
Protokół Nr XVII/2019

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 14 listopada 2019 roku

Rozpoczęcie: godz. 14:00

Zakończenie: godz. 16:10

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę: „Otwieram XVII 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 sołtys wsi Pyszczyn. 

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 powiedział, że na komisji łączonej, która odbyła się w dniu 12 listopada

2019r.  w  drodze  dyskusji  uznano,  że  projekty  uchwał  nr  12  i  13  zostaną  jeszcze  raz

przeanalizowane i poddane dyskusji  na najbliższych spotkaniach z radnymi. Radni uznali,  że te

projekty nie powinny być omawiane na dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o usunięcie z porządku obrad projektów

uchwał nr 12 w sprawie  zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia

2018r.  w  sprawie  powołania  stałych  komisji  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  i  ustalenia  ich  składów

osobowych oraz nr 13 w sprawie zmiany Uchwały nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie

ustalenia szczegółowych zakresów działania stałych komisji  Rady Miejskiej  w Żarowie.  W wyniku

głosowania przy  15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” oba projekty zostały z

porządku obrad usunięte. Natomiast 14 projekt będzie omawiany jako 12, a 15 będzie rozpatrzony

jako punkt 13. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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 Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym punkcie?

Nie było więcej uwag do porządku obrad, więc  Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania

całego  porządku  obrad.  W  wyniku  głosowania  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0

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

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

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

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

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

zmiany w budżecie wynikają z kilku przyczyn. Pierwszą z nich jest końcówka roku i dostosowanie

zapisów budżetu do rzeczywistych realizacji. Drugą przyczyną jest rezygnacja z niektórych zadań

realizacji naszego budżetu. Otrzymaliśmy subwencję na poziomie niespełna 40%, kwoty te musimy

wydatkować  na  wynagrodzenia  nauczycielskie  oraz  dotację  na  szkołę  w Zastrużu,  stąd  też  dla

uzupełnienia kwot musimy przeprowadzić rezygnację z niektórych zadań. Kolejną przyczyną zmian

jest konieczność poniesienia udziału w kosztach wynagrodzenia Wykonawcy realizowanego przez

Starostwo, czyli budowa obwodnicy do Świdnicy. Pan Starosta przegrał proces z Wykonawcą, my

uczestniczymy  w  tej  realizacji  w  5%  od  samego  początku,  takie  jest  Porozumienie.  Jesteśmy

zobowiązani przekazać na to zadanie około 142 tys. zł do Starostwa, celem zapłaty Wykonawcy.

Dobre  zdarzenie  to  zwiększenie  naszego budżetu  wynikające  z  kilku  przesłanek.  Otrzymaliśmy

zwiększenie dotacji na realizację zdania „Budowa kanalizacji na terenie naszej gminy” o kolejne

600 tys. zł. NFOŚiGW i Ministerstwo Środowiska zaakceptowało nasz wniosek dopłacenia nam do

realizacji związanej z różnicami po przetargowymi w ramach zadania, wyszła kwota wyższa niż

wynikała z kosztorysu, mamy o 600 tys. zwiększoną dotację, z terminem wydatkowania 2021 rok..

Oraz zwiększenie dochodów gminy z tytułu VAT i CIT. Łącznie jest to wzrost o ponad 300 tys. zł.

Ten całościowy wzrost dochodów ma odniesienie w projekcie uchwały nr 1 i 2. 

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

projektu uchwały?

Radna Maria Tomaszewska zapytała, ile wynosi na dzień dzisiejszy procent wskaźnika dotyczący

subwencji?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  może  przygotować  tą  informację,  ale  po
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przeliczeniu  kosztów  związanych  z  podwyżkami  nauczycielskimi  w  naszych  szkołach  i  dla

Zastruża,  kwoty  jakie  otrzymaliśmy  nie  pokrywają  40%  i  to  jest  tą  przyczyną,  że  musimy

rezygnować z realizacji zadań.

Więcej 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 6

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

Uchwała nr XVII/106/2019

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

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

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

projektu uchwały?

Pytań  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 9

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Uchwała nr XVII/107/2019
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Pkt  3.  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości.  Przedmiotowy  projekt  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

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

wzrost  wskaźnika  ze  strony  Ministerstwa  Finansów  to  jest  1,8%.  Zastosowaliśmy  kwoty

ministeriale,  z  jednym  wyjątkiem,  dotyczy  stawek  pozostałych  i  zajętych  na  prowadzenie

odpłatnych i statutowych działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1 metra powierzchni użytkowej - proponowana kwota  to jest 6,51 zł, ministerialna kwota byłaby

8,05 zł. Zaakcentowane jest to w uzasadnieniu do uchwały.

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

projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy Burmistrz przymierza się na podwyżkę cen wejścia na bazar,

już od 7 lat nie było podwyżki cen?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że podwyżki były przed dwoma laty i rzeczywiście

przymierzam  się  i  będę  chciał  pokazać  Państwu  w  jakim  zakresie.  Ta  regulacja  nastąpi

zarządzeniem Burmistrza. Przygotowujemy tego typu regulacje inflacyjne i uzasadnione.

Więcej 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

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Przedmiotowa uchwała w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Uchwała nr XVII/108/2019

Pkt  4.  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych.  Przedmiotowy  projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Burmistrz Leszek Michalak  omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział, że tu również

stosujemy wskaźnik  ministerialny  1,8% oraz  w sześciu  przypadkach  wypracowane  przez  Radę
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Miejską stawki, które są niższe od stawek ministerialnych.

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 Komisje.

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

określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych została  przyjęta.  Głosowanie

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Przedmiotowa uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Uchwała nr XVII/109/2019

Pkt 5. zmiany Uchwały  nr  LIV/375/2018 z dnia  26 lipca  2018 r.  w sprawie  przyjęcia  regulaminu

programu  dofinansowania  ze  środków  budżetu  Gminy  Żarów  wykonania  podłączeń  budynków  do

zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poprosił o zabranie głosu radną Marię Tomaszewską,

która przedstawiła założenia programu. 

Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Maria Tomaszewska odczytała założenia

programu.  Gmina  Żarów udziela  pomocy  finansowej  na  realizację  programu w formie  dotacji.

Kwota dofinansowania wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż

1.000 zł. Koszty kwalifikowane, czyli zakup materiałów, roboty budowlano – montażowe, związane

z usługą wykonania przyłącza.  Mieszkaniec sam wykonuje przyłącze lub wykonuje je wynajęta

firma.  Rozliczenie  i  wypłaty  dotacji  następuje  na  podstawie  przedstawionych  faktur  VAT.

Zgłoszenia  do  Programu  odbywa  się  poprzez  zgłoszenie  pisemne  tego  wniosku  wraz  z

wymaganymi  załącznikami.  Nabór  do  Programu  jest  ciągły  do  wyczerpania  puli  środków

przeznaczonych na to zadanie na dany rok. Dofinansowaniem objęte zostaną zadania realizowane

wyłącznie  w  gospodarstwach  domowych,  w  tym  również  zarządzanych  przez  Wspólnoty

Mieszkaniowe i Spółdzielnie Mieszkaniowe.
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Burmistrz Leszek Michalak uzupełnił w jakim zakresie Gmina realizuje Program. 

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

projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, kiedy Przyłęgów zostanie podłączony do kanalizacji?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  dwie  sesje  temu  radni  przyjęli  uchwałę  o

poszerzeniu obszaru Aglomeracji ściekowej i weszła do niego miejscowość Przyłęgów i Mikoszowa

i jeszcze nie wiemy jakie będą zasady nowego rozdania unijnego środków. Jeśli środki unijne na ten

cel pojawią się, to będziemy się do tego przymierzać. Należy się spodziewać, że rok do półtorej

trwa przygotowanie przez NFOŚiGW środków w formie możliwości aplikowania o środki unijne.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała, o kwotę 16,5 mln zł, czy ona została pozyskana ze środków

europejskich Programu Ochrony Środowiska., 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że poprzez Urząd Marszałkowski dokładnie 4 mln zł

na budowę kanalizacji w Wierzbnej i Bożanowie oraz z NFOŚiGW ze środków własnych, natomiast

pozostałe 12,5 mln z NFOŚ ze środków unijnych.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały 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  jest  zainteresowanie  programem.  Mieszkańcy

korzystają z dofinansowań. W roku 2014 we wsi Bożanów i Wierzbna skorzystało – 35 gospodarstw

domowych.  W 2019  r  w  Łażanach  –  1  gospodarstwo  domowe.  W 2018  r  w  Mrowinach  –  1

gospodarstwo domowe. A obecnie składane są wnioski, bo kończona jest kanalizacja w Kalnie i tu

wpłynęły już 3 wnioski i są zainteresowania na kolejne. Podobnie w Mrowinach, gdzie przyłącza są

obecnie wykonywane i wieś jeszcze czeka na III etap prac wodno- kanalizacyjnych, podobnie ul.

Słowiańska.  Program ten  pomaga mieszkańcom w zdobyciu  środków na przyłącza,  dlatego też

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

zmiany Uchwały nr LIV/375/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu programu

dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żarów wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci

kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  Gminy  Żarów, została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18
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Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/375/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie

przyjęcia  regulaminu  programu  dofinansowania  ze  środków  budżetu  Gminy  Żarów  wykonania

podłączeń  budynków  do  zbiorczej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  Gminy  Żarów,  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Uchwała nr XVII/110/2019

Pkt  6. uchwalenia  Statutu  Gminy  Żarów.  Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  przedmiotowy projekt  uchwały  był

głównym tematem prac podczas komisji łączonych w dniu 12.11.2019 r. Podczas tych prac zostało

wprowadzone kilka zmian i radni zaproponowali, aby wnieść na sesji autopoprawką, z którą radni

mogli się zapoznać przed sesją. Przedmiotowe zmiany stanowią załącznik do projektu uchwały. 

Załącznik nr 21

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania zmian do przedmiotowego projektu uchwały. W

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

zmiany  do  projektu  uchwały  zostały  wprowadzone.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

Następnie  Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącej doraźnej Komisji Statutowej, aby

przedstawiła, jak wyglądały prace komisji nad Statutem.

Przewodnicząca  Komisji  Statutowej  Barbara  Zatoń powiedziała,  że  Statut  Gminy  jest

dokumentem, aktem prawnym, który jest jednym z najważniejszych  dokumentów, który powinien

być  czytelny  i  zrozumiały  dla  wszystkich,  w  tym  dla  naszych  mieszkańców.  Dlatego  też

uwzględniliśmy w nim przepisy zmieniającego się prawa i pracowaliśmy nad nim od lutego 2019 r.

do dziś. 

- 28 lutego 2019 r powołano komisję statutową, w skład której weszli: B.Zatoń, J.Kaczorowska,

E.Góźdź, Z.Urbanik, B.Żurek.

- w dniu 28.03.2019 na posiedzeniu komisji statutowej dokonano wyboru przewodniczącej komisji.

Została nią p.  Barbara Zatoń. Podczas prac komisji  wprowadzono do nowo tworzonego Statutu

Gminy zmiany,  które  przyjęte  były  Uchwałą  Rady Miejskiej  w Żarowie  z  dnia  4  października

2018r.  Zmiany te  obejmowały  min.  jawność  i  transmitowanie  obrad,  informacje,  że  inicjatywę

uchwałodawczą może wnieść  również  grupa  mieszkańców –  200 osób,  zasady i  tryb  działania

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 5- letnią kadencję.
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-  12 czerwca 2019 było  ponowne posiedzenie  komisji-  wprowadzono  min.  zasady  głosowania

imiennego i jednostki pomocnicze Gminy,

-  18  czerwca  2019 –  kolejne  posiedzenie  komisji-  dokonanie  sczytania  naniesionych  zmian,

sprawdzenie interpunkcyjne, numeracja paragrafów itd.

-  25 września 2019 – odbyło się posiedzenie komisji łączonych, na których przewodniczący rady

przekazał wszystkim radnym materiały do analizy – przygotowany projekt statutu – z prośbą o

przeczytanie,  analizę i  naniesienie  ewentualnych poprawek,  w tym merytorycznych zapisów do

Statutu,

-  1  października  2019 –  odbyła  się  sesja  Rady  Miejskiej,  na  której  radni  przekazali

przeanalizowane materiały w celu scalenia dokumentu Statut Gminy,

-  15  października  2019 –  spotkanie  komisji,  omówienie  naniesionych  zmian  z  udziałem

zaproszonej na spotkanie sekretarz Gminy p. S. Pawlik,

- 21 października 2019 – spotkanie przewodniczącego rady, sekretarz Gminy, pracownika Urzędu

– p. A. Szykownej – spisanie dokumentu i przekazanie radcom prawnym do analizy pod kątem

przepisów prawa w tym zakresie,

-  7 listopada 2019 – odbyło się posiedzenie komisji wspólnych, na którym oprócz opiniowania

niektórych projektów uchwał w związku z sesją dzisiejszą,  projekt uchwały w sprawie uchwalenia

Statutu Gminy Żarów został przekazany wszystkim radnym Rady Miejskiej w Żarowie.

- 12 listopada 2019 – na ten dzień zostaje zarządzone przez Przewodniczącego Rady posiedzenie

Komisji wspólnych, na którym omówiony został projekt w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

Przewodnicząca  Komisji  powiedziała,  że  Przewodniczący  Rady  zaprosił  na  spotkanie  radcę

prawnego  Panią  Lillę  Gruntkowską,  by  w  kwestiach  związanych  z  zapisami  prawnymi,

wypowiedziała  się  na temat  ewentualnych zapytań radnych. Odbyła się  dyskusja,  wskazano  i

uzgodniono poprawki, które są dzisiaj przedstawione jako autopoprawka do projektu uchwały. Tu

też  chcę  podziękować  wszystkim,  którzy  czynnie  włączyli  się  w  pracę  nad  tym dokumentem.

Staraliśmy  się  by  zawarte  w nim były  wszystkie  kwestie  związane  z  pracą  Rady,  Burmistrza,

Komisji  by  dokument  ten  był  czytelny.  Być  może  znajdą  się  jeszcze  elementy  merytoryczne,

interpunkcyjne do poprawki, które wynikną w trakcie stosowania zapisów tego dokumentu. Jeśli by

tak  było,   wówczas  pochylimy  się  by  sprostać  temu  zadaniu.  W  głosowaniu  przy  obecności

wszystkich obecnych na komisji radnych, po wprowadzeniu zmian obecnej autopoprawki -  13 było

za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się przy 2 osobach nieobecnych. Po przyjęciu Uchwały, czyli po

zakończeniu pracy Komisji Statutowej,  na mocy § 62 ust. 2. Statutu Gminy  przedłożone zostanie

sprawozdanie z prac Komisji.

Przewodniczący Rady 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 Komisje Rady.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

W  imieniu  Komisji  ds.  Sportu  i  Kultury  głos  zabrała  radna  Iwona  Nieradka,  która

powiedziała, że  komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń powiedziała,  że  komisja  zaopiniowała

pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Rolnictwa  Waldemar  Ganczarek powiedział,  że  komisja

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  komisja  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany

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

uchwalenia  Statutu  Gminy  Żarów, została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminy  Żarów,  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Uchwała nr XVII/111/2019

Pkt  7.  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia

stawki  tej  opłaty  oraz  określenia  stawki  podwyższonej. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Burmistrz  Leszek  Michalak  omówił  przedmiotowy  projekt  uchwały  i  powiedział,  że  po  raz

pierwszy zasady zostały wprowadzone przed ośmiu laty. Wówczas na skutek przeprowadzonego

przetargu  udało  się  obniżyć  na  okres  3  lat  kwotę  z  20  zł  od  osoby  do  kwoty  13  zł.  Został

wprowadzony obowiązek monitorowania np. punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
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poprzez  zaostrzenie  kwotowe  i  w  zakresie  przepisów  prawa  możliwości  składowania  wywozu

zgromadzonych odpadów. Ma to też niestety konsekwencje finansowe i po ośmiu latach, kiedy nasi

mieszkańcy  mogli  ponosić  niższe  koszty,  to  po  przeprowadzeniu  dwóch  przetargów,  w drugim

udało nam się powrócić do kwoty sprzed ośmiu lat, czyli z jednej strony dokonać podwyżki, a z

drugiej strony mamy w tej chwili kwotę zaproponowaną na poziomie 20 zł plus, czyli niewiele

odbiegającej od tego, co było osiem lat temu, aczkolwiek w kolejnych latach ta kwota była niższa.

Również ta uchwała wprowadza dwa nowe obowiązki, czyli z jednej strony nie ma już możliwości

prawnej  gromadzenia  odpadów  w  sposób  nieselektywny,  a  osoby,  które  nie  będą  się

podporządkowywały  na  mocy  przepisów  obowiązujących  w  naszym  kraju  będą  musiały  być

obciążone karami. Na komisji podejmowaliście Państwo decyzje co do wysokości kar i myślę, że

najłagodniejsze i najkorzystniejsze dla naszych mieszkańców.

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

projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, ile firm brało udział w przetargu?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w pierwszym przetargu jedna firma, ta która obecnie

prowadzi wywóz. W związku z tym, że zostały zaproponowane bardzo wysokie stawki, dokonałem

rozmowy z przedstawicielami firmy skąd taka podwyżka, aby przeanalizować, co możemy zrobić

żeby te stawki nie były aż takie  wysokie.  Zasugerowano nam skrócenie okresu obowiązywania

umowy, ponieważ znowu są  zapowiedziane zmiany w przepisach, więc skróciliśmy ten okres do

roku i  dwóch,  trzech  miesięcy  i  uzyskaliśmy 10% obniżenie  kosztów.  Przy  czym do drugiego

przetargu  stanęła  jeszcze  druga  firma,  która  nieznacznie  wyższą  kwotę  zaproponowała.

Dokonaliśmy wyboru tańszej oferty. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, jaka to była firma?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że COM-D.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że z zestawienia wynika, że ponad 2000 osób nie płaci. Gdyby

ustalić, kto nie płaci, to te 20% ceny byłoby niższe.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie płacą przede wszystkim te osoby, które mają

zameldowanie na terenie gminy, ale np. przebywają na uczelniach, mieszkają w innym mieście na

terenie kraju. Tam mają obowiązek i płacą w miejscu zamieszkania. To bardzo duża ilość osób.

Druga grupa osób to osoby przebywające za granicą. Osoba zgłasza swoją czasową nieobecność i

również  nie  jest  obowiązana  ponosić  opłat  z  tytułu  odpadów,  których  nie  produkuje.  Także  ta

różnica ma swoje uzasadnienie.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o osoby, które do nas przyjeżdżają, czy one płacą?

Przewodniczący Rady powiedział,  że te osoby wynajmują mieszkania i  na pewno też płacą za
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odbiór odpadów.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  karanie  tych  osób,  które  nie  segregują.  A najgorzej  jest  w

budynkach wielorodzinnych, gdzie ktoś może podrzucić śmieci.

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  Wspólnoty  budują  zamykane boksy.  W sytuacji

domków  jednorodzinnych  też  te  podrzucenia  śmieci  występują.  Jeszcze  nie  wiemy  jak  będzie

funkcjonował ten system kontrolny bo jest on nałożony na przewoźnika.

Radny Waldemar Ganczarek powiedział, że można nałożyć czterokrotność stawki, jako karę za

niesegregowane śmieci.  My radni zaproponowaliśmy dwukrotność,  nie jest  to górna granica tej

kary.

Radny Norbert Gałązka powiedział, aby stworzyć więcej miejsc punktów segregacji.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  kilka punktów może być dołożonych,  natomiast

problem jaki mamy, to to że nie wszyscy chcą mieć te kontenery koło siebie.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała, czy była robiona kiedyś analiza, jak byłyby worki?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to podwojenie kosztów.

Radny Mariusz Borowiec zapytał ile będzie bio pojemników?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że pod potrzeby będą dawane.

Radny Piotr Zadrożny zapytał gdzie będą miejsca dla bio odpadów?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że od nowego roku będziemy stawiali  na próbę na

zasadzie gniazdowej.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała czy przewidziane są te pojemniki też na wioskach?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zobaczymy jakie będą potrzeby i będziemy działali

pod potrzeby. Jest to nowy przepis i będziemy to monitorować.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała gdzie wrzucamy papier.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że papier i plastik idzie do jednego kontenera i on po

rozładunku jest z powrotem segregowany.

Więcej 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 na komisjach pracownik przekazał informację, że

zmiana uchwały jest determinowana zmianą kosztów obsługi gminnego systemu gospodarowania

odpadami  komunalnymi,  na  co  bezpośredni  wpływ  maja  stawki  wynikające  z  zakończonego

postępowania  przetargowego Radni  w  materiałach  otrzymali  materiały  analityczne,  z  których

wynika że koszty systemu po drugim przetargu kształtowały się następująco:

 Płatność miesięczna dla ENERISU – 218700 zł, wcześniej 133000 zł
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 Koszty administracyjne – 16000 zł, wcześniej 16000 zł

 Koszty oczyszczania punktów zbiórki selektywnej 5000 zł , wcześniej 5000 zł.

Ponad miesiąc temu, też odbyła się komisja łączona w sprawie ustalenia tzw. „opłaty śmieciowej” i

były poddane analizie następujące dokumenty , które otrzymali wszyscy radni:

 Rozkład kosztów ponoszonych przez firmę wywozową według ich rodzajów w %,

 Wzrost  tzw.  „opłaty  marszałkowskiej”  oraz  kosztów  zagospodarowania  1  Mg  tony  w
poszczególnych latach,

 Wielkość miesięcznego przychodu przy określonych stawkach opłaty śmieciowej,

 Zmiany w opłatach i sposobie obsługi w kontekście przeciętnej 4 – osobowej rodziny w
perspektywie 8 lat,

 Miesięczne obciążenie przeciętnej 4 osobowej rodziny z Gminy Żarów w poszczególnych
latach,

 System gospodarowania odpadami ( dochody i wydatki) w Gminie Żarów,

 Saldo na systemie „śmieciowym” w poszczególnych latach jego funkcjonowania,

 Stawki opłaty śmieciowej w gminach ościennych.

W drodze dyskusji przekazano, że do chwili obecnej stawki śmieciowe wynosiły 15 zł za odpady

segregowane,  18  zł  za  odpady  niesegregowane.  Zaproponowano  stawkę  23  zł  za  odpady

segregowane i  tylko takie będą obowiązywały od nowego roku, po przyjęciu uchwały.  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 oraz określenia stawki podwyższonej została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

Przedmiotowa uchwała  w sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki podwyższonej , stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Uchwała nr XVII/112/2019
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Pkt 8. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

właściciela  nieruchomości  zamieszkałych. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

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. 

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

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  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

wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez

właściciela nieruchomości zamieszkałych została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 29

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 30

Uchwała nr XVII/113/2019

Pkt 9.  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIX/220/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w

sprawie „określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów”.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział, że do tej pory

sprzedawaliśmy mieszkania dla naszych lokatorów za 10% wartości i ta sytuacja ma miejsce od 3

lat. Wcześniej zastosowaliśmy jednoroczny okres promocyjny sprzedając mieszkania po 5%, jeśli

ostatnie mieszkanie w budynku to 1%. W tej chwili proponujemy, żeby to było 3% już nie jako

promocja tylko jako stała zasada i  1% wartości mieszkania jeżeli  jest  to ostatnie mieszkanie w

danym budynku.  Nie  ma chyba nic  lepszego niż  to,  że  lokatorzy  są i  czują  się  gospodarzami,

właścicielami  tego  miejsca,  gdzie  mieszkają,  żyją  i  z  nim  są  związani.  Druga  sprawa,  to  od

kilkunastu lat  trwa sytuacja,  w której następują różne uwłaszczenia dla obywateli  polskich.  Ten
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obszar mieszkań komunalnych pozostawiono do dyspozycji gminom, radom gmin, burmistrzom,

prezydentom, wójtom, stąd  ta moja propozycja, żebyśmy poszli w kierunku uwłaszczenia naszych

mieszkańców, stąd też symboliczna opłata.

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

projektu uchwały?

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o wykreślenie § 14 z uchwały, który mówi o kosztach, które

są ponoszone ze zbyciem lokalu, natomiast uzasadnienie nie odnosi się do tego zapisu,  czy pan

burmistrz mógłby to skomentować?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  raz na cztery lata  każda gmina,  każdy powiat  i

każda  jednostka  podlega  kompleksowej  kontroli  RIO.  To  RIO  wśród  zaleceń  kontrolnych  po

ostatniej  kontroli,  która  miała  miejsce  cztery  lata  temu  zaleciła  przy  zmianie  tej  uchwały

wprowadzić  odejście  od  ponoszenia  opłat  manipulacyjnych  i  przygotowawczych  przez

mieszkańców i to robimy w tej chwili.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała, czy uregulowanie tych kosztów będzie teraz w umowie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to będzie w umowie.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął

dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 

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 Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIX/220/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie

„określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów” została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 32

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIX/220/2016 z

dnia 24 listopada 2016r. w sprawie „określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi

własność Gminy Żarów”, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 33

Uchwała nr XVII/114/2019

Pkt 10. wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy Żarów stanowiącej teren wód

powierzchniowych – staw miejski w Żarowie przy ul. Wyspiańskiego. Przedmiotowy projekt uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 34

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

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. 

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 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  wieloletnią  dzierżawę  nieruchomości  Gminy  Żarów  stanowiącej  teren  wód

powierzchniowych – staw miejski w Żarowie przy ul. Wyspiańskiego, została przyjęta. Głosowanie

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 35

Przedmiotowa uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy

Żarów stanowiącej teren wód powierzchniowych – staw miejski w Żarowie przy ul. Wyspiańskiego ,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 36

Uchwała nr XVII/115/2019

Pkt  11.  rocznego  programu  współpracy  Gminy  Żarów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz

podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2020  rok. Przedmiotowy  projekt

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 37

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  na  komisjach  łączonych  w  dniu

12.11.2019r. Radni zwrócili  uwagę aby zapis z programu – rozdział  11  §15 ust. 4 i  5 usunąć i

wstawić  do  uzasadnienia.  Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  autopoprawki

polegającej na wykreśleniu z programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi

w  rozdziale 11 §15, ust. 4 i 5 i treści tych ustępów wstawić do uzasadnienia. W wyniku głosowania

przy  15  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  autopoprawka  została  przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 38
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Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  przekazał  informację  odnośnie  tego  roku,  które

organizacje pozarządowe w jakim zakresie realizują zadania i jakie środki otrzymują z gminy na te

zadania. Kwota łączna w tym roku przeznaczona na ten cel to 371200 zł, przy czym 6500 zł nie

zostało w obszarze sportowym wykorzystanych wprost, natomiast na wniosek wszystkich czterech

LKS-ów za te pieniądze pomogliśmy w utrzymaniu obiektów sportowych na wioskach.

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 

W  imieniu  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Sportu  i  Kultury  radna  Iwona  Nieradka

powiedziała, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja ds. Oświaty i Pomocy Społecznej nie odbyła się z

powodu braku kworum.

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

rocznego  programu  współpracy  Gminy  Żarów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, została przyjęta. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 39

Przedmiotowa uchwała  w sprawie  rocznego  programu współpracy  Gminy  Żarów z  organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 40

Uchwała nr XVII/116/2019

Pkt 12.  nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowiny. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 41

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i powiedział, że zasadność podjęcia uchwały w sprawie

nadania  nazwy ulicy  przedstawionej  na  planie  wynika  z  potrzeb  adresowych  dla  planowanej  i

istniejącej  tam zabudowy.  To  ulica  przy  stadionie  sportowym.  Po rozmowie  z  mieszkańcami  i

sportowcami wskazano kilka propozycji: Zielona od nazwy klubu, Piłkarska, Antoniego Pytla –

działacza, wielkiego społecznika, byłego radnego kadencji 2002- 2006, byłego przewodniczącego

rady  sołeckiej  wsi  Mrowiny,  wieloletniego  opiekuna  stadionu  w Mrowinach,  człowieka  bardzo

szanowanego we wsi. W rozmowie z rodziną uzyskano zgodę by ulicę nazwać Antoniego Pytla,

dlatego zaproponował taką nazwę.
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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. 

W  imieniu  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Sportu  i  Kultury  radna  Iwona  Nieradka

powiedziała, że komisja zaopiniowała pozytywnie proponowaną nazwę ulicy.

Następnie Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  aby  wskazana  ulica  nosiła  nazwę

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

ulica  będzie  nosiła  nazwę  Antoniego  Pytla,  uchwała  w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w

miejscowości Mrowiny, została przyjęta. Przewodniczący obrad poprosił, aby w  §1 wpisać ulica

Antoniego Pytla. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 42

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w  miejscowości  Mrowiny, stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 43

Uchwała nr XVII/117/2019

Pkt 13.  nadania nazwy ulicy w miejscowości Wierzbna. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 44

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i powiedział, że zasadność podjęcia uchwały w sprawie

nadania nazwy ulicy przedstawionej  na planie  wynika z  potrzeb adresowych.  Na komisji  padła

propozycja, aby ulica nazywała się Rzeczna. 

Radna Zuzanna Urbanik dopowiedziała, że obok płyną dwie rzeki Jabłoniec i Bystrzyca..

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. 

W  imieniu  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Sportu  i  Kultury  radna  Iwona  Nieradka

powiedziała, że komisja zaopiniowała pozytywnie proponowaną nazwę ulicy.

Następnie Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  aby  wskazana  ulica  nosiła  nazwę

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

będzie nosiła nazwę Rzeczna, uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wierzbna,

została  przyjęta.  Przewodniczący obrad poprosił,  aby w  §  1 wpisać ulica Rzeczna. Głosowanie

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 45
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Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w  miejscowości  Wierzbna, stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 46

Uchwała nr XVII/118/2019

Ad. IV. Przedstawienie Protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołu. 

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń  przedstawiła  Protokół  z  kontroli

przeprowadzonej w zakresie bieżących wydatków OSP Wierzbna i OSP Imbramowice za 2018 rok.

Kontrola była wpisana do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Kontrola przeprowadzona

została w dniach 30.09. - 04.10.2019r. Przedmiotowy Protokół stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.                                                                             

Załącznik nr 47

Przewodniczący  Rady  podziękował  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej  Barbarze  Zatoń  i

przeszedł do kolejnego punktu 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 48

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

Radny Roman Konieczny  zapytał o wykonanie niezbędnych prac remontowych w komunalnym

lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku wielorodzinnym w Mrowinach i dokonano odbioru

wykonanych robót, który to jest budynek?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że sprawdzi, który to jest budynek.

Radny Roman Konieczny  zapytał,  czy  jest  w tej  chwili  obowiązek opieki  stomatologicznej  w

szkołach?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to obowiązek gminny.

Radna Maria Tomaszewska zapytała o unieważnienie postępowania przetargowego na rozbudowę

świetlicy wiejskiej w Łażanach oraz przygotowanie do ogłoszenia postępowania przetargowego na

rozbudowę świetlicy wiejskiej w Łażanach. Jak dojdzie do takiego momentu, że nie wyłonimy tego

wykonawcy, czy jest jakieś inne wyjście awaryjne dotyczące tej inwestycji i czy dotacja nam nie

przepadnie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to dotacja unijna poprzez Urząd Marszałkowski.
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Po poprzednim przetargu, kiedy wycofał się wykonawca wystąpiliśmy do Marszałka o zgodę na

realizację nie w ciągu jednego roku, tylko w okresie dwuletnim, tą zgodę otrzymaliśmy i  drugi

przetarg został  ogłoszony.  W trzecim przetargu już  nie  ma możliwości  przedłużenia.  W drugim

przetargu został wyłoniony wykonawca, nie przystąpił do podpisania umowy. 

Radny  Waldemar  Ganczarek  zapytał  o  zarządzenie  w  sprawie  wprowadzenia  legitymacji

służbowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że legitymacja jest wykorzystywana w trakcie kontroli

wykonywanej  przez  urzędników  i  osoby,  które  są  upoważnione  do  kontroli.  Taką  legitymacją

okazują się osobom, czy podmiotom kontrolowanym.

Sekretarz Sylwia Pawlik  dopowiedziała, że jak jest zgłoszenie i  idzie urzędnik na kontrolę np.

nielegalnych wysypisk, to mieszkaniec nie wie, że to jest urzędnik, jest wiele oszustw i tego typu

sytuacji, że tak na słowo nikt nikomu nie zaufa. Pomyśleliśmy, aby to była legitymacja ze zdjęciem,

aby ta osoba mogła się wylegitymować.

Radny Bartosz Żurek zapytał odnośnie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Odnowa

wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020”,

czy te inne Wspólnoty nie są zagrożone? 

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  aneks  ostatecznie  rozstrzygnął  tą  sprawę.

Podpisaliśmy  aneks  z  Instytucją  Pośredniczącą  Aglomeracji  Wałbrzyskiej,  z  jednej  strony  jest

instytucją  dotującą,  a z  drugiej  kontrolującą zadania.  Na skutek tego aneksu został  zmniejszony

zakres oraz wartość. 

Radna  Ewa  Góźdź  zapytała  o  zmianę  zarządzenia  w  sprawie  powołania  Zespołu

Interdyscyplinarnego?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że Zespół został powołany przed laty, natomiast tu jest

zmiana osoby, ktoś kto rezygnuje w to miejsce wchodzi następna osoba. Jest to Zespół składający

się  z  pedagogów,  policjantów,  dotyczy  niebieskich  kart  lub  tego  typu  sytuacji  kryzysowych  w

rodzinach.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o legitymacje radnych?

Przewodniczący Rady odpowiedział, że legitymacje będą uregulowane.

Radna  Joanna  Kaczorowska  zapytała  o  zmianę  zezwolenia  na  wykonywanie  regularnych

przewozów osób w krajowym transporcie  drogowym wykonywanych w ramach  linii  regularnej

Żarów-Imbramowice-Buków-Żarów, co zostało zmienione?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  szczegółowa  informacja  zostanie  przygotowana,

natomiast każdy przewoźnik z założenia może dwukrotnie w ciągu roku zmieniać rozkład jazdy,

dostosowując go do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, my opiniujemy pod kątem przystanków i
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pod kątem zgodności z regulaminem, który w tym zakresie obowiązuje na terenie naszej gminy.

Ostateczny dokument jest wydawany w Starostwie Powiatowym.

Radna Joanna Kaczorowska powiedziała, że na przystankach nie ma rozkładów jazdy, czy jest

możliwość aby się pojawiły?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  zostanie  to  sprawdzone,  bo  jest  obowiązek

zamieszczania  rozkładów przez  przewoźników.  Zwrócimy się  do  przewoźników,  o  uzupełnienie

rozkładów jazdy wszędzie tam, gdzie ich nie ma. 

Radny Roman Konieczny powiedział, że rozkład jazdy z dwóch przystanków w Mrowinach został

przeniesiony na przystanek znajdujący się obecnie na ul. Szkolnej Przeniesiony jest ze względu na

trwającą inwestycję w Mrowinach. Jest problem, bo autobus przyjeżdża dużo wcześniej lub dużo

później niż podano na rozkładzie i dzieci dojeżdżające do szkoły w Świdnicy nie mogą do niej

dojechać. Radny poprosił, aby przewoźnik zmienił te godziny rozkładu lub przyjeżdżał o czasie.

Radna  Joanna  Kaczorowska  zapytała  o  opiekę  stomatologiczną,  o  szersze  informacje  w  tym

zakresie.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że informacje zostaną przygotowane.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o Kartę Dużej Rodziny, jak to funkcjonuje w naszej gminie,

kto jest uprawniony, gdzie można korzystać, jaki jest tego efekt?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że informacje zostaną przygotowane.

Radna Joanna Kaczorowska powiedziała, że mówi o tych programach, ponieważ z jednej strony

są podwyżki np. śmieci, a z drugiej strony są programy takie jak 500+, czy KDR, czyli są też ulgi

które działają.

Radna Zuzanna Urbanik powiedziała, że na przystankach przyklejają różne plakaty, a jest zakaz i

poprosiła, aby poinformować o zakazie plakatowania.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że mieszkańcy Przyłęgowa mają problem z dojazdem dzieci do

szkół, czy nie można by było przedłużyć trasę Mikoszowa - Przyłęgów.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że mówimy tu o kursie do którego dopłacamy po to,

żeby dzieci ze szkół średnich mogły dojechać do szkoły. Ten kurs odbywa się przez Mikoszową,

Przyłęgów, potem jedzie do Łażan, jedzie na Zastruże i zbiera z tamtej części i dowozi do kolejnych

przewoźników. Jakby nie patrzeć to gdzieś będzie wcześniej, a gdzieś będzie później.

Sołtys  wsi  Pyszczyn dopowiedział,  odnośnie  rozkładów jazdy,  że  można  by  było  zamontować

skrzynki na kłódki, takie przejrzyste, aby nikt nie miał do tego dostępu.

Przewodniczący Rady dopowiedział, że rozkłady jazdy są również dostępne w internecie. 

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał  o  umowę w sprawie  dofinansowania  OSP Buków,  Pożarzysko,

Wierzbna,  Żarów w ramach zadania pn.  „Mały Strażak 2019r.”,  czy chodzi  o  strażaka niskiego
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wzrostem?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  to  jest  nazwa  zadania.  Ze  strony  gminy

zapewnialiśmy 10% dofinansowania do tego zadania, te jednostki, które złożyły wniosek otrzymały

sprzęt.  To nie  chodzi  o  to  czy  jest  mniejszy,  czy  jest  większy i  czy  w danej  jednostce  sekcja

dziecięca funkcjonuje, tylko chodziło o zakup profesjonalnego sprzętu uzupełniającego, a nazywa

się „Mały Strażak”.

Radny Waldemar Ganczarek  zapytał o wydanie zaświadczeń o braku sprzeciwu co do zamiaru

usunięcia drzew dla osób prywatnych i jedną decyzję zezwalającą dla instytucji oraz o zakończenie

realizacji  zadania  dotyczącego  usunięcia  drzew  i  wykonania  korekty  drzewa  na  terenie  gminy

Żarów,  radny  poprosił  o  odpowiedź  na  piśmie  dla  jakich  instytucji?  Radny  zapytał  odnośnie

rozstrzygniętego postępowania przetargowego w sprawie zimowego utrzymania dróg 2019/2020 i

poprosił o informację jaka to firma?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to firma Pana Borgosz.

Radny Waldemar Ganczarek zapytał jaki był koszt prac dotyczących zagospodarowania terenu

zielonego  oraz  wykonania  oświetlenia  wraz  z  iluminacją  przy  budynku  Urzędu  Miejskiego  w

Żarowie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przekaże informację.

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  Waldemar  Ganczarek,  radna  Joanna  Kaczorowska,  radny

Robert Kaśków, radna Iwona Nieradka, radna Maria Tomaszewska oraz radny Bartosz Żurek.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała co mają mieszkańcy dalej  robić ze złożonym azbestem?

Mamy  program  dotyczący  usuwania  azbestu  i  z  niego  wynika,  że  co  roku  powinniśmy  robić

monitoring tych wyrobów.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że mieszkańcy byli informowani o składowaniu azbestu,

monitorujemy, jeżeli mamy zgłoszenie.

Radna  Maria  Tomaszewska złożyła  interpelację  o  wyczyszczenie  rowów  w  Krukowie  i

udrożnienie wokół kapliczki oraz postawienie przystanku na żądanie w Kukowie.

Radny Mieczysław Myrta zapytał o możliwość dofinansowania do folii Big bag. Radny zapytał, co

będzie w najbliższym czasie zrobione w sprawie chodników? Radny poprosił o wysypanie kruszywa
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koło kapliczki, przy świetlicy.

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że musimy zrobić rozeznanie wśród rolników

jakie jest zapotrzebowanie, bo taki jest wymóg programu, aby znać skalę i wystąpić z wnioskiem.

Rolnik musiałby przywieźć tą folię do gminy i ją tu zostawić. Musimy wyznaczyć teren, miejsce,

gdzie  będzie  składowana  i  skąd  będzie  ten  odbiór,  czyli  punkt.  W  planie  mamy,  aby  zebrać

informacje od rolników i czy jest taka duża skala, aby wystąpić o dofinansowanie? 

Radna Ewa Góźdź powiedziała,  że mieszkańcy z Armii  Krajowej  mieszkający przy cmentarzu

chcieliby, aby po godz. 22:00 CPN nie sprzedawał alkoholu. Czy jest taka możliwość?

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  aby  naprawić  lampę  koło  przystanku  autobusowego  w

Przyłęgowie.

Radny Waldemar Ganczarek zdał raport z prac komisji suszowej.

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

1. Przewodniczący Rady poinformował, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy przesłał

analizę oświadczeń majątkowych radnych. Informacja ta została przekazana radnym na komisjach

łączonych. Przewodniczący poprosił  o dokonanie korekty i złożenie jej  do dnia 29.11.2019 r.,  a

później zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego.

2.  Przewodniczący  Rady poinformował,  że  w dniu  dzisiejszym  o  godz.  18.00  odbędzie  się

spotkanie  z  panem  Bogdanem  Muchą  w  związku  z  premierą  jego  książki  „Tajemnice  Ziemi

Żarowskiej”. Spotkanie odbędzie się w Żarowskiej Izbie Historycznej. 

3. Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 2 grudnia 2019 r w godz. 9.00- 15.00 odbędzie

się  Konferencja  pt.  Prawo w obronie osób krzywdzonych – systemowe działania  w środowisku

lokalnym” Zaproszenia radni otrzymali. Poprosił radnych o przybycie, a szczególnie pracujących w

Komisjach Oświaty i Pomocy Społecznej.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

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

1 października 2019 r.

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 15 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Protokół

Nr XVII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 października 2019r. został przyjęty przez
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radnych  Rady  Miejskiej  w  Żarowie.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 49

Ad VIII. Zakończenie obrad XVII 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 14 listopada 2019 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam XVII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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