
Protokół Nr VIII/2019

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 28 marca 2019 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 17:50

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę: „Otwieram VIII 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.

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

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki,  Skarbnik  Gminy  Renata  Dawlewicz,  Kierownik  Ośrodka

Pomocy Społecznej w Żarowie Małgorzata Siemińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie

Helena Słowik 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?

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  ponieważ  bardzo  ważnym  tematem  jest  temat

postępowania  związanego  z  planowaną  budową zakładu  dróg  i  jednocześnie  są  zainteresowani

mieszkańcy, to tę część sprawozdania z pracy Burmistrza chciałby przenieść na początek, a także w

związku  z  obecnością  pani  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  poruszyć  temat  związany  z

zapowiedzianymi strajkami w szkole. Po przekazaniu informacji w obu sprawach pozostała część

sprawozdania z pracy burmistrza odbędzie się w normalnym trybie.

Pytań do porządku obrad nie było,  więc  Przewodniczący Rady powiedział,  że porządek obrad

pozostaje bez zmian po czym poprosił Burmistrza o zabranie głosu.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w okresie od ostatniej sesji Rady Miejskiej w temacie

związanym z  planowaną  budową zakładu  dróg  wpłynęło  bardzo  wiele  dokumentów i  chciałby
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przedstawić ten zakres dokumentów i spraw, które wpłynęły. 

Mianowice w dniu 28.02.2019r. otrzymaliśmy protokół oględzin Dolnośląskiego Wojewódzkiego

Inspektora  Ochrony  Środowiska  na  działce  inwestora,  w  którym  to  protokole  między  innymi

stwierdzono łącznie na działce 363/2 sześć pryzm, które zostały ponumerowane i oznaczone na

załączonej  mapce.  W zakresie  stwierdzonych pryzm odpadów toczone jest  postępowanie.  Będę

Państwa informował o tym, co będzie się działo w tym temacie dalej.

Następnie, jako strona, Thermaflex w dniu 28.02.2019r. wyraził wyraźny sprzeciw przeciwko tej

inwestycji, bardzo szeroko go argumentując. 

W dniu 1 marca inwestor Pro Tra Building wystosował pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska we Wrocławiu do wiadomości Burmistrza (pismo zostało odczytane). 

W dniu 6 marca Burmistrz wystosował pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

informując, że organ przychyla się do wniosku w zawartym w sporządzonym koreferacie do raportu

oddziaływania na środowisko, gdyż takie było zapytanie RDOŚ, jaki jest cel tego koreferatu. 

W  dniu  11  marca  wpłynął  do  Burmistrza  wniosek  o  wszczęcie  z  urzędu  postępowania

administracyjnego  i  wydanie  decyzji  nakazującej  posiadaczowi  odpadów  usunięcie  odpadów  z

miejsca nie przeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.  Ten wniosek jest  zasadny,

niemniej jednak postępowanie w tej sprawie będzie jak najbardziej zasadne w momencie, kiedy od

Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  otrzymamy  raport  z  określeniem  ostatecznym

rodzaju  i  wielkości  odpadów zgromadzonych  na  działce,  tak  żeby  to  postępowanie  mogło  być

merytoryczne. 

Dwóch  mieszkańców  zwróciło  się  z  wnioskiem  o  uznanie  ich  za  strony,  wystosowaliśmy  do

mieszkańców pismo o uzupełnienie dokumentów. 

Następnie 13 marca 2019 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przekazał nam relacje

z przebiegu własnej kontroli na terenie działki, między innymi stwierdzając, że na jej terenie są

zlokalizowane  kontenery  biurowe,  magazynowe,  wykonane  bez  zgłoszenia  oraz  oświetlenie

zewnętrzne wykonane bez pozwolenia na budowę, a także że w hałdach zgromadzone są różnego

rodzaju odpady, frez asfaltowy w dużych ilościach, różne frakcje, gruz z budowy itd.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przesłał w dniu 8 marca informację o tym fakcie do

Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Delegatura  Wałbrzych  celem podjęcia  działań

zgodnie z właściwością rzeczową, a także odnosząc się do kwestii związanej z wykonaną w obrębie

działki  niwelacją  terenu.  Państwowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  stwierdził,  że  roboty

polegające na  wykonaniu  niwelacji  terenu należy kwalifikować jako prace  przygotowawcze w

rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. Burmistrz nie zgodzi się z tą tezą, wysyłając w dniu 25

marca  2019  roku  pismo  do  Państwowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  argumentując,  że

roboty  te  były  robotami  przygotowawczymi,  ale  ściśle  powiązanymi  z  wykonanymi  pracami  i
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robotami budowlanymi stwierdzonymi w trakcie kontroli przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Oczekujemy na odpowiedź. 

W dniu 22 marca wystosowałem do firmy Pro Tra Building pismo w nawiązaniu do informacji

otrzymanej od Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W piśmie występuję o wykonanie

opracowania  przez  odpowiednie  uprawnione  służby.  Jest  to  zgodne  z  kompetencją  Burmistrza.

Właściciel  działki  jest  zobowiązany  do określenia  skutków przekształcenia  wysokościowego  w

kontekście wód opadowych i odpływowych. 

Następnie  w  dniu  18  marca  Dolnośląski  Inspektor  Ochrony  Środowiska  wystąpił  pismem  do

Burmistrza  z  prośbą  o  podjęcie  działań  w  związku  ze  składowaniem  na  działce  frezowiny

niewiadomego pochodzenia oraz powiadomił o wezwaniu firmę. 

Następnie firma udzieliła odpowiedzi do koreferatu i w dniu 18 marca zostały one przesłane do

Inspektora  Sanitarnego do wiadomości  Burmistrza.  Te  odpowiedzi  są,  burmistrz  ich  nie  będzie

oceniał, należy poczekać na ocenę odpowiednich instytucji. 

W dniu 21 marca 2019 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wystąpił o

dodatkowe wyjaśnienia do firmy w bardzo istotnych elementach. Te wyjaśnienia do wiadomości

otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym, to są kolejne dokumenty, które wpłynęły. 

W dniu 19 marca wystosowałem pismo do Pana Posła Wojciecha Murdzka oraz drugie pismo do

Pani Poseł Anny Zalewskiej z prośbą o stosowną interpelację sejmową, w związku z prowadzoną

inwestycją i wątpliwościami zasadniczymi, co do sposobu lokalizowania tego typu przedsięwzięć

szczególnie uwzględniając odległości do terenów zabudowanych. Oprócz interpelacji do Posłów z

naszego  terenu  Burmistrz  wystąpił  do  siedmiu  wójtów,  burmistrzów i  prezydentów,  na  terenie

których podobne problemy występowały na terenie  całej  Polski  z  pismem o podjęcie  działań i

zwrócenie się w tej samej sprawie do posłów z ich regionów. To są sprawy, które wydarzyły się w

międzyczasie.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział,  że  drugim ważnym tematem jest  „strajk w szkołach”

opisał sytuację, jak ona wygląda w gminie i jak przebiegły referenda strajkowe. Osobne referendum

strajkowe przeprowadza Związek Solidarność,  którego wyniki  mamy poznać  do jutra.  Możemy

spodziewać się dwóch sytuacji, w pierwszej, że dzieci będą mogły wejść na teren szkoły lub druga,

w  której  będzie  to  strajk  okupacyjny,  wtedy  udostępnimy  nasze  obiekty  gminne:  GCKiS,

Biblioteka, sala sportowa przy Armii Krajowej 54, świetlice wiejskie, gdzie dzieci będą mogły być.

Burmistrz poprosił Panią Dyrektor, aby zabrała głos w temacie i przybliżyła szczegóły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie Helena Słowik powiedziała, że ciągle mamy nadzieję,

że strajk nie zostanie rozpoczęty i że wszyscy, którzy o tym decydują zastanowią się nad sytuacją.

Ostatnia szansa to jest  1 kwietnia.  Dzisiaj nie ma żadnych konkretów, wtedy ma być spotkanie

przedstawicieli  rządu ze związkami zawodowymi.  W momencie kiedy rozpocznie się  strajk we
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wszystkich budynkach szkół, w których nauczyciele opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku

będą powołane komisje trzyosobowe związków zawodowych. 

Już dzisiaj wysłaliśmy do rodziców naszej szkoły informację o planowanym strajku, że odbędzie się

w  terminie  od  8  kwietnia  do  odwołania  (pismo  zostało  odczytane).  Jesteśmy  w  stanie

zagwarantować opiekę naszym dzieciom. Na 7 dni przed planowanym strajkiem rodzice powinni

być powiadomieni i to rodzice podejmą decyzję, do której są uprawnieni, że w sytuacji, kiedy dzieci

nie będą miały zapewnionej opieki wg oceny rodzica, to mają prawo wziąć zasiłek, urlop płatny na

opiekę nad swoim dzieckiem. 

Nie mogą brać udziału w strajku katecheci i Dyrektorzy szkół, każdy z innej podstawy prawnej i te

osoby mogą sprawować opiekę nad dziećmi. Jedno jest pewne wszyscy przychodzą do szkoły i są w

szkole. Pracownicy oświaty za czas strajku nie otrzymują wynagrodzenia, za każdy dzień. 

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że Gmina wystąpiła o wsparcie Policji, aby w tym czasie

szybciej reagować na grupki dzieci, czy młodzieży. Liczę na to, że Policja będzie w terenie i będzie

na bżąco reagowała na zagrożenia.

Dyrektor  szkoły  Helena  Słowik dopowiedziała,  że  równolegle  przygotowują  się  na

przeprowadzenie egzaminów i  niedopuszczalne jest  to,  czy rozporządzenie wejdzie,  czy nie,  że

mamy  zatrudniać  emerytów  czy  osoby  które  nie  są  nauczycielami.  Egzaminy  nie  mogą  być

przeprowadzone przez ludzi, którzy nie są do tego przygotowani.

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że autobusy dowożące dzieci będą jeździły. One muszą

być, nawet jeśli będą jechały puste. Jeżeli chodzi o referendum, podzieliliśmy informację na dwie

części pracownicy szkół gminnych, prowadzonych przez Gminę i pracownicy szkoły prowadzonej

przez Starostwo, nie dotyczy to szkoły w Zastrużu, w przedszkolach nie było referendum.

Przewodniczący Rady podziękował przedmówcom i przekazał informację dotyczącą działań Rady

w związku z planowaną budową zakładu dróg:

 Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Zdrowia i  Porządku Publicznego wydała

opinię  w  tej  sprawie.  Komisja  wyraziła  stanowczy  sprzeciw.  Stanowisko  przekazano

Burmistrzowi i umieszczone je na stronie internetowej,

 Zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 21.02.2019r. Rada

Miejska w Żarowie przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec

inwestycji,

 Wystosowano pismo wraz z uchwałą wyrażającą sprzeciw do RDOŚ o wnikliwe rozpatrzenie

raportu inwestora,

 Przewodniczący  Rady wystosował pismo wraz z uchwałą wyrażającą sprzeciw do Sanepidu

o wnikliwe rozpatrzenie raportu inwestora,

 Wystosowano  pismo  do  Okręgowego  Koła  Wędkarskiego  we  Wrocławiu,  by  wyrazili
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stanowisko w sprawie inwestycji, gdyż zarybiają rzekę Strzegomkę, a planowana inwestycja

jest  100 m od oddziaływań zakładu.  Zostało  to  zrobione  po  wcześniejszym kontakcie  z

Kołem w Żarowie i otrzymaniem od nich pisma, w którym wyrażają sprzeciw,

 Przewodniczący Radny wystosował pisma o zajęcie stanowiska do wszystkich zakładów w

Żarowskiej Strefie Ekonomicznej, przychodzą odpowiedzi, w których są zapisy o sprzeciwie,

ale i informacje, że firmy nie zajmą stanowiska w sprawie,

 Przewodniczący  Rady  uczestniczył  z  przedstawicielami  Komitetu  Protestacyjnego  w

spotkaniu  w  RDOŚ  we  Wrocławiu,  gdzie  przekazał  informację,  jak  ważna  jest  dla  nas

wszystkich Opinia tej instytucji, przed wydaniem przez organ decyzji,

 Wystosowano pismo do Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego we Wrocławiu z prośbą o

pomoc w znalezieniu stowarzyszeń, które mogłyby zająć stanowisko. Uzyskano odpowiedź,

że Klub po dostarczeniu dokumentów nie wyklucza być stroną w postępowaniu. 

 Napisano pismo do Fundacji WWF Polska  w Warszawie – to organizacja pozarządowa i

ekologiczna o charakterze międzynarodowym. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji

środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii

z przyrodą. 

 Wystosowano również pismo do Prezesa Przedsiębiorstwa Wodno - Ściekowego Sp. z o.o w

Żarowie, o zajęcie stanowiska. 

 Napisano również do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce – oddział w Świdnicy,

a  także  do  Zarządu  Dolnośląskiej  Izby  Rolniczej  o  wydanie  opinii  –  we  współpracy  z

sołtysem  Bożanowa,  do  Ministerstwa   Środowiska,  Narodowego  Funduszu  Ochrony

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  Służby  Drogowej  Powiatu  Świdnickiego  oraz  Urzędu

Dozoru  Technicznego.  Wszystkie  te  pisma  są  w  naszej  dokumentacji,  czekamy  na

odpowiedzi. 

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. określenia  szczegółowych warunków przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od

opłat,  jak  również  tryb  ich  pobierania.  Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do

niniejszego  protokołu.

Załącznik nr 3

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

projektu uchwały?

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Maria  Tomaszewska powiedziała,  że
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Komisja na posiedzeniu przeanalizowała bardzo dokładnie cały projekt uchwały z równoczesnym

omówieniem go przez Kierownika OPS w Żarowie, która przedstawiła kwoty za usługi opiekuńcze

dla osoby samotnej i dla osoby w rodzinie, kalkulacje kosztów usług opiekuńczych w 2018 roku, w

roku 2019 oraz odpłatności za usługi opiekuńcze w gminach ościennych. Jako komisja zwróciliśmy

uwagę na bardzo wysoki miesięczny koszt pobytu mieszkańca w DPS wynoszący około 3.500 zł.

Osoby  kierowane  do  DPS  to  przeważnie  osoby  samotne,  posiadające  niskie  dochody,  a  więc

większą część dochodów ponosi gmina. Przeciętna dopłata gminy za jednego mieszkańca to kwota

2.300 zł, w 2018 roku opłaty za pobyt w DPS wynosiły 512.900 zł, na rok 2019 zaplanowano na

opłaty w DPS kwotę 622.800 zł. Zaangażowanie z dzień dzisiejszy wynosi 701.300 zł, co oznacza

brak 80.000 zł . Komisja zwróciła szczególną uwagę na zbyt niski pełny koszt jednej godziny usługi

opiekuńczej  i  specjalistycznych  usług  opiekuńczych,  które  od  roku 1999  wynosi  13,24  zł  i  tu

wystąpiliśmy  z  wnioskiem,  aby  tą  kwotę  podnieść  do  kwoty  20,00  zł.  Również  na  łączonym

posiedzeniu komisji zgłosiliśmy ten wniosek. 

Jako Komisja ds. Budżetu i Gospodarki zgłaszamy wniosek, aby w załączniku do przedmiotowego

projektu uchwały w pkt 1, gdzie jest napisane: „Pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych i

specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi…” wpisać kwotę „20,00 zł”.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania wniosku Komisji .W wyniku głosowania przy 15

głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” wniosek został przyjęty. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady  zapytał o opinię

komisje.

Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mari Tomaszewska powiedziała, że komisja

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

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

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 15

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

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla  osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz

szczegółowe  warunki  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od  opłat,  jak  również  tryb  ich

pobierania, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Przedmiotowa uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
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opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 6

Uchwała nr VIII/38/2019

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

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

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

projektu uchwały?

Radny Tadeusz  Pudlik zauważył  w  uzasadnieniu  w  pierwszym rozdziale,  że  jest  pomyłka  w

kwocie.  Radny  zapytał,  dlaczego  po  zsumowaniu  tych  kwot  nie  wychodzi  wartość,  która  jest

napisana.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że są tu poruszone dwa aspekty. Zmniejszenie kwoty

dotacji z Powiatu jest na wskutek uzgodnień tegorocznych. Powiat będzie realizował wybrane z

zadań i sam ze swoich środków. Nie będzie przekazywał, jak w roku 2017, 2016, czy 2015 kwot do

naszego  budżetu.  My  zlecamy  wszystkie  zadania.  Powiat  wyraził  chęć  kontynuacji  budowy

chodnika dla Łażan we własnym zakresie i środki w wysokości 34 tys. przewiduje na wykonanie

tego zadania, dlatego zdejmujemy to z własnego budżetu. Jeśli chodzi o sumę kwot, to niektóre te

kwoty są z funduszu sołeckiego, to są pokazane środki zadysponowane przez poszczególne wioski

na  budowę  poszczególnych  części  chodników,  przy  czym  trzymamy  się  tu  zasady  tej,  która

funkcjonowała przez wszystkie lata do tej pory. Zadania związane z bezpieczeństwem, dodatkowo

zasilamy wprost z budżetu gminy już bez środków z funduszu sołeckiego, średnio mnożąc tą kwotę

razy 3.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zmniejszenie kwoty części subwencji oświatowej, dlaczego tak

dużo?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  to  jest  sytuacja,  która  występuje  w  tym  roku

jednostkowo. Otóż Minister finansów szacując dochody subwencji oświatowej dla gminy wyliczył

według uczniów uczących się w roku ubiegłym, nie wziął pod uwagę uczniów uczących się od

września.  Odchodzą  dwa  roczniki  uczące  się  w tym roku.  Ilość  uczniów od września  nam się

zmniejszy,  stąd  też  musi  być  zmniejszona  subwencja.  Jest  to  korekta  Ministerstwa  związana

dokładnie z tym wyliczeniem. 

Radny zapyta, ile wynosi dopłata do oświaty?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ponad 7 mln zł.
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Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie planu w związku ze zwrotami dotacji przez kluby

sportowe, jakie kluby zrezygnowały?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  chodzi  tu  o  niewykorzystane  kwoty  w  roku

ubiegłym przez dwa kluby ULKS Zielony Dąb i LKS Wierzbianka.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, o zmniejszenie planu wydatków na budowę estakady w Żarowie,

czy rezygnujemy z tego zadania?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że odbyło się spotkanie z Dyrektorami PKP i mamy

taką oto sytuację, że projektant drogowy gminny musi być bezwzględnie w pełnym kontakcie z

projektantem  służb  kolejowych,  ponieważ  podpory  estakady  znajdą  się  na  terenie  kolejowym.

Tymczasem PKP odstąpiło od umowy ze swoją firmą projektową i dopóki nie nastąpi wyłonienie

nowej firmy projektowej i przystąpienie do zadania przez PKP nasz projektant nie może nic zrobić.

Nie może w żaden sposób uzgodnić lokalizacji,  gdyż projekt  kolejowy dopiero będzie  określał

ostateczną lokalizację urządzeń kolejowych związaną z wybudowaniem przejścia podziemnego i

związaną z wykonaniem nowego peronu. Póki tego nie będzie my musimy zawiesić prace.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zmniejszenie  wydatków  zabezpieczonych  na  modernizację

instalacji c.o. w UM w Żarowie.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że musimy poczynić oszczędności i musimy to zrobić ze

środków bieżących. Jeżeli w przeciągu roku będziemy mieli dodatkowe dochody z różnych źródeł,

to  będziemy  te  zadania  przywracali.  Teraz  musimy  zrobić  korektę  zgodnie  z  wielkością

przewidywanego budżetu i tych korekt jest więcej.

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał  o  zmniejszenie  planu  wydatków  zabezpieczonego  na

wynagrodzenia pracowników robót publicznych.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że plan był w odniesieniu do 10 pracowników robót

publicznych, natomiast skierowano do nas 8 pracowników. Stąd ta korekta.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zmniejszenie  planu  wydatków  zabezpieczony  na  budowę

ogrodzeń placów zabaw. Czy mieszkańcy obok tego parku przy cmentarzu Armii Radzieckiej mogą

liczyć w tym roku na plac zabaw?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że czekamy na ogłoszenie konkursu, mamy nadzieję,

że zapowiedziany w zeszłym roku konkurs dotyczący nowych terenów rekreacyjnych na terenach

wiosek i miast będzie kontynuowany w tym roku i czekamy na ogłoszenie, żeby poskładać wnioski

do tego konkursu rządowego. Takich miejsc mamy wytypowanych trzy w naszym mieście.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała czy są  przewidziane place zabaw na terenach wiejskich?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli chodzi o tereny wiejskie w roku ubiegłym

zebraliśmy 5 takich terenów i  to  były decyzje po ogłoszeniu konkursu.  Zbierała  się  wioska  na

zebraniu wiejskim i nastąpiło  przesunięcie części środków w ramach funduszu sołeckiego. Drugą
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część dorzucaliśmy z budżetu gminy, abyśmy mogli wystartować. Jeżeli będzie to ogłoszone, to

również wystąpimy z takim zapytaniem do Sołtysów i Rad Sołeckich.

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  że  my  i  tak  mało  ucierpieliśmy,  jeżeli  chodzi  o  zmianę

subwencji.  Powiat  otrzymał subwencję  mniejszą  o 1.400.000 zł,  niż  przewidywana.  Nie chodzi

tylko o to,  że zmienia się liczba uczniów, tylko zmieniono sposób liczenia subwencji  i  zmiana

sposobu wyliczenia subwencji powoduje, że kwota na jednego ucznia się zmniejsza z 5.500 zł o

parę setek poniżej.  Ministerstwo tłumaczy się tym, że rośnie ilość i  koszty związane z dziećmi

dysfunkcyjnymi. Radny powiedział, że cieszy się z tego powodu, że wycofujemy się z planów i

wydatków na budowę estakady w Żarowie. Od samego początku twierdził i takie było stanowisko

razem z radną Joanną Kaczorowską, że czas wdrożyć strategię oszczędnościową i ostrożnościową,

bo sytuacja naszego budżetu wcale nie jest tak kolorowa, jakby się wydawało. Te 20.000 zł to tylko

plan, natomiast estakada to kilka milionów. Na ten moment nas na to nie stać, dobrze, że czekamy z

realizacją.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że u nas korekta subwencji wynikała z ilości uczniów.

Jeżeli  chodzi  o  estakadę,  to  dokumentację  trzeba  zrobić.  Oczywiście,  że  nie  będzie  nas  stać

wybudować z własnych środków, ale przy dotacji 70, czy 80% będzie to realne. Natomiast jeśli

chodzi  o  samą  realizację  to  nie  ten  rok.  Zakładając  że  PKP w  przyszłym  roku  przystąpi  do

projektowania, to mogą to być 4 lata.

Radny Waldemar Ganczarek powiedział, że dogłębnie zostało to przeanalizowane i omawiane na

klubie i nie tylko radny Kaśków o tym mówił, to wszystko będzie zależało od potrzeb jakie gmina

będzie miała i w jakim czasie stać nas będzie na tą inwestycję

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  że  nie  jest  przeciwny  budowie  estakady,  tak  jak  nie  był

przeciwny budowie basenu, przeciwny byłem aquaparkowi za 30 parę milionów, co innego basen

szkolny, przyszkolny za 9 mln zł. Podobnie z estakadą, są takie momenty, kiedy nas stać na wydatek

kilku milionów i są takie momenty, kiedy wydatki są wyższe i trzeba sobie powiedzieć nie w tym

momencie. Ja jestem przekonany, że zrobimy to w przyszłości. Natomiast, jeżeli wydalibyśmy teraz

20.000 zł na dokumentację projektową, to ona będzie wymagała aktualizacji i kolejne 15.000 zł

trzeba będzie wydać za trzy lata, żeby to zaktualizować. Uważam, że pamiętając o tym pomyśle

poczekajmy do momentu, kiedy realne stanie się realizowanie tej inwestycji.

Przewodniczący Rady dodał, że jeśli będziemy mieli szansę na wykorzystanie 70-80% dotacji z

różnych programów, to warto to przedsięwzięcie zrealizować. Dzisiaj musimy poczekać.

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.
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Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 15 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 VIII/39/2019

Pkt 3.  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?

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 15 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 11

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Uchwała nr VIII/40/2019

Pkt 4.  wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji  projektu pn.

„Wymiana  wysokoemisyjnych  źródeł  ciepła  w  budynkach  i  lokalach  mieszkalnych  na  terenie

wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

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

projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział, że udało nam się dzięki pozyskaniu przez Aglomerację
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Wałbrzyską dołączyć do gmin, które już w tym projekcie uczestniczyły, zostaliśmy zaproszeni wraz

z  sześcioma  innymi  gminami  i  jest  to  projekt  najbardziej  atrakcyjny  finansowo  dla  naszych

mieszkańców.

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

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

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  komisja  zaopiniowała  pozytywnie  projekt

omawianej uchwały.

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

wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana

wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin

Aglomeracji Wałbrzyskiej” została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 14

Przedmiotowa uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do

realizacji  projektu  pn.  „Wymiana  wysokoemisyjnych  źródeł  ciepła  w  budynkach  i  lokalach

mieszkalnych  na  terenie  wybranych  gmin  Aglomeracji  Wałbrzyskiej”  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Uchwała nr VIII/41/2019

Pkt 5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt  na  terenie  Gminy  Żarów  w  2019  roku”.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

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

projektu uchwały?

Radny Robert Kaśków powiedział, że na komisji postulowaliśmy i był to wniosek radnej Joanny

Kaczorowskiej, aby dokonać pewnej korekty zapisu § 4 pkt 3, a nie dostaliśmy autopoprawki.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  tu  chodzi  o  to,  aby  ten  punkt  otrzymał  brzmienie:

„zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych przez wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji

realizowane za pośrednictwem „Przychodni Weterynaryjnej Centrum Zdrowia Małych Zwierząt”.

Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania  przedmiotowego  wniosku Komisji,  w wyniku

którego przy 15 głosach „za”, 0 „przeciwko” i 0 „wstrzymujących się” wniosek o wprowadzenie
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zmian do § 4 pkt 3 został przyjęty. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że został zapoznany z drugim wnioskiem komisji i tutaj

ma odmienne zdanie. W § 4 pkt 4 zaproponowaliście, aby wsparcie gminy poprzez zakup karmy

przekazywanej dla zwierząt do adopcji było jednorazowe. Tymczasem zajmują się tym organizacje

non profit dla których jest to takie rzeczywiste wsparcie z naszej strony, że szukając chętnych do

adopcji tą karmę kupujemy. Te organizacje wielokrotnie w ciągu roku biorą te zwierzaki od nas

kierowane do schronisk i za każdym razem trzeba im pomóc, nie tylko jeden raz w roku. Stąd też

moja propozycja, żeby utrzymać ten zapis.

Radny Robert Kaśków powiedział, że nie pamięta, aby taki wniosek padł na komisji.

Radny Mieczysław Myrta powiedział, że wszystkie nasze sugestie przedstawiliśmy pracownikowi 

Urzędu o wprowadzenie, jeżeli to jest możliwe.

Radna Joanna Kaczorowska dopowiedziała, że pracownik Urzędu powiedział, aby zachęcić ludzi

do tego, aby adoptowali te zwierzęta, to jednorazowo gmina może ich wspomóc. Chodziło nam o to,

żeby to było jasne, że jeżeli ktoś z mieszkańców będzie chciał zaadoptować psa, to żeby wiedział,

że ta karma może być jednorazową pomocą. Tak zrozumieliśmy to, co nam pracownik przekazał. W

związku z tym ewentualnie zaproponowaliśmy, żeby tutaj wyraźnie to zaznaczyć. Więc to jest jakieś

nieporozumienie w tym układzie.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że patrząc na odbiorcę tego pieska macie Państwo rację,

patrząc  na  stowarzyszenia  non  profit  to  ten  zapis  mógłby  blokować,  jakby  był  poprawiony  i

zmieniony. Prośba Burmistrza jest taka, aby zostawić tak jak jest.

Radni zgodzili się z Burmistrzem.

Burmistrz  Leszek  Michalak dopowiedział,  że  został  wychwycony  chochlik  komputerowy  w

paragrafach i od rozdziału 3 należy poprawić numerację paragrafów.

Radna Zuzanna Urbanik zapytała odnośnie bezdomności zwierząt gospodarskich,  jak wygląda

procedura? Kto przyjeżdża, kto zabiera, w jaki sposób?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  od  kilku  lat  to  gospodarstwo  jest  wskazane  w

uchwale,  ten  właściciel  deklaruje  chęć  nieodpłatnego  przetrzymania  do  czasu  znalezienia

właściciela,  natomiast  „dostawcą”  w  tym  momencie,  jeżeli  zwierzę  ucierpiało  są  służby

weterynaryjne, natomiast jeżeli zwierzę uciekło najczęściej jest na terenie tej miejscowości i ludzie

wiedzą  czyje  jest,  ale  mamy  obowiązek  zabezpieczyć  się  w  uchwale  w sytuacji,  w której  np.

doszłoby do kolizji samochodów przewożących, wówczas musi wystąpić służba weterynaryjna i

ona musi mieć informację, gdzie ma być dostarczone dane zwierzę.

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

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa,  Zdrowia  i  Porządku
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Publicznego Mieczysław Myrta  powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy

projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

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

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Żarów w 2019 roku” została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Przedmiotowa uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2019 roku” stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Uchwała nr VIII/42/2019

Pkt 6. wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy Żarów z przeznaczeniem

pod  lokalizację  odnawialnych  źródeł  energii.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

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

uchwały?

Radna Barbara Zatoń zapytała o odnawialne źródła energii,  jak jest  na terenie naszej gminy?

Radna poprosiła o przybliżenie sytuacji.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że patrząc na stronę biznesową jest to bardzo opłacalne

przedsięwzięcie zwracające nam się po kilku latach i następnie stwarzające dochody. Tu mówimy o

instalacjach solarnych.  W związku z tym, że Gmina pewnie w ciągu roku zafunkcjonuje już w

ramach  tego  funkcjonującego  klastra  energii  należy  się  spodziewać,  że  będą  się  zgłaszali

przedsiębiorcy  chcący  produkować  np.  energię  solarną  do  właścicieli  pól,  tam  gdzie  mają  to

nachylenie południowe, pd – wsch, pd-zach. Już zgłosiła się firma chcąca dzierżawić pod te solary

do jednego z właścicieli na terenie naszej gminy, do tego co  właśnie posiada grunty na stoku o

nachyleniu  południowym.  Za  dwa,  trzy  miesiące  będziecie  Państwo  uchwalali  studium

zagospodarowania przestrzennego i bardzo ważne jest to, aby ta informacja dotarła do szerokiej

części właścicieli gospodarstw rolnych, że jeżeli są i przewidują, że są zainteresowani, żeby mogli

przyjść dopytać, jak to wygląda w sytuacji ich pól.

Radny Waldemar Ganczarek zapytał, czy jest policzone wstępnie jakie korzyści Gmina będzie

miała?
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Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  bazując  na  tych  stawkach,  które  funkcjonują

szacujemy, że roczny dochód z około 10 ha przeznaczonych przez gminę na ten cel będzie to kwota

około 250.000 zł po stronie dochodów bieżących.

Radna Zuzanna Urbanik zapytała, czy gmina przystępując do tego programu ponosi z tego tytułu

jakieś koszty?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  naszym  kosztem  jest  ustanowienie  studium

zagospodarowania  przestrzennego,  a  potem  miejscowych  planów.  Kosztem  gminy  jest

przygotowanie terenu w zakresie planistycznym.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała,  w jaki sposób gmina rozpropaguje informację odnośnie

koncepcji klastru wśród mieszkańców?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że organizator klastru to jest ten sam, co dla Jeleniej

Góry,  Zgorzelca  i  w  Legnicy.  Działający  na  tym  terenie  jednoznacznie  zadeklarował,  że  po

uprawomocnieniu  rejestracji  firmy  prowadzącej  klaster  zorganizuje  cykl  szkoleń.  Jest  duże

zainteresowanie tym tematem. Informację skondensowaną spróbujemy przygotować i umieścić na

naszej stronie internetowej.

Radny Bartosz Żurek zapytał, jakie będą korzyści dla mieszkańców, np. w postaci tańszej energii,

czy są jakieś szanse?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  ideą  rejestrowanych  w  ministerstwie

przedsiębiorstw,  klastrów  energetyki  jest  prawo  do  obrotu,  czyli  zarówno  kupowania

wyprodukowanej energii od podmiotów dużych, małych, średnich i sprzedaż zainteresowanym na

terenie  klastra,  czyli  tych  naszych  czterech  gmin.  Natomiast  gmina  nie  uczestniczy  w  obrocie

energią. Koordynator klastra, to będzie upoważniona jednostka, po certyfikacji w ministerstwie do

bycia spółką zarządzającą i prowadzącą obrót energii na korzystniejszych warunkach, niż są dzisiaj.

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

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

wyrażenia zgody na wieloletnią  dzierżawę nieruchomości  Gminy Żarów z przeznaczeniem pod

lokalizację odnawialnych źródeł energii została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

Przedmiotowa uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy

Żarów  z  przeznaczeniem  pod  lokalizację  odnawialnych  źródeł  energii  stanowi  załącznik  do
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niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

Uchwała nr VIII/43/2019

Pkt 7. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

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

projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że do dzisiaj czekaliśmy na opinię Sanepidu, która jest

obowiązkowa, dzisiaj wpłynęła i jest pozytywna. Będę prosił o podjęcie uchwały w niezmienionej

formie,  ponieważ  Sanepid  jednocześnie  wskazuje,  że  powinniśmy  dokonać  przesegregowania

kolejności w samej uchwale, a ponieważ jest potrzeba podjęcia samej uchwały, to taką deklarację do

Sanepidu przekażemy. Nie ma uwag merytorycznych, tylko porządkowe. Na kolejnej sesji Rady

dokonamy przyporządkowania zgodnie z wytycznymi Sanepidu.

Radny Tadeusz  Pudlik dopytał  odnośnie  selektywnej  segregacji,  która  została  zawarta  w §  3,

odnośnie  podmiotu  uprawnionego,  odpadów  ulegających  biodegradacji,  mebli  i  odpadów

wielkogabarytowych,  zużytych  opon  do  samochodów  osobowych,  braku  możliwości

kompostowania i przekazywania do punktu selektywnego zbierania odpadów.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ten regulamin przygotowujemy pod przetarg, gdyż

czeka nas  wyłonienie firmy obsługującej  nas  na nowych zasadach,  zgodnie z  nową ustawą,  od

sierpnia  lub  września,  gdyż  tak  upływa  umowa  podpisana  z  dotychczas  firmą  obsługującą.

Ponieważ pozmieniały się przepisy, musimy dostosować regulamin do przepisów. Ten regulamin nie

dotyczy firmy dzisiaj obsługującej, pokazuje czego będziemy oczekiwać od firmy oferującej usługę

na naszym terenie po nowym przetargu. Wielkość kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów na

szkło,  makulaturę  i  inne  odpady  selektywne  zostaje  określona  wielkością  1500L,  będziemy

oczekiwali ulokowania kontenerów przez firmę, która wygra przetarg.

Radna  Zuzanna  Urbanik zapytała,  czy  wzrost  opłat  za  śmieci  jest  spowodowana  opłatą

środowiskową?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przede wszystkim opłatą środowiskową, która jest

pobierana na wysypisku.

Więcej  głosów w dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i  zapytał  o

opinię Komisję.

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

Publicznego Mieczysław Myrta  powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy

projekt uchwały.
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Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

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

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów została przyjęta. Głosowanie

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Przedmiotowa uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Żarów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Uchwała nr VIII/44/2019

Pkt 8. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

stawki tej opłaty. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały był  analizowany  na

komisjach łączonych w dniu 14.02.2019r., zostały ustalone stawki odpowiednio dla selektywnych –

15 zł i dla nieselektywnych – 18 zł. Następnie otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania

do przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik odczytał pismo od mieszkanki Żarowa na temat informacji o podwyżce

opłaty za odbiór odpadów komunalnych, o których było napisane w Gazecie Żarowskiej.

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  że  jest  to  głos  ważny,  ale  14  lutego  ustaliliśmy

i przeanalizowaliśmy te opłaty. My musimy działać w odpowiedzialności za całą gminę, ponieważ

nie możemy dopłacać do wywózki śmieci.  Na tym spotkaniu ustaliliśmy, że taka wersja będzie

najlepsza.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  było  to  tłumaczone  14  lutego,  dyskutowaliśmy,  było  to

analizowane  w  wielu  aspektach  w  poszczególnych  latach,  wcześniej  dostaliście  Państwo  te

materiały  i  była  ta  informacja  podana  dla  mieszkańców w Gazecie  Żarowskiej,  o  co  Państwo

prosiliście.

Radny Tadeusz Pudlik  powiedział, jak te opłaty wyglądają w ościennych gminach, że są duże

różnice pomiędzy odpadami segregowanymi i niesegregowanymi, a u nas to tylko 20% różnicy.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nasze stawki są najmniejsze w stosunku do ościennych

gmin.

Radny Bartosz Żurek powiedział, że musimy pamiętać, że im różnica jest większa, tym bardziej

zachęcamy ludzi nieuczciwych do oszustwa. Zgłaszają się, że będą segregować, płacą mniej, a tego

nie robią.

Radny Robert Kaśków powiedział, że bardzo dobrze radny Bartosz Żurek odtworzył tok myślenia

pracownika Urzędu, bo to on nas przekonał, że taka propozycja będzie najlepsza z punktu widzenia
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kogoś, kto tym zarządza na bieżąco.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  w  trakcie  wspólnej  komisji  była  przytoczona

propozycja  zmian w ustawie  z  okresem obowiązywania  od przyszłego roku,  w ogóle  znosząca

możliwość niesegregowania przez mieszkańców i to był też jeden z powodów tego, żeby tych kwot

nie rozdzielać, bo potem będzie ten szok wstrząsowy odnośnie kwot, które trzeba będzie przyjąć do

jednorodnego sposobu rozdzielania.

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

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

Publicznego Mieczysław Myrta  powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy

projekt uchwały.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki

tej opłaty została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Przedmiotowa uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Uchwała nr VIII/45/2019

Pkt 9. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej

przez  właściciela  nieruchomości  zamieszkałych.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 29

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

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

właściciela nieruchomości zamieszkałych została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik
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do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie

odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości  zamieszkałych  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31

Uchwała nr VIII/46/2019

Pkt 10.  zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r. w

sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w

Żarowie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie

oraz  warunków częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od  ponoszonych  opłat.  Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 32

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

projektu uchwały?

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

projekt uchwały był omawiany podczas posiedzenia komisji, na której uczestniczyła pani Dyrektor

Żłobka  Miejskiego  w  Żarowie,  która  wyczerpująco  wyjaśniła  kwestie  dotyczące  ustalenia

wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie. Opłata za

pobyt dziecka w Żłobku nie była podnoszona od 2008 roku.

Pytań do projektu uchwały nie było, więc  Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o

opinię Komisję.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Następnie  Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.

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

sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r. w

sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i  wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w

Żarowie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie

oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat została przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 33

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z
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dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w

Żłobku Miejskim w Żarowie,  maksymalnej  wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku

Miejskim w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych

opłat stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 34

Uchwała nr VIII/47/2019

Pkt  11.  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  podstawowych  i  określenia  granic  obwodów

szkolnych od dnia 1 września 2019 roku. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 35

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

projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek Michalak powiedział,  że  z  dniem 1  września  nie  funkcjonuje  gimnazjum i

należy dostosować projekt organizacyjny.

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

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

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

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów szkolnych od

dnia 1 września 2019 roku została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 36

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  podstawowych  i

określenia  granic  obwodów  szkolnych  od  dnia  1  września  2019  roku  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 37

Uchwała nr VIII/48/2019

Pkt  12. nadania  nazwy  ulicy  we  wsi  Wierzbna. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 38

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

projektu uchwały?

Przewodniczący Komisji ds. Sportu i Kultury Norbert Gałązka powiedział, że mieszkańcy wsi

Wierzbna zwrócili się, aby nazwać w Wierzbnej ulicę - ul. Widokowa. Taka ulica znajduje się już w
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gminie we wsi Łażany, przyjęliśmy taką zasadę, że ze względów bezpieczeństwa, dojazd różnego

rodzaju służb ratunkowych nie powielamy nazw ulic w gminie. Więc za pośrednictwem radnej z

Wierzbnej prosiliśmy mieszkańców, aby znaleźli inną nazwę ulicy i propozycja mieszkańców po

tych  rozmowach  jest  taka,  aby  ulicy  nadać  nazwę  Zielone  Wzgórze.  Ta  nazwa  została  przez

radnych, członków komisji przyjęta jednogłośnie.

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

głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały  z  nazwą  ulicy  Zielone  Wzgórze.  W  wyniku

głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie nadania

nazwy ulicy  Zielone  Wzgórze  we  wsi  Wierzbna  została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 39

Przedmiotowa uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Wierzbna stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 40

Uchwała nr VIII/49/2019

Ad. IV. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady oddał głos  Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Barbarze Zatoń, która

odczytała sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2018 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 41

Przewodniczący  Rady  podziękował  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej  za  przedstawienie

Sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2018 rok i zarządził 5-minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do procedowania kolejnych punktów porządku obrad.

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 42

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

Radny Waldemar Ganczarek przedstawił sprawozdanie z pracy komisji ds. rolnictwa, która odbyła

się w sprawie przedstawienia planów łowieckich przez Koła Łowieckie działające na terenie gminy

Żarów oraz przedstawił informację ze szkolenia nt. dyrektywy azotanowej dla rolników.

Radna Barbara Zatoń zwróciła się do Burmistrza o przybliżenie tematu związanego z wyborami

Sołtysów i Rad Sołeckich.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że odbyło się już siedem spotkań, przed nami jeszcze
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10 zebrań. Zmiana jest jak na razie Sołtysa w Bukowie, w pozostałych wioskach na razie bez zmian.

Radna  Ewa  Góźdź zapytała,  czy  w  związku  z  naprawą  drogi  na  ul.  Mickiewicza,  czy  będą

uwzględnione naprawy kanalizacyjne?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  ul.  Mickiewicza  jest  ostatnią  ulicą,  robioną  z

Programu Rewitalizacji Dróg w pofabrycznej, starej części miasta. Do tej pory wykonane zostały ul.

Dworcowa,  Wojska  Polskiego,  Plac  Wolności,  Kwiatowa,  Słowackiego,  Puszkina,  Kopernika,

następnie ul. Sportowa i Zamkowa i te ulice są ukończone. W trakcie remontu zostały odsłonięte

fragmenty kanalizacji zupełnie zrujnowane i tutaj ZWiK realizuje te tematy związane z wymianą

studzienek i odcinków rur.

Radny Piotr Zdrożny zapytał o Kartę Dużej Rodziny, jak to wygląda w naszej Gminie?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że jeśli chodzi o KDR funkcjonuje od 2014 roku. W

naszej Gminie w okresie między 2014r. a 2018r. Przyznano 618 Kart Dużej Rodziny, przy czym

dotyczyło  to  125 rodzin.  W tym roku już  przyznaliśmy 46 KDR dla  26  rodzin.  Od tego roku

zmieniły się  przepisy,  gdyż do tej  pory Karty Dużej  Rodziny były przyznawane rodzicom oraz

minimum  trójce  nieletnich  dzieci,  w  tej  chwili  do  tej  grupy  dołączają  rodzice,  jeżeli  mają

przynajmniej trójkę dzieci, przy czym na nieletnie otrzymuje się KDR, a pełnoletnie dzieci już nie

otrzymują,  czyli  otrzymują  rodzice  i  niepełnoletnie  dzieci.  KDR  uprawnia  do  korzystania  z

obiektów kultury, w naszej gminie z basenu jest tam zniżka, niektóre sklepy sieciowe, zakupy paliw

na stacjach Orlen i Lotos.

Radny Piotr Zadrożny dopytał, przedsiębiorcy, którzy chcieliby udzielać takich zniżek rodzinom

wielodzietnym, to gdzie powinni się zgłaszać?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zajmuje się u nas tym referat organizacyjny.

Radny Waldemar Ganczarek zapytał w sprawie zakupu samochodów bojowo gaśniczych  oraz

wyposażenie  medyczne, jak ten sprzęt działa w naszej gminie, czy był on rzeczywiście potrzebny?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jesteśmy  po  całym  cyklu  zebrań  strażackich

i zwrócił uwagę, że tych zdarzeń na terenie naszej gminy, w których wyjeżdżają nasze jednostki jest

coraz więcej. W 2016 roku z naszej jednostki wyjechały do 121 zdarzeń, to są pożary, wypadki

najróżniejsze z powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej, w 2017r. to 133 akcje, a w 2018 roku

to 183 akcje. Dysponując nowoczesnym sprzętem częściej nasze jednostki są wysyłane, ale coraz

bardziej jest zagrożone to bezpieczeństwo. Ten sprzęt zdecydowanie służy i to w większym zakresie

niż się spodziewaliśmy. To jest 50% przyrostu ilości zdarzeń w ciągu dwóch lat.

Radny Robert  Kaśków zapytał  o  strajk  okupacyjny,  gdyż jest  zaskoczony informacją  od  Pani

Dyrektor, bo nic nie wie o tej formie strajku, a ma codzienny kontakt z Przewodniczącą ZNP ze

Świdnicy, skąd to wynika?
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Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  takie  informacje  do  nas  dotarły  z  ZNP  od

Przewodniczącej,  że ten wariant  jest  przygotowywany. Będziemy robili  wszystko, żeby dowieść

dzieci  do naszych obiektów, zapewnić  opiekę  w naszych obiektach  i  odwieźć  dzieci  z  naszych

obiektów w tym okresie, kiedy będą w szkole.

Radny Robert  Kaśków  powiedział,  że  na spotkaniu  z  Komitetem Społecznym deklarował  Pan

Burmistrz, że na sesji Rady pojawi się pierwszy dokument planistyczny, plan zagospodarowania

przestrzennego i zapytał, co się dzieje w tym temacie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że o dwa miesiące RDOŚ odsunął wydanie decyzji i ta

moja deklaracja była bardzo ściśle powiązana z momentem, kiedy będę mógł, jako Burmistrz tę

decyzję uwzględniającą ustalenia RDOŚ podjąć. Ponieważ nie można dopuścić do sytuacji, kiedy

Państwa praca nad miejscowym planem będzie traktowana, jako szykanowanie firmy.

Radna  Iwona  Nieradka zapytała,  czy  wyłoniony  został  wykonawca  dla  realizacji  zadania

dotyczącego oznakowania poziomego?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  wykonawca  już  został  wyłoniony,  natomiast  w

sposób naturalny musi przygotować oznakowanie poziome i pionowe.

Radna Iwona Nieradka zapytała odnośnie wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego, jakie są

skutki dla budżetu, ile to wynosi?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  że jest to taka pozycja przychodowa, która każdego

roku daje nam zwiększenie budżetu. Jak byśmy się cofnęli o jedną, czy dwie kadencje to wpływy do

budżetu były na poziomie 20.000 zł. W tej chwili za poprzedni rok one przekroczyły 700.000 zł. W

samym ubiegłym roku ponad 65.000 zł dodatkowego dochodu zostało określonego z tytułu zajęcia

pasa drogowego, a na ten rok już mamy w granicach 19.000 zł, wystawionych decyzji. Ponieważ

wystawienie decyzji to jest jedno, a ten moment wpłaty jest za chwilę. Zajęcie pasa drogowego, to

oznacza, że gmina się rozwija, to oznacza, że powstają nowe domy, bo żeby coś zaistniało trzeba

doprowadzić przyłącza. To są te sieci przesyłowe i przyłącza.

Radna Iwona Nieradka zapytała odnośnie realizacji prac ziemnych na rekultywowanym terenie po

byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej, jakie będzie to przeznaczenie, co

jest planowane?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  w  miejscowym  planie  zagospodarowania

przestrzennego docelowe przeznaczenie  to  teren  zielony z możliwością  fotowoltaiki,  przy czym

okres ciągłego odnawiania, rekultywacji, okres podsypywania, równania, osiadania, nasadzeń to jest

wieloletni  okres.  Rozpoczęło  się  od  2006,  czy  2007 roku do 2012 roku robił  to  Zakład  Usług

Komunalnych,  później  na skutek zmiany przepisów Gmina to  przejęła,  co roku wykonujemy te

prace,  także  na  tym  terenie  mamy  wyprowadzone  instalacje  rurowe,  którymi  okresowo

odgazowujemy przestrzeń podskarpową. Jeszcze około 10, czy 15 lat to potrwa.
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Radna Iwona Nieradka zapytała o rewitalizację budynków mieszkalnych, przystąpiliśmy do tego

projektu i na jakim etapie są te prace? Czy wszystkie Wspólnoty zdążą zrealizować prace, jeśli nie

zdążą to jakie będą konsekwencje dla lidera tego projektu?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że określąjącym terminy wykorzystania jest Marszałek

Województwa  Dolnośląskiego  w  oparciu  o  wytyczne,  które  dostaje  z  Ministerstwa  Finansów.

Aglomeracja  jest  wykonawcą,  czyli  egzekwującym wobec  nas.  Burmistrz  przypomniał,  że  tych

budynków zakwalifikowanych było 29, z czego 27 Wspólnot stanowi własność gminy. W tej chwili

jesteśmy na takim etapie, że 6 budynków ma ukończony remont, kolejnych 14 ma podpisane umowy

i Wykonawcy weszli,  te  roboty są już wykonane.  Po przetargu do podpisania umów mamy już

kolejne 4,  natomiast  pomimo tego,  że nastąpiło zwiększenie środków dotacji  o prawie 6,4%, to

wzrost kosztów tych budów jest na poziomie 40, 50, czy 60%, więc ta rekompensata jest niewielka.

To są trudne decyzje, bo podejmowane we Wspólnotach o zaciągnięciu kredytu dla skorzystania z

tych środków unijnych.

Radny Bartosz Żurek dopytał, czy jak zrezygnuje jakaś Wspólnota, to czy inna może wejść na jej

miejsce?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że niestety nie może.

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: radny Norbert Gałązka, radny Mariusz Borowiec, radna Ewa Góźdź,

radny Roman Konieczny, radna Iwona Nieradka, radny Piotr Zadrożny oraz radny Bartosz Żurek.

Radna Ewa Góźdź odczytała swoje interpelacje.

Radny Bartosz Żurek odczytał swoje interpelacje.

Obrady opuścił radny Piotr Zadrożny, zwalniając się u Przewodniczącego Rady.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał  o postawienie garaży blaszanych na ul.  Zamkowej,  koło Parku.

Mieszkańcy tego rejonu mają prośbę, aby wyrównać tam teren i podsypać.

przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w takich sytuacjach w Parku na ustawienie każdej

rzeczy  potrzebna  jest  zgoda  konserwatora  i  ta  zgoda  jest  zawsze  na  wniosek.  Jeżeli  są  osoby

zainteresowane, umotywowany wniosek muszą złożyć do Urzędu, jako właściciela terenu i musimy

uzyskać  zgodę  konserwatora.  To  są  indywidualnie  rozpatrywane  sprawy  przez  konserwatora
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zabytków.

Radny Tadeusz Pudlik wypowiedział się nt. oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych.

Przewodniczący Rady zaproponował, że na zaplanowanej Komisji ds. Ochrony Środowiska można

przejechać przez Żarów te sugestie spisać i to zgłosić do odpowiednich organów.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że  koło  Przychodni  Pe Med jest  śmietnisko,  wszystko tam

zwożą i trzeba by było ten teren posprzątać.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał,  czy pan Burmistrz ma informacje, czy się zakończyło śledztwo

dotyczące Straży Pożarnych?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że żadne nowe informacje nie wpłynęły do nas, jeśli

będzie coś nowego to Prokuratura odpowie.

Radna Ewa Góźdź zapytała, czy byłaby możliwość aby między Kościołem, a budynkiem na ul.

Mickiewicza 2-4 wyrównać ten wjazd?

Radny Robert Kaśków chciałby się zapoznać z wyjaśnieniami firmy, właścicieli otaczarni na temat

zapytań od Inspektora Ochrony Środowiska.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  w  odpowiednim  czasie,  kiedy  będziemy  mogli

udostępnić  dokumentację, na innym etap postępowania.

Radna Iwona Nieradka odczytała swoje interpelacje.

O  głos  poprosił  mieszkaniec  gminy,  który  podziękował  w  imieniu  Komitetu  Społecznego  za

współpracę z częścią Rady Miasta, z Panem Burmistrzem, za przychylność ze strony Urzędu Miasta

w sprawie dotyczącej otaczarni. Mieszkaniec zapytał radnego Tadeusza Pudlika, że mieszkańcy z

okręgu wyborczego radnego chcieli by się dowiedzieć, jakie radny konkretnie działania podjął w

sprawie otaczarni? Mieszkańcy nie widzieli, aby radny zbierał podpisy przeciwko otaczarni, pytają

się czy to normalne, że radny z tego okręgu najbardziej narażonego na oddziaływanie otaczarni, nie

byŁ podczas pikiety 17 lutego pod Urzędem Miasta.  Mieszkańcy tego okręgu pytają się dlaczego

nie mogli liczyć na Pana wparcie podczas demonstracji w dniu 23 lutego 2019r., kiedy demonstracja

przechodziła  ulicami  miasta?  Radny  nie  uczestniczy  również  w  spotkaniach  Rady  Miasta  z

Komitetem Społecznym i  nie  wiadomo,  jakie  czynności  radny  podjął  do  tej  pory.  Mieszkańcy

pytają, czy mogą na pomoc radnego liczyć? Mieszkaniec podziękował radnym, którzy zaangażowali

się w sprawę. Komitet skierował, również do pewnych radnych zapytanie o pomoc w rozwikłaniu

niektórych  sytuacji,  w  których  mieliśmy  wątpliwości  i  pewnie  te  odpowiedzi  do  nas  trafią.

Podziękował Przewodniczącemu Rady Miejskiej za wsparcie podczas wizyty w RDOŚ, byliśmy tam

wspólnie i nasze odczucia są takie, że to spotkanie dużo wniosło do całej sytuacji, bo chociażby to
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przesunięcie  dwumiesięczne  terminu  wypowiedzenia  się  w  sprawie  decyzji  RDOŚ  dotyczącej

otaczarni.  Mamy subiektywne odczucie,  że  to  pomogło,  aby zwrócić  baczniejszą  uwagę na  ten

problem.  Mieszkaniec  poinformował,  że  jako  Komitet  Społeczny  przekształcili  się  ostatnio  w

bardziej formalny związek i założyli stowarzyszenie ekologiczne „Zielony Żarów” i na pewno będą

w dalszym ciągu korzystali z prac Rad, a zwłaszcza Komisji ds. Ochrony Środowiska i będą częściej

pytać o sprawy związane nie tylko z otaczarnią, ale także ekologią. Jako stowarzyszenie wydają

biuletyn,  w  którym  jeszcze  nie  raz  się  wypowiedzą  na  tematy  związane  z  ekologią  i  ochroną

środowiska. Mieszkaniec dopytał, dlaczego naszym mieszkańcom proponujemy wymianę pieców, a

do końca nie pilnujemy takiego tworu, jakim jest otaczarnia, gdzie miała być opalana ta fabryka

miałem węglowym? To co jest to się dzieje tu i teraz, natomiast to co było wstecz, to musimy się z

tym uporać. Następnym razem, jak przyjdziemy do Państwa na sesję, to penie też będziemy o to

pytać, odnosząc się również jako ekologicznego stowarzyszenie, jakim jest „Zielony Żarów”.

Radny Tadeusz Pudlik odniósł się do słów poprzednika i powiedział, że ma specyficzną pracę w

związku z tym nie mógł zdążyć na spotkanie, ale spóźnił się i był. Natomiast 17 nie wiedział, że pod

Urzędem jest takie spotkanie. Następnie odczytał pismo, które otrzymał od Komitetu Społecznego i

odpowiedź,  którą  wystosował  do  Komitetu  Społecznego.  Radny  zapewnił  o  jego  stanowczym

sprzeciwie  wobec  budowy  zakładu  dróg  wraz  z  infrastrukturą.  My,  jako  Rada  jesteśmy  z

mieszkańcami, nigdy nie staniemy przeciwko mieszkańcom.

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

1. Przewodniczący Rady powiedział, że do Rady wpłynęły odpowiedzi  od firm ze strefy w sprawie

budowy zakładu dróg od: Steel.s, Elektrolux, AKS, Bridstone, Nova, Yagi, Franc Textil. W pismach

zakłady wyrażają obawy w związku z planowaną inwestycją, zależy wszystkim na bezpieczeństwie

swoich pracowników. Są też firmy które nie zajmą stanowiska.

2. Przewodniczący Rady powiedział, że do Rady wpłynęło pismo z Dolnośląskiej Izby Rolniczej

we Wrocławiu popierające protest w sprawie budowy zakładu produkcji asfaltu.

3.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  do  Rady  wpłynęło  pismo  Dolnośląskiego  Klubu

Ekologicznego,  że  są  zainteresowani  uciążliwością  mającego  powstać  zakładu  w  dolinie

Strzegomki, nie wykluczają zostania stroną w postępowaniu.

4.   Przewodniczący Rady powiedział, że do Rady wpłynęło pismo z OPS w Żarowie, w którym

ośrodek przedkłada RM w Żarowie sprawozdanie z działalności OPS. Pismo Przewodniczący Rady

przekazał do analizy Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej.

5.  Przewodniczący Rady poinformował, że zbliża się termin składnia oświadczeń majątkowych za

rok 2018. Poprosił radnych o przygotowanie oświadczeń i złożenie ich do 30 kwietnia 2019 r.
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Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr VI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21.02.2019r.

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 14 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących

się” Protokół Nr VI/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21.02.2019 roku

został przyjęty przez radnych Rady Miejskiej w Żarowie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 43

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

28.02.2019r.

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 14 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących

się” Protokół Nr VII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28.02.2019 roku

został przyjęty przez radnych Rady Miejskiej w Żarowie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 44

Ad VIII. Zakończenie obrad VIII 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 marca 2019 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam VIII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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