
Protokół Nr XVI/2011
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 listopada 2011 roku

Rozpoczęcie:  godz. 11:00

Zakończenie: godz. 13:00

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

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XVI sesję Rady Miejskiej w Żarowie”. 

Przywitał wszystkich zebranych, a następnie stwierdził kworum i prawomocność 

obrad  na  podstawie  listy  obecności,  która  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

     Załącznik nr 1 
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji Rady Miejskiej w Żarowie uczestniczyło 

15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

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

Burmistrza Grzegorz Osiecki,  Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy 

Renata Dawlewicz oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie Anita 

Denes – Ziemkiewicz..

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, na wniosek Pani Kierownik OPS w Żarowie, aby punkt 

10, odnośnie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do załatwiania indywidualnych spraw z 

zakresu administracji publicznej, był punktem 1, ponieważ Pani Kierownik OPS 

ma spotkanie i nie chciałaby się na nie spóźnić. 

Radni  jednogłośnie  przyjęli  zaproponowany  przez  Przewodniczącego  Rady 

zmieniony porządek obrad.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
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Ad III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt  1.   upoważnienia  Kierownika  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Żarowie  do 

załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu  administracji  publicznej. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3
Następnie  Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  ma  pytania 

do przedmiotowego projektu. Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł 

do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska w Żarowie przy 15 głosach „za”, 0 

„przeciw  i  0  „wstrzymujących  się” podjęła  przedmiotową  uchwałę.  Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 4
        Uchwała Nr XVI/105/2011
Pkt 2.   zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Żarów.  Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5
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  1  „wstrzymującym się” podjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 6
 Uchwała Nr XVI/106/2011

Pkt 3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 7
Przedmiotowy projekt omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania do tego projektu uchwały?

Radna Halina Lewandowska zapytała, odnośnie zwiększenia planu dochodów o
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kwotę 1500 zł w rozdz. 75075 § 2700. Środki te Gmina pozyskała od lokalnych 

przedsiębiorców i inwestorów m.in. na wydanie kalendarza promocyjnego Gminy 

Żarów, czy to chodzi o ten kalendarz, co był na 10 leciu strefy był rozdawany, bo 

we wcześniejszych zmianach do budżetu w uchwale też to było?

Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała,  że  tak.  On  wcześniej 

sfinansowany był z własnych środków, pochodzących z promocji. Natomiast tą 

uchwałą środki są zrefundowane.

Radna Halina Lewandowska zapytała, odnośnie zmniejszenia planu wydatków w 

rozdz. 60004 § 4300 o kwotę 130.000 zł zabezpieczonego na współfinansowanie 

kosztów  usług  przewozowych  oraz  kosztów  organizowania  tych  przewozów 

realizowanych przez Miasto Świdnica, ze względu na zawarte w dniu 31.10.2011 

roku ugody z Miastem Świdnica na ratalną spłatę zobowiązań z tego tytułu. Coś 

więcej o warunkach ugody? 

Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała,  że  odsetki  które  tutaj 

ponosimy są niewielkie na zawarcie porozumienia,  natomiast ta spłata nie jest 

oprocentowana i skończy się w następnym roku we wrześniu.

Radny Robert Kaśków zapytał, jaka to jest kwota sumaryczna?

Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała 205 tys. zł, kwota tylko dla 

tego porozumienia. 

Radna Halina Lewandowska zapytała, odnośnie zmniejszenia planu wydatków w 

rozdz.  70005 § 4430 o kwotę  15.471 zł  zabezpieczonego na pokrycie  kosztów 

rocznej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Konieczne w tym 

roku było wpłacić, czy te pieniądze nie przepadają?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w styczniu ubiegłego roku weszła 

ustawa,  która  zamyka  wszystkie  postępowania  związane  z  opłatą  z  tytułu 

wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na terenach administracyjnych miast i 

pewne  kwoty  zostały  zwrócone  przez  Marszałka,  na  mocy  decyzji  Starosty. 

Ponieważ ta decyzyjność jest „dwuszczeblowa” to w tej chwili dotarły do nas w tej  

kwocie.

Radna Halina Lewandowska zapytała o zwiększenie planu wydatków w rozdz. 

75702 § 8110 o kwotę 30.000 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. 

Skoro zwiększamy to nie spłacamy w terminie?

Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że spłacamy w terminie,
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tylko, że rosną stopy procentowe.

Radna Halina Lewandowska zapytała o zwiększenie planu wydatków w rozdz. 

75704 § 8020 o kwotę 174.200 zł, w tym na zapłatę raty poręczenia do NFOŚiGW, 

na odsetki od poręczeń – 4.200 zł?

Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała,  że  to  wynika  z  danych 

szacunkowych, urealnia się je do końca roku.

Radna Halina Lewandowska zapytała o zwiększenie planu wydatków w rozdz. 

92116 § 2480 o kwotę 10.000 zł (dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy), czy tam przybyło więcej obowiązków, z czym to jest związane?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to związane z tym, że Gazeta 

Żarowska  stała  się  nieodpłatna  dla  mieszkańców,  a  pieniądze  na  ten  cel  są 

przekazane ze środków, które były przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu.

Radna Halina Lewandowska zapytała o zmniejszenie planu wydatków na 

wynagrodzenia i pochodne dotyczące pracowników Urzędu. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to są np. zwolnienia lekarskie.

Radny Tadeusz Reruch zapytał o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.800 zł 

przeznaczonego na remont dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie, 

czy rezygnujemy z wykonania?

Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że nie, że już jest zrobiony.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  odnośnie  załącznika  nr  3  do  projektu 

uchwały, dot. zakupu drabiny w pkt. 8, czy to jest ostatnia rata te 7.000 zł?

Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że w 2012 będzie ostatnia 

rata.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  odnośnie  załącznika  nr  3  do  projektu 

uchwały, dot. zakupu kontenerów na boiska sportowe w pkt. 15, bo rok się już 

kończy?

Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że analizujemy.

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

Dalszych pytań do 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.
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Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  15 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się” podjęła 

przedmiotową uchwałę. 

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8
      Uchwała Nr XVI/107/2011

Pkt  4. określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 9
Projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady Miejskiej  Pan Tadeusz  Pudlik  otworzył  dyskusję  nad 

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

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy byłaby szansa, aby otrzymać stawki z 

ubiegłego roku?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  są  do  pobrania  dla  każdego 

radnego w Biurze Rady.

Radny Robert Kaśków zabrał głos w imieniu klubu radnych „Razem dla Żarowa”.

„Analizowaliśmy wszystkie uchwały związane z podatkami lokalnymi i doszliśmy 

wspólnie  do  wniosku,  że  są  to  propozycje  wyważone,  nie  radykalne,  nie 

obciążające nadmiernie mieszkańców i do zaakceptowania. Mówię to zarówno o 

środkach transportowych,  podatku od nieruchomości,  jak i  wymiarze podatku 

rolnego.  To  jest  taka  propozycja  jak  i  z  jednej  strony  nie  obciąża  za  bardzo 

naszych  mieszkańców,  z  drugiej  strony  troszczy  się  o  dobro  gminy  i  dlatego 

generalnie,  że  tak  powiem  jesteśmy  za  tym  rodzajem  myślenia  o  podatkach 

lokalnych”. 

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.    

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  projektu  omawianej  uchwały. 

W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” 

uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.    5



        Załącznik nr 10
 Uchwała Nr XVI/108/2011

Pkt 5. ustalenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości. 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  nad 

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

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

Przewodniczący  komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Pan  Kazimierz  Kozłowski 

przedstawił  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  1  „wstrzymującym się” 

uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

        Załącznik nr 12
Uchwała Nr XVI/109/2011

Pkt  6.  obniżenia  ceny  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 13
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik otworzył dyskusję.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy, jak była komisja rolnictwa wiadomo było, że 

to pismo o proteście rolników wpłynęło?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to pismo wpłynęło niedawno.

Przewodniczący Rady dodał, że to pismo wpłynęło 23 listopada.

Radny Mieczysław Myrta dodał, że komisja rolnictwa spotkała się 8 listopada.

Radna Urszula Ganczarek poinformowała, że projekt tej uchwały został wysłany 

do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu i w piśmie zwrotnym opinia była 

pozytywna.

Radny Mieczysław Myrta Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa powiedział, że 

komisja zaopiniowała o obniżenie maksymalnej stawki żyta z 74,18 zł na 60 zł.
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Przewodniczący Rady odczytał pismo – Protest rolników Powiatu Świdnickiego.

Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14
Drugie pismo to pismo od Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Pismo 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15
Dalszych pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady  zapytał 

o opinię komisję. 

Przewodniczący komisji ds. Rolnictwa, Pan Mieczysław Myrta przedstawił opinię 

komisji, komisja zaopiniowała pozytywnie obniżenie stawki żyta z maksymalnej 

stawki 74,18 zł na 60 zł. 
Przewodniczący Rady przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały.  W  wyniku 

głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” uchwała 

została podjęta. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 16
Uchwała Nr XVI/110/2011

Pkt 7. uchylenia Uchwały Nr LXV/296/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 

września  2010r.  w  sprawie  opłaty  od  posiadania  psów  wraz  z  późniejszymi 

zmianami. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 17
 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad projektem uchwały i zapytał czy 

radni mają pytania do tego projektu uchwały?

Radny  Robert  Kaśków  powiedział,  że  rok  temu  mówił  o  tym,  że  wydaje  się 

dobrym  pomysłem,  aby  zrezygnować,  w  poprzedniej  kadencji  też  składał  taki 

postulat  i  cieszy  się,  że  ten  pomysł  się  realizuje.  Ściągniemy  z  siebie  jeden 

niepotrzebny  obowiązek.  W  związku  z  ogromnymi  kosztami  odnośnie  obsługi 

związanej z wałęsającymi się psami, wydaje mi się, że w przyszłości należałoby się 

dogadać co do tego, aby stworzyć schronisko dla zwierząt na terenie powiatu, a 

nie wywozić je na zewnątrz. One są ale nie spełniają standardów.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że ten temat wraca od czasu do czasu i 

ten sam problem mają wszystkie miasta nie tylko z naszego powiatu, ale jeszcze w
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sytuacji kiedy „dość dziwne” schronisko pod Dzierżoniowem zostało zamknięte 

sytuacja znów się nawarstwiła.

Radna Halina Lewandowska powiedziała, że my już podejmowaliśmy taką 

uchwałę, ale Pan Wojewoda nam uchylił.

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że kiedyś był podatek a teraz jest 

opłata i taka jest różnica.

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

Przewodniczący  komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Pan  Kazimierz  Kozłowski 

przedstawił  opinię  komisji,  komisja  zaopiniowała  powyższy  projekt  uchwały 

pozytywnie.

Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  projekt  omawianej  uchwały.  W 

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

uchwała została podjęta. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Załącznik nr 18
 Uchwała Nr XVI/111/2011

Pkt 8.  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIV/122/2008 z dnia 30 

kwietnia 2008r.  w sprawie „zasad sprzedaży lokali  mieszkalnych i  użytkowych 

stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów”. Przedmiotowy projekt stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 19
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

Przewodniczący  obrad otworzył  dyskusję  nad  projektem  uchwały  i  zapytał 

czy radni mają pytania do tego projektu uchwały.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy to jest dowolność wprowadzenia tej uchwały 

i czy nie dojdzie do spowolnienia sprzedaży lokali? Będzie to wprowadzone od 3 

września 2012 roku i należałoby to nagłośnić. Może się uda, czy nie należałoby 

przedłużyć do końca grudnia. Może ten cały przyszły rok byłby już ostatecznym 

terminem.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  oczywiście  można  by  było 

dyskutować o różnych datach, która byłaby najlepsza. Też są głosy, że do czerwca 

i dać pół roku tego okresu. Na pewno jest potrzebna duża akcja propagandowa, 

aby poinformować o przyjętej uchwale.
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Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy następny rok to jest jakaś większa szansa 

na przełamanie myślowe, żeby doszło do wykupu tych lokali, aby ich jak najwięcej 

sprzedać?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest głos w dyskusji na wyczucie.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki   powiedział,  że inne gminy robią to w ten 

sposób, że dają pół roku. Burmistrz zadecydował, że będzie to od 3 września, bo 

jest to pierwszy dzień roboczy. Te rodziny które mają wykupić albo się decydują 

mają  wystarczająco  dużo  czasu,  9  miesięcy  na  to  żeby  zdecydować,  czy  chcą 

wykupić te mieszkania, czy też nie, jeżeli damy im 3 miesiące dłużej to niewiele to 

zmieni.

Sekretarz Sylwia Pawlik dodała,  że jest jeszcze kwestia typowo ludzka. Bo w 

tych  budynkach komunalnych,  gdzie  mieszka  dużo  rodzin  problem polega  na 

tym, że każdy chce być ostatni i  oni teraz nie mogą się dogadać w kwestii  tej 

decyzji. A jak będą mieli konkretny ustalony termin to przyspieszy to ich decyzję.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że w związku z tym pozostaje nagłośnienie 

medialne, że zbliża się termin. 

Dalszych  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc 

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię komisje.

Przewodniczący  komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Pan  Kazimierz  Kozłowski 

przedstawił  opinię  komisji,  komisja  zaopiniowała  powyższy  projekt  uchwały 

pozytywnie.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały. 

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

uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

        Załącznik nr 20
Uchwała Nr XVI/112/2011

Pkt  9.  wyrażenia  zgody  na  poszerzenie  terenu  Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefy 

Ekonomicznej  Podstrefy  Żarów.  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
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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 Komisje. 

Przewodnicząca  komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego,  Pani  Kamila  Madej przedstawiła  opinię  komisji,  komisja 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. 
Następnie  Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  projekt  omawianej 

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

i 0 „wstrzymujących się” uchwała została podjęta. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

                     Załącznik nr 22
Uchwała Nr XVI/113/2011

Pkt  10.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi  Mrowiny,  gmina  Żarów. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 23
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 Komisje. 

Przewodnicząca  komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego,  Pani  Kamila  Madej przedstawiła  opinię  komisji,  komisja 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. 
Następnie  Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  projekt  omawianej 

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

i 0 „wstrzymujących się” uchwała została podjęta. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 24
Uchwała Nr XVI/114/2011

Przewodniczący  obrad  zarządził  10  minutową  przerwę.  Po  przerwie 

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad, tj.

Pkt 11. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
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Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 25
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący obrad spytał, czy ktoś z radnych ma pytania?

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

pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały. 

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

uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 26
Uchwała Nr XVI/115/2011

Pkt 12.  powołania  komisji  do dokonania  zniszczenia  zgłoszeń kandydatów na 

ławników. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Tadeusz  Pudlik omówił  przedłożony 

projekt uchwały i zaproponował, aby do komisji weszły następujące osoby:

1. radna Urszula Ganczarek,

2. radna Kamila Madej,

3. radna Maria Tomaszewska.

Przewodniczący Rady zapytał radne, czy wyrażają zgodę na udział w komisji. 

Panie wyraziły zgodę.

Przewodniczący Rady zapytał,  czy są inne propozycje. Nikt z radnych nie miał 

innych propozycji do składu komisji, w związku z tym Przewodniczący zamknął 

dyskusje.

Następnie  Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  projekt  omawianej 

uchwały, razem z zaproponowanym składem komisji. W wyniku głosowania przy 

12 głosach „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” uchwała została podjęta. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28
Uchwała Nr XVI/116/2011

Pkt 13. wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Żarowie. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 29
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Przewodniczący Rady odczytał  pismo  pana  Norberta  Gałązki.  Pismo  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Tadeusz  Pudlik oddał  głos  radnemu 

Norbertowi Gałązce, który podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę i 

pomoc w sprawowaniu funkcji radnego.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Podziękowania  za  dotychczasową  współpracę  złożyli:  Przewodniczący  Rady 

Miejskiej Tadeusz Pudlik, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Ganczarek, 

Burmistrz Leszek Michalak oraz radny Tadeusz Reruch. Przewodniczący Rady po 

przemówieniach zamknął dyskusje i przeszedł do głosowania powyższej uchwały.

W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” 

uchwała została podjęta. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 31
Uchwała Nr XVI/117/2011

Przewodniczący Rady wręczył kwiaty panu Norbertowi Gałązce i podziękował w 

imieniu radnych za dotychczasową współpracę i pełnienie funkcji radnego.

Ad. IV.  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 32
Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania.  

1. Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie wydania na wniosek Starosty 

Świdnickiego  postanowienia  uzgadniającego  projekt  koncesji  na  wydobywanie 

granitu bez użycia materiałów wybuchowych z części złoża „POŻARZYSKO – ŁOM 

W”, czy mogłaby otrzymać kserokopię tych dokumentów?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak, że jest to nowy właściciel, który 

o to zawnioskował. 

Radna Halina Lewandowska  powiedziała,  że  od  2007  roku  jest  ten  sam 

właściciel?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wewnątrz się zmienił i to jest na 

starym obszarze koncesji.

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała,  czy  Gmina  mogła  wydać  negatywną 

opinię? Chodzi mi o to, że nie informuje się mieszkańców, bo dla mieszkańców 

jest to naprawdę ważne. Mieszkańcy okolic ucieszyli się, jak dowiedzieli się, że 

koncesja  wygasła  firmie  i  będzie  może  trochę  spokoju,  a  teraz  nagle  nie 

dowiadujemy się nic. Nikt nie pyta mieszkańców i z nimi nie rozmawia.  Ludzie 

boją się takiej działalności i nie ma się co dziwić. Pan Burmistrz na spotkaniach 

podkreśla, że nic wbrew mieszkańcom. Mieszkańcy wciąż protestowali, że już nie 

chcą tej działalności.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  spotkania  z  mieszkańcami,  o 

których  mówi  pani  radna  dotyczyły  studium  i  ujęcia  złoża  w  wielkości 

ewidencjonowanej. Natomiast tutaj jest inna kwestia. Jest temat koncesjonowania 

w obszarze dotychczasowego zakresu i nic nowego się nie dzieje.

Radna Halina Lewandowska powiedziała, jak pan Burmistrz zapewne pamięta 

właściciel firmy wielokrotnie próbował poszerzać, więc podejrzewamy, że to będzie 

pierwszy krok do tego, że firma będzie starała się rozrastać.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  dobrze  Państwo  wiecie,  że  projekt 

musi  trafić  na  sesje  Rady  Miejskiej,  że  musi  być  plan  zagospodarowania  dla 

kopalni, przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu i tego nie da się ukryć.

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy mógł Pan wydać negatywną opinię?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że do tego trzeba mieć podstawy, żeby 

móc coś negatywnie zaopiniować.

2. Radna Halina Lewandowska zapytała, odnośnie wydania na wniosek Urzędu 

Marszałkowskiego  Województwa  Dolnośląskiego  we  Wrocławiu  postanowienia 

opiniującego pozytywnie wniosek Cemex Polska Sp. z o.o. na rozpoznanie złoża 

granitu „GOŁASZYCE”położonego w miejscowości Golaszyce.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że kilkanaście odwiertów próbnych, 

głównie na terenie Marcinowic w obszarze objętym złożem. Dwa albo trzy odwierty 

są po naszej stronie.

3. Radna  Halina  Lewandowska zapytała  odnośnie  kompletowania 

dokumentów potrzebnych do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim wniosku na 

remont dróg transportu rolnego w Gminie Żarów (Mikoszowa, Marcinowiczki, 
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Kruków, Pyszczyn, Gołaszyce), dlaczego nie Mrowiny?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  nie  ma  tu  wiosek,  w  których 

realizowane są projekty związane z kanalizacją, gdyż najpierw trzeba zniszczyć 

wszystkie  drogi,  żeby je  odbudować.  Tu są wioski,  dla  których spójny system 

kanalizacji  w  oparciu  o  naszą  oczyszczalnie  jest  w  najbliższym  planie 

przewidywany. Ja nie wiem, czy Pan Marszałek dorzuci się nam do tych dróg, w 

tym roku trzy zrobiliśmy. Tam gdzie kanalizacja to nie czas na to, czas będzie po 

zrealizowaniu tych inwestycji i wówczas będą to wioski z obszaru kanalizacji.

4. Radna Halina Lewandowska zapytała o przygotowanie i złożenie wniosku o 

płatność na zadanie „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Łażany 

oraz Kalno – zakup krzeseł i stołów”, czy to jest stara rzecz?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest w dalszym ciągu rozliczanie 

tego zadania.

5. Radna  Halina  Lewandowska zapytała  odnośnie  kontynuowania  prac  nad 

remontem nawierzchni chodnika w Pyszczynie. W Mrowinach nie ma chodnika, a 

w Pyszczynie nie ma szkoły i jest inna uciążliwość transportu. Dostaliśmy pismo 

od pana Starosty, że Starostwo wprowadzi kostkę ale w porozumieniu z Gminą. 

To Gmina wskazuje drogi w których miejscowościach chce zrobić i wtedy tak.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w Pyszczynie jest to wykonywane 

na odcinku bardzo dużego pochylenia nawierzchni, bardzo niebezpiecznego zimą, 

na odcinku którym faktycznie wszyscy mieszkańcy wędrują. Jest to w kierunku 

Kościoła, na zakręcie, gdzie nic nie widać oraz na odcinku drogi, gdzie jest ruch 

ciężkich  pojazdów,  bez  ograniczenia  tonażu.  Jeżeli  chodzi  o  miejscowości 

przeznaczone pod kanalizację, to nie ma sensu teraz czegokolwiek budować, co 

będzie  za  chwilę  rozbierane.   Byłoby  to  marnowanie  środków  i  czasu  i  sił 

pracowników,  których  mamy  niewielu.   Uważam,  że  ujęte  są  najważniejsze 

odcinki, tam gdzie chodzą dzieci, gdzie chodzą matki z wózkami, gdzie odbywa się 

wędrówka do szkoły, czy ośrodka zdrowia.

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki  powiedział,  że  już  dwa  lata  temu 

występowaliśmy z pismem do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego bo tam jest 

problem, generalnie nie ma gdzie zrobić tego chodnika, bo jeden z mieszkańców 

zrobił ogrodzenie w pasie drogowym. Służba drogowa zwróciła się do tej osoby, ta 

osoba została zobligowana do tego, żeby przenieść to ogrodzenie, chyba do końca I
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kwartału 2012 roku, wtedy nawet część utwardzenia i nie widzę problemu, żeby

tam nic nie zrobić.

6.  Radny Tadeusz Reruch zapytał  o  przygotowania  do  zimowego utrzymania 

dróg gminnych 2011/2012, czy Pan Burmistrz już podpisał umowy?

Burmistrz Miasta Żarów odpowiedział, że jest wyłoniona firma jest to ZUK Alba, 

ponownie  jak  w  roku  ubiegłym firma  zgłosiła  się  do  przetargu  i  będzie  nam 

służyła w zimowym utrzymaniu. Być może do Państwa docierają informacje, że tu 

się  ktoś  przewrócił,  czy  tam  się  ktoś  przewrócił  i  rości  sobie  prawo  do 

odszkodowania, to są trudne sprawy związane z utrzymaniem, ważne jest to, że 

my ubezpieczamy wszystkie chodniki, wszystkie drogi, czyli przewidujemy, że nie 

da  się  naraz  wszędzie  sypnąć,  a  zdarzenia  losowe  są  różne.  My  jesteśmy 

zabezpieczeni i  nasi wykonawcy w zakresie chodników Spółdzielnia „Raz, Dwa, 

Trzy”  oraz  w  zakresie  dróg  firma  Alba  są  ubezpieczeni,  jak  i  my  jesteśmy 

ubezpieczeni.

6. Radny Tadeusz Reruch podziękował za wykonanie progów spowalniających i 

oznakowania na ul. Górniczej w Żarowie.

Burmistrz Miasta Żarów odpowiedział, że to jest dobry przykład, że staramy się 

realizować te potrzeby ludzi, które jesteśmy w stanie zrobić i te które są widoczne 

na dany moment. 

Dalszych pytań do przedmiotowego sprawozdania nie było, więc Przewodniczący 

Rady powiedział, że sprawozdanie zostało przyjęte i przeszedł do kolejnego punktu 

porządku obrad. 

Ad. V.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki  poinformował  radnych  nt.  świecących  się 

lamp na ulicach. Jeżeli takie są to jest to sprawdzanie przez ekipę naprawczą 

lamp zgłoszonych jako awaria przez mieszkańców.

1. Radny Tadeusz Reruch zapytał odnośnie zanieczyszczenia wody w ZWiK w 

Żarowie.  Woda  była  zatruta  benzenem  (ktoś  z  mieszkańców  uszczelnił  sobie 

instalację wodną materiałem i ta woda w jakiś sposób przedostała się). Mówiono o 

tym na ostatniej sesji Rady Powiatu. Sprawozdanie na ten temat składał Dyrektor 

Sanepidu Świdnickiego. Radny prosi o wyjaśnienia.

Burmistrz Miasta Żarów powiedział, że przyjrzy się tej sprawie.
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2. Radna Urszula Ganczarek złożyła  interpelacje  nt.  nawiezionego tłucznia  w 

Mrowinach naprzeciwko szkoły. Obok jezdni został wysypany ten kamień. Prosi, 

aby  zadzwoniono  do  Pani  sołtys,  aby  poprosiła  właściciela,  żeby  odsunął  ten 

kamień z terenu jezdni na teren pobocza. Jest to wyjątkowo niebezpieczne, tam 

wystają również jakieś druty.

3. Radna Urszula Ganczarek poprosiła, aby w Bukowie drogę gminną nr 532 

doprowadzić do użytku, ponieważ na tę drogę zostały wysypane części z rowu, 

błoto.

Radna Halina  Lewandowska  powiedziała  odnośnie  tej  drogi,  to  też  się  temu 

przyglądała i to jest tak dziwnie wysypane przy krzyżu.

Burmistrz Miasta Żarów powiedział, że sprawdzimy to.

4. Radna Halina Lewandowska  poprosiła, aby w Tarnawie obok pojemnika na 

plastik postawić pojemnik na szkło.

5. Radna  Halina  Lewandowska  poprosiła  o  załatanie  dziury  na  mostku  w 

Mrowinach. Ta dziura powiększa się, a idzie zima. 

6. Radna Halina Lewandowska zapytała, czy ktoś zajmie się dziurą na dachu na 

świetlicy  w Mrowinach.  Materiał  został  zakupiony i  stoi  na świetlicy już kilka 

miesięcy.

7.  Radny  Mariusz  Borowiec poprosił  o  przywrócenie  na  osiedlu  domków 

jednorodzinnych w Żarowie pojemników na plastik, szkło i papier. 

8. Radny Tadeusz Dalgiewicz poprosił o przycięcie konarów z dwóch drzew na 

ul. Chrobrego koło ogródków działkowych, które jesienią strasznie pylą. 

9. Radny Mariusz Borowiec zapytał, czy jest możliwość, aby koło Polo marketu 
nie stawały samochody.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że już jest odpowiedź.

Burmistrz Miasta Żarów dopowiedział, że tam jest przede wszystkim notoryczne 

łamanie prawa, które nie jest egzekwowane przez Policję, np. odległość od pasów.

Nikt z radnych nie miał więcej zapytań i interpelacji.

Przewodniczący Rady omówił sprawy organizacyjne:
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1. Przewodniczący Rady przypomniał wszystkim Przewodniczącym stałych komisji 

Rady o złożeniu sprawozdań z działalności Komisji, w terminie do 30 stycznia za 

rok ubiegły, zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu Gminy Żarów.

Przewodniczący obrad przystąpił do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z 
dnia 3 listopada 2011 roku.

Przewodniczący  obrad poinformował  Radę,  iż  protokół  był  udostępniony  do 

wglądu w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz podczas obrad sesji, w 

celu naniesienia ewentualnych uwag. Radna Halina Lewandowska wniosła jedną 

uwagę.  Przewodniczący obrad oświadczył,  że  powyższy protokół  został  przyjęty 

przez Radę Miejską w Żarowie.

Ad VII. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej oznajmił,  iż  wyczerpany został  porządek obrad, 

po czym zamknął obrady sesji  Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2011 roku, 

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

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