Protokół Nr VIII/2011
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 21 kwietnia 2011 roku
Rozpoczęcie: godz. 11:00
Zakończenie: godz. 14:30
Ad. I. Otwarcie sesji:
Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję Rady Miejskiej
w Żarowie, przywitał wszystkich zebranych, a następnie stwierdził kworum,
i prawomocność obrad na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji Rady Miejskiej w Żarowie uczestniczyło
15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.
W sesji uczestniczyli Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki, Sekretarz Sylwia Pawlik,
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz oraz mieszkańcy Gminy Żarów.
Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:
Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik przedstawił Radzie porządek obrad,
który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Nikt z radnych
nie wniósł uwag.
Przed następnym punktem porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał
radnych, czy może zabrać głos grupa ze Spółdzielni socjalnej „Raz, Dwa, Trzy”,
radni zaakceptowali propozycję. Przedstawiciele ze Spółdzielni odnieśli się
do artykułu, który ukazał się w Biuletynie „Razem dla Żarowa”, w którym
napisano, że niedokładnie sprzątają ulice, oni odnosząc się do tego artykułu
powiedzieli, że sprzątają tam, gdzie mają podpisane umowy.
Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli kiedykolwiek takie sytuacje będą
miały miejsce, to my bezpośrednio będziemy się zwracać do przedstawicieli
Spółdzielni „Raz, Dwa, Trzy” celem wyjaśnienia problemu.

Radny Robert Kaśków - Państwo myślicie o relacji z sesji, którą napisałem
w biuletynie. To była relacja z sesji, to nie jest moja ocena. To było wystąpienie
radnego Pana Dalgiewicza.
Radny Tadeusz Dalgiewicz – przeprosiłem już Państwa ze Spóldzielni „Raz,
Dwa, Trzy” za moje słowa.
Przewodniczący Rady dodał, że Pan Burmistrz odpowiedział już radnemu
T. Dalgiewiczowi na jego pytanie, ale tego w relacji „Razem dla Żarowa”
nie przeczytałem.
Ad III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt 1. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żarów na lata 2011-2012.
Przedmiotowy Projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3
Przewodniczący Rady oddał głos Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Anicie Denes – Ziemkiewicz, która wprowadziła w temat oraz powiedziała,
że projekt przedmiotowej uchwały omówi wspólnie z pracownicą OPS Panią
Martą Plizga.
Po dokładnym przedstawieniu zagadnienia odpowiadały na pytania radnych.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze pytanie
do przedmiotowego projektu.
Przewodniczący Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Mariusz Bryła
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący obrad zapytał, czy jeszcze jakaś komisja pochyliła się na tym
projektem.
Przewodniczący komisji ds. Oświaty i Kultury Mariusz Borowiec przedstawił
opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska
w Żarowie przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” podjęła
przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4
Uchwała Nr VIII/40/2011
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę techniczną.
Po przerwie Przewodniczący obrad przeszedł do następnego punktu

Pkt 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów, który stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5
Projekt szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Pani Renata Dawlewicz.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do tego projektu uchwały.
Radna Halina Lewandowska – o jaki kredyt chodzi, czy to jest kredyt na który
Burmistrz ma upoważnienie w projekcie budżetu, czy to jest dodatkowy kredyt,
planowany?
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz – w projekcie budżetu Burmistrz
ma upoważnienie tylko na zaciągnięcie kredytu na finansowanie przejściowego
deficytu. Natomiast tutaj zaciągnięcie tych dochodów, musi się odbyć poprzez
wyrażenie zgody uchwałą Rady na zaciągnięcie kredytu, lub wyrażenie zgody
na emisję papierów wartościowych.
Radna Halina Lewandowska zapytała, na co będzie przeznaczony ten kredyt?
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała,że na pokrycie wydatków
inwestycyjnych.
Radna Halina Lewandowska zapytała, czy w tej kwestii wypowiedziało się RIO?
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że RIO wypowiada się
w momencie, kiedy występujemy o opinię. Wiadomo, jeżeli opinia będzie
negatywna takiego kredytu nie będziemy mogli zaciągnąć bez zgody Rady
Miejskiej. Starając się o opinię z RIO załącznikiem jest Wieloletnia Prognoza
Finansowa, która zawiera wskaźniki, jak to będzie wyglądać po zaciągnięciu
takiego kredytu.
Radna Halina Lewandowska zapytała, czy mamy termin spłat tego kredytu?
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że planujemy spłatę w latach
2016-2019.
Radny Robert Kaśków powiedział, że znacznie wzrosły koszty w stosunku
do poprzednich wydatków na spłatę infrastruktury. Z czego wynika zmiana?
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że to wynika z faktu, że cały
czas trwają negocjacje z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną i rozważane są różne
możliwości rozliczenia tego długu, w związku z tym plan który zakładamy to plan
niezbędny do spłaty według porozumienia, a które obowiązuje dotychczas. To
są zaległości z roku ubiegłego plus potrzeby na ten rok.
Radny Robert Kaśków powiedział, że prognoza jest nie realistyczna.

Przewodniczący Rady zapytał komisje o opinie.
Przewodniczący komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska
w Żarowie przy 11 głosach „za”, 2 „przeciw, 2 „wstrzymujących się” podjęła
przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 6
Uchwała Nr VIII/41/2011
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 rozdz. 60016 i 60017, czy to
są nowe zadania?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że to są nowe zadania.
Radna Halina Lewandowska – zapytała odnośnie rozdz. 75814 § 2940, dlaczego
tak dużą kwotę subwencji należy oddać?
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że to chodzi o zwrot pieniędzy
za dwójkę dzieci niepełnosprawnych.
Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik dodała, że omyłkowo Pani Dyrektor szkoły
z Zastruża podała dzieci, które rzeczywiście są niepełnosprawne w stopniu
znacznym, ale nie ma na to dokumentów i dlatego tą kwotę należy zwrócić.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie rozdz. 01008 § 4300, gdzie
zwiększa się plan w związku z udrażnianiem rowu oraz wykonania projektu
technicznego rowu odwadniającego teren przy kopalni w Gołaszycach.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że wyrobisko leży na terenie
gminy Marcinowice, a przód rowu na terenie gminy Żarów. Gmina będzie
partycypować w kosztach wykonania tego projektu technicznego.
Radny Robert Kaśków powiedział, że idziemy starym torem, a powinniśmy iść w
stronę obligacji, aby obsłużyć dług całej gminy. Na ten ruch decyduje się wiele
samorządów.
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zwiększenie planu przychodów w kwocie 1.371.932 zł jest to jednocześnie
wyrażenie zgody na kredyt?
Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz odpowiedziała, że nie.
Radny Tadeusz Reruch zapytał o wydatek inwestycyjny w rozdz. 60016
odnośnie wykonania parkingu na ul. Kazimierza Wielkiego, czy kwota 5.317 zł
to kwota, która będzie zrealizowana jeszcze w tym roku?
Skarbnik GminyRenata Dawlewicz odpowiedziała, że to są wydatki bieżące
na ten rok.
Przewodniczący Rady dodał, że na prośbę mieszkańców będzie wydzielone
miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Dalszych pytań do tego projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Miejskiej spytał komisję o opinie.
Przewodniczący komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska
w Żarowie przy 11 głosach „za”, 1 „przeciw, i 3 „wstrzymujących się” podjęła
przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8
Uchwała Nr VIII/42/2011
Pkt 4. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Opracowania programów funkcjonalno –
użytkowych i projektów budowlanych dla zadania inwestycyjnego
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Żarów – I etap budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany,
Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego
w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią
wodociągową 2009-2014 Cz. 1 – realizacja inwestycji w miejscowościach
Wierzbna, Bożanów i Żarów”, Przedmiotowy projekt stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9
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 to są zobowiązania wymagalne,
te 102 tysiące?
Pani SkarbnikRenata Dawlewicz odpowiedziała, że to jest pożyczka planowana
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programu
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użytkowego. Taki projekt jest przygotowywany, ale jeszcze nie było faktury na
tą część, która będzie finansowana.
Radny Mariusz Bryła zapytał czy są już konkretne daty rozpoczęcia
tej inwestycji?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że I etap planujemy rozpocząć
w przyszłym roku, jeżeli będą takie możliwości. Ta inwestycja jest przewidziana
do 2013 roku.
Radny Mariusz Bryła zapytał czy w 2013 roku będzie zakończenie
tej

inwestycji,

ponieważ

niektórzy

mieszkańcy
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ekologicznych i nadchodzi czas ich wymiany?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że jeżeli chodzi o oczyszczalnie
przydomowe to będzie możliwość wpięcia, o czym mieszkańcy wiedzą, bo były
z nimi przeprowadzane uzgodnienia.
Radny Mariusz Bryła – z tego co się dowiaduję to projekt będzie kosztował 300
tysięcy, jak dowiedziałem się z innych źródeł kiedyś taka dokumentacja była,
podajże w 2006 roku i ona kosztowała ok. 70 tysięcy. Czy taka dokumentacja
rzeczywiście istniała.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że widział koncepcję, która była
kiedyś przygotowywana i jeżeli chodzi o koszty to nie wie, bo to była koncepcja,
podkreślił, że to nie był projekt.
Radny Robert Kaśków zapytał Panią Skarbnik odnośnie zaciągnięcia nowego
kredytu na kwotę 102 tys. zł., jak będzie oprocentowana ta pożyczka i jakie
ewentualnie w projekcie umowy są zawarte zapisy, które zwiększą koszt o obsługę
kredytu w stosunku do kwoty nominalnej tych 102 tyś., czy to jest 4%, 15%,
czy 16%?
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przyznawania pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska to będzie
oprocentowanie w granicach kilkunastu tysięcy, a szczegóły będzie regulowała
umowa. W zasadach przyznawania pożyczek jest zapisane, że oprocentowanie
tych pożyczek wynosi 3,5%.

Radny Robert Kaśków zapytał odnośnie wzrostu kosztów dokumentacji.
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przygotowywana przez tą nową firmę, która ma siedzibę w Jaroszowie wynosi 290
tysięcy, a teraz czytam w dokumentach, że wzrosło do 320 tysięcy, skąd wynika
ten wzrost, 30 tysięcy więcej?
Pani Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że to jest nota obciążeniowa
za zadanie, które realizował ZWiK, a wiążące się w części z realizacją zadania
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, tutaj gmina finansowała
w wysokości 30 tysięcy zakup materiałów na realizację części tego zadania.
Radny Robert Kaśków – rozumiem, że to nie jest tak, że firma weszła z nami
w spór.
Pani Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że nie.
Radny Robert Kaśków zapytał odnośnie krakowskiej firmy z 2006 roku, prosi
o wyjaśnienie kwestii: płacimy jednej firmie 70 tysięcy za koncepcję,
czyli 1/3 generalnych kosztów, potem wynajdujemy kolejną firmę, której płacimy
300 tysięcy, dlaczego dokonujemy tej zmiany, jakie jest uzasadnienie zmiany
firmy?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że udzieli odpowiedzi na piśmie.
Radny Robert Kaśków – rozmawiamy o kanalizacji, wiadomo, że traktat
akcesyjny przewiduje, że w 2015 roku, to jest ten moment graniczny, kiedy
zobowiązaliśmy się, że w przypadku miejscowości, takiej jak nasza, gmina nasza
będzie skanalizowana, bo w innym przypadku będą nas obciążały dodatkowe
koszty związane z warunkami traktatu akcesyjnego. Jak Państwo widzicie
ten problem, jak oszacowaliście koszty tych kar, jakie na nas spłyną,
a tak naprawdę na ZWiK, który zostanie obciążony kosztami. Jaki jest plan
związany z kanalizacją? Nie bardzo wierzę w to, że wyasygnujemy 20 mln
do 2015 roku, bo tyle mniej więcej przewiduje wieloletni program inwestycyjny.
Jest rzeczą istotną, aby zastanowić się jak ten problem rozwiązać i jak uporać się
z tymi dodatkowymi opłatami, bo niestety będziemy musieli je prawdopodobnie
ponieść, chyba, że będzie pomysł na całą kanalizację.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki – jeżeli chodzi o kanalizację w latach
następnych, gdybyśmy nie mieli planu, to dzisiaj byśmy o tym nie rozmawiali.
Jest projekt kanalizacji na etapie pierwotnym skanalizowania tych miejscowości,
które są najbliżej oczyszczalni i której liczba mieszkańców jest duża. To, że mamy

obwarowane do 2015 roku, myślę, że wszyscy będą chcieli aby ten termin został
przesunięty. Temat skanalizowania gminy, nie jest tylko problemem Żarowa, ale
również innych samorządów. Pół Polski boryka się z tym problemem, a niektórzy
mają jeszcze większy, bo nie mają oczyszczalni.
Radny Robert Kaśków – to wszystko prawda, ale niektóre gminy nawet
w sąsiedztwie ten problem w zasadzie kończą. Nie wierzę w to, że termin 2015 r.
zostanie przesunięty, bo już raz przesuwaliśmy go. W traktacie akcesyjnym
zobowiązaliśmy się, że ten termin dotrzymamy.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki – możemy tutaj wymieniać zdania, ale nie wiem
do czego to prowadzi.
Radna Halina Lewandowska zapytała czy nie byłoby możliwe, aby wykonać
projekt dla Wierzbna, Bożanowa i tą nitkę skończyć, a nie robić od razu
dla Mrowin, Łażan itd.
Radny Robert Kaśków – żeby sprawa była jasna dobrze, że robimy,
ale podkreślam dla mnie za mało jest w tym wszystkim optymizmu i przesłanek,
że z tym zdążymy i to mnie martwi, a nie że my się tutaj sprzeczamy. Jesteśmy
Radą po to, żeby doradzać i zwracać uwagę na problemy.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział radnej Halinie Lewandowskiej,
dlaczego z takim rozmachem, bo środki unijne, które są na chwilę obecną, są
do 2013 roku, a do 2015 roku trzeba je wykorzystać. Nie wiemy co będzie dalej.
My robimy zgodnie z tym, co jest na dzień dzisiejszy.
Radna Urszula Ganczarek – rozpoczynamy zadanie, o którym mówiło się wiele
lat, kanalizacja gminy Żarów. I tu słyszymy od radnej Lewandowskiej dlaczego
z takim rozmachem, od radnego Kaśkowa, dlaczego tak wolno, i dlaczego od razu
nie wszyscy, a jednocześnie malkontenctwo to na pewno się nie uda, bo patrząc
na te dokumenty nie wierzę w to. Ja myślę, że trzeba wierzyć, że to się uda
i my jako radni powinniśmy wszelkimi siłami starać się pomóc w tej pracy,
w tej inwestycji na tyle, na ile możemy.
Radna Halina Lewandowska – w Mrowinach wielu mieszkańców czeka
na kanalizację, ale martwi mnie to, że na tym etapie my nie mamy tych
102 tysięcy i musimy zaciągnąć pożyczkę, której raty rozkładamy na lata
2013 – 2015.
Radny Mariusz Bryła – jestem mieszkańcem Wierzbnej i też jestem za tym,
aby skończyć tą kanalizację, ale zawsze było mówione, że będziemy robić takie

rzeczy ale nie będziemy zaciągać kredytu. Ja się wstrzymam od głosu, jestem
za tym, aby robić to, nie jestem za tym, aby brać kredyty.
Radna Urszula Ganczarek – ja chciałabym przypomnieć, że budowa kanalizacji
to nie są dziesiątki, ani setki tysięcy tylko miliony, których żaden samorząd
nie pozyskuje ze swojego budżetu, tylko ze środków zewnętrznych.
Radny Robert Kaśków dodał, że te pieniądze, które są otwarte dla samorządów
z unijnych pieniędzy zostały już skonsumowane, czekamy na nowe programy,
więc na ten moment jesteśmy zdani nie tylko na łaskawość rządu, który otworzy
nowy program.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze pytania do tego projektu
uchwały.
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Przewodniczący poprosił o opinię Komisji.
Przewodniczący komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Po tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”
uchwała została podjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 10
Uchwała Nr VIII/43/2011
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Pkt 5. zmieniająca uchwałę nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29
listopada 2002 roku w sprawie: zasad ustalania i wysokości miesięcznych diet
zryczałtowanych dla radnych 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.
Radny Tadeusz Reruch – cztery miesiące temu na pytanie jednego radnego czy
będzie podwyżka diet Pan Burmistrz odpowiedział, że na razie należy wstrzymać
się z podwyżką i zobaczyć czy są na to środki. Pan Burmistrz deklarował,
że bilans gminy nie jest zły, wydatki i przychody są mniej więcej zrównoważone
i to potwierdziła również Pani księgowa tzn. że jakieś środki są na to przyznane.

Nie mniej jednak Państwo, czyli koalicja podejmowaliście dwie bardzo ważne
uchwały o podwyżce na wodę i uchwałę o wynagrodzeniu Burmistrza, co nie było
z

nami

konsultowane,

w

związku

z

czym

decyzje

zostawiam

Państwu

koalicjantom. Ja będę głosował przeciwko, tym bardziej, że przegłosowana
uchwała dotycząca podwyżki wody spowodowała, że ludzie zaczynają mówić w ten
sposób, podnosicie wodę, żeby sobie podnieść diety.
Radny Tadeusz Dalgiewicz – to jest z waszej strony obłuda.
Radny Norbert Gałązka – stając przed uchwałą mamy do wyboru albo narazić się
mieszkańcom, albo wiem, że przejdzie, ale będę przeciwny. Ja mam takie
stanowisko, że myśląc o podwyżce nie myślę ile wezmę do kieszeni, ale jak swoją
energię i te pieniądze spożytkować dla mieszkańców, którymi się otaczam,
i którym jest to potrzebne.
Przewodniczący Rady powiedział, że my jako Rada mamy do tej pory jedną
z najniższych diet w okolicy. W tym roku Pan Prezydent podpisał ustawę
budżetową, która obniżyła kwotę średnią, od której naliczane są wysokości diet.
W związku z czym z automatu te diety są niższe. Dieta radnego to nie jest tylko
to, że radny weźmie te pieniądze do kieszeni. Radni są nie tylko z terenu Żarowa,
ale z całej gminy. Na sesję, czy też na posiedzenia komisji trzeba dojechać.
Są też komisje wyjazdowe, za które nikt radnemu nie zwraca kosztów za paliwo.
Radni, którzy pracują na rzecz swoich wyborców często spotykają się
z

dofinansowaniem

różnych

imprez

kulturalnych,

instytucji,

czy

klubów

sportowych. Radny nie bierze diety do kieszeni, tylko lwią część przeznacza
na cele społeczne, dlatego moim zdaniem przyjęcie tej uchwały jest zasadne.
Radna Halina Lewandowska – chodzi tu o rzeczywistą sytuację gminy, tak jak
dzisiaj rozmawialiśmy, że na nic nie mamy pieniędzy. Mamy zobowiązania
wymagalne.
Radny Norbert Gałązka – ale jak to fajnie jest, jak mogę coś zrobić
dla mieszkańców nie tylko za tą swoją dietę, żeby moi mieszkańcy którzy mnie
wybrali coś z tego mieli a szczególnie ci najmłodsi mieszkańcy.
Przewodniczący Rady odpowiedział radnemu Tadeuszowi Reruchowi, że jeżeli
ktoś przychodzi z takim nastawieniem, że podnieśliśmy ceny wody, żeby z tego
podnieść sobie diety, to jednym z zadań radnego jest wyprowadzenie z błędu
takiego pytającego.

Nikt z radnych nie miał dalszych pytań, wobec powyższego Przewodniczący
poprosił o opinię Komisje.
Przewodniczący komisji ds. Budżetu i Gospodarki, Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, komisja zaopiniowała powyższy

projekt uchwały

pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej
uchwały. W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 4 „przeciw”
i 0 „wstrzymujących się” uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 12
Uchwała Nr VIII/44/2011
Przewodniczący Rady powiedział, że dziwi się radnym z Klubu „Razem dla
Żarowa”, ponieważ rozmawiał z prawie wszystkimi radnymi, którzy wyrazili
pozytywną opinię na temat zasadności podwyżki diet.
Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad,
tj. do sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Żarów.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik Nr 13
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
sprawozdania.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie zarządzenia nr 35/2011
Burmistrza Miasta Żarów z dnia 24.03.2011r. w sprawie powołania komisji
konkursowej

do

przeprowadzenia

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego na „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów
do szkół i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Żarowie,
Nowym

Siodle,

Świdnicy,

Strzegomiu,

Bystrzycy

Dolnej,

jak

często

jest

przeprowadzany taki konkurs?
Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik odpowiedziała, że w listopadzie rozwiązano umowę
z przewoźnikiem, ponieważ kierowca miał zabrany dowód rejestracyjny z powodu
niesprawnego samochodu. Natychmiast zerwaliśmy umowę i musieliśmy ogłosić
kolejny przetarg.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie zarządzenia nr 43/2011
Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania

komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Imbramowicach - etap I remont dachu” oraz
ogłoszenia postępowania przetargowego na zadanie pn. „Remont Świetlicy
Wiejskiej w Imbramowicach – etap I remont dachu”, jak rozwiązano problem
ze współwłasnością, czy ci mieszkańcy dokładają się do remontu dachu. Proszę
o odpowiedź na piśmie.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie punktu, w którym jest napisane,
że na wniosek firmy TOM Sp. z o.o. z/s w Szczecinie wszczęto postępowanie
administracyjne mające na celu wydanie decyzji środowiskowej
na projektowany zakład Przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz zbierania odpadów w Żarowie przy ul. Mickiewicza 30,
w którym to będzie miejscu?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że firma TOM znajduje
się na terenie Żarowa w kierunku Mrowin.
Radna Halina Lewandowska zapytała o to, że trwają prace z prowadzeniem
bieżących spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie
gminy, czy tu chodzi o to, że sprzątamy na bieżąco miasto?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że tu nie chodzi o to,
że sprzątamy na bieżąco miasto, tylko o pracowników, którzy wykonują prace
społecznie – użyteczne, których jest ponad 20 i to chodzi o porządki wykonywane
przez nich. Ponieważ miasto jest sprzątane przez spółdzielnię „Raz, Dwa, Trzy”,
z którą mamy podpisaną umowę.
Radny Robert Kaśków zapytał o wydanie 1 decyzji nakazującej przywrócenie
drogi do stanu poprzedniego, o jaką decyzję chodzi?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że na to pytanie zostanie
udzielona pisemna odpowiedź.
Radny Robert Kaśków zapytał odnośnie eksmisji z lokali mieszkalnych,
będących w komunalnym zasobie gminy Żarów, ile to osób i jak wygląda
sytuacja?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki – w ubiegłym roku rozpoczęła się procedura
związana z wyrokami eksmisyjnymi, zostało wyselekcjonowanych 17 rodzin,
to są rodziny, które zalegają z czynszami po kilkanaście tysięcy złotych. To nie są
rodziny, których nie stać, bo ja te niektóre osoby znam. Na dzień dzisiejszy
spływają wyroki sądu, są ich cztery z czego trzy rodziny nie mają prawa

do lokalu socjalnego, a jedna tak.
Przewodniczący obrad zarządził 5 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
Przewodniczący Rady przedstawił radnym nowo wybranego sołtysa wsi Pyszczyn
Pana Ryszarda Pawlika, który jest zięciem zmarłego sołtysa Pana Walentego
Wudla, który powiedział, że będzie kontynuował dzieło zmarłego teścia.
Przewodniczący Rady powiedział, że odnośnie próby przekształcenia szpitala
„Latawiec” 27 kwietnia br. Pan Burmistrz Leszek Michalak ma spotkanie
w Starostwie Powiatowym i poprosił radnych, aby zajęli stanowisko w tej sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał czy kluby zajmowały się tą sprawą i jakie jest
ich stanowisko?
Przewodniczący Klubu radnych PSL Pan Mieczysław Myrta powiedział,
że „Klub radnych PSL jest przeciwko takiej formie, która została przedstawiona
na debacie, ponieważ nie widzimy żadnej korzyści, jakie by mogło nasze
społeczeństwo wynieść po tej prywatyzacji w takiej formie, bo jeżeli mamy
prywatyzację i ma czemuś służyć, to nie zostały nam przedstawione argumenty,
że społeczeństwo będzie coś z tego miało”.
Przewodnicząca Klubu radnych „Wspólnota samorządowa” Pani Urszula
Ganczarek odczytała stanowisko klubu „ Radni Rady Miejskiej z klubu
„Wspólnota” wyrażają sprzeciw w sprawie likwidacji szpitala w Żarowie, który
służy mieszkańcom gminy i który finansowali przez wiele lat jego działalności.
My, jako radni działamy na rzecz społeczności Żarowa i wsi z terenu Gminy,
i

uważamy,

że

takie

działania

Starostwa

w

Świdnicy

szkodzą

naszym

mieszkańcom”.
Przewodniczący Klubu radnych „Razem dla Żarowa” Pan Robert Kaśków
powiedział, że klub nie zajmował się wypracowaniem stanowiska w tej sprawie,
no bo nie było między innymi tego w punkcie porządku obrad. Natomiast
rozmawialiśmy o debacie i o sytuacji i jesteśmy zdania, że tego typu rzeczy
powinny być z samorządami konsultowane. Z tego co mi wiadomo to dopiero
komisja ma się tym zająć, rozpoczęła prace i tak naprawdę nie ma jeszcze
pomysłu, co z tym fantem zrobić. Ja niestety nie uczestniczyłem w debacie
i nie mogę posiłkować się wiedzą, jaką Państwo dysponujecie. Jesteśmy zdania
nic o nas bez nas. Natomiast, żeby wyrobić sobie zdanie dobrze by było spotkać

się z tym zespołem i wyrobić sobie zdanie, stąd moja propozycja zaprośmy ich
do siebie i wtedy wyrobimy sobie stanowisko.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie było możliwości tego punktu ująć
w porządku obrad, ponieważ materiały na sesje były do odbioru w czwartek,
a debata odbyła się w piątek, na którą zaproszeni byli min. Pani poseł Anna
Zalewska, Pan Starosta Zygmunt Worsa, Dyrektor Szpitala Pan Jacek Domejko,
przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciel izby lekarskiej. Dyskusja
była bardzo ciekawa i gorąca, głos zabierali również mieszkańcy gminy.
Ja nie widzę potrzeby spotykania się z tym zespołem, dlatego, że to stanowisko,
które my dzisiaj przyjmiemy, jakby obliguje Pana Burmistrza do wyrażenia
stanowiska Rady na spotkaniu 27 kwietnia br. z Panem Starostą Zygmuntem
Worsą. W związku z tym nie ma możliwości ani czasu, żeby się ewentualnie
spotkać z radą konsultacyjną i wypracować stanowisko, bo jak wiadomo mamy
okres przedświąteczny.
Radna Halina Lewandowska zapytała, czy my mamy dokument, w którym jest
zapisane, że ten szpital ma być prywatyzowany i kiedy ma być termin uzgodnień?
Przewodniczący Rady powiedział, że Rada Konsultacyjna została powołana przez
Pana Starostę Z. Worsę celem zaopiniowania zasadności komercjalizacji szpitala.
Radny Mieczysław Myrta powiedział, że radni i inne osoby żyjące w samorządzie
miały możliwość zapoznania się o wszystkim w czasie debaty, która była burzliwa
i merytoryczna. Po to była ta debata, aby każdy podjął stanowisko i dzisiaj o tych
stanowiskach mieliśmy mówić.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że wypowiada się w imieniu Pana
Burmistrza, swoim i Pani Sekretarz. Całą tą sprawę sprowokował Zarząd
Powiatowy, a nie my. Jeżeli chodzi o przyszłość szpitala postanowiliśmy
zorganizować debatę, na którą zostali zaproszeni goście. W czasie trwania debaty
można było usłyszeć na jakim jest to etapie i jakie mogą być tego skutki. Szpital
w Żarowie powinien pozostać. Teraz mogą się tam leczyć wszyscy,
a po prywatyzacji tak nie będzie, bo będzie tzw. selekcja pacjenta, tych co będzie
stać będą przyjęci, a tych co nie to nie będą przyjmowani. Dziękuję Państwu
za stanowiska, które zostały tu wygłoszone, czy odczytane.
Radny Norbert Gałązka powiedział, że jego stanowisko jest takie, aby radni
powiatowi kierowali się dobrem pacjentów, a nie sytuacją finansową.
Pan Zbigniew Owczarski - na pewno jesteśmy przeciwko prywatyzacji. Odczytał

fragment Stanowiska SLD i złożył je na ręce Pana Burmistrza Grzegorza
Osieckiego.
Radna Halina Lewandowska – jeżeli nie ma na dzisiaj żadnej decyzji
o prywatyzacji, a my dzisiaj określimy się to, żeby się potem nie okazało, że
w Starostwie nie dojdzie do tej prywatyzacji.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki – przypomnę jeszcze raz, cała sprawa
nie została wywołana przez Burmistrza Miasta Żarów, tylko przez Starostę. Jeżeli
coś jest sprowokowane, to jest to stanowisko powiedziane, czy też odczytane
w imieniu mieszkańców, które będzie głosem doradczym dla Pana Burmistrza
na spotkaniu ze Starostą w dniu 27 kwietnia br. Na razie musimy wypracować
stanowisko, czy jesteśmy za, czy przeciw, a co będzie potem, czy dojdzie
do prywatyzacji, czy nie to stanowisko nasze będzie jasne. Niedobrze by było,
gdyby mieszkańcy, z których podatków szpital był budowany, nie mieli możliwości
wypowiedzenia się.
Radny Robert Kaśków poprosił o odczytanie tekstu stanowiska.
Przewodniczący Rady odczytał Stanowisko radnych Rady Miejskiej w Żarowie
w sprawie przekształcenia szpitala „Latawiec” oraz szpitala w Żarowie:
Rada Miejska w Żarowie, działająca w imieniu i dla dobra wszystkich
mieszkańców gminy Żarów, wyraża stanowczy sprzeciw w sprawie prywatyzacji
Szpitala Powiatowego „Latawiec”, a co za tym idzie także prywatyzacji Szpitala
Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego im. dra Zbigniewa Walla w Żarowie.
W historię szpitala wpisują się mieszkańcy Żarowa, którzy kupowali cegiełki
na jego odbudowę aby uchronić go od zamknięcia i przywrócić mu świetność.
Dlatego też to miejsce jest bliskie sercu każdego mieszkańca, a jego los nie jest nam
obojętny. Przez dwa lata /1993-1994/ 25% budżetu gminy było przeznaczane
na wyremontowanie szpitala. Powstał społeczny komitet, który zbierał fundusze
na ten cel. W konsekwencji trudów wielu ludzi i instytucji udało się osiągnąć cel.
Szpital w Żarowie nie tylko uratowano i wyremontowano, ale stworzono miejsce,
z którego dumna jest cała gmina. Co więcej, pomimo utraty samodzielności i
włączenia go w struktury „Latawca”, dziś szpital w Żarowie radzi sobie bardzo
dobrze, głównie dzięki zaangażowaniu personelu.
Rada Miejska w Żarowie jako organ stanowiący gminy Żarów w trosce o jakość
życia mieszkańców oraz sprostanie ich oczekiwaniom składa protest w sprawie
restrukturyzacji szpitali.

Wyrażamy przekonanie o tym, że szpitale powinny być dostępne wszystkim
potrzebującym ich ludziom.
Radny Robert Kaśków poprosił o krótką przerwę w związku z zapoznaniem
się ze stanowiskiem i omówieniem go w klubie.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił posiedzenie sesji Rady Miejskiej
i przeszedł do głosowania powyższego stanowiska. Przy 15 głosach „za”,
0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” Rada Miejska w Żarowie przyjęła stanowisko
w przedmiotowej sprawie.
Przewodniczący Rady powiedział, że jest to oficjalne stanowisko Rady Miejskiej
w Żarowie, które zostanie przekazane na ręce Pana Burmistrza. Stanowisko
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 14
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają interpelacje, zapytania, wolne
wnioski?
1. Radna Halina Lewandowska zapytała, czy plac zabaw, który stoi na terenie
szkoły w Mrowinach został przypisany szkole?
2. Radna Halina Lewandowska zapytała, kiedy będzie zakupiona kosiarka
na stadion w Żarowie?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że jeżeli chodzi o kosiarkę
to na razie jest ujęta w budżecie i póki co to boiska są koszone. Natomiast jeżeli
chodzi o plac zabaw to w funduszu sołeckim dla Mrowin jest ujęte 20 tys. zł. Inne
wioski nie mają tyle. Mrowiny już bardzo dużo skorzystały. Chodzi o to,
aby wyrównywać możliwości i szanse wszystkich miejscowości.
3. Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy Urząd pilotuje sprawę chodnika przy
ul. Chrobrego?
4. Radny Tadeusz Reruch zgłosił, że na ul. Łokietka lampy uliczne świecą
na przemian co 30 minut.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że oświetlenie było uzupełniane
z końcem miesiąca marca. Jeżeli jest taka sytuacja, że jakaś lampa włącza się lub
wyłącza to prosiłbym o informację. Można to zgłosić do referatu inwestycji.
Na każdej lampie jest numer. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze zapytanie,

to Powiat przekazuje Gminie Żarów ok. 25 tyś zł i z tej kwoty robione są chodniki.
W tym roku również zostaną przekazane fundusze, doszliśmy z Burmistrzem
do wniosku, że te środki będziemy chcieli przekazać do Łażan, tam gdzie jest
robiona obwodnica, ponieważ tam występuje zagrożenie i tam nie ma chodnika.
5. Radny Mariusz Bryła zapytał, czy ulica w Wierzbnej będzie poprawiona?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że ulica będzie tam poprawiana
ale proszę zwrócić się do kierownika Piotra Weilanda w tej sprawie.
6. Radny Mariusz Bryła zapytał o udrożnienie rowu w Wierzbnej.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki – tam jest problem z przepustem, po świętach
znów spróbujemy go udrożnić.
7. Radny Mariusz Bryła poinformował, że lampy uliczne zaczynają zapalać się
od godz. 17:00 lub 18:00.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że jeżeli ktokolwiek zauważy,
że lampy włączają się w dzień to należy to zgłosić do referatu inwestycji do Pana
Piotra Weilanda.
8. Radny Mariusz Bryła zapytał o zakup kontenerów do szatni sportowej
w Mrowinach?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki – jest możliwe rozwiązanie, można kupić dwie
lub trzy altany drewniane o powierzchni 2,5m na 2,5m i myślę, że zmieścilibyśmy
się w 28 tysiącach, które są na to zabezpieczone.
Radny Norbert Gałązka powiedział, że można by było kupić styropian i zrobić
izolację.
Przewodniczący Rady zapytał, czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos. Nikt
z radnych nie zabrał głosu więc Przewodniczący obrad przeczytał pismo, które
na jego ręce wręczył Burmistrz Miasta Żarów od Burmistrza Miasta Jawora.
Pismo zostało przekazane na ręce Przewodniczącego Komisji ds. Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej Pana Mariusza Bryły.
Następnie Przewodniczący Rady i Z-ca Burmistrza Żarowa złożyli życzenia
wielkanocne wszystkim obecnym na sali.

Ad.VI. Przyjęcie protokołu Nr VII/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia
31 marca 2011 roku.
Przewodniczący poinformował Radę, iż protokół był udostępniony do wglądu
w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz podczas obrad sesji, w celu
naniesienia

ewentualnych

uwag.

Skoro

uwagi

nie

zostały

naniesione

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie oświadczył, że protokół został przyjęty
przez Radę Miejską w Żarowie.
Ad VII. Zakończenie obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2011r:
Przewodniczący Rady Miejskiej oznajmił, iż wyczerpany został porządek obrad,
po czym zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2011 roku.

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

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

