
Protokół Nr XV/2011
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 3 listopada 2011 roku

Rozpoczęcie:  godz. 11:00

Zakończenie: godz. 13:15

Ad. I. Otwarcie sesji:
Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XV 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. Mariusz Bryła 

W  sesji  uczestniczyli  Burmistrz  Miasta  Żarów  Leszek  Michalak,  Z-ca 

Burmistrza Grzegorz Osiecki,  Sekretarz Gminy 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 powiedział, że porządek obrad dostali radni w materiałach 

na sesje i zaproponował, że chce wnieść dwa nowe punkty do porządku obrad, tj. 

w punkcie 10 dodać projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru 

położonego w obrębie wsi Wierzbna, następnie w punkcie 11 projekt uchwały w 

sprawie rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Potocznej na działalność Burmistrza 

Miasta Żarów.   
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Radni  jednogłośnie  przyjęli  zaproponowany  przez  Przewodniczącego  Rady 

porządek obrad ze zmianami.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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
Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.

Następnie  Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  ma  pytania 

do  omawianego  projektu.  Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady  zapytał 

o opinię Komisję.

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  i  0  „wstrzymujących  się” podjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 4
   Uchwała Nr XV/94/2011
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  odnośnie  zmniejszenia  planu wydatków 

Urzędu  w  rozdziale  75023,  czy  to  są  wynagrodzenia  dla  pracowników 

interwencyjnych?

Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że nie, że to jest w rozdziale 

Urząd i wszystko to wiąże się z funkcjonowaniem Urzędu.

Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie zwiększenia planu wydatków w 

rozdziale 75075, co to są usługi pozostałe związane z promocją Gminy Żarów?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jest  to  związane  z  obchodami 

jubileuszu strefy.  Tutaj  jest  to  pokazane  po  stronie  kosztów,  wszystkie  kwoty 

znalazły swojego sponsora, na dofinansowanie i to jest ta pozycja.   2



Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania do tego projektu uchwały?

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  14 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się” podjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6
          Uchwała Nr XV/95/2011

Pkt  3. uchwalenia  górnych  stawek  opłat,  ponoszonych  przez  właścicieli 

nieruchomości,  za  usługi  w  zakresie  usuwania  i  unieszkodliwiania  odpadów 

komunalnych, Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 7
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?

Pytań do tego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady Miejskiej 
spytał komisje o opinie.

Przewodniczący  komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Pan  Kazimierz  Kozłowski 

przedstawił  opinię  komisji,  komisja  zaopiniowała  powyższy  projekt  uchwały 

pozytywnie.    

Przewodnicząca  komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego,  Pani  Kamila  Madej przedstawiła  opinię  komisji,  komisja 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. 
Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  projektu  omawianej  uchwały. 

W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

uchwała została podjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 8
  Uchwała Nr XV/96/2011
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Pkt 4. przystąpienia  do  zmiany  granic  miasta  Żarów.  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.

Pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię komisję.

Przewodnicząca  komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego,  Pani  Kamila  Madej przedstawiła  opinię  komisji,  komisja 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. 
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 XV/97/2011

Pkt 5. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Żarów oraz sołectwa 

Mrowiny  w  przedmiocie  zmiany  granic  miasta  Żarów. Przedmiotowy  projekt 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 11
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik otworzył dyskusję.

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy Pani sołtys będzie miała ankiety?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak.

Dalszych pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady  zapytał 

o opinię komisję. 

Przewodnicząca  komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego,  Pani  Kamila  Madej  przedstawiła  opinię  komisji,  komisja 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. 
Przewodniczący Rady przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały.  W  wyniku 

głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała 

została podjęta. 
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Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 12
 Uchwała Nr XV/98/2011

Pkt 6. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2012 rok. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 13
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że 

uzasadnienie  do  tego  projektu  uchwały  otrzymali  radni  w  materiałach  i  na 

ewentualne  pytania  odpowie  Agnieszka  Szykowna,  która  zajmowała  się  tym 

projektem uchwały. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad projektem uchwały i zapytał czy 

radni mają pytania do tego projektu uchwały.

Nikt z radnych nie miał pytań, wobec powyższego  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 14
 Uchwała Nr XV/99/2011

Pkt  7.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi  Gołaszyce,  gmina  Żarów. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 15
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

Przewodniczący  obrad otworzył  dyskusję  nad  projektem  uchwały  i  zapytał 

czy radni mają pytania do tego projektu uchwały.

Radna  Halina  Lewandowska powiedziała,  że  to  tak  naprawdę  kłopot 

mieszkańców był z winy Gminy.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że było to po uzgodnieniu wszystkich 

stron. Gmina nie przeciwdziałała zdaniu mieszkańców, przychyliła się do wniosku 

kopalni  i  po zorganizowanym spotkaniu w wiosce,  była jednoznaczna uchwała 

mieszkańców wioski i ówczesnych mieszkańców tamtego budynku później dopiero 

została przyjęta uchwała Rady Miejskiej.
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Radna Halina Lewandowska powiedziała, że zastanawia ją czy taka zamiana była 

zgodna z prawem. Skoro stał tam budynek mieszkalny, to jak można było zmienić 

teren?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że miejscowy plan określa kierunki 

działań,  określa  przeznaczenie,  na  które  zgadzają  się  zainteresowane  strony. 

Strony się na to zgodziły i tutaj nie było sprzeczności z prawem.

Radna Halina Lewandowska powiedziała, podejrzewam, że ludzie do końca nie 

wiedzieli, że to taka zmiana.

Przewodniczący Rady dodał, że jest to uchwała sprzed siedmiu lat i chcemy ją 

naprawić.

Dalszych  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc 

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię komisje.

Przewodnicząca  komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego,  Pani  Kamila  Madej  przedstawiła  opinię  komisji,  komisja 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. 
Przewodniczący obrad 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 16
Uchwała Nr XV/100/2011

Pkt  8.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi  Mrowiny,  gmina  Żarów, 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 17
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.

Nikt z radnych nie miał pytań, wobec powyższego Przewodniczący obrad poprosił 

o opinię komisję. 

Przewodnicząca  komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego,  Pani  Kamila  Madej  przedstawiła  opinię  komisji,  komisja 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. 
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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 18
Uchwała Nr XV/101/2011

Pkt  9. określenia  wzoru  legitymacji  radnego  Rady  Miejskiej  w  Żarowie. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 19
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  że  w 

materiałach na sesje  radni  otrzymali  wzór  legitymacji,  w nowym Statucie  jest 

zapis  o legitymacji  radnego, wobec czego Radzie  zostaje  przedstawiony projekt 

przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący obrad spytał, czy ktoś z radnych ma pytania?

Nikt z radnych nie miał pytań, wobec powyższego Przewodniczący obrad poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” 

uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 20
Uchwała Nr XV/102/2011

Pkt  10. przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi 

Wierzbna. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21
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.

Nikt z radnych nie miał pytań, wobec powyższego Przewodniczący obrad poprosił 

o opinię komisję. 

Przewodnicząca  komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego,  Pani  Kamila  Madej  przedstawiła  opinię  komisji,  komisja 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. 
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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 22
Uchwała Nr XV/103/2011

Na  wniosek  radnego  Mieczysława  Myrty  Przewodniczący  obrad  zarządził  5 

minutową przerwę. Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł 

do kolejnego punktu porządku obrad, tj.

Pkt 11. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Potocznej 

na działalność Burmistrza Miasta Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 23
Przedmiotowy projekt uchwały omówił  Przewodniczący Rady i oddał głos Pani 

Iwonie Nieradce – Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie, 

która  odczytała  protokół  z  posiedzenia  komisji  rewizyjnej  z  dnia  18.10.2011r. 

i 28.10.2011r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  dyskusję  nad 

projektem uchwały i zapytał czy radni mają pytania do tego projektu uchwały?

Radny Robert Kaśków powiedział, że jest na sali Pani Potoczna i jej trzeba by 

było wysłuchać oraz, że zaintrygowała go inna rzecz. Z tego co pamiętam, z pisma 

Pani  Katarzyny Potocznej  podstawowy zarzut,  związany ze skargą nie  dotyczył 

współpracy nie tylko z organizacjami Urzędu, ale faktu, że w tekście pierwotnym, 

w którym odnosiła się pani Potoczna była mowa o tym, że Fundacja jest tylko 

redystrybutorem stypendiów i nic więcej, w rzeczywistości Fundacja dokłada się 

do  stypendiów  płaconych  przez  Fundację  młodym  ludziom.  Tego  dotyczyła 

informacja  o  prawdziwości  lub  nieprawdziwości  tego  pierwszego  artykułu,  nie 

pamiętam  z  którego  dnia.  I  w  tym  sensie  podzielam  pogląd  pani  Katarzyny 

Potocznej. Jeżeli ktoś organizacji mówi, że ona nie płaci stypendiów, albo się do 

nich nie dokłada, a w rzeczywistości to robi, to kłamie i tak naprawdę nie mówi 

całej prawdy o tej organizacji.  I  tego dotycz w moim mniemaniu przedmiotowa 

skarga. Po pierwsze nie usłyszałem tego argumentu ani w rozpatrywaniu skargi 

przez komisję rewizyjną, chciałbym usłyszeć jak to wygląda z perspektywy Pana 
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Burmistrza i Pani Potocznej, bo zaniepokoiła mnie informacja, że Pani Potoczna 

np.  nie  odpowiedziała  na  pismo  Pana  Burmistrza  ze  wskazaniem 

nieprawidłowości wskazanych w przedmiotowym artykule. Nie wiem o jaki artykuł 

chodzi, bo podkreślam nie jestem przygotowany do sesji, bo nie miałem ze sobą 

materiałów z wiadomych powodów.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział właśnie po to żeby przedstawić istotę 

sporu takie pismo skierowałem z prośbą o wskazanie tego fragmentu, który budzi 

wątpliwości. Zamiast odpowiedzi przyszła skarga.

Radna Urszula Ganczarek powiedziała ja myślę, że dobrze się stanie gdy Pani 

Przewodnicząca odczyta skargę jeszcze raz, bo widocznie pan radny nie słuchał. 

Pani Katarzyna Potoczna skarży się na niewłaściwą relację z sesji z 28 lipca, o tym 

jest w skardze.

Radny Robert Kaśków powiedział, że w czasie sesji dostaliśmy wszyscy pisma, to 

o czym ja mówię jest informacją zawartą z tego pisma, bo pani Potoczna przyszła 

w sprawie tego pisma, przedstawiła je a oprócz tego powiedziała i wypowiedziała 

mnóstwo innych opinii, do których odwołuje się komisja rewizyjna. Ale klucz tego 

procesu to było to, o czym mówię i to pamiętam z tego pisma, które pani Potoczna 

złożyła  na  ręce  Pana  Przewodniczącego,  na  ręce  Pana  Burmistrza 

i  Przewodniczących  klubów,  natomiast  podkreślam,  ponieważ  nie  mam 

materiałów ze sobą nie jestem teraz w stanie operować datami, a podkreślam, że 

pamiętam, bo przecież przytaczam przedmiot skargi, ale jak dotychczas w żadnym 

uzasadnieniu  ani  w  rozpatrzeniu  skargi  przez  komisję  nie  usłyszałem  tego 

argumentu dlatego się niepokoję, bo coś jest nie tak.

Radna Urszula Ganczarek odczytała treść skargi Pani Potocznej i powiedziała, że 

mniema, że tym zajmowała się komisja rewizyjna, bo tylko tego dotyczyła skarga.

Radny Tadeusz Dalgiewicz zauważył, że skarga nie tyczy Pana Burmistrza, bo to 

nie Burmistrz pisał o tym czy daje pieniądze, czy nie, ale ktoś. Komentarz był 

kogoś i tu powinna być skarga na tego, kto napisał, a nie na Burmistrza.

Radny Robert Kaśków powiedział:  ja  wiem,  ale  za  pracowników  zawsze 

odpowiada szef.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, kim jest Pan dziennikarz?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział,  że  w  Gazecie  Żarowskiej  piszą  różne 

osoby, różne osoby występują w roli redaktora, w tym przypadku jest to artykuł 

napisany przez Pana Leszka Buchowskiego.    9



Radna Halina Lewandowska powiedziała,  że nie  do końca jest  prawdziwe nie 

widząc  różnic  pomiędzy  relacją  w  artykule  a  tym  co  było  na  sesji.  Na  sesji  

słuchała  wypowiedzi  Pani  Potocznej  a  potem przeczytała  artykuł  i  gdyby  było 

więcej czasu to można by było ustalić z materiałów, ale żadnych materiałów teraz 

nie ma. Redaktor pisząc w artykule tak jakby chciał obrazić Panią Potoczną. Tam 

nie było relacji z sesji, o czym ona faktycznie mówiła.

Radny Tadeusz Dalgiewicz powiedział,  że  komisja  zajęła  się  szczerze, 

przesłuchaliśmy taśmy z sesji, była Pani Potoczna zaproszona, nie raczyła przyjść. 

A dzisiaj się okazuje, że jeszcze coś jest nie tak.

Przewodniczący obrad powiedział,  że  materiały  zostały  dopiero  dzisiaj 

wprowadzone  do  porządku,  ponieważ  28  października  jeszcze  raz  zebrała  się 

komisja,  żeby  odsłuchać  taśmę,  w  związku  z  tym  nie  było  możliwości,  żeby 

wcześniej przygotować i przesłać te materiały radnym.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że na temat merytorycznie samej skargi 

nie  będzie  się  wypowiadał,  natomiast  w  przypadku  Gazety  Żarowskiej,  czy 

jakiejkolwiek innej gazety nie ma możliwości publikowania stron pism, dlatego 

zadałem takie, a nie inne pytanie, o który fragment wypowiedzi chodzi. Nie ma 

możliwości publikowania scenopism z całej Rady Miejskiej, ani też z długich czy 

krótkich wypowiedzi.  Gazeta Żarowska jest dwutygodnikiem i podobne sygnały 

trafiają od różnych osób, którzy piszą do Gazety Żarowskiej, że tu skrócono, tam 

skrócono, tu jest podsumowanie, a było więcej. Niestety Gazeta ma 16 stron i na 

16 trzeba zmieścić, jeżeli 8 to na 8 stronach i muszą być te skróty, a tutaj chcąc 

dopełnić  staranności  takie  pytanie   Pani  Potocznej  zadałem,  o  który  fragment 

wypowiedzi  chodzi,  który  jej  zdaniem  wymaga  poprawienia  i  sprostowania. 

Odpowiedź nie wpłynęła.

Radny Robert Kaśków powiedział, że zasadnym byłoby wysłuchanie stanowiska 

Pani Potocznej, która się do nas pofatygowała. Mam wrażenie, że nie rozumiemy 

się zupełnie, co do przedmiotu skargi. Komisja Rewizyjna zajęła się zupełnie czym 

innym,  a  coś  zupełnie  innego  ja  zapamiętałem.  W piśmie,  które  przeczytałem 

najważniejszą rzeczą moim zdaniem była taka oto rzecz: w pierwotnym tekście, 

które pisał Pan Leszek Buchowski było, że Fundacja nie może przypisywać sobie 

zasługi rozdzielania stypendiów, bo to nie o to chodziło, tylko przypisuje je od 

innego stowarzyszenia. Pani Potoczna natomiast chciała sprostowania, że nie 
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tylko pozyskują pieniądze z zewnątrz, ale także dokładają swoje własne, zarobione 

przez  Fundację  i  tego  dotyczył  spór.  Jest  zasadniczą  różnicą,  czy  ktoś  płaci 

stypendia z własnej puli i dokłada się do nich czy też nie, bo tylko redystrybuje te 

pieniądze, które dostaje od kogoś innego. Z tego co pamiętam w żadnym numerze 

Gazety potem nie ukazało się sprostowanie, że Fundacja jednak te pieniądze do 

stypendiów dokłada. Ja nie zarzucam komisji rewizyjnej, że działała celowo, albo 

źle rozpatrzyła skargę, z reguły tak nie myślę. Ale podkreślam jeszcze raz, jeżeli ja 

pamiętam tak  oczywistą  rzecz,  to  dziwię  się,  że  my  tu  rozmawiamy  o  czymś 

zupełnie innym i nie o tym samym.

Radny Mariusz Borowiec powiedział, że po to odsłuchaliśmy nagranie i było tam 

poruszonych mnóstwo spraw. Chcieliśmy, żeby Pani Potoczna była na komisji, ani 

nie dostaliśmy odpowiedzi, ani Pani Potoczna się nie pojawiła.

Radna Halina Lewandowska nawiązała do wypowiedzi Pana Roberta, bo ma rację 

w tym, że jeżeli przekazujemy tak różne informacje niezgodne ze stanem 

faktycznym dla stowarzyszenia, to powinniśmy mieć świadomość, że my w pewien 

sposób to stowarzyszenie robimy mało wiarygodne. Bo skoro ono występuje do 

młodzieży i my coś wykładamy dajemy coś od siebie, nagle czytamy w gazecie, że 

to nieprawda, ta Pani wodę lała, przekazuje tylko to co dostała  stamtąd. Więc 

tutaj działamy na szkodę stowarzyszenia.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na to, że tytułem skargi jest „ bezczynność 
Burmistrza Żarowa w doprowadzeniu do zgodnej z rzeczywistością relacji – 
zarówno na łamach Gazety Żarowskiej, jak i na stronie internetowej Gminy 
Żarów – z mojego wystąpienia na sesji Rady Miejskiej Żarowa w dniu 28 lipca 
2011r.”  W tym  temacie  komisja  obradowała  i  dlatego  dwa  razy  się  zebrała, 

a skarga dotyczy relacji z tej sesji. A jeżeli Burmistrz zwrócił się do Pani Potocznej  

o to, żeby napisała, czy powiedziała, w którym momencie trzeba to sprostować, 

jeżeli nie było takiej odpowiedzi, w związku z tym Pan Burmistrz uznał, że sprawa 

jest zamknięta. Uważam, że tutaj komisja spełniła swoje zadanie, wypowiedziała 

się w punkcie skargi.

Radna Halina Lewandowska zapytała  Panią  Potoczną  kiedy  otrzymała 

zaproszenie na sesję w tej sprawie? Z relacji w gazecie zgadzało się jedynie to, że 

Pani Potoczna była na sesji i się wypowiedziała.

Pani Katarzyna Potoczna powiedziała, że: zaproszenie na dzisiejszą sesję 
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dostałam  w  piątek.  Chciałam  powiedzieć,  że  pismo,  zaproszenie  na  sesję 

odebrałam już w czwartek, ale zostało mi odebrane, ponieważ miało być wysłane 

w piątek. Jeżeli mogę powiedzieć odnośnie zaproszenia na komisję, to dostałam je 

też w piątek o godz. 20:00 przez gońca. Odpisałam Panu Przewodniczącemu, że 

nie mogę brać udziału w komisji  we wtorek, byłam w Warszawie na wyjeździe 

służbowym i napisałam, żeby przynajmniej z 7 dniowym terminem informować 

mnie  o  takich  sytuacjach.  I  tutaj  znowu  powtórzyła  się  taka  sama  sytuacja, 

ponieważ znowu dostałam w piątek zaproszenie, że dzisiaj jest sesja. Szkoda, że 

Państwo wyrywacie zdania z kontekstu i cały czas upieracie się, że ja nie mam 

racji.  Po pierwsze ja jestem Prezesem Fundacji,  więc to ja w imieniu Fundacji 

„Nasze  Dzieci”  złożyłam  skargę  na  bezczynność  Burmistrza,  a  nie  jako 

mieszkaniec.  Po drugie Pan Burmistrz powiedział,  że nie dostał odpowiedzi na 

pismo, które otrzymałam po 13 dniach od złożonego pisma zaraz po umieszczeniu 

informacji  na  stronie.  Zaraz  na  drugi,  czy  trzeci  dzień  wpłynęło  pismo  i  do 

Przewodniczącego do wiadomości, po to żeby Burmistrz wpłynął na zmianę tego 

zapisu. Po 13 dniach od mojego pisma dostałam odpowiedź, że Burmistrz nie wie 

o  jaki  zapis  chodzi  i  prosi  o  informację  w  jakim  przedmiocie  zmienić.  Więc 

pozwoliłam  sobie  na  pismo  Pana  Burmistrza  odpowiedzieć.  Pani  Potoczna 

odczytała  fragment  pisma  i  powiedziała,  że  jest  mieszkańcem,  reprezentuje 

Fundacje,  dba  o  jej  dobre  imię  i  nie  może  pozwolić  sobie  na  to,  żeby  taka 

informacja była rozpowszechniana na łamach gazety i na portalach internetowych 

Urzędu i trafiała do kilku tysięcy mieszkańców. Jeżeli Burmistrz daje taki gleit na 

to, że w gazecie i na stronie internetowej Urzędu taka informacja widnieje, to jak 

gdyby się pod tym podpisuje. Ja poprosiłam o zmianę tej informacji, dla mnie 

tłumaczenie, że za długie pismo, można było poprosić zainteresowanych o wgląd 

do dokumentów znajdujących się w Biurze Rady. Do tej pory takich informacji nie 

otrzymałam. Następną drogą Państwo podejmiecie uchwałę, że jest niezasadna ta 

skarga. Ja nie straszę nikogo, ale tej sprawy tak nie zostawię.  

Radny Norbert Gałązka powiedział, że jako radny mam zagłosować nad uchwałą, 

która jest, ale przedmiotem tej uchwały, mimo tego, że ta sprawa jest bardziej 

szeroka  jest  skarga,  którą  zacytowała  radna Ganczarek i  Nieradka.  Przedmiot 

uchwały jest taki i ja nie mogę inaczej zagłosować, jeżeli wpłynie następna skarga, 

że chodzi o to, że Fundacja daje część pieniędzy, a nie, że w ogóle nie daje to 
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będziemy  inaczej  rozmawiać,  a  jak  ja  mam teraz  głosować,  to  muszę  według 

uchwały. I o czym tu dyskutować.

Burmistrz Leszek Michalak odczytał pismo od Burmistrza do Pani Potocznej i 

powiedział,  że  na  to  odpowiedź  nie  wpłynęła,  natomiast  wpłynęło  pismo, 

stwierdzające,  że  będzie  egzekwować  oraz  informacja,  że  powinien  być 

zamieszczony protokół z sesji w Gazecie Żarowskiej.

Radny Robert Kaśków powiedział  rozumiem skarga była  wielowątkowa,  wiele 

słów wypowiedzieliśmy w tym temacie. Ja to widzę w ten sposób, zakładam, że 

komisja jest rzetelna, Burmistrz jest rzetelny. Pierwszym artykułem Pana Leszka 

Buchowskiego padła nieprawdziwa informacja o tym, że Fundacja nie  dokłada 

pieniędzy do stypendiów i ta informacja nigdy nie została sprostowana, bo o niej 

rozmawiamy. W takiej sytuacji ja mam prawo zakładać, że zarówno Państwo, jak i 

Burmistrz wiedzą czego dotyczy skarga. Ja proponuję, cofnijmy się o krok, niech 

się  ukarze  taki  tekst,  żadnych przeprosin,  tylko sprostowanie  i  sprawę mamy 

załatwioną, a tak Państwo będziecie mówili, że przedmiot skargi jest inny, ja ją 

inaczej pamiętam i dalej będzie ten ping pong samorządowo – prawny trwał. 

Radny Mieczysław Myrta nawiązując do przedmówcy, dlaczego Pani Potoczna na 

pismo skierowane od Burmistrza nie odpowiedziała i byłaby sprawa załatwiona. I 

wtedy,  gdyby  Pan  Burmistrz  nie  sprostował  tego  w  gazecie  robić  dopiero 

awanturę.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział,  ja  mogę  zadeklarować,  że  w dalszym 

ciągu oczekuję odpowiedzi na swoje pismo, w którym miejscu i dlaczego jest to 

nieprawdziwe, wówczas jest moment kiedy należy sprostowanie umieścić.

Przewodniczący Rady zwrócił  uwagę  na  jedno,  tak  jak  Pani  Katarzyna 

powiedziała,  że  w czwartek było  jej  wręczone zawiadomienie,  czy  informacja  o 

mającej się odbyć sesji, ale w związku z tym, że Przewodnicząca komisji rewizyjnej 

i  członkowie  komisji  poprosili  mnie,  że  jeszcze  chcieliby  się  28  października 

dogłębnie przyjrzeć sprawie i przesłuchać nagrania z sesji, w związku z tym ta 

informacja  nie  została  doręczona,  tylko  została  doręczona 28 października,  po 

odbyciu jeszcze jednego posiedzenia komisji rewizyjnej.

Radny Robert Kaśków zapytał Panią Potoczną, czy, jeżeli pojawi się informacja w 

Gazecie Żarowskiej, że w tej części informacja była nieprawdziwa, czy to zamknie 

temat?
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Pani Katarzyna Potoczna powiedziała, że to nie może być tak, że Pan Burmistrz 

będzie czekał na pismo, bo ja odpowiedziałam na pismo. Przedmiotem tej skargi 

nie  jest  moje  wystąpienie.  Dotyczyło  to  sprostowania.  Ja  również  napisałam 

sprostowanie  do  Gazety  Żarowskiej  o  tym  był  również  poinformowany  Pan 

Burmistrz i Przewodniczący i to sprostowanie się nie ukazało.

Radna Urszula Ganczarek poprosiła o zamknięcie dyskusji.

Przewodniczący Rady powiedział,  że  zostały  wysłuchane  wszystkie 

zainteresowane strony i zamknął dyskusję w tym punkcie.

Następnie  Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  i  poddał  pod 

głosowanie projekt omawianej 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 24
Uchwała Nr XV/104/2011

Ad.  IV.  Przedstawienie  protokołu  końcowego  Komisji  Rewizyjnej  Rady 
Miejskiej  w  Żarowie  z  kontroli  przeprowadzonej  w  Urzędzie  Miejskim 
w Żarowie.
Przewodniczący Rady oddał  głos  Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani 

Iwonie  Nieradce,  która  przedstawiła  protokół  z  kontroli  komisji  Rewizyjnej. 

Protokół był udostępniony radnym w materiałach na sesję. Protokół z kontroli 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25
Pytań do przedmiotowego protokołu z kontroli nie było.

Ad. V.  Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
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 26
Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania.  

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała  odnośnie  wydania  postanowienia 

opiniującego  pozytywnie  (z  uwagami)  Plan  Ruchu  Zakładu  Górniczego 

„GOŁASZYCE”?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że polega to na przestawieniu maszyn, 

zraszaniu.

Radna Halina Lewandowska: a to o czym Pan Rzepisko pisał i mówił, że kopalnia 

działa w godzinach nocnych, to też było przedmiotem?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  to  nie  było  przedmiotem.  Plan 

Ruchu  Zakładu  Górniczego  jest  niezbędny  w  procesie  koncesjonowania, 

funkcjonowania każdej jednej kopalni i tutaj każde przesunięcie wymaga takiej 

zmiany. W tym przypadku jest to przesunięcie  urządzenia w kierunku lasu, a 

jednocześnie przygotowany został zbiornik i jest on zraszany i tam odprowadzany.

Przewodniczący Rady  odniósł się w tym punkcie i  dodał, że wpłynęło pismo, 

odnośnie  odpowiedzi  Starostwa  na  hałas,  który  tam  jest.  Pan  Rzepisko 

wystosował do nas pismo, żebyśmy my, jako Rada, bo Rada jest władna  podjąć 

decyzję o ograniczeniu czasu pracy kopalni,  z tym, że adresatem powinna być 

Gmina Marcinowice, ponieważ tam leży kopalnia.

Radna Halina  Lewandowska  zapytała  odnośnie  rozpoczęcia  realizacji  zadania 

budowy basenu przyszkolnego w Żarowie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że budynek stoi w stanie surowym już 

kilka lat i docelowo będzie służył jako zaplecze dla basenu, natomiast w części, 

jako  pomieszczenia  użytkowe dla  GCKiS.  Dzisiaj  wygląda to  w ten sposób,  że 

zajęcia organizowane dla młodzieży odbywają się na korytarzach, a obok stoją 

pomieszczenia, które trzeba wykończyć, żeby mogli je użytkować. Tu duży front 

robót ruszy w momencie uzyskania konkretnej dotacji, natomiast tam gdzie są 

drobne  prace  przeróbcze,  nie  ma  żadnego  powodu,  żeby  te  pomieszczenia 

istniejące nie służyły dzieciom. 

Radna Halina Lewandowska zapytała  odnośnie  zlecenia  wymiany  instalacji 

elektrycznej w zwolnionym lokalu mieszkalnym przy ul. Zamkowej 8 w Żarowie, 

celem jej dostosowania do możliwości ogrzewania lokalu i przygotowania posiłków 

na urządzeniach zasilanych energią elektryczną – ze względu na brak w lokalu 

zgodnej z przepisami budowlanymi wentylacji grawitacyjnej. Które to miejsce i czy 

tam jest kuchnia, stołówka?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  ani  stołówka,  ani  kuchnia. 

Pomieszczenie  mieszkalne,  ale  tak  jest,  że  zmieniają  się  przepisy  i  należy 

dostosować pomieszczenie do warunków mieszkalnych.
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Dalszych pytań do przedmiotowego sprawozdania nie było, więc Przewodniczący 
Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. V.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
Radny Tadeusz Reruch złożył interpelacje na piśmie na ręce Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Żarowie. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Załącznik nr 27

1. Radny Tadeusz Reruch złożył  interpelacje  na  piśmie  w  sprawie 

„  zamontowania  znaku  zakazu  zatrzymywania  przy  zwężeniu  i  wylocie  ulicy 

Łokietka  do  Chrobrego  z  dodatkowo umieszczoną tabliczką „nie  dotyczy  wnęk 

parkingowych”.  Po wykonaniu wnęk parkingowych na ulicy  Łokietka kierowcy 

nieprzestrzegający przepisów nadal parkują pojazdy w tym zwężeniu powodując 

utrudnienia przy wyjeździe z ul. Chrobrego”.

2.  Radna  Halina  Lewandowska  ponowiła prośbę  o  zamontowanie  lamp  w 

kierunku z Mrowin do Tarnawy.

3.  Radny  Tadeusz  Dalgiewicz  złożył interpelacje  w  sprawie  nieoświetlonego 

terenu na końcu ul. Dworcowej w Żarowie przy przejeździe na Piotrowice, tam 

gdzie jest parking i wychodzi się z ogródków działkowych i zaproponował, aby 

zwrócić  się  do  kolei  o  zamontowanie  odnogi  do  lampy,  która  już  tam  jest 

zamontowana. 

4.  Radny  Mieczysław  Myrta  poprosił  o  zainstalowanie  lamp między  Kalnem 

a  Kalnem-Wostówką,  między  Kalnem  a  Gołaszycami  oraz  między  Kalnem 

a Bożanowem.

5. Radna Halina Lewandowska  poprosiła o zainstalowanie lamp w Mrowinach, 

np. na ul. Sportowej, na ul. Szkolnej.

6. Radny Robert Kaśków zapytał, czy to prawda, że jakaś Spółka z Wrocławia 

kupiła nasze osadniki po Silesi od firmy Ardok? Czy Gmina o tym wie i czy oni 

kontaktowali  się  w  jakiś  sposób  z  nami,  czy  mają  jakiś  plan  związany  z 

osadnikami?

Burmistrz Miasta Żarów odpowiedział, że te informacje są nieprawdziwe. W woli
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doprecyzowania swego czasu syndyk masy upadłościowej sprzedał Spółce Ardok 

zakład.  Współwłaściciele  tej  Spółki  po  śmierci  Prezesa  dokonali  podziału.  W 

ramach  podziału  część  nieruchomości  trafiła  w  ręce  osoby  o  obcobrzmiącym 

nazwisku oraz  osadniki,  druga  część  została  przy  istniejącej  Spółce.  Sprzedaż 

była przez syndyka, a to jest rozdzielenie majątku pomiędzy Spółką. Teren ten 

jest wystawiony na sprzedaż.

7. Radna Urszula Ganczarek  poprosiła  o zainstalowanie lamp w Bukowie na 

ul. Sportowej.

8. Radny Norbert Gałązka  zapytał, aby Gmina wpłynęła na zarządcę budynku 

przy ul. Kwiatowej, chodzi o wymianę rur.

Burmistrz  Miasta  Żarów  odpowiedział,  że  do  końca  października  wpływały 

wnioski  do  Urzędu,  odnośnie  przystąpienia  przez  wspólnoty  do  programu 

rewitalizacji  miasta  Żarów.  Wpłynęło ponad 26 wniosków od wspólnot,  w tym 

wniosek ze wspólnoty, o której mówi Pan radny. Wniosek pokazuje te działania, 

które  wspólnota  widzi  za  najważniejsze.  Jest  to  najdroższy  wniosek,  w  całym 

swoim zakresie opiewa na kwotę niespełna 500 tyś zł. Na szczęście spłynął trochę 

wcześniej i zwróciłem się do tej wspólnoty na rozdzielenie zadaniowe. W związku z 

tym wpłynęły dwa wnioski. Jedno dotyczy docieplenia, drugi dotyczy dachu i to są 

rzeczy  najważniejsze.  W  ramach  programu  jest  możliwość  uzyskania 

dofinansowania, do dnia dzisiejszego poza tym, że program będzie realizowany nie 

ma  ostatecznej  informacji  jakie  środki  będzie  można  pozyskać.  Jeśli  uda  się 

pozyskać 70% dofinansowania do całości zadań ogłoszonych zrobimy wszystko, 

żeby  w  budżecie  przyszłorocznym  były  dopłaty  do  wspólnot.  Jeśli  będzie  to 

limitowanie wprowadzone na poziomie 200 tys. euro na całą Gminę, bo też takie 

informacje są, będzie trzeba ograniczyć do 1/3. Ponieważ na dzień dzisiejszy nie 

mamy informacji,  czy będzie to 2x200 tyś. Euro, czy jeszcze inaczej to będzie, 

zebraliśmy te wnioski, są one w tej chwili opracowywane, one trafią do Państwa 

jako projekt uchwały, bo to Rada Miejska jest organem decydującym.                  

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki  powiedział,  że  teraz  firma będzie  musiała 

przygotować  lokalny  program  rewitalizacji  miasta.  Samo  zgłoszenie  do  tego 

programu  nie kosztowało wspólnotę nic, wystarczyło wypełnić formularz do tego,
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aby  się  znaleźć  w  programie  rewitalizacji.  Natomiast,  jeżeli  chodzi  głównie 

o  partnera  w  naborze  na  dany  program,  to  te  wspólnoty,  które  chciały 

uczestniczyć,  to  wtedy  takie  wspólnoty  musiały  przygotować  kosztorys 

inwestorski  i  podjąć  uchwałę.  Na  dzień  dzisiejszy  takich  uchwał  jest  ok.  28. 

Całość prac, które wskazały wspólnoty to kwota 3.100 mln zł. Do tej pory było 

tak, że była możliwość pozyskania 200 tys. euro i więcej, nie wiemy co będzie się 

teraz  działo.  Czekamy  też  do  końca  listopada,  bo  ten  program  ma  być 

przygotowany. W momencie dopiero kiedy będziemy mieć wiedzę, jaka pula będzie 

przeznaczona, to trzeba będzie albo wykonać selekcję, albo dopuścić wszystkich i 

to by było najlepiej.

Burmistrz Miasta Żarów dopowiedział,  że  wspólnota  wskazała  najważniejsze 

rzeczy.  Oczywiście  nie  są  to  wszystkie  potrzeby  tego  budynku,  stąd  też  jeśli 

wszystkie pieniądze mieszkańców i gminy pójdą w tym kierunku to pozostanie 

dalsze rozwiązanie w sprawie remontu tego budynku.

Radny Norbert Gałązka zauważył, że za rok za dwa, trzy może ten budynek już 

całkiem nie nadawać się do zamieszkania i będzie problem co dalej zrobić z tymi 

rodzinami, które tam mieszkają.

Przewodniczący Rady zapytał,  czy  to  są  środki  z  funduszu  remontowego 

wspólnoty, czy oni to obliczyli? 

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że tam gdzie jest 100% własności 

Gminy,  to  Gmina  decyduje,  czy  przystępujemy,  czy  stać  nas  na  to,  czy  nie. 

Natomiast gdy jest wspólnota, to uchwałą podejmują decyzję czy stać ich na to, 

czy  nie.  Wcześniej  wspólnoty  już  rozmawiały  z  bankami,  bo  muszą  mieć 

zabezpieczenie bankowe.  Bo jeżeli któraś ze wspólnot by złożyła wniosek, a nie 

miałaby zabezpieczenia bankowego, to automatycznie cały projekt z pozostałymi 

wspólnotami nie uzyskałby akceptacji.

Radny Mariusz Borowiec  zapytał,  czy  najpierw wspólnota  musiałaby  wyłożyć 

całą pulę pieniędzy?

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki  odpowiedział,  że  najpierw  wspólnota, 

ponieważ to jest refundacja, w związku z tym najpierw jest wydatkowanie.   

Radna Paulina Trafas zapytała, czy na wsi też?                   18



Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że dotyczy to tylko rewitalizacji 

miasta.

Przewodniczący Rady omówił sprawy organizacyjne:

1. Wszyscy  radni  otrzymali  Statut  Gminy  Żarów,  który  został  ogłoszony  w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 3 listopada 

2011 roku.

2. Przewodniczący  obrad  przedstawił  treść  pisma,  jakie  otrzymał  na  sesji 

odnośnie sprawy Fundacji „Nasze Dzieci”. Które omówiła Sekretarz Sylwia Pawlik. 

Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

3.  Przewodniczący obrad zabrał głos nt. zaproszenia do Bajkowego Przedszkola 

na  otwarcie  sali  żłobkowej,  gdzie  wszyscy  radni  byli  zaproszeni,  a  przyszła 

nieliczna grupa. Powiedział, aby radni poważniej traktowali swoją pracę na rzecz 

Rady.  

4. Przewodniczący  Rady  przedstawił  realizację  z  zadań  oświatowych,  którą 

otrzymał od Burmistrza Miasta Żarów. Pismo stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 29

5. Przewodniczący  Rady  poinformował  radnych  o  otrzymaniu  z  Urzędu 

Skarbowego analizy oświadczeń majątkowych radnych.

Radny Norbert Gałązka w  imieniu  Klubu  Sportowego  „Zjednoczeni”  Żarów 

zaprosił wszystkich na walne zebranie klubu w dniu 08.11.2011r. o godz. 18:00 w 

sali narad Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący obrad przystąpił do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z 
dnia 29 września 2011 roku.

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

w  celu  naniesienia  ewentualnych  uwag.  Radna  Halina  Lewandowska  wniosła 

uwagę dotyczącą głosowania przy uchwale w sprawie zmiany WPF i powiedziała, 

aby nanieść poprawkę. Protokolant odpowiedział,  że jeżeli  tak jest to poprawi. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Żarowie zapytał  radnych, czy z tą poprawką 

przyjmują protokół.  Radni wyrazili  zgodę. Przewodniczący obrad oświadczył,  że 

powyższy 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 3  listopada 2011 roku, 

wypowiadając formułę: „Zamykam XV Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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