
Protokół Nr V/2011
sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 27 stycznia 2011 roku
Rozpoczęcie:  godz. 10:00

Zakończenie: godz. 11:15

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
Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik – przedstawił Radzie porządek obrad, 

który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 2
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował zmiany do porządku obrad, tzn. 

pkt 3 wprowadzić jako pkt 1, miałby on dotyczyć projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych  w  Gminie  Żarów  na  2011  rok,  ponieważ  jest  przygotowana 

prezentacja  na  ten  temat,  którą  ma  omówić  pracownik  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej  w  Żarowie.  Następnie  w  pkt.  2  porządku  obrad  Przewodniczący 

zaproponował,  aby  został  umieszczony  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany 

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów,  którego  nie  ma  w  porządku 

obrad,  a  który  musi  być  wprowadzony,  radni  otrzymali  ten  projekt  uchwały 

wcześniej i zapoznali się z nim. Pkt 1 jako pkt. 3 wprowadzenie zmian w budżecie 

gminy Żarów na 2011 rok. Dalszy ciąg porządku obrad miałby być taki sam, bez 

zmian. Przewodniczący Rady zapytał czy są inne uwagi do porządku obrad. Nikt z 

radnych nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania zmian w 

porządku obrad, w wyniku którego Rada Miejska w Żarowie jednogłośnie przyjęła 

zmiany do porządku obrad.

Ad III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt  1. Projekt  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i 



Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Gminie  Żarów na 2011 rok,  który 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 3
Projekt  szczegółowo  omówiła  wraz  z  prezentacją  Pani  Marta  Plizga  pracownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do tego projektu uchwały. 

Nikt z radnych nie miał pytań.

Przewodniczący  komisji  ds.  Sportu,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  Pan  Mariusz 

Bryła przedstawił opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały 

pozytywnie.

Przewodniczący komisji ds. Oświaty i Kultury Pan Mariusz Borowiec przedstawił 

opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący  przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w 

Żarowie  przy  14  głosach „za”,  0  „przeciw,  0  „wstrzymujących  się”  podjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 4
     Uchwała Nr V/19/2011 
Pkt 2. Projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 5
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są pytania do tego projektu uchwały.

Radna Halina Lewandowska: Pani Skarbnik powiedziała wczoraj na komisji, że 

zmiany w prognozie wynikają ze zmian w projekcie budżetu. Ja przeliczyłam w 

domu te kwoty, my w prognozie na 2011 rok zmianę kwotową mamy na 577.029 

zł natomiast zmiany do budżetu, które mamy na dzisiaj to 741.920 zł.

Pani  Skarbnik odpowiedziała,  że  kwota  741.920  zł  to  zwiększenie  wydatków 

ogółem na wszystkie wydatki bieżące, w tym inwestycyjne.

Radna Halina Lewandowska: a one nie powinny być ujęte w prognozie.

Pani Skarbnik: jest różnica między wydatkami na przedsięwzięcia wieloletnie, a 

zadaniami jednorocznymi, których nie ma w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, 

czyli nie wszystkie zadania inwestycyjne są ujęte w wykazie przedsięwzięć.

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  13  głosach „za”,  0  „przeciw,  1  „wstrzymującym  się”  podjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6
    Uchwała Nr V/20/2011

Pkt 3. Projekt w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2011 

rok. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 7 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  dyskusję  nad 

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

Radna  Maria  Tomaszewska zapytała  odnośnie  zał.  nr  3  do  jakich  klubów 

zakupiono kosiarki i kontenery?

Pani Skarbnik odpowiedziała: Łażany, Zastruże i Kalno.

Nikt  z  radnych  nie  miał  dalszych  pytań,  wobec  powyższego  Przewodniczący 

poprosił o opinię Komisji ds. Budżetu i Gospodarki. Przewodniczący komisji, Pan 

Kazimierz Kozłowski przedstawił opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy 

projekt uchwały pozytywnie.

Po tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały. 

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

została podjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 8
     Uchwała Nr V/21/2011
Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu.

Pkt 4.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie z 

dnia  30  września  2010r.  Nr  LXV/294/2010  w  sprawie  ustalenia  wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 9 
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  poprosił  o 



opinię Komisji ds. Budżetu i Gospodarki. 

Przewodniczący  komisji,  Pan  Kazimierz  Kozłowski przedstawił  opinię  komisji, 

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

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

uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

        Załącznik nr 10
 Uchwała Nr V/22/2011

Następnie Przewodniczący ogłosił 3 min. przerwy.

Pkt 5.  Projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  aktualizacji  „Planu Gospodarki 

Odpadami  dla  Gminy  Żarów”.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  dyskusję  nad 

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

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

opinię Komisji. 

Przewodnicząca  komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Pani Kamila Madej przedstawił opinię komisji, komisja zaopiniowała 

ten projekt uchwały pozytywnie. 

Przewodniczący  komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Pan  Kazimierz  Kozłowski 

przedstawił  opinię  komisji,  komisja  zaopiniowała  powyższy projekt  uchwały 

pozytywnie. 

Następnie  Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  projekt  omawianej 

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

uchwała została podjęta. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 12
     Uchwała Nr V/23/2011
Pkt 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony 

Środowiska Gminy Żarów”.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 13



Przewodniczący Rady powiedział, że tak jak poprzednio materiały Państwo radni 

otrzymaliście, komisja miała przedstawioną wizualizację i zapytał, czy są pytania 

odnośnie  tej  uchwały.  Pytań nie  było,  więc Przewodniczący poprosił  komisje  o 

przedstawienie stanowiska w sprawie powyższego projektu.

Przewodnicząca  komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Pani  Kamila  Madej przedstawiła  opinię  komisji,   komisja 

zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie. 

Przewodniczący  komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Pan  Kazimierz  Kozłowski 

przedstawił opinię komisji, komisja zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie. 

Następnie  Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  projekt  omawianej 

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

uchwała została podjęta. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 14
     Uchwała Nr V/24/2011
Pkt 7. Projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kalno, 

gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

              Załącznik nr 15 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Tadeusz  Pudlik  zapytał  czy  radni  mają 

pytania do tego projektu uchwały.

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

opinię Komisji. 

Przewodnicząca  komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, komisja zaopiniowała 

powyższy projekt uchwały pozytywnie. 

Przewodniczący  komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Pan  Kazimierz  Kozłowski 

przedstawił  opinię  komisji,  opinia  w  sprawie  tego  projektu  uchwały  jest 

pozytywna. 

Następnie  Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  projekt  omawianej 

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

uchwała została podjęta. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 16



     Uchwała Nr V/25/2011
Pkt 8.  Projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 

planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi 

Wierzbna, gmina Żarów(częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi  Wierzbna,  gmina  Żarów, 

zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/239/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 

czerwca  2005r.,oraz  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

obszaru  położonego  w  obrębie  wsi  Wierzbna,  gmina  Żarów,  zatwierdzonego 

uchwałą nr XLV/221/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r).

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 17
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Tadeusz  Pudlik  zapytał  czy  radni  mają 

pytania do tego projektu uchwały.

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

opinię Komisje.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Pan  Kazimierz  Kozłowski 

przedstawił opinię komisji, komisja wyraziła opinie pozytywną nt. przedmiotowego 

projektu uchwały.  

Następnie  Przewodniczący poddał  pod  głosowanie  projekt  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 V/26/2011 
Ad. IV.  Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, 

tj. do sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Żarów. Zapytał, czy  radni 

mają pytania do przedmiotowego sprawozdania. Pytań nie było.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 19
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. V.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych:
Przewodniczący zapytał, czy radni mają jakieś interpelacje?

1. Radny Tadeusz Reruch – złożył interpelacje w sprawie przejścia tunelem dla 



pieszych  na  stacji  PKP.  Z  powodu  wysokiego  poziomu  wód  gruntowych  z 

nieszczelnych ścian robią się wodotryski. Są okresy  kiedy jest duża odwilż i nie 

ma tam możliwości przejścia. Czy ten problem zostanie rozwiązany? Jak ten 

problem będzie rozwiązany?

2. Radny Tadeusz Reruch – odnośnie odcinka między ul. Chrobrego i Piastowską. 

Jest tam duże zwężenie, z powodu stojących po boku pojazdów i nieraz nie ma 

możliwości przejazdu samochodem. Jest to duży problem. Jak ta sprawa będzie 

rozwiązana?

3. Radna Halina Lewandowska – prosi o postawienie przystanku  w Tarnawie.

4. Radna Halina Lewandowska – czy gmina ma wpływ na dzikie wysypiska?

5.  Radna  Halina  Lewandowska –  prosi  o  wsparcie  w  służbach  drogowych 

odnośnie załatania dziur na ul. Wojska Polskiego w Mrowinach.

6. Radna Halina Lewandowska – prosi o zainstalowanie dwóch lamp na drodze 

od Mrowin do strefy.

7.  Radny  Mariusz  Bryła –  zapytał,  czy  Powiat  został  poinformowany  o  

zniszczonym   chodniku przy ul. Świdnickiej 29 w Wierzbnej?

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Gminę  Żarów.  Przedmiotowe 

sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

      Załącznik nr 20

Sprawozdanie szczegółowo omówiła Sekretarz Gminy Pani Sylwia Pawlik.

Przewodniczący Rady powiedział,  że  powstanie  u nas w strefie  nowa fabryka 

„EVA” wybuduje ją firma Bridgestone. Koszt inwestycji to od 130 do 195 mln zł. 

Firma początkowo zatrudni od 67-70 pracowników, a docelowo 100. Fabryka 

będzie  produkowała  tworzywa  sztuczne  w  formach  podstawowych,  pozostałe 

wyroby metalowe. Inwestycja ma być zakończona do dnia 31.12.2013 roku.

Radny  Tadeusz  Reruch zadał  pytanie,  czy  Gmina  z  tego  tytułu  zyska  jeżeli 

chodzi o podatki?



Z-ca Burmistrza Pan Grzegorz Osiecki odpowiedział, że tak.

Głos  zabrała  Pani  Agnieszka  Proniewicz  sołtys  wsi  Przyłęgów  –  odnośnie 

ograniczenia prędkości we wsi Przyłęgów, prosi o interwencję w tej sprawie oraz 

odnośnie wody, która spływa z poboczy na drogę.

Ad.VI. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Żarowie Nr IV/2010 z dnia 
30 grudnia 2010 roku;

Przewodniczący poinformował Radę, iż protokół był udostępniony do wglądu w 

Referacie Administracyjnym, w celu naniesienia ewentualnych uwag. Skoro uwagi 

nie zostały naniesione oświadczył, że protokół został przyjęty przez Radę Miejską 

w Żarowie.

Ad VII. Zakończenie obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2011r:
Przewodniczący Rady Miejskiej oznajmił, iż wyczerpany został porządek obrad, po 

czym zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2011 roku.

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


