
Protokół Nr XVI/2019

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 1 października 2019 roku

Rozpoczęcie: godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:35

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę: „Otwieram XVI 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,  Z-ca  Burmistrza  Przemysław

Sikora,  Sekretarz  Gminy  Sylwia  Pawlik,  Skarbnik  Gminy  Renata  Dawlewicz,  Prezes  ZWiK  w

Żarowie Grzegorz Osiecki oraz mieszkańcy gminy Żarów. 

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?

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

został przyjęty i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

Burmistrz  Leszek  Michalak  omówił  przedmiotowy  projekt  uchwały  i  powiedział,  że  w

uzasadnieniu na str. 3 należy wykreślić 4 akapit od góry, gdyż jest on powtórzony w innym miejscu

uzasadnienia.

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

projektu uchwały?
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Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  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 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 4

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Uchwała nr XVI/99/2019

Pkt 2.  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Żarów.  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  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  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 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 7

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Uchwała nr XVI/100/2019

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział,  że  uchwały  zostały  przyjęte  i  w tej  chwili  Burmistrz

razem z panią Skarbnik udali  się podpisać umowę wraz z załącznikami na odbiór odpadów. Ta

umowa będzie obowiązywała od dnia dzisiejszego, w harmonogramie odbiór śmieci obowiązuje od
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dnia jutrzejszego. 

Pkt  3.  zatwierdzenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i

urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie

Spółka z o.o. na lata 2017-2021. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Przewodniczący Rady powiedział, że na sesji jest obecny Prezes ZWIK w Żarowie, który podczas

wspólnych komisji wyjaśnił radnym przedmiotowy wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Zakładu  Wodociągów  i

Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata 2017-2021. Następnie Przewodniczący Rady otworzył

dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję i zapytał o opinię Komisję 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

zatwierdzenia  wieloletniego planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych i  urządzeń

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z

o.o.  na  lata  2017-2021 została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 10

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  zatwierdzenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów

i  Kanalizacji  w  Żarowie  Spółka  z  o.o.  na  lata  2017-2021, stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 11

Uchwała nr XVI/101/2019

Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy technicznej.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Pkt  4.  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  pomiędzy  Gminą  Żarów,  a  Gminą  Miasto

Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie

zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie miasta Świdnica, bezpłatnego

transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 12

Przewodniczący Rady  omówił przedmiotowy projekt uchwały, otworzył dyskusję i zapytał, czy

radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję i zapytał o opinię Komisje.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej 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

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Miasto Świdnica w

sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia

uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie miasta Świdnica, bezpłatnego transportu i

opieki  w  czasie  przewozu  do  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  w  Nowym  Siodle  została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Przedmiotowa uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą

Żarów, a Gminą Miasto Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica Gminie

Żarów  zadań  w  zakresie  zapewnienia  uczniowi  niepełnosprawnemu,  zamieszkałemu  na  terenie

miasta  Świdnica,  bezpłatnego  transportu  i  opieki  w  czasie  przewozu  do  Ośrodka  Szkolno  –

Wychowawczego w Nowym Siodle, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Uchwała nr XVI/102/2019

Przewodniczący Rady zarządził kolejną 5 - minutową przerwę techniczną.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Pkt 5. wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy Żarów z przeznaczeniem

pod lokalizację  ogródków przydomowych. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję i zapytał o opinię Komisję ds. Budżetu i Gospodarki.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Maria  Tomaszewska powiedziała,  że
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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 ogródków przydomowych, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Przedmiotowa uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy

Żarów  z  przeznaczeniem  pod  lokalizację  ogródków  przydomowych,  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Uchwała nr XVI/103/2019

Pkt  6. zawarcia  porozumienia  międzygminnego  dotyczącego  realizacji  zadania  z  zakresu

komunikacji  o  charakterze  użyteczności  publicznej.  Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

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

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  komisja  zaopiniowała  pozytywnie  projekt

omawianej uchwały. Przewodniczący komisji dodał, że projekt ten wzbudził dużo emocji, bo jak

wyjaśnić mieszkańcom z Mielęcina, Pyszczyna, czy Łażan, że tym autobusem nie pojadą.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że ten autobus będzie jechał, ale nie będzie się zatrzymywał w

danej miejscowości, to będzie autobus przelotowy.

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

zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu komunikacji o

charakterze użyteczności  publicznej, została przyjęta.  Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Przedmiotowa uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji

zadania  z  zakresu  komunikacji  o  charakterze  użyteczności  publicznej,  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 20

Uchwała nr XVI/104/2019

Pkt 7.  wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na

kadencję 2020-2023. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

Przewodniczący Rady powiedział, że w maju br. wpłynęło pismo od Prezesa Sądu Okręgowego  w

Świdnicy, aby dokonać wyboru ławników: 9 ławników do Sądu Okręgowego - Wydział Cywilny  i

2  ławników  do  Sądu  Rejonowego  -  Wydział  Rodzinny  i  Nieletnich.  Zgłoszonych  zostało  5

kandydatur. Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 21 czerwca tego roku powołany został

Zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w

Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2020-2023. Zespół obradował w ustalonych

terminach, dokonał analizy zgłoszonych wniosków i dokumentacji, sporządził protokół z posiedzeń

i  opinię  w tej  sprawie.  Następnie  Przewodniczący  Roman  Konieczny  poprosił  Przewodniczącą

Zespołu panią Barbarę Zatoń o przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach.

Przewodnicząca  Zespołu  Barbara  Zatoń przedstawiła  Radzie  Miejskiej  w  Żarowie  opinie  o

zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Świdnicy na

kadencję 2020-2023. Opinie stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22 i 23

Przewodniczący Rady poinformował, że wybory na ławników są tajne, w związku z czym należy

powołać  Komisję  Skrutacyjną.  Powiedział,  że  proponuje  3-osobową  komisję  skrutacyjną  i

powiedział, aby zgłaszać kandydatury na członków komisji.

Radny Mariusz Borowiec zaproponował radną Marię Tomaszewską, która wyraziła zgodę.

Radny Bartosz Żurek zaproponował radnego Waldemara Ganczarka, który wyraził zgodę.

Radny Waldemar Ganczarek zgłosił radnego Bartosza Żurka, który wyraziła zgodę.

Wobec powyższego została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. radna  Maria Tomaszewska,

2. radny Bartosz Żurek,

3. radny Waldemar Ganczarek.

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę techniczną. 

Po przerwie radna Maria Tomaszewska – przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej omówiła radnym

przebieg  głosowania  tajnego  (Regulamin  głosowania  stanowi  załącznik  nr  24 do  niniejszego

protokołu),  przedstawiła  karty  do  głosowania  i  powiedziała,  jak  należy  głosować.  Karty  na

kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy zostały rozdane każdemu radnemu.

Następnie nastąpił akt głosowania. 
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Komisja Skrutacyjna udała się celem przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu, który następnie

został  odczytany  przez  Przewodniczącą  Komisji  Skrutacyjnej.  Karty  do  głosowania  wraz  z

protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Przewodniczący Rady powiedział,  że  przechodzimy  do  drugiego  głosowania  kandydatów  na

ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Radna Maria Tomaszewska – przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, omówiła radnym przebieg

głosowania tajnego, przedstawiła karty do głosowania i powiedziała, jak należy głosować. Karty na

kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy zostały rozdane każdemu radnemu i

nastąpiło głosowanie tajne. Przystąpiono do głosowania. 

Komisja Skrutacyjna udała się celem przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu, który następnie

został  odczytany  przez  Przewodniczącą  Komisji  Skrutacyjnej.  Karty  do  głosowania  wraz  z

protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

Przewodniczący Rady  poprosił  o wpisanie nazwisk do projektu uchwały i stwierdził,  że  Rada

Miejska  w  Żarowie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  wyboru  ławników  do  Sądu  Okręgowego  w

Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencje 2020-2023. Przedmiotowa uchwała stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Uchwała nr XVI/105/2019

Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący  Rady przystąpił  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad,  tj.  do

sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Żarów. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

      Załącznik Nr 28

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

Radna  Joanna  Kaczorowska  zapytała  o  wyłonienie  wykonawcy  robót  obejmujących  montaż

monitoringu na terenie gminy, czy już mamy jakiś harmonogram?

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że do końca listopada mają być zamontowane

dwie  kamery  na  każdą  wioskę  oprócz  Tarnawy  i  Marcinowiczek,  bo  tam  nie  ma  możliwości

technicznych zamontowania kamer. Wyłoniona jest firma, odbyło się spotkanie z Sołtysami i mają

wskazać miejsca, w których te kamery mają być montowane.

Radna Iwona Nieradka zapytała odnośnie użytkowania wieczystego, czy wiadomo jaka to już jest
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kwota?

Przewodniczący Rady powiedział, że przekażemy to do pani Skarbnik.

Więcej pytań do przedmiotowego sprawozdania nie było, więc Przewodniczący obrad przeszedł do

kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. V.  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 Joanna Kaczorowska, radny Roman Konieczny, radny Piotr

Zdrożny, radna Barbara Zatoń oraz radny Bartosz Żurek.

Radna Barbara Zatoń odczytała odpowiedź na swoją interpelację od Generalnej Dyrekcji Dróg i

Autostrad  oddział  we  Wrocławiu,  dotyczącą  przebudowy skrzyżowania  drogi  krajowej  z  drogą

krajową nr 5 i rozbudową skrzyżowania na skrzyżowanie typu  rondo została zgłoszona do planu w

ramach  potrzeb  z  zakresu  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  z  chwilą  zapewnienia  środków

finansowych oddział we Wrocławiu niezwłocznie przystąpi do realizacji zadania.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  kiedy  PSZOK  będzie  czynny,  bo  ma  informację  że  od  2

października będzie nieczynny? 

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że w związku z tym, że skończyła się umowa

w dniu wczorajszym z firmą, która do tej pory świadczyła usługi. Dzisiaj po tej sesji może być

podpisana nowa umowa. Firma nie miała zapewnienia, że ta nowa umowa będzie podpisana, więc

nie mogła wystąpić o przedłużenie tej decyzji na zbieranie tych śmieci. Po podpisaniu tej umowy

firma wystąpi o tą decyzję i w ciągu dwóch tygodni powinni otrzymać zgodę i dalej powinien być

prowadzony PSZOK.

Radny Tadeusz  Pudlik  zapytał  o  plac  zabaw oraz  o  byłą  szkołę  na  ul.  A.  Krajowej  58.  Jeśli

budynek będzie stał nieogrzewany to będzie niszczał, czy nie lepiej zrobić przetarg na mieszkania?

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  budynek  jest  ogrzewany,  nie  ma  tam

niebezpieczeństwa. Plan jest taki, aby ten budynek zaadoptować na  potrzeby Urzędu.

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał o budynek między Pepco a Rossmanem, czy jest on wpisany do

rejestru zabytków i czy mają pozwolenie na wybicie drzwi?

Radna Barbara Zatoń odpowiedziała, że to jest zabytek i mają pozwolenie.

Radny Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  nie  otrzymał  odpowiedzi  na  pismo,  które  skierował  do

Przewodniczącego Rady i dotyczyło KS „Zjednoczeni” Żarów. 

Przewodniczący Rady powiedział,  że dzwonił  do radnego i  przekazał mu informację, że zwoła

posiedzenie  komisji  ds.  Sportu,  co  też  uczynił.  Poprosiłem  też  Przewodniczącego  Komisji  o
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przygotowanie  informacji  pisemnej,  komisja  się  odbyła  i  informacje,  które  miał  Pan  otrzymać

otrzymał Pan na piśmie. Zwróciłem się do Przewodniczącego, by zasięgnął opinii, czy informacji od

tamtejszego klubu.

Radny  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  że  on  odpowiedzi  nie  otrzymał,  skierował  pismo  do

Przewodniczącego Rady i to Przewodniczący powinien odpowiedzieć. 

Przewodniczący Rady  powiedział,  że chciałby zwołać Radę Sportu, aby tam był poruszony ten

temat, bo jest to organ doradczy burmistrza i może ona kompetentniej odpowie na te pytania, razem

z komisją sportu. 

Radny Norbert Gałązka powiedział, że otrzymał pismo i przekazał do klubu, który odpowiedział

na pytania.

Radny Mariusz Borowiec złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Przewodniczący Rady  przeszedł do głosowania wniosku radnego Mariusza Borowca. W wyniku

głosowania  przy  11 głosach  „za”,  2  „przeciw”  i  2  „wstrzymujących  się”  wniosek  radnego  o

zamknięcie  dyskusji  został  przyjęty.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 29

Radna Zuzanna Urbanik powiedziała, że w bardzo złym stanie są słupy telekomunikacji, kable

wiszą luzem. Jest to zagrożenie dla przechodniów i poprosiła o przegląd techniczny tych słupów.

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  dzisiaj  wysłano  prośbę  i  zapytanie  o

uporządkowanie tych słupów i kabli nie tylko w Wierzbnej, ale i w całej gminie.

Radny Mieczysław Myrta zgłosił problem koparki, która rekultywuje i jeździ na gąsienicach.

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  mamy  dokumentację  fotograficzną,

zgłaszaliśmy na Policję tą sytuację i mieli to monitorować.

Radny Waldemar Ganczarek poinformował o suszy, deszczu nawalnym i gradzie oraz zajmującej

się tym komisji suszowej. Poinformował o ilości wniosków, które wpłynęły. Wnioski skierowane

zostały do Wojewody i zobaczymy, jak się Wojewoda do tego ustosunkuje. Będziemy na bieżąco

radnych i mieszkańców informować. Radny powiedział o komisji rolnictwa, która obradowała nt.

Funduszu sołeckiego.  Zgłoszono by wydatki  były  bardziej  racjonalne,  przeznaczane głównie  na

remonty i inwestycje, utrzymanie infrastruktury, czy terenów zielonych. Był również wniosek, aby

odbywały się kontrole czystości świetlic wiejskich.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, ile hektarów dotyczą te klęski?

Radny Waldemar Ganczarek odpowiedział, że są gospodarstwa 30 i 40 hektarowe, ale są i takie co

mają po 600 ha.. Radny myśli, że to jest ogółem 2.000-2.500 ha.

Radna Joanna Kaczorowska powiedziała, że Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego zaprasza
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Dyrektorów,  nauczycieli  i  uczniów  szkół  podstawowych  i  ponadpodstawowych  na  projekt  pn.

„Lekcje wiedzy administracji rządowej i samorządowej w województwie. Pismo radna przekazała

na ręce Przewodniczącego Rady, aby rozpropagował w naszych szkołach tą informację. To jest dość

ciekawa inicjatywa.

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

1.  Przewodniczący  Rady poinformował,  że  od  Komendy  Powiatowej  w Świdnicy  Państwowej

Straży Pożarnej wpłynął wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie na 2020 r na uruchomienia

Sali  edukacyjnej  do  prowadzenia  zajęć  z  zakresu  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.

Przewodniczący poprosił radnych o zapoznanie się z wnioskiem.

2. Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 16.09.2019 r Wojewódzki Sad Administracyjny

we Wrocławiu przesłał zawiadomienie o rozprawie - stawiennictwo nieobowiązkowe.

3. Przewodniczący Rady poinformował, że Prokuratura Rejonowa w Świdnicy przysłała pismo w

którym prosi o nadesłanie podjętych uchwał regulujących funkcjonowanie cmentarzy komunalnych.

4. Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie

opinii  o przedłożonej  przez Burmistrza Żarowa informacji  o przebiegu wykonania budżetu za I

półrocze 2019 r – opinia jest pozytywna.

5. Przewodniczący Rady poinformował,  że  w związku z zapytaniami mieszkańców, czy można

podać sposób kontaktowania się z radnymi. Chętnych radnych poprosił o wpisanie kontaktu.

6.  Przewodniczący  Rady poinformował,  że  w  przyszłym tygodniu  zwoła  posiedzenie  Komisji

Sportu i poprosi Radę Sportu o przybycie na spotkanie.

7. Przewodniczący Rady poinformował,  że po wyborach będzie chciał  zorganizować spotkanie

radnych, celem omówienia projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych, dotyczy jednostki

pomocniczej Osiedle Leśne.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 września

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

Nr XV/2019 z  sesji  Rady Miejskiej  w Żarowie  z  dnia  5 września  2019r. został  przyjęty  przez

radnych  Rady  Miejskiej  w  Żarowie.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 30

O głos  poprosiła Pani  U.  Ganczarek,  która  zaprosiła  Burmistrza  Miasta  Żarów do Krajowego

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu w dniu 18 października na godz.

10:00 na  podpisanie  umowy,  dotyczącej  nieodpłatnego przejęcia  nieruchomości  na  rzecz  gminy

Żarów w miejscowości Zastruże.

Ad VII. Zakończenie obrad XVI 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  1  października  2019  roku,  wypowiadając

formułę: „Zamykam XVI Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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