
Protokół Nr XIX/2019

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 30 grudnia 2019 roku

Rozpoczęcie: godz. 12:00

Zakończenie: godz. 13:05

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę: „Otwieram XIX 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  oraz  mieszkańcy

gminy Żarów.

Następnie Przewodniczący Rady 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

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.
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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 4

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Uchwała nr XIX/125/2019

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 XIX/126/2019

Pkt 3. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo  omówiony  na  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  w  dniu  19.12.2019r.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  w dniu  20.12.2019  r.  do  Urzędu  Miejskiego  w  Żarowie

wpłynęła uchwała nr XII/102/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia

12.12.2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
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Gminy Żarów – opinia ta jest pozytywna. Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 10

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

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że budżet, który przed nami jest, jest budżetem bardzo

trudnym,  tak  trudnym, jakiego od wielu  lat  u  nas  w gminie  nie  było.  Wymaga całego szeregu

działań  oszczędnościowych,  które  zostały  podjęte  i  będą   zrealizowane.  Wymaga  olbrzymiej

koncentracji  ze  strony  i  burmistrza,  i  pracowników  gminy  nad  zrealizowaniem  zakładanych

dochodów  w  maksymalnym  stopniu,  w  jakim  będzie  to  możliwe.  W roku  następnym  będzie

zdecydowanie mniej inwestycji niż w roku 2019 i 2018. Jest to budżet, który generuje cały szereg

wyzwań, który jest realny i jest możliwy do zrealizowania i zostanie zrealizowany.

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisje 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

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów, została przyjęta. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

Przedmiotowa  uchwała  w sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Uchwała nr XIX/127/2019

Pkt 4.  uchwalenia  budżetu gminy Żarów na  rok 2020.  Przedmiotowy projekt  uchwały stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo  omówiony  na  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  w  dniu  19.12.2019r.

Przewodniczący obrad powiedział,  że w dniu 20.12.2019 r.  do Urzędu Miejskiego w Żarowie

wpłynęła  uchwała  nr  XII/100/2019  składu  orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we

Wrocławiu  z  dnia  12.12.2019  r.  w  sprawie  opinii  o  przedłożonym  przez  Burmistrza  Żarowa

projekcie uchwały budżetowej na 2020 r – opinia jest pozytywna. Przedmiotowa opinia stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14
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Przewodniczący obrad powiedział,  że w dniu 20.12.2019 r wpłynęła uchwała nr XII/101/2019

składu  orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we  Wrocławiu  z  dnia  12.12.2019  r.  w

sprawie  opinii  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  Gminy  Żarów  –  opinia  jest  pozytywna.

Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

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

Radny Robert Kaśków zabrał głos w imieniu swoim i radnej Joanny Kaczorowskiej odnośnie

przedstawionego projektu budżetu na 2020 rok. Radny powiedział,  że będzie to budżet trudny i

trudna będzie jego realizacja, zarówno z powodów pogarszających się warunków funkcjonowania

samorządów w Polsce, jak i z powodu naszej sytuacji finansowej wynikającej z lat poprzednich.

Niepokoi nas utrzymujące się wysokie zadłużenie gminy. Na koniec 2020 roku dług będzie wynosił

41,2 mln zł. Dopiero od 2022 dług będzie się stopniowo zmniejszał, a jego całkowita spłata nastąpi

dopiero  w  2036  roku.  Zwraca  też  uwagę  duża  kwota  wpisana  w  budżet  2020r.  dochodów  ze

sprzedaży  majątku  gminy,  zaplanowana  w wysokości  6,7  mln  zł.  Rozumiemy,  że  zaplanowana

kwota w wysokości 6,7 mln zł jest konieczna do zrównoważenia budżetu. Wprawdzie wszystkie

wskaźniki  i  limity  dotyczące  budżetu  2020r.,  określone  ustawą  o  finansach  publicznych  są

pozytywne, ale jak przypomina nam RIO w swojej uchwale: „Skład Orzekający zwraca uwagę, że

przestrzeganie  limitów określonych  w ustawie  o  finansach  publicznych nie  chroni  przed  utratą

płynności  finansowej,  w tym względzie należy  mieć na uwadze nie  tylko ograniczenia  prawne

zaciągania długu, ale także brać pod uwagę ograniczenia ekonomiczne”. Pełna treść oświadczenia

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy zostały zabezpieczone środki na realizację placu zabaw koło

cmentarza Armii Czerwonej? Radny odczytał z projektu budżetu plany na realizację placów zabaw i

siłowni zewnętrznych na terenach wiejskich gminy Żarów.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że zacytowane przez radnego kwoty są to wydatkowania

wskazane w ramach funduszu sołeckiego. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie nowych placów

zabaw będzie to możliwe tylko w sytuacji, kiedy pozyskamy nowe środki. W innym przypadku to

remonty, uzupełnienia i tego typu sprawy.

Radny  Tadeusz  Pudlik  odczytał  odpowiedź  na  swoją  interpelację,  że  te  środki  zostaną

zabezpieczone w budżecie. Radny zwrócił się z prośbą, aby się nad tym pochylić.

Radny Roman Konieczny powiedział nt. funduszu sołeckiego, że zaplanowane w budżecie środki

na place zabaw we wskazanych wioskach są w związku z decyzjami mieszkańców wsi w sprawie

podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok. Tu podał przykład Mrowin, gdzie przeznaczono 8000 zł.

Dopowiedział, że do tej kwoty mieszkańcy swoją pracą i dzięki organizacji imprez dochodowych 
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dokładają kolejne 5000 zł.  Potrzebne są oszczędności  na wielu płaszczyznach i  to powinniśmy

zrozumieć.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że mieszkańcy Żarowa nie mają funduszu sołeckiego i to jest

zależne od pana burmistrza albo zrobimy to, albo nie.

Radna Iwona Nieradka przedstawiła opinię klubu radnych „Wspólnota” nt. budżetu gminy Żarów

na  2020  rok.  Projekt  uchwały  został  opracowany  na  podstawie  przepisów ustawy o  finansach

publicznych oraz dostosowany do potrzeb i możliwości finansowych gminy zarówno w zakresie

zadań własnych, bieżących, jak i realizowanych inwestycji. Świadczy o tym chociażby duża ilość i

różnorodność realizowanych zadań inwestycyjnych, na które gmina zamierza przeznaczyć w roku

2020 około 12 mln zł. W tym kwotę 2,2 mln na inwestycje jednoroczne i kwotę ponad 9 mln na

kontynuację inwestycji  wieloletnich,  związanych szczególnie z budową kanalizacji  sanitarnej na

terenie  gminy.  Ponadto  budżet  na  rok  2020  wpisuje  się  w  strategię  rozwoju  naszej  gminy.

Pozytywnie należy również określić wielkość dochodów ujętych w przyszłorocznym budżecie i w

latach  następnych,  w  tym  planowanych  do  pozyskania  środków  zewnętrznych,  które  stanowią

kwotę  ponad  4,4  mln  zł  i  dotyczą  głównie  zadań  realizowanych  z  udziałem  środków  Unii

Europejskiej.  Klub  radnych  Wspólnota  opiniuje  pozytywnie  przedstawiony  projekt  uchwały

budżetowej na 2020 rok. Pełna treść oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Więcej 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.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń powiedziała,  że  komisja  zaopiniowała

pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji  ds.  Bezpieczeństwa,  Zdrowia i  Porządku Publicznego Mieczysław

Myrta powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska  Bartosz  Żurek powiedział,  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.  Sportu  i  Kultury  Norbert  Gałązka powiedział,  że  komisja

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.
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Przewodniczący  Komisji  ds.  Rolnictwa  Waldemar  Ganczarek 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

uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2020, została przyjęta. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Przedmiotowa uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2020, stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Uchwała nr XIX/128/2019

Pkt 5. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2020 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo omówiony na  wspólnym posiedzeniu  stałych komisji  Rady  w dniu  19.12.2019r.  i

zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinie 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

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2020 rok, została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

Przedmiotowa uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w

Gminie Żarów na 2020 rok, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

Uchwała nr XIX/129/2019

Pkt 6.  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Gminie  Żarów  na  2020  rok. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 23

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

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady w dniu 19.12.2019r. i 
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zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały?

Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinie komisję.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

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

uchwała  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  w  Gminie  Żarów  na  2020  rok, została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Przedmiotowa uchwała  w sprawie  zmiany Uchwały  nr  II/6/2018 Rady Miejskiej  w Żarowie w

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Gminie Żarów na 2020 rok, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Uchwała nr XIX/130/2019

Pkt 7. wyrażenia zgody na najem budynku użytkowego, stanowiącego własność Gminy Żarów na

okres  dłuższy niż  3  lata  oraz  odstąpienie  od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy

najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 26

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

szczegółowo omówiony na  wspólnym posiedzeniu  stałych komisji  Rady  w dniu  19.12.2019r.  i

zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały?

Radny Robert Kaśków zapytał, o możliwość wynajmu świetlicy, jak to się zakończyło? 

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  obecny  status  świetlicy  jako  służącej  i

mieszkańcom, i szkole w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych jest jak najbardziej właściwy.

Szkoła zmierzała do uruchomienia w tej świetlicy przedszkola. Na ten moment jest to niemożliwe, z

tych powodów o których mówię, oraz z tych, że wioska nie ma innej świetlicy. Ta uchwała nad

którą Państwo debatujecie nie obejmuje tej świetlicy środowiskowej, obejmuje wyłącznie budynki

dydaktyczne.

Więcej  pytań  nie  było,  więc Przewodniczący  Rady zapytał  o  opinie  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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Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  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  najem  budynku  użytkowego,  stanowiącego  własność

Gminy Żarów na okres dłuższy niż  3 lata  oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata, została przyjęta. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Przedmiotowa uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem budynku użytkowego, stanowiącego

własność Gminy Żarów na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego

trybu  zawarcia  umowy  najmu  na  okres  dłuższy  niż  3  lata, stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 28

Uchwała nr XIX/131/2019

Pkt 8. wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy Żarów z przeznaczeniem

na  cele  związane  z  oświatą. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 29

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

szczegółowo omówiony na  wspólnym posiedzeniu  stałych komisji  Rady  w dniu  19.12.2019r.  i

zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały?

Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinie komisje.

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 przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  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  na  cele  związane  z  oświatą, została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30

Przedmiotowa uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy

Żarów z przeznaczeniem na cele związane z oświatą, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31

Uchwała nr XIX/132/2019
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Pkt 9. zaliczenia dróg na terenie Gminy Żarów do kategorii dróg gminnych. Przedmiotowy projekt

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 32

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

szczegółowo omówiony na  wspólnym posiedzeniu  stałych komisji  Rady  w dniu  19.12.2019r.  i

zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały?

Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinie komisję.

Przewodniczący Komisji  ds.  Bezpieczeństwa,  Zdrowia i  Porządku Publicznego Mieczysław

Myrta powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

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

uchwała w sprawie  zaliczenia dróg na terenie Gminy Żarów do kategorii dróg gminnych, została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 33

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  zaliczenia  dróg  na  terenie  Gminy  Żarów  do  kategorii  dróg

gminnych, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 34

Uchwała nr XIX/133/2019

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 35

Radna  Joanna  Kaczorowska  zapytała,  o  roboty  dotyczące  wymiany  oświetlenia  ulicznego  w

Imbramowicach, czy chodzi o boisko?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak, jest to wskazane w funduszu sołeckim.

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

kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. V.  Sprawy różne.

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 i radny Bartosz

Żurek

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że sesja budżetowa jest bardzo ważną sesją, natomiast projekty

uchwał nie są omawiane. Powinnyśmy więcej mówić na tych sesjach.
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Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  na  komisjach  łączonych  zostały  szczegółowo

omówione wszystkie projekty uchwał przedłożone na sesje, ponieważ od tego są komisje. W trakcie

komisji może każdy uczestniczyć i były osoby zainteresowane. 

Radna Joanna Kaczorowska powiedziała, że też tak uważa jak radny Pudlik. Mogli by to robić np.

Przewodniczący Komisji, aby w dwóch czy trzech słowach streścić, nie musi być to pan Burmistrz.

Radny  Waldemar  Ganczarek powiedział,  że  od  nowego  roku  wchodzi  nasza  uchwała  nt.

segregowania śmieci, miały być ulotki, ludzie się dopytują, miała być szersza informacja w Gazecie

Żarowskiej.

Radny Bartosz Żurek powiedział, że komisja ds. ochrony środowiska współpracuje w tej sprawie

z burmistrzem i w styczniu lub lutym będzie przygotowana ulotka i informacje w gazecie.

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że mieszkańcy już otrzymali lub otrzymują

decyzje z płatnościami oraz informację jak segregować u nas  nic  się nie  zmienia.  Natomiast  w

styczniu w Gazecie Żarowskiej ma być szczegółowa informacja na ten temat, i  również ma być

ulotka jak segregować śmieci.

Radny Robert Kaśków powiedział, że chodzi o to, że mieszkańcy nie wiedzą i uważają, że jest to

działanie gminy i rady. Odniósł się do słów radnego Pudlika, i twierdzi, że jest to uwaga nie tylko do

pana  burmistrza,  ale  też  do  rady  i  dobrą  rzeczą  jest  to  aby  te  uchwały  krótko  omówili

Przewodniczący komisji czy z-ca burmistrza. To wymaga zastanowienia.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  dobrze  by  było,  aby  przewodniczący  komisji  mogli  coś

powiedzieć na temat przedstawianych uchwał i on o tym mówi przewodniczącym komisji. Czasami

też  sam krótko  dokonuje  wprowadzenia  do  omawianego  projektu  uchwały.  Wszystkie  projekty

uchwał  były  dokładnie  omówione  na  komisjach  łączonych,  burmistrz  przygotował  materiały  w

wersji papierowej i multimedialnej. Przedstawił sytuacje w oświacie, jak i kształtowanie się budżetu.

Omawianie tego jeszcze raz wydaje się bezcelowe. Radni przyznali, że burmistrz omówił dokładnie

wszystkie zagadnienia. Przewodniczący mogą więcej omawiać te projekty.

Radny Waldemar Ganczarek powiedział o tragicznej śmierci mieszkańca Bukowa i zaapelował,

aby  wyposażyć  radiowozy  w defibrylatory,  ponieważ  pogotowie  nie  przyjechało  na  czas,  tylko

Policja i mogli tego człowieka uratować. 

Radna  Zuzanna  Urbanik zapytała,  czy  już  wiadomo  jak  będzie  przebiegała  droga  między

Bożanowem, a Kalnem?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  z  z-cą  Burmistrza  uczestniczyli  w  spotkaniu

zorganizowanym przez pana Ministra Dworczyka z samorządowcami województwa dolnośląskiego.

Przekazano informację, jeśli chodzi o przebiegi, to bezwzględny priorytet ma dolnośląski Y, czyli

realizacja drogi ekspresowej S8. Jest to droga, która od Wrocławia będzie przebiegała w kierunku

Kłodzka, jako droga ekspresowa, od tej drogi będzie odchodziła droga ekspresowa S5, która na 
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naszym odcinku ma przebiegać bardzo blisko Świdnicy oraz między Jaworzyną Śl. i Świebodzicami

z pominięciem całkowicie  naszej  gminy. Przekazano informację jako jednoznaczną,  że ustalenie

priorytetu  dla  tego  korytarza  drogowego  oznacza  wstrzymanie  wszelkich  prac  związanych  z

autostradą A4.

Radny Waldemar Ganczarek powiedział odnośnie prac Komisji suszowej.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Przewodniczący Rady poprosił komisje Rady o przygotowanie Sprawozdania z prac komisji do
30.01.2020r.

2. Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie planów pracy komisji na 2020 rok.

3. Przewodniczący Rady  powiedział,  że do Rady przyszło wiele życzeń bożonarodzeniowych i
noworocznych, życzenia również zostały wysłane od Rady i Burmistrza.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

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

2019 r.

Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż protokół był udostępniony do wglądu w Urzędzie

Miejskim 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

XVIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2019r. został przyjęty przez radnych

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

Załącznik nr 36

Ad VII. Zakończenie obrad XIX 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 30 grudnia 2019 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam XIX Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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