieszkańców,

którzy się do niej zwrócili. Burmistrz poinformował, że w ubiegłym tygodniu odbyła się kontrola
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Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na nieruchomości właściciela, oczekujemy na

protokół pokontrolny i na przyszły tydzień zapowiedziana jest kontrola Nadzoru Budowlanego. O

wynikach Burmistrz poinformuje Radę. W dalszym ciągu trwa analiza raportu, analiza prowadzona

zarówno przez instytut, jak i instytucje do tego powołane, oczekujemy na  wpływ dokumentów w tej

sprawie oraz prowadzimy analizy własne z wykorzystaniem udziału ekspertów.

Sekretarz Sylwia Pawlik dopowiedziała, że protokół z WIOŚ wpłynął dzisiaj. Z wiedzy jaką mam

WIOŚ wystąpił do inwestora o złożenie wyjaśnień, więc nie mamy żadnego rozstrzygnięcia.

Radny Robert  Kaśków zapytał,  czy  wiemy coś  o  działaniach  firmy Pro Tra  Building,  czy  po

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej był podejmowany kontakt z tą firmą od tego czasu? Bo dobrze

wiedzieć, co firma zamierza.

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że firma nie może uzyskać pozwolenia na budowę, tym

bardziej, że nie ma decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest to prawnie niemożliwe.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  próba  kontaktu  z  inwestorem  była,  natomiast

inwestor nie chciał się wypowiadać.

Radny Robert  Kaśków powiedział,  że  przy  takiej  skali  protestu  społecznego  firma  nawet  nie

zatrzymuje swoich działań to znaczy, że zmierza to do konfrontacji, a konfrontacja nigdy nie jest

dobra.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że my zmierzamy do wydania decyzji środowiskowej

prawidłowo przygotowanej.

Przewodniczący Rady powiedział,  że  rzeczywiście  inwestor  na  swojej  działce  wprowadza taki

zamęt, że mieszkańcy myślą, że ma już wszystkie pozwolenia. A tak nie jest.

Radny Robert Kaśków zapytał o kontakty z Komitetem Społecznym, czy były rozmowy i jakieś

ustalenia w tej kwestii zapadał?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest tylko jedno ustalenie, które zapadło, że rzetelnie

wykonam swoją pracę i wydana decyzja, która będzie zakończeniem całej procedury była wydana w

sposób właściwy i należyty. Społeczny komitet przyjął to do wiadomości.

Przewodniczący Rady powiedział, że również rozmawiał z przedstawicielami komitetu, to co mógł

zrobić i obiecał, to wykonał. Wystosował pismo do RDOŚ, włącznie z uchwałą Rady, która została

podjęta w dniu 21.02.2019r. W podobnym tonie pismo wraz z uchwałą wysłał do Sanepidu, również

przekazał pismo i prośbę o wyrażenie stanowiska do wszystkich zakładów pracy działających na

terenie  żarowskiej  strefy.  Wystąpił  do  Polskiego  Związku  Wędkarskiego  we  Wrocławiu,  że

inwestycja może zagrażać pobliskiej rzece. Do klubu ekologicznego także wystosował pismo, aby

nam pomogli w tej sprawie, coś wskazać lub podpowiedzieć. 

Radna Zuzanna Urbanik złożyła pismo na ręce Przewodniczącego Rady, które napisała sołtys wsi
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Bożanów do Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu o wydanie opinii.

Radny Robert  Kaśków zapytał  o  zmianę  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  jakie  kroki

zostały podjęte, bo to zostało obiecane mieszkańcom na nadzwyczajnej sesji?

Przewodniczący Rady powiedział, że nastąpi to w możliwym terminie, aby problem ten mógł być

rozwiązany, ale trzeba dać szansę wypowiedzenia się w tej kwestii.

Radna Zuzanna Urbanik zapytała jakie jest stanowisko Powiatu w tej kwestii?

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie wie jakie jest stanowisko Powiatu. Jest on stroną w

postępowaniu, ale na razie nie zajął stanowiska. Ważne by było, aby Powiat zajął takie stanowisko,

bo gmina Żarów leży w powiecie Świdnickim. I dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa ważne jest

aby Powiat zajął stanowisko.

Radny Mariusz Borowiec zapytał, czy możemy wystąpić z pismem do Rady Powiatu, aby zajął

stanowisko w sprawie?

Radny Robert  Kaśków powiedział,  że  należy  takie  pismo wystosować,  bo  rada  nie  podejmie

takiego tematu, bo inaczej wchodzimy w ich kompetencje, albo oni w nasze. Nie może być tak, że

poszczególne organy, czy Rady wchodzą sobie w kompetencje. Podał przykład Wałbrzycha, gdzie

Prezydent zmianą planu zagospodarowania przestrzennego pozbył się uciążliwej firmy.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że obecne postępowanie jest w oparciu o miejscowy plan

funkcjonujący w momencie prowadzenia postępowania, ono zmierza we właściwym kierunku i na

pewno  przyjdzie  ten  czas  kiedy  zaproponujemy  wprowadzenia  zmian  do  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego,  tak  żeby  ustrzec  się  w  przyszłości  podobnych  sytuacji.  Ten

pomysł realizowany ad hoc nie przyniósł by dobrych skutków.

Radny Norbert Gałązka powiedział, że radni podjęli pewne działania, które mogą być skuteczne.

Powiat z tego co kojarzę już dawno miał zgłoszoną tą sytuację.

Radny Robert Kaśków odpowiedział, jakby był informowany o pewnych działaniach, to na sesji

by nie pytał, dlatego jako radny domaga się informacji.  

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że działania są podejmowane każdego dnia. Przed chwilą

złożyłem Państwu  relację,  co  się  wydarzyło  w  zakresie  korespondencji.  Prowadzę  działania  w

kierunku takim aby były jak najskuteczniejsze.

Sekretarz Sywlia Pwlik powiedziała, że Burmistrz nie może mówić o etapach postępowania bo

radni nie są stroną w postępowaniu. Jak będzie udział społeczeństwa w postępowaniu to państwo

będą mogli brać udział. Burmistrz nie może opowiadać jakie zbiera dowody.

Radna Joanna Kaczorowska powiedziała, że postępowanie które się toczy to jedno, a informacje,

to drugie. Może więcej informacji w Gazecie Żarowskiej lub na stronie internetowej. Aby ten opór

radnych był zaznaczony, bo społeczeństwo od nas tego oczekuje.
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Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że w gazecie żarowskiej mogą być opisane działania rady i

to co rada robi, natomiast działania Burmistrza nie mogą być opisywane bo jest stroną.

Przewodniczący  Rady  zaproponował,  aby  co  było  i  jest  robione  dać  na  stronę  internetową,  a

później w Gazecie Żarowskiej, może być zrobiony ze mną wywiad i też mogę to powiedzieć.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik powiedziała,  aby  jeszcze  raz  opisać  procedurę,  bo  to  chciał  komitet

społeczny  i  to  jest  w  gazecie.  Jest  też  relacja  z  protestu  i  jest  stanowisko  Burmistrza.  My

poinformujemy jako organ strony przed wydaniem decyzji  na okres 7 dni i  kiedy będzie udział

społeczeństwa.

Radny Robert Kaśków  powiedział, że ma niedosyt wiedzy w tym temacie, chce żeby radni się

spotykali z burmistrzem  byli informowali. Bo teraz radny musi się tłumaczyć, a nie ma wiedzy w

tej kwestii.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, ze Radny nie ma większej kompetencji w przeprowadzaniu

decyzji  środowiskowej  niż  mieszkaniec.  Może  być  informowany  o  etapach  postępowania  tylko

wtedy, kiedy jest ten dostęp społeczeństwa.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że nie może przekazać informacji, bo prawo tego zabrania

oraz ze względu na dobro postępowania. 

Mieszkaniec  gminy zapytał,  cz  nie  można  by  było  zrobić  wspólnej  sesji  naszej  Rady  z  Radą

Powiatu? Aby zrobić wszystko i uruchomić wszystkich. Może zaprośmy ich do nas i zapytajmy o

ich stanowisko. Jako radni nie bierzcie sobie na barki tej trudnej sytuacji, tylko w Powiecie też są

nasi reprezentanci i wspólnie można coś ustalić.

Radny Robert Kaśków powiedział, że Powiat nie może wykonywać z własnej inicjatywy działań,

które należą do naszej kompetencji. Warto zwracać się do każdego, kto może nam pomóc. Zgadza

się z przedmówcą.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział,  że opinie,  czy stanowisko Rada Powiatu może

zabrać w każdej chwili i nikt nikomu nie wchodzi w kompetencje. W tym wypadku jest zasadne, aby

z  tymi  radnymi  powiatowymi,  którzy  są  naszymi  reprezentantami  spotkać  się,  porozmawiać  i

wprowadzić ich w tajniki. Jest obwodnica jeździ dużo samochodów, a będzie jeździło dużo więcej.

Radny Robert Kaśków powiedział, że to nie Powiat jest od rozwiązania naszego problemu, tylko

my.  Opinia,  decyzje  i  dalsze  kroki  to  dwie  różne  rzeczy.  Zwróćmy  się  do  Powiatu  z  prośbą,

spotkajmy się, załatwmy tą sprawę.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik powiedziała,  że  Powiat  jest  stroną  postępowania  i  to  nie  jest  żadne

wchodzenie w kompetencje. Powiat, jako organ ma swoją kompetencję, czyli wydanie pozwolenia

na budowę. Może to zrobić wtedy, kiedy dostanie naszą decyzję środowiskową, kiedy postępowanie

się zakończy.
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Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  nie  może  być  wchodzenie  sobie  w  kompetencje.

Kompetencją Burmistrza jest wydanie decyzji środowiskowej, natomiast kompetencją Powiatu jest

wydanie pozwolenia na budowę i to są dwie różne sprawy.

Radny Robert Kaśków powiedział, że nie powinniśmy tej odpowiedzialności przesuwać na Powiat.

Radny Norbert Gałązka powiedział, że czekamy na opinie dwóch instytucji, każdy z nas ma jakiś

pomysł. 

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  nie  chce  podważać  tu  żadnych  kompetencji,  ale

mieszkańców niepokoi to, co dzieje się na działce i to należy do służb kontrolnych podlegających

Staroście.

Radny Norbert Gałązka zapytał, ile razy było zgłaszane do Powiatu kontrole zgłaszane w związku

z ty co dzieje się na działce?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  były  kontrole,  ale  nie  ze  strony  Powiatu,  tylko

Głównego Inspektora Środowiska z udziałem pracownika gminy, wpłynął protokół i strona została

zawezwana do wyjaśnień. Kontrola dotycząca budowy na działce została zgłoszona do Powiatu w

grudniu i z mojej wiedzy jeszcze kontroli nie było.

Radny Robert Kaśków powiedział, że nie chce wejść z nikim w spór, ale działajmy wspólnie dla

dobra sprawy.

Radny Robert Kaśków zapytał o zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, o jakie zmiany

chodzi?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przygotuje szczegółową informację.

Radny  Robert  Kaśków zapytał  o  zarządzenie  w  sprawie  procedury  przeprowadzania  kontroli

spalania odpadów w paleniskach domowych oraz nieruchomości na terenach których prowadzona

jest działalność gospodarcza, co przewiduje to zarządzenie i jak ta kontrola ma wyglądać?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przygotuje szczegółową informację.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała  o prace projektowe wykonania  dokumentacji  dotyczącej

przebudowy dróg  dojazdowych  do  gruntów rolnych,  czy  to  są  te  drogi  dojazdowe do  gruntów

rolnych, wszystkie które zostały zgłoszone?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że co roku jest procedura zgłoszonych do Urzędu przez

zainteresowane  sołectwa drogi  dojazdowe do terenów gruntów rolnych.  W odniesieniu  do  tych

zgłoszonych dróg trzeba przygotować pewne prace projektowe.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała, czy mailem może otrzymać ten wykaz.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że może otrzymać.

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał  o  skład  osobowy  komisji  przetargowej  na  przeprowadzenie

przetargów  oraz  rokowań  na  sprzedaż,  oddawanie  w  użytkowanie  wieczyste,  dzierżawę
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nieruchomości  gruntowych  zabudowanych  i  niezabudowanych  stanowiących  własność  Gminy

Żarów?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że poinformuje.

Radny Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zarządzenie  w sprawie  ekwiwalentu  pieniężnego  za  pranie  i

naprawę odzieży roboczej, czy to jest dla pracowników Urzędu?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że to jest dla pracowników Urzędu, to jest BHP.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Rady

Sportu, czy jest powołana nowa Rada, czy tylko osoba na miejsce Przewodniczącego Rady Sportu?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  są  dwie  zmiany,  pierwsza,  to  w  miejsce

przedstawiciela TKKF Żarowskiego został powołany jego następca, a druga zmiana to wyłonienie

nowego Przewodniczącego, ale to już przez sam skład Rady Sportu. W dalszym ciągu Rada Sportu

jest 5-osobowa.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że te środki zostały podzielone na ten rok i wszystkie kluby

dostały więcej a Mrowiny mniej, dlaczego?

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  rozmawiał  z  Prezesem  i  ten  odpowiedział,  że  nie  mają

drużyny młodzieżowej.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w Radzie Sportu jest przedstawiciel LZS-ów i on to

z klubami konsultuje. Po to jest Rada Sportu, aby każdy z przedstawicieli uzgadniał i proponował

sposób podziału środków przewidzianych na sport na terenie naszej gminy.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, dlaczego Kalno ma o 2.000 więcej?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  taki  był  wniosek  wszystkich  klubów,  aby

przeprowadzić akcję letnią dla dzieci. W roku ubiegłym i roku obecnym mają na ten cel 500 zł,

ponieważ  Wierzbna  nie  zadeklarowała,  a  Kalno  zadeklarowało,  że  zorganizuje  akcję  letnią  za

Wierzbną, to te różnice wynikają właśnie z tego.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, o dwa nowe kluby, które powstały w Żarowie, co to są za kluby.

Radny Norbert Gałązka odpowiedział, że dla dzieci piłka nożna i kickboxing.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  rzeczywiście  powstały  te  dwa  nowe kluby.  My

dofinansowujemy do pracy z dziećmi.  Na pewno przydałoby się,  aby to dofinansowanie w tym

przypadku i każdym innym było zdecydowanie wyższe, bo mamy tę świadomość, że w żadnym z

klubów pomoc gminy nie zabezpiecza nawet 40,50, czasem 80% funkcjonowania. Tak jak było do

tej pory, jak powstawał nowy klub to wsparcie było symboliczne, które pozwoli np. na opłacenie

startu  w  zawodach,  jest  to  sygnalne.  Gdy  klub  w dalszych  latach  będzie  kontynuował  pracę  z

dziećmi, to będzie to na pewno docenione przez Radę Sportu.
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Więcej  pytań  do  przedmiotowego  sprawozdania  nie  było,  więc  Przewodniczący  obrad

przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. VI.  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.  Interpelacje  złożyli:  radna  Maria  Tomaszewska,  radna  Joanna  Kaczorowska,  radna

Barbara Zatoń, radny Bartosz Żurek oraz radny Roman Konieczny.

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

1. Przewodniczący Rady powiedział, że do Rady wpłynęła Uchwała XII/12/2019 z RIO w sprawie

opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie

Nr IV/19/2018 z dnia 27 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019. Opinia

jest pozytywna.

2. Przewodniczący Rady powiedział, że do Rady wpłynęła Uchwała XII/13/2019 z RIO w sprawie

opinii  o  prawidłowości  planowanej  kwoty długu przedstawionej  w uchwale  Rady Miejskiej   nr

IV/18/2018 z dnia 27 grudnia w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

oraz  uchwale  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  nr  IV/19/2018  z  dnia  27  grudnia  2018  r  w  sprawie

uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019. Opinia jest pozytywna.

3.   Przewodniczący Rady powiedział,  że  do  wiadomości  Radnych  Rady Miejskiej  w Żarowie

wpłynęło pismo od Stowarzyszenia „Nasz Kruków”– pismo było skierowane do Burmistrza dotyczy

sprzeciwu  wobec  planowanej  inwestycji  budowy  „Zakładu  dróg  wraz  z  infrastrukturą”.  Pismo

zostało odczytane.

4.  Przewodniczący Rady powiedział, że Radni i Burmistrz otrzymali z ZNP informację, że Zarząd

główny ZNP podjął uchwałę w sprawie sporu zbiorowego. Jako związek zawodowy domaga się

większych nakładów na oświatę, by samorządy dysponowały odpowiednimi środkami finansowymi.

5.  Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynął wniosek od Komitetu Społecznego Mieszkańców

„Nie dla asfaltowni w Żarowie”.  Wniosek przekazał w dniu 20.02.2019 r. do radcy prawnego z

prośbą o informację w tej sprawie. Na dniach otrzyma odpowiedź i przekażę wnioskującym.

6. Przewodniczący Rady powiedział, że do Burmistrza wpłynęło pismo od mieszkańców Łażan, w

którym poproszono też  o odczytanie go na  sesji.  Przewodniczący obrad odczytał  przedmiotowe

pismo.
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7.  Przewodniczący Rady powiedział,  że  od mieszkańców Przyłęgowa wpłynął  sprzeciw wobec

planowanej inwestycji. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 29

O zabranie głosu poprosiła  radna Maria Tomaszewska, która odczytała oświadczenie w sprawie

zwołania zebrania wiejskiego w Łażanach, protokół z zebrania wiejskiego w Łażanach oraz protokół

z zebrania wiejskiego w Krukowie. Protokoły stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30 i 31

Po zakończeniu  przedmiotowej  dyskusji Przewodniczący  Rady przeszedł  do  kolejnego  punktu

porządku obrad.

Ad.  VII. Przyjęcie protokołu Nr V/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16

stycznia 2019r.

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” (radny Mariusz Borowiec, radny

Norbert  Gałązka,  radna  Ewa Góźdź,  radna  Joanna  Kaczorowska,  radny  Robert  Kaśków,  radny

Roman Konieczny, radny Mieczysław Myrta,  radny Tadeusz Pudlik,  radna Maria Tomaszewska,

Radna Zuzanna Urbanik,  Radny Piotr  Zadrożny,  radna Barbara  Zatoń,  radny Bartosz  Żurek),  0

„przeciwko”, 0 „wstrzymujących się” Protokół Nr V/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia

16 stycznia 2019 roku został przyjęty przez radnych Rady Miejskiej w Żarowie. 

Ad VIII. Zakończenie obrad VII 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 lutego 2019 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam VII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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