Protokół Nr X/2011
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 31 maja 2011 roku
Rozpoczęcie: godz. 11:00
Zakończenie: godz. 13:00
Ad. I. Otwarcie sesji:
Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył 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
14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.
Nieobecny:
1. radny Mariusz Bryła.
W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Z-ca Burmistrza
Grzegorz Osiecki, Sekretarz Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz
oraz mieszkańcy Gminy Żarów.
Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:
Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik przedstawił Radzie porządek obrad,
który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
Burmistrz Leszek Michalak złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad
o projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Żarów
za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, ponieważ do tej pory ta uchwała
funkcjonowała na podstawie kompetencji jakie posiadał Burmistrz w tym
zakresie. Ustawa to zmieniła i przekazała kompetencje Radzie Gminy. W wyniku
czego nastąpiły dwie zmiany pierwsza to szkolenie większej liczby strażaków,

druga to propozycja podniesienia stawki z 8 zł na 10 zł. Stawka ta nie była
zmieniana od wielu lat, a jest to stawka liczona od przeciętnego wynagrodzenia,
które od tego czasu wyraźnie wzrosło.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby projekt powyższej uchwały był przyjęty
do porządku obrad do punktu III, jako ppkt 4, a projekt uchwały z ppkt 4 będzie
kolejnym ppkt 5. Przewodniczący przeszedł do głosowania uzupełnienia porządku
obrad, w wyniku głosowania przy 14 głosach „za” zmiana do porządku obrad
została wprowadzona.
Ad III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt 1.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Przedmiotowy

Projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3
Przewodniczący Rady oddał głos Pani Skarbnik Renacie Dawlewicz, która omówiła
przedmiotowy projekt.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania
do przedmiotowego projektu. Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał
o opinię Komisje.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska
w Żarowie przy 11 głosach „za”, 3 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” podjęła
przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4
Uchwała Nr X/45/2011
Pkt 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok. Przedmiotowy
projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5
Przedmiotowy projekt omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania do tego projektu uchwały?
Radna Halina Lewandowska zapytała z czego wynika zmniejszenie planu
dochodów ze zbycia praw majątkowych w kwocie 688.553 zł?
Burmistrza Leszek Michalak odpowiedział, że zakładamy sprzedaż mniejszej ilości
udziałów ze strefy.

Radna Halina Lewandowska – zapytała o zmniejszenie planu dochodów w kwocie
400.000 zł. Kwota powyższa stanowi w części środki planowane do pozyskania na
realizację zadania pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”. Jednocześnie
zmniejsza się plan wydatków w kwocie 400.000 zł na powyższym zadaniu
inwestycyjnym.
Burmistrz

Leszek

Michalak

odpowiedział,

że

czas

upływa,

pozwolenie

na budowę na basen zostało uzyskane przez Gminę w maju, czekamy teraz
na ogłoszenie naboru zapowiedzianego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
na baseny przyszkolne i środki te muszą być przeniesione na realizację zadania
zgodnie z tym, w jakich latach będzie można je realizować.
Radna Halina Lewandowska zapytała o zmniejszenie planu wydatków o kwotę
450 zł ze środków przeznaczonych na wynajem sprzętu do prac melioracyjnych
oraz o zwiększenie o powyższą kwotę planu wydatków na zadaniu „Remont
świetlicy

wiejskiej

w

Imbramowicach

oraz

rozbiórka

i

remont

świetlicy

w Krukowie”. Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków
na wykonanie projektu technicznego rozbiórki i adaptacji świetlicy wiejskiej
w Krukowie. Czy nie zostały przewidziane te koszty?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że szacowane koszty tego projektu
okazały się wyższe o te 450 zł.
Radna Halina Lewandowska zapytała o zmniejszenie planu wydatków o kwotę
100.000 zł zabezpieczoną na wypłatę odszkodowań dla działkowców ( ul. 1 Maja
i Wyspiańskiego). Czy gmina dogadała się z nimi?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tereny na sprzedaż pod zabudowę
dopiero się szykują i nie ma potrzeby, aby w tym roku ponosić koszty
na przygotowanie kolejnych projektów.
Radna Halina Lewandowska zapytała o zwiększenie planu wydatków o kwotę
3.500 zł na zakup deszczomierza. Czy jest on taki drogi?
Burmistrz

Leszek

Michalak

odpowiedział,

że

jest

to

rzecz

niezbędna

na wysypisku.
Radna Halina Lewandowska zapytała o zwiększenie planu wydatków urzędu
o kwotę 36.433 zł na pokrycie kosztów odsetek związanych z nabyciem przez
Gminę udziałów w Spółce Termy Żarów, czy to znaczy, że nie spłaciliśmy tej
Spółki?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że spłaciliśmy tą Spółkę.

Radna Halina Lewandowska zapytała, jak uchwalaliśmy budżet to ustaliliśmy
wydatki w wysokości 35 mln, w tej chwili mamy ponad 38 mln. Czyli wydatki
wzrosły nam o 3 mln, a dochody o 1 mln. Czy Gminę na to stać, bo te wydatki,
jak się okazuje zwiększają się?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że na etapie planowania budżetu
nie planowaliśmy zobowiązań i dochodzą również sprawy bieżące.
Radny Robert Kaśków zapytał o kwotę 36.000 zł, czy to są odsetki,
ile spóźniliśmy się i czy już rozliczyliśmy się, czy są zaległości, czy są inne
porozumienia z tym związane?
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że jeżeli chodzi o Spółkę
Termy, to były ustalone trzy raty. Ostatecznie spłaciliśmy tą umowę w kwietniu
br., a ta kwota to są odsetki za opóźnienie w regulowaniu tych rat.
Radny Robert Kaśków zapytał o przesunięcie środków w kwocie 26.595 zł
na pokrycie kosztów ewentualnych prowizji od planowanych do pozyskania
przychodów z kredytu bądź emisji obligacji oraz na pokrycie kosztów odsetek
od wyżej wymienionych źródeł przychodów.
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że planujemy emisję obligacji
i wprowadzamy do budżetu plan wydatków na pokrycie kosztów emisji tych
obligacji.
Dalszych pytań do tego projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Miejskiej spytał komisję o opinie.
Przewodniczący komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska
w Żarowie przy 11 głosach „za”, 0 „przeciw, i 3 „wstrzymujących się” podjęła
przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 6
Uchwała Nr X/46/2011
Pkt 3. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
Opracowania programów funkcjonalno – użytkowych i projektów budowlanych
dla zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
w Gminie Żarów – I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi

Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych
za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji
przesyłowej wraz z siecią wodociągową 2009-2014 Cz. 1 – realizacja inwestycji
w miejscowościach Wierzbna, Bożanów i Żarów”, Przedmiotowy projekt stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik otworzył dyskusję nad
projektem uchwały i zapytał czy radni mają pytania do tego projektu uchwały.
Radny Robert Kaśków zapytał o korelacje firmy z Krakowa. Poprosił o odpowiedź
na piśmie.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze pytania do tego projektu
uchwały.

Nikt

z

radnych

nie

miał

dalszych

pytań

wobec

powyższego

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji.
Przewodniczący komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Po tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”
uchwała została podjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8
Uchwała Nr X/47/2011
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Pkt 4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Żarów za udział w działaniu
ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub Gminę.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik otworzył dyskusję nad
projektem uchwały i zapytał czy radni mają pytania do tego projektu uchwały.

Radna

Halina

Lewandowska

zapytała

ile

wcześniej

wynosiła

stawka

za szkolenie?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że 2 złote za godzinę.
Nikt z radnych nie miał dalszych pytań, wobec powyższego Przewodniczący
poprosił o opinię Komisje.
Przewodniczący komisji ds. Budżetu i Gospodarki, Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej
uchwały.

W

wyniku

głosowania

przy

14

głosach

„za”,

0

„przeciw”

i 0 „wstrzymujących się” uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 10
Uchwała Nr X/48/2011
Pkt 5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie
na drugie półrocze 2011 roku.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 11
Przewodniczący

Rady

Miejskiej

Pan

Tadeusz

Pudlik

otworzył

dyskusję

nad projektem uchwały i zapytał czy radni mają pytania do tego projektu
uchwały.
Nikt z radnych nie miał pytań, wobec powyższego Przewodniczący przeszedł
do głosowania powyższego projektu uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”
uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 12
Uchwała Nr X/49/2011
Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad,
tj. do sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Żarów.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik Nr 13

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
sprawozdania.
Radny Robert Kaśków zapytał o wydanie postanowienia opiniującego pozytywnie
wniosek

o

wydanie

koncesji

dla

Pana

Piotra

Krawczyka

z

Krukowa

na poszukiwanie i rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego „Zastruże”, o którą
wystąpił Urząd Marszałkowski.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zgodnie z prawem na poszukiwania
złoża nie ma wymogów, ale Pan Krawczyk chce to uformalnić.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
1. Radna Halina Lewandowska – zapytała, czy Gmina Żarów ma pieniądze
na

systematyczne

spłaty

rat

na

budowę

drogi

3396D?

Czy

mamy

na to zagwarantowane pieniądze?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to inwestycja, która ściąga z nas
każdą wolną złotówkę i na tyle ile jesteśmy w stanie na tyle spłacamy.
Pani Skarbnik Renata Dawlewicz dopowiedziała, że raty są spłacane bez
zastrzeżeń

terminowo.

Jeżeli

chodzi

o

nasze

zobowiązania

wymagalne,

to są ostatnio dwie faktury jedna na 101 tys. zł a druga na 250 tys. zł.
Co do drugiej to wysłaliśmy pismo o rozłożenie jej na raty i czekamy na
odpowiedź.
2. Radna Halina Lewandowska – zapytała, ile wyniosły nasze karne odsetki tylko
w 2010 roku?
Pani

Skarbnik

Renata

Dawlewicz

odpowiedziała,

że

wyszczególnione

jest

to szczegółowo w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3. Radna Halina Lewandowska – poprosiła o naprawę mostku koło tzw.
„owczarni” w Mrowinach, na którym zrobiła się wyrwa i grozi to załamaniem.
Nie jest to w ogóle zabezpieczone.
4. Radny Tadeusz Reruch – prosi o informacje dotyczące przekształcenia
użytkowania wieczystego na własność. Ile kosztuje np. przekształcenie garażu,
czy małej nieruchomości?

5. Radny Tadeusz Reruch – zapytał, odnośnie ogrodzenia koło niecki basenowej,
dlaczego już go nie ma?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ogrodzenie jest ale przeźroczyste
i jest to własność firmy WROBIS.
6.

Radny

Tadeusz

Reruch

–

zapytał

Przewodniczącego

Rady,

dlaczego

nie wszyscy radni byli powiadomieni o zorganizowanym wyjeździe do biogazowni?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to on był organizatorem wyjazdu
na prośbę Sołtysa wsi Łażany i zaprosił przewodniczących komisji oraz
Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącą.
Radny Tadeusz Reruch wobec powyższego złożył wniosek, aby Przewodniczący
Rady składał raz na kwartał sprawozdanie ze swojej pracy.
Radny Tadeusz Dalgiewicz poprosił o przerwę.
Przewodniczący obrad zarządził 5 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący obrad oddał głos radnej Marii Tomaszewskiej.
Radna Maria Tomaszewska powiedziała, że to również ona była inicjatorką
wyjazdu do biogazowni i poprosiła Pana Burmistrza o zorganizowanie tego
wyjazdu.
Radny Robert Kaśków powiedział, że nie ma pretensji, że nie pojechał ale
nie powinno być tak, że opozycji do żadnego wyjazdu ani spotkania się
nie zaprasza.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że to nie on był organizatorem tego wyjazdu,
że był na ten wyjazd zaproszony. Do tej pory nie było innych wyjazdów, tylko ten
jeden. Odbyło się również wyjazdowe szkolenie radnych i na to szkolenie nie
pojechał tylko radny z klubu „Razem dla Żarowa”. Więc proszę nie mówić, że nie
ma żadnej współpracy w tym zakresie, jeżeli jest wyjazd wszystkich radnych, to
wszyscy radni są o tym informowani.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że na każde zaproszenie które jest
należy odpowiadać, a wystarczy spojrzeć na zaproszenie na debatę o szpitalu
i tu już nic nie trzeba dodawać.

Radny Norbert Gałązka – powiedział, że nie jest za tym, aby Pan Przewodniczący
pisał sprawozdanie ze swojej pracy jest zeszyt dyżurów, są protokoły z sesji Rady
i tam można zajrzeć i zobaczyć pracę Pana Przewodniczącego.
Radna Maria Tomaszewska powiedziała, że wcześniej Pan Przewodniczący
zaproponował, że będzie przygotowywał takie sprawozdanie ale Państwo byli temu
przeciwni, więc ja też będę przeciwna temu wnioskowi.
Radny Robert Kaśków uważa, że jeżeli ze wszystkich stron są jakieś uwagi to ta
współpraca układa się niepomyślnie i za to odpowiada Przewodniczący Rady
i należy coś w tym względzie zrobić.
Radna Urszula Ganczarek odpowiedziała, że Pan Kaśków nie pamięta co było w
poprzedniej Radzie, gdzie był Przewodniczącym Rady i wszyscy mówiliśmy Panu,
że rada działa źle, to Pan odpowiadał, że ja na to nie mam wpływu, nie decyduje
i nie mam prawa wtrącać się. Zgłosiła wniosek o zamknięcie dyskusji.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania wniosku o zamknięcie dyskusji,
w wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”
wniosek został przyjęty.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania wniosku radnego Tadeusza
Rerucha, aby Przewodniczący Rady składał sprawozdanie ze swojej pracy raz na
3 miesiące. W wyniku głosowania przy 3 „za”, 11 „przeciw” i 0 „wstrzymujących
się” wniosek nie przeszedł.
Przewodniczący Rady zapytał, czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos
w punkcie interpelacji.
7.

Radny

Norbert

Gałązka

–

prosi

o

postawienie

koszy

na

śmieci

na ul. Krasińskiego na skwerku przy ławkach oraz na ul. Kopernika.
8. Radny Norbert Gałązka – zapytał, jak wygląda sytuacja z budynkiem Klubu
„Zjednoczoczeni” Żarów na stadionie. Czy minęła gwarancja remontu? Czy można
odmalować, naprawić zawiasy w drzwiach, bo się urwały. Tam jest bardzo duża
wilgoć, czy można z tym coś zrobić?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki – odpowiedział, że gwarancja na pewno
minęła, a jeżeli Prezes Klubu zgłosi to przyjrzymy się temu.

9. Radna Halina Lewandowska – zapytała o remont dachu świetlicy wiejskiej
w Imbramowicach, na parterze są prywatne lokale i ci właściciele powinni
partycypować w kosztach. Czy to jest zgodne z prawem, że z pominięciem
prywatnych lokali Gmina wykonała remont na własny koszt?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że ta część nad świetlicą groziła
katastrofą

budowlaną

i

dostaliśmy

z

Nadzoru

Budowlanego

informację,

że do miesiąca czerwca tego roku musimy wykonać te prace, a tamci właściciele
lokali nie poczuwają się do tego, żeby to zrobić natomiast nas obliguje jeszcze to,
że Gmina ma tam podajże 78% udziału i jest to znaczące.
10. Radna Iwona Nieradka – zapytała, jakie działania zostały podjęte w związku
z przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego
w stronę Ośrodka Zdrowia i szkoły?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że może Przewodniczący Rady
wystąpi do Żarowskiej Policji, aby większą uwagę zwracali na zaparkowane przy
pasach dla pieszych samochody, musi być zachowany odstęp przez co zwiększy
się widoczność dla korzystających z tego przejścia.
11. Radna Iwona Nieradka – zwróciła uwagę, że jest duży problem z przejściem
na ul. Dworcowej w kierunku przejazdu kolejowego po lewej stronie, nie ma
chodnika.
12. Radna Maria Tomaszewska - prosi o wybudowanie chodnika w Łażanach
w kierunku od byłej szkoły w stronę Żarowa, koło działki Pana Frydlewicza, tam
gdzie jest zakręt.
13. Radny Robert Kaśków – prosi o odpowiedź na piśmie odnośnie krakowskiej
firmy.
Przewodniczący Rady zabrał głos i poinformował radnych o wyborach ławników
sądowych na lata 2012-2015, których Rada Miejska w Żarowie powinna wybrać w
bieżącym roku najpóźniej w październiku.
Ad.VI. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 21 kwietnia 2011 roku.

Przewodniczący poinformował Radę, iż protokół był udostępniony do wglądu
w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz podczas obrad sesji, w celu
naniesienia

ewentualnych

uwag.

Skoro

uwagi

nie

zostały

naniesione

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie oświadczył, że protokół został przyjęty
przez Radę Miejską w Żarowie.
Ad VII. Zakończenie obrad Sesji Rady Miejskiej w Żarowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej oznajmił, iż wyczerpany został porządek obrad,
po czym zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2011 roku.

…......................................
Protokołowała:

…..........................................
Przewodniczący obrad:

