Protokół Nr XI/2011
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 30 czerwca 2011 roku
Rozpoczęcie: godz. 11:00
Zakończenie: godz. 15:00
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.
Nieobecna:
1. radna Maria Tomaszewska.
W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Z-ca Burmistrza
Grzegorz Osiecki, 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.
Przewodniczący obrad powiedział, że do porządku obrad są przedłożone jeszcze
dwa projekty uchwał tzn. w pkt. 19 projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów, (zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków, gmina Żarów, zatwierdzonego
uchwałą nr XLVIII/298/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 marca 2006r.)
oraz w pkt. 20 projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
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Przewodniczący Rady odczytał także pismo, które wpłynęło do niego przed sesją
Rady, dotyczące zdjęcia z porządku obrad pkt. 9 tj. projektu uchwały w sprawie:
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Żarów. Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3
Radna

Halina

Lewandowska

podczas

sesji

przedłożyła

to

samo

pismo

od mieszkańców Mrowin. Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 4
Przewodniczący Rady oddał głos Burmistrzowi Miasta Żarów.
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak złożył propozycję w zakresie złóż na
naszym terenie, opinia została wyrażona przez geodetę wojewódzkiego, nie ma
możliwości umieszczenia w studium części złoża, a części nie. Kwestia
uruchomienia, rozbudowy, koncesji każdej jednej kopalni wymaga podjęcia przez
radnych

uchwały

o

przystąpieniu

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego. Te wnioski są trafne ale nie do tego
dokumentu, one są trafne do nowych dyskusji z ewentualnym właścicielem
kopalni. Jeżeli wystąpi właściciel kopalni z takim projektem, a takiego projektu
dzisiaj nie mamy, to on będzie musiał uzasadnić wszystkie kroki z tym związane,
łącznie

z

zabezpieczeniami

wobec

mieszkańców,

następnie

jest

kwestia

uzgodnienia z mieszkańcami i dopiero na końcu będzie nowa uchwała o zmianie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeszcze mamy szereg
uchwał,

które

bazują

na

studium,

uchwał

pochodzących

od

naszych

mieszkańców, które czekają na możliwość zmiany miejscowych planów , bo wioski
i miejscowości chcą się rozwijać. Jeżeli przyjęlibyśmy, że z jakiegoś powodu
nastąpił błąd wówczas Wojewoda wskaże nam w trybie nadzoru taki błąd
i wrócimy do studium. Dzisiaj napisanie, że jest błąd, dlatego, że jest mapa
uzgodniona z geologiem wojewódzkim jest nieprawdziwe. Dlatego studium musi
zawierać zewidencjonowane złoże. Nie ma dzisiaj najmniejszego powodu, żebyśmy
zdejmowali

projekt

uchwały,

który

jest

zgodny

z

ustaleniami

geologa

wojewódzkiego.
Radna Halina Lewandowska powiedziała, że w legendzie nie ma oznaczenia,
które jest przy kamieniołomach w Łażanach. My się zgadzamy z tym, że trzeba
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nanieść tam te złoża, ale niech to będzie tak, jak w np. Łażanach. Wyrobisko,
które obecnie funkcjonuje jest zaznaczone jednym kolorem, to o które chce się
powiększyć jest wykreskowane i mieszkańcy mogą wtedy wiedzieć, że to jest teren
przygotowany pod kamieniołom, przy Pożarzysku jest to teren przeznaczony pod
wydobycie 1,62 ha, a jak się patrzy wizualnie to jest tutaj ponad 5 ha
zaznaczonych jednym kolorem. Chodzi o to, że ten 1,62 ha powinno być
zaznaczone jednym kolorem, a ten teren, który zamierza się rozwijać powinno być
wykreskowane. Ktoś nas wprowadził w błąd, dlatego prosimy o przedłużenie tego
terminu, aby mieszkańcy mogli się do tego jeszcze odnieść.
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak odpowiedział, że każde uruchomienie
jakiegokolwiek powiększenia terenu wymaga dwóch uchwał Rady Miejskiej,
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i uchwałę o przyjęciu mpzp, jeżeli takie uchwały będą zapadały
wiadomo, że będą musiały zapaść w porozumieniu i uzgodnieniu z mieszkańcami.
Radna Halina Lewandowska odniosła się do radnych poprzedniej kadencji.
Temat Pożarzyska wracał kilkakrotnie, my nie zgadzaliśmy się, mieszkańcy nie
chcieli. Proszę się nie dziwić, że my mieszkańcy się obawiamy, bo podstawą do
wszystkich planów jest studium, jeżeli w studium przejdzie tak duży obszar to
później na prawdę jest to podstawa do wszystkich planów.
Radny Robert Kaśków powiedział, że mieszkańcy mają prawo wnieść swoje
uwagi do projektu studium zagospodarowania i uwarunkowania przestrzennego,
jeżeli zostali wprowadzeni w błąd, to z szacunku dla nich powinniśmy im ten
termin przedłużyć.
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak powiedział, że każda zmiana, każde
poszerzenie, jeżeli ma dojść do skutku wymaga dwóch uchwał rady o
przystąpieniu do miejscowego planu i uchwalenia miejscowego planu. Nawet nie
ma cienia zagrożenia, że coś może się wydarzyć. Argumentacja typu, że coś mogło
być pokreskowane a nie jest, pokreskowane to też jest teren rozwoju złoża. Jest to
podstawowy dokument, na który mieszkańcy czekają.
Po dyskusji Przewodniczący obrad przystąpił do przyjęcia porządku obrad.
Radna Halina Lewandowska złożyła wniosek formalny o zdjęcie z porządku
obrad projektu uchwały nr 9 w sprawie: studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów, celem wyjaśnienia niejasności
3

nurtujących mieszkańców.
Radny Mieczysław Myrta zgłosił wniosek o 5 minutową przerwę.
Przewodniczący Rady zarządził 5 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady oddał głos Panu Burmistrzowi.
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak powiedział, że każda zmiana
poszerzenia obszaru wydobycia ponad koncesje, która jest wydana, wymaga
dwóch uchwał Rady Miejskiej. Po drugie, jeżeli zatrzymamy dzisiaj studium to
osoby, które oczekują na uchwały studium i chciały podjąć działania będą
musiały czekać. Oznacza to, że w ślad za tym wnioskiem należałoby ściągnąć z
porządku obrad kolejne uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych
planów.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania wniosku formalnego zgłoszonego
przez radną Halinę Lewandowską, zdjęcia z porządku obrad projektu nr 9, w
wyniku głosowania przy 3 głosach „za”, 10 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”
punkt dotyczący studium został w porządku obrad.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania całego porządku obrad
z dodaniem dwóch projektów, w wyniku głosowania przy 14 głosach „za”,
0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” porządek obrad został przyjęty.
Ad. III. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za
2010 rok.
Sprawozdanie omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.
Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5
Ad. IV. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Żarowa sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu gminy Żarów za 2010 rok.
Opinię RIO odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej. Opinia stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 6
Ad. V. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Żarów.
Informację

omówiła

Skarbnik

Gminy

Renata

Dawlewicz.

Przedmiotowa

informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7
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Ad. VI. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2010 rok.
Sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.
Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8
Ad. VII. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2010 rok.
Stanowisko

omówiła

Przewodnicząca

Komisji

Rewizyjnej

radna

Iwona

Nieradka, która odczytała opinię Komisji Rewizyjnej. Opinia i wniosek Komisji
Rewizyjnej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9 i 10
Ad. VIII. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta Żarów absolutorium.
Opinię

RIO

Przewodniczący

przedstawił

Rady

Miejskiej

w

Żarowie.

Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 11
Ad. IX. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za
2010 rok.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Halina Lewandowska zapytała, co to są sumy obce?
Przewodniczący Rady zapytał, czy jeżeli chodzi o pytania szczegółowe to może
odpowiedzieć Pani Skarbnik.
Jednak Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Nieradka odpowiedziała, że
jest to odrębny rachunek, na który składane są pieniądze.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie opinii komisji rewizyjnej, w
sprawozdaniu z wykonania budżetu były dane, dlaczego komisja nie odniosła się
do inwestycji, gdzie plan inwestycji na 2010 rok był przewidziany na 2.037.919 zł,
wykorzystano 1.313.900 zł, czyli 64,5% czego nie wykonano, a planowano
wcześniej.
Przewodniczący

Rady

powiedział,

że

ponieważ

jest

to

dyskusja

nad

sprawozdaniem z wykonania budżetu, a nie nad oceną, czy stanowiskiem komisji
rewizyjnej, w związku z tym nie ma potrzeby, aby Pani radna przepytywała
Przewodniczącą komisji rewizyjnej.
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Radna Urszula Ganczarek powiedziała, że komisja rewizyjna pracuje na
dokumentach, które otrzymuje nie tylko od Pani Skarbnik, ale też od innych
instytucji i ja bardzo wątpię aby Przewodnicząca i członkowie komisji pamiętali
szczegółowo wszystkie dokumenty na jakich pracowali i wszystkie liczby. To czy
komisja zajmowała się inwestycjami czy nie to tylko zależy od komisji, bowiem to
ona na podstawie aktów i przepisów prawnych przygotowała tą opinię. Był na to
czas, jeżeli ktoś chciał zapytać Panią Przewodniczącą o liczby, dokumenty to była
komisja i każdy mógł zabrać głos i zapytać w danej sprawie.
Radna Iwona Nieradka powiedziała, że spotykaliśmy się tyle razy, a każdy mógł
uczestniczyć w posiedzeniach komisji rewizyjnej, działaliśmy na dokumentach,
które każdy radny otrzymał. Opinia RIO o wniosku komisji rewizyjnej jest
dokumentem, który potwierdził, że komisja pracowała poprawnie.
Radna Halina Lewandowska Pani Ula zapomniała, jak dużo pytań zadawała nam
w poprzedniej kadencji, ja chciałam tylko zapytać komisje.
Przewodniczący Rady powiedział, że nie potrzeba wracać do tego, co było.
Pracujmy nad tymi materiałami, które mamy.
Radny Robert Kaśków powiedział, że takie przepytywanie nie jest potrzebne.
Wyraził prośbę, aby przejść dalej.
Radna Urszula Ganczarek powiedziała, że każdy może zadać pytanie, ale bez
złośliwości.
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak zaproponował, aby przejść dalej
powiedział też, że jeden radny wymaga od drugiego radnego odpowiedzi, tak jakby
istotnym było co odpowiada, a nie jakby istotna była sama odpowiedź.
Najwłaściwszą osobą do odpowiedzi na temat budżetu jest Pani Skarbnik,
ponieważ to ona zawodowo zajmuje się budżetem.
Radna

Halina

Lewandowska

zapytała

Panią

Skarbnik

wobec

których

pracowników wystąpiły zaległości w kwocie 82.036,55 zł wg opinii RIO?
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że nie wystąpiły zaległości w
stosunku do wynagrodzeń.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie subwencji oświatowej, na koncie
bankowym na koniec roku pozostała kwota 214.178 zł natomiast powinna być
457.347 zł, czyli część jej zostało wykorzystane na inny cel, na jaki?
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że na bieżące zobowiązania.
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Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji. Dalszych
głosów w dyskusji nie było więc Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt.1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Żarów za 2010 rok. Projekt przedmiotowej uchwały
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 12
Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył dyskusje, następnie
poprosił Komisje o opinie.
Przewodniczący Pan Kazimierz Kozłowski powiedział, że Komisja Budżetu i
Gospodarki zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Radna Urszula Ganczarek w imieniu Klubu Radnych „Wspólnota” wyraziła
pozytywną opinię o realizacji budżetu za 2010 rok.
Przewodniczący Pan Mieczysław Myrta powiedział, że Komisja ds. Rolnictwa
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2010 rok.
Przewodnicząca Kamila Madej powiedziała, że Komisja ds. Ochrony Środowiska,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała wykonanie
budżetu za 2010 rok.
Radny Robert Kaśków powiedział, że sprawozdanie jako dokument ocenia klub
radnych „Razem dla Żarowa” bardzo dobrze, że jest to rzetelnie przygotowany
dokument i pogratulował Pani Skarbnik, dopowiadając, to nie znaczy, że
pozytywnie oceniają wykonanie budżetu oraz projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 14
głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Żarów za 2010 rok została przyjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 13
Uchwała Nr XI/50/2011
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Pkt 2. Udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2010 rok. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 14
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak powiedział, że raz do roku Rada
Miejska uchwala absolutorium, a raz na cztery lata tak się składa, że nowa Rada
Miejska ocenia pracę organu wykonawczego gminy przede wszystkim nowej
kadencji z częściowym udziałem organu nowej kadencji. Odnosząc się do samego
budżetu i jego realizacji, to moim zdaniem w ubiegłym roku wydarzyło się to, co
powinno się wydarzyć, przede wszystkim nastąpiła realizacja wielu zadań,
nastąpiło rozwiązanie szeregu problemów przy utrzymaniu wskaźnika zadłużenia
na poziomie dopuszczalnym prawem. Sama realizacja budżetu musi zakładać
kilka podstawowych spraw, oprócz pieniędzy wprost generowanych w postaci
przychodów pieniężnych, również pieniędzy możliwych do pozyskania. Nigdy nie
jest tak, żeby realizacja budżetu była w 100% i nigdy tak nie będzie, gdyż tych
zadań, o które staramy się powinno być zawsze więcej niż w rezultacie
realizowano, właśnie dlatego, żeby poszerzać spektrum zadań, o organizacje
których będziemy się ubiegać, czy się ubiegamy. Z rzeczy najważniejszych, które
zostały zrealizowane, to budżet ubiegły pozwolił nam zamknąć rozliczenia niemal
w

stu

procentach,

pozwolił

zamknąć

realizację

hali

sportowej,

przejęcie

infrastruktury związanej z basenem, na zrealizowanie kilku dróg na terenie naszej
gminy, czy też na zrealizowanie całego szeregu parkingów. Rok ubiegły to również
rozpoczęcie budowy obwodnicy, z tego tytułu pojawiły się obciążenia, które miały
bardzo duży wpływ na wskaźnik zadłużenia naszej gminy. Rok ubiegły to
sprzedaż gruntów, która nastąpiła w mniejszym stopniu jak zakładaliśmy, to jest
główny punkt który nie został zrealizowany po stronie dochodów, ale też w
miesiącu kwietniu zrealizowaliśmy umowy zakupu z roku ubiegłego i to jest
kwota ponad miliona złotych. Ubiegły rok, obecny i następne to generowanie
kosztów związanych ze zwiększonym kosztem obsługi oświaty. Rok ubiegły to rok
postępu w zakresie wydatkowania pieniędzy na remonty infrastruktury. Rok
ubiegły to rozpoczęcie dochodów ze specjalnej strefy ekonomicznej, dochody z
tytułu podatku od osób fizycznych, dochody z podatku od nieruchomości,
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pierwsze wpływy z tytułu CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych.
Przystąpiliśmy też do egzekucji, jeżeli chodzi o infrastrukturę budowaną na
terenie strefy.
Reasumując rok ubiegły był na pewno rokiem dynamicznego pozyskiwania
pieniędzy, nie można powiedzieć, że rok ubiegły był rokiem, w którym nastąpił
zastój inwestycyjny, był rokiem olbrzymiego uporządkowania prawnego na terenie
naszej gminy. Mając na względzie z jednej strony cyfry dotyczące obrotu
finansowego naszej gminy, które w każdym jednym wskaźniku mieszczą się w
granicach prawa, z drugiej strony, w rzeczywistości to, co było wykonywane na
naszym terenie. W związku z powyższym chciałbym zwrócić się do Państwa o
udzielenie absolutorium zarówno Burmistrzowi, który ustąpił jak i Burmistrzowi,
który w tej chwili sprawuje władze.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi zapytał, czy ktoś jeszcze
chce zabrać głos?
Radny Robert Kaśków w imieniu Klubu radnych „Razem dla Żarowa” odczytał
stanowisko klubu w sprawie wykonania budżetu gminy Żarów za 2010 rok.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 15
Radny Norbert Gałązka ciesze się, że mam takich włodarzy w mieście, gdzie
mimo trudnej sytuacji finansowej działają kluby sportowe, pozyskiwane są
fundusze zewnętrzne, nie są likwidowane szkoły. Ja będę głosował za udzieleniem
absolutorium Burmistrzowi.
Radna Urszula Ganczarek zapytała Przewodniczącego klubu radnych „Razem dla
Żarowa”, w którym miejscu nastąpiło wg niego to rozpasanie, w których
miejscach należy oszczędzać? Proszę powiedzieć, w jaki sposób należy realizować
budżet, żeby nie było zadłużenia, a jednocześnie, żeby gmina wykonywała
wszystkie zadania na nią nałożone?
Pytanie pozostało bez odpowiedzi.
Pani była Burmistrz Miasta Żarów Lilla Gruntkowska

od kilku lat radni

reprezentujący klub radnych „Razem dla Żarowa” bardzo dużo piszą, porównują,
analizują tylko nic z tego nie wynika. Przez tyle lat funkcjonowania nie byli w
stanie wypracować ani jednej propozycji, która by doprowadziła do tego, żeby
dochody były zwiększone. Był jeden ale wtedy trzeba by było zrezygnować z
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klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, ośrodka kultury, który dzisiaj
się wspaniale rozwija od 2008 roku, szkoły w Mrowinach i wiele, wiele innych,
również

rezygnacja

z

realizacji

obwodnicy.

Na

tym

polega

racjonalne

gospodarowanie budżetem, żeby umieć wyważyć, gdzie jest różnica pomiędzy, co
musimy zapłacić, a potrzebą społeczną. Uważam, że taka polityka w gminie jest
potrzebna i taka polityka jest pro rozwojowa. Uważam, że 87% wykonania, to
naprawdę dobry wynik. Nasza Gmina się naprawdę rozwija i jestem przekonana,
że nadal będzie się rozwijać.
Radny Robert Kaśków Państwo zarzucacie nam, że przesadzamy, kiedy mówię o
oszczędzaniu, Państwo wytyczacie argument taki „to co zamkniemy”. Kto mówi o
zamykaniu, ja mówię o oszczędzaniu. Mam świadomość tego, że rosną dochody ze
strefy i to bardzo dobrze, mam świadomość, co jest dobrego, ale takie jest wilcze
prawo opozycji i obowiązek opozycji, aby wskazywać elementy krytyczne. Jakie
są, takie że mamy 28 mln dochodu a płacimy odsetki karne za to, że nie jesteśmy
w stanie wywiązać się z terminowych umów w wysokości 800 tyś, płacimy 1/30
odsetek karnych, to nie jest dobra sytuacja ja wiem, że musi jeszcze ona potrwać,
ale naszym obowiązkiem jest zastanowić się nad tym co zrobić, aby ta sytuacja
nie trwała długo. Wczoraj na komisji proponowałem, abyśmy do tego usiedli i
zastanowili się wspólnie, ja niestety nie mam sam takiej mocy sprawczej, żeby
decydować, proponować, z drugiej strony nie mam sposobu jak z tej sytuacji
wyjść. Jednocześnie chce i będę mówił o tym, jak ta sytuacja wygląda, a to nie
jest dobra sytuacja ani budżetowa, ani finansowa. Nie chce powiedzieć, że
jesteśmy w takim dołku, że z niego nie wyjdziemy, ale też nie zakłamujmy
rzeczywistości i nie mówmy, że nie ma problemu, bo problem jest. Tym
problemem są między innymi odsetki karne.
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak chciałbym tu sprostować wypowiedź
radnego Kaśków, zapłacone odsetki w roku ubiegłym to 608 tyś, a nie 800 tyś.
proponuję tutaj korektę do wypowiedzi.
Pani Lilla Gruntkowska teraz w odpowiedzi Przewodniczącego klubu radnych
„Razem dla Żarowa” jest trochę optymizmu. Sytuacja nie jest tragiczna jest
trudno, ale nigdy nie uciekaliśmy od problemów. Jest trudno, ale niekoniecznie
tragicznie.
Radna Urszula Ganczarek wszyscy oszczędzamy i Pan Burmistrz przede
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wszystkim oszczędza, ale przy tym musi realizować zadania nałożone na Gminę.
Ja jeszcze raz pytam Pana Przewodniczącego klubu radnych „Razem dla Żarowa”,
jakie to oszczędności inne, niż te które wprowadza Pan Burmistrz wy nam
podpowiecie. Pan mówi, że nie ma mocy sprawczej, ale my nie mówimy o mocy
sprawczej tylko o projektach i propozycjach, czy są takowe?
Radny Robert Kaśków rzeczywiście prostuje mowa jest o 720 tys., a nie o 800
tyś, przepraszam prostuje.
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak powiedział, że jest to 608 tyś.
zapłaconych odsetek.
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się”
Rada Miejska w Żarowie udzieliła Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium
za 2010 rok.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 16
Uchwała nr XI/51/2011
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Pudlik przeszedł do realizacji
następnego punktu porządku obrad.
Pkt 3.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Przedmiotowy

Projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 17
Przewodniczący Rady oddał głos Pani Skarbnik Renacie Dawlewicz, która
omówiła projekt uchwały.
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 obrad przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska
w Żarowie przy 10 głosach „za”, 3 „przeciw, 1 „wstrzymującym się” podjęła
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przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 18
Uchwała Nr XI/52/2011
Pkt 4. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok. Przedmiotowy
projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 19
Przedmiotowy projekt omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania do tego projektu
uchwały? 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 Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska
w Żarowie przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw, i 0 „wstrzymujących się” podjęła
przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 20
Uchwała Nr XI/53/2011
Pkt 5. Określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie
Żarów i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego,
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 21
Burmistrz

Miasta

Żarów

Leszek

Michalak

zwrócił

się

z

wnioskiem

o

nieprzegłosowywanie tej uchwały, ponieważ w niej są błędy, będzie ona
przygotowana na następną sesję Rady.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania wniosku w wyniku, którego przy
14 głosach „za” przedmiotowy projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.
Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli z pkt. 5 został usunięty projekt
uchwały, to następne punkty zmienią numerację w porządku obrad, przesuną się
o jedno miejsce w górę.
Pkt 5. Powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach
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na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy
na kadencję 2012-2015. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 22
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik przedstawił projekt uchwały i
otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał pismo radnej Pani Marii Tomaszewskiej, która
jest na wyjeździe zagranicznym. Pismo dotyczy wyrażenia zgody przez radną
Tomaszewską na kandydowanie do powyższego Zespołu. Rada wyraziła zgodę na
to, aby w składzie Zespoły była radna Maria Tomaszewska. Przedmiotowe pismo
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 23
Przewodniczący Rady zaproponował, aby Zespół składał się z 5 osób. Radni
zaakceptowali

propozycję

Przewodniczącego.

Następnie

padły

następujące

kandydatury.
Radna Urszula Ganczarek zgłosiła radnego Tadeusz Pudlika, który wyraził zgodę,
Radny Mieczysław Myrta zgłosił radnego Norberta Gałązkę, który wyraził zgodę,
Radna Marzena Trafas zgłosiła radną Urszulę Ganczarek, która wyraziła zgodę,
Radny Tadeusz Pudlik zgłosił radną Kamilę Madej, która wyraziła zgodę,
Radny Tadeusz Reruch zgłosił radnego Tadeusza Dalgiewicza, który nie wyraził
zgody.
Wobec powyższego zostało zgłoszonych 5 kandydatur, każda z tych osób wyraziła
zgodę na uczestniczenie w pracach Zespołu do przedstawienia opinii o
zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu
Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2012-2015:
1.

Radna Maria Tomaszewska,

2.

Radny Tadeusz Pudlik,

3.

Radny Norbert Gałązka,

4.

Radna Kamila Madej,

5.

Radna Urszula Ganczarek.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały. W
wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się”
uchwała została podjęta i Zespół został powołany. Przedmiotowa uchwała stanowi
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załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 24
Uchwała Nr XI/54/2011
Pkt 6. Zmiany Uchwały nr XXI/105/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia
25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w
Bajkowym Przedszkolu w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej
funkcjonującej przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 25
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt
uchwały.
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 26
Uchwała Nr XI/55/2011
Pkt 7. Aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego

gminy

Żarów

oraz

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 27
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak.
Przewodniczący

Rady

Miejskiej

Pan

Tadeusz

Pudlik

otworzył

dyskusję

nad projektem uchwały i zapytał czy radni mają pytania do tego projektu
uchwały.
Radny Tadeusz Reruch uchwalenie aktualności studium wiąże się z uchwałą w
sprawie

studium.

Nieuchwalenie

tych

dwóch

uchwał

będzie

skutkowało

wstrzymaniem rozwoju gminy, bo za tym idą wszystkie plany zagospodarowania,
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dotyczy

to

budownictwa

mieszkaniowego

jak

również

całej

sfery

zagospodarowania przestrzennego i planów gminy. Studium daje odpowiedź, co
do przyszłości gminy Żarów. Natomiast w związku z nieporozumieniem, które
nastąpiło na mapie topograficznej, wydaje się, że jest to błąd czysto kolorystyczny,
bo zaznaczenie 5 ha, zamiast 1,6 ha, jako istniejącej kopalni jest to błąd.
W związku z tym, że jakiekolwiek poszerzenie kopalni musi być poprzedzone
dwoma uchwałami, to można na tydzień odroczyć, żeby rozwiać wątpliwości
mieszkańców i za tydzień nawet w trybie nadzwyczajnym zwołać sesje.
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak odpowiedział, że Pan Tadeusz Reruch
podniósł

kilka

ważnych

kwestii,

nie

tylko

jeżeli

chodzi

o

budownictwo

mieszkaniowe, ale w studium jest ujętą nowa linia energetyczna poprowadzona od
strony Udanina, to oznacza nasze bezpieczeństwo energetyczne.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji, nie było
żadnych, następnie Przewodniczący zapytał o opinie Komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała
powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska
w Żarowie przy 10 głosach „za”, 2 „przeciw, i 2 „wstrzymujących się” podjęła
przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 28
Uchwała Nr XI/56/2011
Pkt 8.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 29
Przedmiotowy

projekt

uchwały

omówił

Burmistrz

Miasta

Żarów

Leszek

Michalak.
Przewodniczący

Rady

Miejskiej

Pan

Tadeusz

Pudlik

otworzył

dyskusję

nad projektem uchwały i zapytał czy radni mają pytania do tego projektu
uchwały.
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Radna Halina Lewandowska poprosiła, aby Rada uwzględniła głos mieszkańców
poprzez wprowadzenie zapisu, że „istniejący obszar górniczy z 1994r. zostanie
niezmieniony, a możliwość eksploatacji zostanie ograniczona do ustaleń koncesji
z dnia 30 sierpnia 1994 roku”.
Burmistrz

Miasta

Żarów

Leszek

Michalak

ten

wniosek,

który

Pani

Lewandowska złożyła jest zbieżny z tym co mówiłem, to Państwo będziecie
decydowali,

jeżeli

będziecie

przekonani,

bądź

nie

na

etapie

uchwalania

miejscowego planu. W tej chwili wprowadzanie ograniczenia do uchwały mija się z
celem.
Radny Robert Kaśków zgadzam się z Panem Burmistrzem, nie rozstrzygajmy w
formie zamknięcia uchwały, ale też słuchajmy głosów mieszkańców.
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak odpowiedział, że będzie chciał
zaprosić w najbliższym terminie wszystkie osoby, które podpisały się pod tym
pismem i mogą czuć się zaniepokojone, po to żeby im na spokojnie wyjaśnić
wszystkie wątpliwości. Czekają już osoby, które chcą przyjść jutro po wypis ze
studium zagospodarowania przestrzennego, mają swoje plany, bo chcą korzystać
min. ze środków unijnych a tutaj każdy dzień jest dla nich ważny, to jest ten
dodatkowy

powód,

dlatego

prosiłbym

aby

nie

przesuwać

głosowania.

A mieszkańców już dzisiaj zapraszam, natomiast osoby zainteresowane, które się
podpisały pod pismem i są tutaj na sali zapraszam do siebie, znajdziemy jakiś
rozsądny termin do spotkania.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusje nad tym punktem.
Radny Robert Kaśków powiedział, że padł wniosek o uzupełnienie tego
dokumentu i musi to Pan jakoś rozstrzygnąć.
Przewodniczący

Rady

powiedział,

że

nie

zauważył,

żeby

radna

Halina

Lewandowska podniosła rękę. Wniosku formalnego nie zgłosiła, bo Pani radna
powiedziała, że „dobrze by było, żeby wpisać”. W związku z tym, że ja nie
widziałem, żeby Pani radna podnosiła rękę zakończyłem dyskusję w tym punkcie
porządku, Pani nie miała podniesionej ręki, tylko zastanawiała się, czy zgłosić
wniosek.
Radny Robert Kaśków nie chodzi o to, czy Pan zauważył tą rękę, czy nie, jeżeli
radny mówi, proponuje zmiany do uchwały ma Pan obowiązek najpierw
przegłosować tą zmianę, czy ewentualnie namówić kandydata, czy osobę
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zgłaszającą, aby wycofał wniosek, a Pan przeszedł od razu do głosowania. Pani
Halina Lewandowska wyraźnie powiedziała, że proponuje, jeżeli nie ma Pan
pewności co do jej woli, musi Pan zapytać, czy podtrzymuje Pani wniosek, czy nie,
jak brzmi ten wniosek, proszę go sformułować na piśmie. Proszę stosować
procedurę i ustawę o samorządzie.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że stosuje ustawę o samorządzie, a w
związku z tym, że nie było wniosku zamknąłem dyskusje.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisje.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała
powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska
w Żarowie przy 9 głosach „za”, 1 „przeciw, i 4 „wstrzymujących się” podjęła
przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 30
Uchwała Nr XI/57/2011
Pkt 9. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 31
Przedmiotowy

projekt

uchwały

omówił

Burmistrz

Miasta

Żarów

Leszek

Michalak i zaproponował stawkę procentową w wysokości 20% i Państwo
przyjęliście, aby ta stawka była na tym poziomie.
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 zapytał o opinię
komisje.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
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pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała
powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Następnie Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania powyższego projektu
uchwały z 20% stawką. 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 32
Uchwała Nr XI/58/2011
Pkt 10.

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

obszaru

położonego

w

obrębie

wsi

Kalno,

gm.

Żarów.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 33
Przedmiotowy

projekt

uchwały

omówił

Burmistrz

Miasta

Żarów

Leszek

Michalak.
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 zapytał o opinię
komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała
powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący obrad 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 34
Uchwała Nr XI/59/2011
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Pkt

11.

Miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

terenów

położonych w obrębie wsi Kruków, gm. Żarów.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 35
Przedmiotowy

projekt

uchwały

omówił

Burmistrz

Miasta

Żarów

Leszek

Michalak i zawnioskował o stawkę procentową w wysokości 20%.
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 zapytał o opinię
komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała
powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania powyższego projektu uchwały z
20%

stawką. 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 36
Uchwała Nr XI/60/2011
Pkt 12.

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

obszaru

położonego

w

obrębie

wsi

Mielęcin,

gm.

Żarów.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 37
Przedmiotowy

projekt

uchwały

omówił

Burmistrz

Miasta

Żarów

Leszek

Michalak.
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
zapytał o opinię komisji.
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Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała
powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący obrad 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 38
Uchwała Nr XI/61/2011
Pkt

13.

Miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

obszaru

położonego w obrębie wsi Mikoszowa, gm. Żarów.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 39
Przedmiotowy

projekt

uchwały

omówił

Burmistrz

Miasta

Żarów

Leszek

Michalak i zawnioskował o stawkę procentową w wysokości 20%.
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 zapytał o opinię
komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała
powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania powyższego projektu uchwały z
20%

stawką. W wyniku

głosowania

przy 14 głosach „za”, 0

„przeciw”

i 0 „wstrzymujących się” uchwała została podjęta.

20

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 40
Uchwała Nr XI/62/2011
Pkt 14. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Pożarzysko, gm. Żarów.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 41
Przedmiotowy

projekt

uchwały

omówił

Burmistrz

Miasta

Żarów

Leszek

Michalak i zawnioskował o stawkę procentową w wysokości 20%.
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 zapytał o opinię
komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała
powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania powyższego projektu uchwały z
20%

stawką. 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 42
Uchwała Nr XI/63/2011
Pkt 15. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 43
Przedmiotowy

projekt

uchwały

omówił

Burmistrz

Miasta

Żarów

Leszek

Michalak i zawnioskował o stawkę procentową w wysokości 20%.
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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 zapytał o opinię
komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała
powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania powyższego projektu uchwały z
20%

stawką. 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 44
Uchwała Nr XI/64/2011
Pkt 16. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 45
Przedmiotowy

projekt

uchwały

omówił

Burmistrz

Miasta

Żarów

Leszek

Michalak i zawnioskował o stawkę procentową w wysokości 20%.
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 zapytał o opinię
komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała
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powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania powyższego projektu uchwały z
20%

stawką. 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 46
Uchwała Nr XI/65/2011
Pkt 17. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w obrębie wsi Zastruże, gm. Żarów.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 47
Przedmiotowy

projekt

uchwały

omówił

Burmistrz

Miasta

Żarów

Leszek

Michalak.
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 zapytał o opinię
komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała
powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący obrad 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 48
Uchwała Nr XI/66/2011
Pkt 18. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów, (zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków, gmina Żarów,
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zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/298/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia
16 marca 2006r.).
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 49
Przedmiotowy

projekt

uchwały

omówił

Burmistrz

Miasta

Żarów

Leszek

Michalak.
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 zapytał o opinię
komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała
powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący obrad 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 50
Uchwała Nr XI/67/2011
Pkt 19. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 51
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.
Przewodniczący

Rady

Miejskiej

Pan

Tadeusz

Pudlik

otworzył

dyskusję

nad projektem uchwały i zapytał czy radni mają pytania do tego projektu
uchwały.
Radny Tadeusz Reruch zapytał na czym polega różnica w wyemitowaniu tych
obligacji w poszczególnych seriach, od czego to jest uzależnione?
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Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że to jest kilka serii
składających się na 502 tys. zł. Banki nie są za tym, żeby rozbijać te serie, tylko,
żeby było ich jak najmniej. I ten wykup w 2016 roku musi być zgodny z emisją.
Radny Robert Kaśków zapytał, jakie zobowiązania zostaną pokryte z tych
2 mln?
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że wszystkie zobowiązania,
które będą w danym momencie.
Radny Robert Kaśków zapytał o symulacje, ile będzie kosztowała obsługa tych
obligacji?
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że koszty są zawarte w
Wieloletniej Prognozie Finansowej, w latach 2011-2019 szacowane koszty emisji
to kwota 825.609.
Radny Robert Kaśków spytał Panią Skarbnik, czy RIO dopuszcza sytuację
wyemitowania obligacji np. na 4 mln?
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że ze względu na wskaźniki i
zmianę przepisów spowodowało to, że ta kwota emisji nie może być większa.
Nikt z radnych nie miał dalszych pytań, wobec powyższego Przewodniczący obrad
zapytał o opinię komisje.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania powyższego projektu uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”
uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 52
Uchwała Nr XI/68/2011
Ad. XI. 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 53
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
sprawozdania.

25

Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie wydanych Zarządzeń nr 76 i 77,
z czego to wynika?
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak odpowiedział, że wynika to z
zamknięcia bilansu rocznego.
Nie było dalszych pytań do tego punktu porządku obrad. Przewodniczący Rady
przeszedł do kolejnego punktu.
Ad. XII. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
1. Radny Tadeusz Reruch zapytał, kiedy zostaną wykonane progi spowalniające
na ul. Górniczej?
2. Radny Mariusz Bryła prosi aby przeanalizować sytuację na boisku sportowym
w Wierzbnej, gdzie należy umieścić ogrodzenie, między nim a boiskiem jest droga,
która prowadzi do nowo wybudowanego domu i może być z tym problem.
3. Radny Mariusz Bryła zapytał odnośnie szatni, czy wpłynęły oferty?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że zabezpieczone pieniądze w
budżecie są niewystarczające, czeka również na wpłynięcie wszystkich ofert oraz
w poniedziałek ma spotkanie z panią projektant i wtedy zobaczymy, może lepszym
rozwiązaniem będzie zrobić to systemem gospodarczym.
Radny Mariusz Bryła powiedział, że zarząd LZS miał spotkanie, na którym doszli
do wniosku, że jeżeli będą mieli zapewnienie, że te pieniądze z budżetu 28.000 zł
przejdzie na następny rok to można by było skoncentrować się w następnym roku
na jednym boisku itd. Wszystkie kluby dostały licencje i mamy z tym spokój ale
może co roku koncentrujmy się na jednym boisku.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że porozmawia z projektantem i
może uda się zrobić projekt na te trzy boiska, przy czy może być problem z
Łażanami, bo tam jest park objęty ochroną konserwatora zabytków.
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak powiedział, że OPZN przysłał
wytyczne z którymi my i inne gminy musimy się zmierzyć, ale ta sesja nie jest
sesją podejmowania deklaracji, od września będziemy nad tym siedzieć i myśleć
co można zrealizować, a co zrobić systemem gospodarczym.
4. Radny Mariusz Bryła podziękował Pani Skarbnik za terminowe wpłaty dotacji
na kluby LZS.
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5. Radny Robert Kaśków przy gabinecie Pani Pawłowskiej i przy zakładzie
fryzjerskim firma Dialog kładła instalacje, izolacje w ziemi, drogę muszą oni
przywrócić do stanu poprzedniego, mieszkańcy jednak są niezadowoleni z tego
stanu, Pan Pawłowski był w Urzędzie i interweniował. Co się dzieje w tym
temacie, kiedy i jakie działania podjął Urząd w tym zakresie?
6. Radna Halina Lewandowska – w imieniu organizatorów obchodów 60-lecia
LKS „Zieloni Mrowiny” prosi o zmianę daty na tablicy zamiast roku 1956 powinien
być 1951.
7. Radna Halina Lewandowska – poprosiła o oświetlenie Mrowin na wąskim
odcinku, gdzie wożą bardzo dużą ilość betonu, bo zaczynają lać płytę.
8. Radna Halina Lewandowska prosi o wysyłanie meilem napisanych protokołów
z sesji.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że w ramach możliwości Pani Agnieszka
będzie przesyłała protokoły.
9. Radna Kamila Madej prosi o odpowiedź na piśmie, że boisko sportowe jest w
parku i, że podlega ochronie konserwatora zabytków i tam nie można postawić
kontenera dla sportowców.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki zwrócił uwagę, że nie powiedział, że nie
można, natomiast może być problem z uwagi na miejsce tego boiska.
10. Radny Mariusz Bryła powiedział, że w Wierzbnej jest problem, ponieważ nie
ma dużych kubłów do segregacji śmieci.
Radny Mieczysław Myrta powiedział, że należy zwrócić się do p. Stanisława
Pilarczyka, który jest przedstawicielem tej firmy.
11. Radny Norbert Gałązka podziękował za szybką reakcję z-cy Burmistrza w
sprawie szatni na stadionie sportowym i zapytał jakie są ustalenia wewnątrz
Urzędu?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że na spokojne możemy usiąść
po sesji i porozmawiać.
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12. Radny Mariusz Borowiec prosi o zamontowanie progu spowalniającego na
ul. Wyspiańskiego.
13. Radny Tadeusz Pudlik prosi o wymalowanie „pasów dla pieszych” na ul.
Wyspiańskiego.
14. Radny Tadeusz Pudlik wystąpił z prośbą o ścieżkę rowerową dla dzieci i
wybudowanie skate parku. Jest to prośbą dzieci ze szkoły podstawowej w
Żarowie.
15. Radna Halina Lewandowska powiedziała, że przy pkt.9 nie mogła złożyć
wniosku merytorycznego w związku z przerwaną dyskusją.
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak poinformował odnośnie kradzieży
prądu z remizy przez Państwo Ganczarek. Burmistrz skontrolował tą sprawę i
okazało się, że niemożliwym by było kraść prąd. Wszystkie dokumenty z tej
kontroli są w Urzędzie.
Radny Mariusz Bryła zapytał, o odpowiedź na temat śmieci, kubłów.
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak odpowiedział, że zwróci się na piśmie
z zapytaniem do Zakładu ZOM jaką mają propozycję z tym związaną. Zgodnie z
ustawą, która wejdzie w życie pod koniec roku Gmina ma być odpowiedzialna za
całą

zbiórkę,

będzie

w

trybie

podatkowym

nakładać

zobowiązania

na

mieszkańców. Zatrudnienie odbiorcy ma nastąpić w trybie przetargowym. W tej
chwili jesteśmy przed procedurą przyjęcia pracownika, który się tym zajmie,
ponieważ jest to potężny obszar pracy w trybie podatkowym. Pracodawca nakłada
na nas ten obowiązek.
Ad. XIII i XIV. Przyjęcie protokołu Nr IX/2011 z uroczystej sesji Rady
Miejskiej w Żarowie w dniu 27 maja 2011 roku oraz przyjęcie protokołu Nr
X/2011 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 31 maja 2011 roku.
Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż protokoły były udostępnione 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 powyższe protokoły
zostały przyjęte przez Radę Miejską w Żarowie.
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Przewodniczący Rady przeszedł do kwestii organizacyjnych:
1. Zwrócił się z prośbą do Przewodniczących Komisji, aby regularnie
sporządzali protokoły z posiedzeń komisji.
2. Została puszczona w obieg lista urlopowa i zwrócił się z prośbą o
wpisywanie wyjazdów bądź urlopów, ponieważ może zaistnieć konieczność
odbycia sesji w miesiącu lipcu br.
3. odczytał broszurę, która wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej
zaproszenie do zgłaszania kandydatur odnośnie Dolnośląskiego Klucza
Sukcesu 2010 rok.
4. Odczytał pismo skierowane od Przewodniczącego Rady do Przewodniczącego
Klubu Radnych „Razem dla Żarowa” Pana Roberta Kaśkowa. Pismo stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 54
Ad XV. Zakończenie obrad Sesji Rady Miejskiej w Żarowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pudlik oznajmił, iż wyczerpany został
porządek obrad, po czym zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca
2011 roku.

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

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