Protokół Nr XIX/2012
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 14 lutego 2012 roku
Rozpoczęcie: godz. 11:00
Zakończenie: godz. 14:00
Ad. I. Otwarcie sesji:
Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik

otworzył sesję Rady Miejskiej

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XIX 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.
Nieobecni:
1. Radny Norbert Gałązka – utracił mandat radnego w dniu 30.11.2011r.
W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Z-ca
Burmistrza Grzegorz Osiecki, Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy
Renata Dawlewicz, rzecznik Urzędu Miejskiego w Żarowie Agnieszka Gryc 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. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Nie było
uwag, więc przedmiotowy porządek został przyjęty.
Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.
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Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3
Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Skarbnik Renata Dawlewicz.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania
do omawianego projektu uchwały i otworzył dyskusję.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że dzisiejszy pakiet związany jest z
koniecznością zakończenia budowy obwodnicy. Gdy zaczęła się kadencja
zastaliśmy tą inwestycję w toku, jest ona w części rozliczona, w części wymaga
rozliczenia. Niestety nie stać naszą gminę, aby spłacać bieżące kredyty bankowe,
jednocześnie w roku ubiegłym posiłkowaliśmy się obligacjami, w roku bieżącym
też musimy dokonać różnych zmian i przesunięć po to, żeby poprawiać sytuację
finansową.
Musimy od nowa poukładać kwestie spłaty i ta sesja jest spowodowana tą
koniecznością.
Radna Halina Lewandowska powiedziała, że mamy już połowę lutego i zapytała,
dlaczego nadal w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarów za 2011 rok
powołujemy się na plan według sprawozdania za III kwartał?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy gmina
wykazuje plan kwartalny, natomiast jak będą sprawozdania budżetowe za rok
2011 będzie to możliwe do zaktualizowania, a sprawozdania wychodzą dopiero
pod koniec lutego, więc w najbliższych zmianach do budżetu będzie dokonana ta
aktualizacja.
Radna Halina Lewandowska zapytała, odnośnie załącznika do WPF pkt. 8
„Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych” w 2012 roku to
3.740.676 zł, natomiast wydatki majątkowe to 6.540.676 zł, to różnica prawie
trzech milionów, z czego my to oddamy?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że wydatki majątkowe mają pokrycie
w przychodach, poz. 10. Nasze planowane przychody, które wynikają z uchwały
budżetowej na rok 2012 nie uległy zmianie. W przypadku braku pokrycia na
wydatki majątkowe i na spłatę kredytu w dochodach ze sprzedaży majątku ustala
się przychody zewnętrzne na pokrycie tych długów. 1.800.000 zł to są pozostałe
wydatki majątkowe, które składają się na ogólną kwotę wydatków majątkowych.
Na wydatki majątkowe składają się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne i
pozostałe wydatki bieżące czyli tzw. jednoroczne.
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Radna Halina Lewandowska zapytała, czyli mamy szansę pozyskać dodatkowy
1.800.000 zł?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że mamy założone w budżecie
przychody i dochody, wydatki i rozchody muszą się bilansować. Nie mając
pokrycia w dochodach majątkowych na sfinansowanie wydatków majątkowych i
wydatków na przedsięwzięcia i zadania jednoroczne i na spłatę kredytu należy
ustalić źródło zewnętrzne i w naszym przypadku ustaliliśmy w budżecie
właściwym przychody budżetu na poziomie 2.800.000 zł.
Radny Robert Kaśków odniósł się do kompletu uchwał przedłożonych na sesję i
powiedział, że dla niego to są bardzo złe informacje. Jeżeli to ma tak wyglądać, że
jesteśmy pod ścianą i to jest polityka przymusu, to weźmy kredyt konsolidacyjny
złóżmy całościowo i nie zwiększajmy obsługi tego zadłużenia.
Radny Mieczysław Myrta odniósł się do słów radnego Roberta Kaśków i
powiedział, że kto startował w tej kadencji, a był w poprzedniej to doskonale
zdawał sobie sprawę, jak ta kadencja będzie ciężka. 2011, 2012 rok skumulowały
się nasze zobowiązania wobec banków i innych firm, jeszcze na dodatek wynikła
nam obwodnica. Zwrócił się do radnego R. Kaśków, proszę o przedstawienie nam,
jak tą dziurę budżetową załatać, bo nie sztuka coś wypominać. A kredyt
konsolidacyjny w sposób średni lub pośredni dotknął by każdego naszego
mieszkańca.
Radny Robert Kaśków powiedział, że nie ma cudownej recepty na tą naszą
sytuację. Ale widzę taką sytuację, że szarpiemy się nieustannie stosujemy uniki,
negocjacje, raz na tym lepiej wychodzimy, raz gorzej niewątpliwie za każdy rodzaj
negocjacji i każde rolowanie długu płacimy ciężkie pieniądze. Przekonuje mnie to
do tego, że trzeba wziąć całościowy kredyt konsolidacyjny i nie płacić wszystkiego,
tylko to, co nas najbardziej obciąża. Co daje kredyt konsolidacyjny: po pierwsze
mamy plan, jak będziemy to spłacali, i zyskujemy „strażnika teksasu”, który
będzie stał na straży wydatków. Jest również druga droga trudniejsza pożyczka
państwowa z Ministerstwa Finansów, ale jest możliwa.
Radna Halina Lewandowska odniosła się do sytuacji finansowej gminy.
Społeczeństwo

musiałoby

dostać

bardzo

klarowną

informację

o

sytuacji

finansowej gminy. Odniosła się również do poprzedniej sesji Rady Miejskiej w
Żarowie, na której Przewodniczący Rady przedłożył projekt uchwały o
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podwyższeniu wynagrodzenia pana Burmistrza i uzasadniał to tym, że sytuacja
idzie ku lepszemu, poprawia się, jest na dobrej drodze, a na następnej sesji
dowiadujemy się, że wcale nie jest tak dobrze.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że był

przygotowywany program

naprawczy, który zakładał wycofanie się niemal z całej działalności życia
społecznego. Natomiast jakikolwiek kredyt się zaciąga, wiąże się to z kosztami, w
tym konsolidacyjny. Gdybyśmy zajrzeli na skalę przychodów na nasz budżet roku
ubiegłego to wzrósł on o 1,5 mln. Gdybyśmy popatrzyli na stronę obciążeń w
naszym budżecie, to widzimy że w dalszym ciągu oświata bardzo mocno pnie się
do góry. Jeżeli jest 1,5 mln wzrostu budżetowego wypracowanego, to 1,4 mln
konsumuje oświata, a to świadczy o tym, że na każdą gminę, na każdy samorząd
nakładane są nowe obowiązki. Szukamy najtańszych rozwiązań, najbardziej
sensownych(...)
Radna Urszula Ganczarek powiedziała, że kolejny raz słyszymy od radnego
Kaśkowa i klubu radnych „Razem dla Żarowa”, że nie jest tak super, jak mówi
pan Burmistrz. Przypominam, że nigdy nie słyszała, żeby pan Burmistrz albo
poprzednia pani Burmistrz mówiła, że jest super. Zawsze było mówione, że jest
ciężko, ale mimo trudnej sytuacji próbujemy iść dalej, i będziemy tak działać,
żeby sytuacja poprawiała się. Droga obwodnica, to jest taki gwóźdź, który musimy
wbijać powoli i niestety zanim go wbijemy do końca będziemy mieć jeszcze wiele
trudnych lat(...)
Radny Robert Kaśków powiedział, nawołuje do tego, żeby pomyśleć nad
zracjonalizowaniem naszego budżetu. Musi być mądry namysł nad tym, co
robimy, a to co ja widzę mnie mocno niepokoi i mocno smuci(...)
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w każdej tego typu dyskusji pojawiają
się emocje. Odniósł się do słów radnego Roberta Kaśków i powiedział, że dzisiaj
powinniśmy się koncentrować nad możliwościami racjonalnego funkcjonowania.
Ten pomysł kredytu konsolidacyjnego jest jednym z pomysłów, jeśli miałoby to
wrócić do pozycji udzielania kredytu przez Bank Gospodarki Krajowej w oparciu o
program naprawczy, to jest moje stanowcze „nie”. Jeśli natomiast okazałoby się, a
wierzcie mi Państwo, że tak nie jest, że byłby to tańszy kredyt, niż obecna nasza
obsługa, to też miałoby sens. Na dzień dzisiejszy w negocjacjach z bankami
najtańszą formą, którą wykorzystują wszystkie samorządy
obligacji. Jest to najtańsza i najbardziej racjonalna formuła(...)

jest wypuszczanie
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Radna Urszula Ganczarek odniosła się do klubu radnych „Razem dla Żarowa” i
powiedziała, jeżeli Państwo przygotujecie projekt budżetu i będzie on dobry, to
zagłosuję za nim.
Radny Robert Kaśków odniósł się do słów pana Burmistrza i powiedział, że
mimo rosnących dochodów nie jesteśmy w stanie obsłużyć swoich zobowiązań.
Spłaćmy to, co jest zobowiązaniem wymagalnym, a później planujmy racjonalnie
nasze wydatki.
Radny Mieczysław Myrta powiedział nie patrzmy wstecz, uczmy się ze swoich
doświadczeń życiowych.
Radny Robert Kaśków powiedział, aby nie mieszać kredytu konsolidacyjnego z
programem naprawczym, czy zarządem komisarycznym... Jesteśmy w momencie,
kiedy nasze dochody rosną i możemy to uporządkować.
Skarbnik Renata Dawlewicz odniosła się do kredytu konsolidacyjnego i
powiedziała, że kredyt ten ujmowałby wszystkie kredyty, które mamy do tej pory
zaciągnięte i nie byłby to kredyt tańszy, przede wszystkim, że ta spłata musiałaby
być rozłożona na jeszcze większy okres spłaty, zakładając ryzyko dla Banku. Na
pewno marża tego kredytu byłaby wyższa i doszłyby kolejne koszty prowizji, które
trzeba by było ponieść.
Radny Robert Kaśków mówiąc o kredycie konsolidacyjnym świadomie mówiłem
o tym, że nie wszystkie nasze zobowiązania należałoby tam włożyć, bo niektóre
umowy były korzystne.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że funkcjonujemy w konkretnych
realiach... w ówczesnym czasie powstały te różne zobowiązania, dlatego dzisiaj i
przez najbliższe lata będziemy się z nimi zmagać i będziemy stawali wobec
problemów podejmowania trudnych decyzji...
Radny Robert Kaśków powiedział, że gdy mówił o „chwilówkach”, to chodziło mu
o decyzje, które są chwilowe i na daną chwilę i są reakcją na daną sytuację. Jest
bodziec, jest reakcja. Chciałbym, żeby pewne rozwiązania nie były chwilowe, tylko
aby były pewnym systemem.
Przewodniczący Rady odniósł się do słów radnej Haliny Lewandowskiej odnośnie
wynagrodzenia Pana Burmistrza i przypomniał jak radni ustalili na sesji rok
twemu nt. wynagrodzenia Pana Burmistrza.
Radny Tadeusz Reruch powiedział, że dyskusja jest potrzebna i opozycja jest
potrzebna.
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Przewodniczący Rady powiedział, że też tak uważa, że opozycja jest potrzebna.
Radna Urszula Ganczarek złożyła wniosek o zamknięcie dyskusji.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.
Radny Tadeusz Reruch złożył wniosek o 5 minut przerwy.
Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady otworzył obrady i zapytał o opinię nt.
przedmiotowego projektu uchwały Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska
w Żarowie przy 10 głosach „za”, 3 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła
przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4
Uchwała Nr XIX/135/2012
Pkt 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok. Przedmiotowy
projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5
Przedmiotowy projekt omówiła Skarbnik Renata Dawlewicz.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania do tego projektu uchwały?
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie zwiększenia planu wydatków o
kwotę 2.500 zł na pokrycie kosztów wykonania koncepcji oświetlenia ulicznego w
Mrowinach, czy to jest coś nowego?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że często zgłaszany jest problem
oświetlenia w kierunku strefy, został opracowany projekt ukazujący jakiego rzędu
pieniądze będą potrzebne na to zadanie.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie zwiększenia planu wydatków w
kwocie 70.046 zł w celu zwiększenia planu na zapłatę odsetek od zaciągniętych
kredytów długoterminowych, o co dokładnie chodzi?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że to wynika z harmonogramu spłat
kredytu.
Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie zwiększenia planu rozchodów o
kwotę 100.000 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu raty kredytu długoterminowego
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inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Millennium, przypadającej na grudzień
2011r. Ile zostało rat do spłaty?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że do spłaty zostało 400.000 zł.
Radny Robert Kaśków zapytał, czy w przypadku tych 100.000 zł grudniowych
zapłaciliśmy umowne odsetki?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że umowne odsetki płacimy zgodnie
z umową kredytową.
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, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska
w Żarowie przy 11 głosach „za”, 2 „przeciw”, i 1 „wstrzymującym się” podjęła
przedmiotową uchwałę.
Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 6
Uchwała Nr XIX/136/2012
Pkt 3. zmiany uchwały nr XXXIII/170/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27
listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Przedmiotowy
projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7
Przedmiotowy projekt omówiła Skarbnik Renata Dawlewicz.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy są pytania do tego
projektu uchwały?
Radny Robert Kaśków powiedział, że planowany koszt obsługi kredytu, czyli
odsetki i marża tego kredytu półmilionowego było 774.000 zł, zapytał, o ile
zwiększy się obsługa tego długu?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że koszt odsetek od kredytu będzie
w granicach 120.000 zł.
Radny Robert Kaśków spytał, czy taka kwota będzie wpisana w umowie?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że umowa dotyczy ogólnych zapisów,
a te zmiany są wprowadzane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
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Radny Robert Kaśków zapytał, czy do tej pory, jak spłacamy było jakieś
porozumienie o jakim ja nie wiem?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że jeżeli chodzi o ten kredyt to była
karencja 3-letnia w spłacie. A odsetki były normalnie płacone od czasu
uruchomienia.
Radny Robert Kaśków zapytał, czyli nie było dodatkowego porozumienia,
umowy?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że nie było takiej konieczności.
Radna Urszula Ganczarek powiedziała, że to, o co pyta Pan Robert Kaśków
zostało zapisane w uzasadnieniu.
Dalszych

pytań

do

przedmiotowego

projektu

uchwały

nie

było,

więc

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania projektu omawianej uchwały.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”
uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 8
Uchwała Nr XIX/137/2012
Pkt 4. zmiany uchwały nr XII/61/2007 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28
czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Przedmiotowy
projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9
Przedmiotowy projekt omówiła Skarbnik Renata Dawlewicz.
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, jaką kwotę spłaciliśmy na dzisiaj?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że 6.278.312 zł.
Radna Halina Lewandowska zapytała, jakimi kwotami spłacaliśmy?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że od 2009 do końca 2011r. po
5.000 zł
Radna Halina Lewandowska zapytała, jakie będą odsetki?
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Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że planowane odsetki przeniesienia
rat kredytu z 2012 na 2018r. to będzie ponad 300.000 zł.
Radny Robert Kaśków zapytał, czy koszt obsługi tego kredytu przekroczył 2
mln?
Skarbnik

Renata

Dawlewicz

odpowiedziała, że jeżeli zmieniają się raty

kapitałowe, a odsetki są liczone od kapitału, następuje zwiększenie kwoty odsetek
i ma to wpływ na zmianę stóp procentowych.
Radny Robert Kaśków zapytał, jaki jest całościowy koszt obsługi tego kredytu?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że da odpowiedź na piśmie.
Radny Robert Kaśków powiedział, że wzięliśmy 6.500.000 zł, minęło dwa lata i 3
miesiące i nadal mamy tego kredytu ok. 6.300,000 zł, nie posunęliśmy się w
zasadzie do przodu.
Dalszych

pytań

do

przedmiotowego

projektu

uchwały

nie

było,

więc

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się”
uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 10
Uchwała Nr XIX/138/2012
Radny Robert Kaśków powiedział, że wstrzymał się, ponieważ na ten moment nie
ma innego wyjścia.
Pkt 5. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 11
Przedmiotowy projekt omówiła Skarbnik Renata Dawlewicz.
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, jaki jest wskaźnik zadłużenia do
dochodów na koniec roku?
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Skarbnik Renata Dawlewicz powiedziała, że podamy dopiero po sporządzeniu
sprawozdań, ponieważ czekamy jeszcze na sprawozdania z Urzędu Skarbowego i z
Ministerstwa Finansów.
Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy już były wprowadzane obligacje uchwałą?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak. Pierwsza część obligacji weszła
nam w miejsce spłaty naszej części przypadającej za drogę.
Dalszych pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i zapytał o opinię komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Pan Kazimierz Kozłowski
przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania projektu uchwały. W wyniku
głosowania przy 10 głosach „za”, 2 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” uchwała
została

podjęta.

Przedmiotowa

uchwała

stanowi

załącznik

do

niniejszego

protokołu.
Załącznik nr 12
Uchwała Nr XIX/139/2012
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 13
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
sprawozdania.
1. Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie wydania postanowienia
opiniującego pozytywnie z uwagami plan ruchu „Zakładu Górniczego Gołaszyce”
na lata 2009-2014.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że dotyczy to badań geologicznych.
2. Radny Tadeusz Reruch zapytał, że w jednym przypadku wyrażono zgodę na
zawieszenie na okres 3 miesięcy płatności zaległości czynszu oraz innych opłat z
tytułu najmu lokalu mieszkalnego, wynikających z wcześniej zawartej ugody, czy
to dotyczy lokalu mieszkalnego?
Burmistrz

Leszek

Michalak

odpowiedział,

że

tak,

dotyczy

mieszkalnego, to są ludzkie sytuacje i to jest sytuacja wyjątkowa.

to

lokalu
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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.
1. Radna Halina Lewandowska prosi o tablicę informacyjną na ul. Sportową w
Mrowinach. Poprzednia tablica zniknęła.
2. Radna Halina Lewandowska powiedziała, że koło ul. Myśliwskiej jest kilka
nowych ulic i prosi o tabliczki na te ulice.
3. Radna Halina Lewandowska prosi o załatanie dużej dziury między
Bożanowem a Wierzbnem.
4. Radna Halina Lewandowska zapytała, czy są szanse na oświetlenie w
kierunku Tarnawy?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że są szanse.
5. Radny Tadeusz Reruch zapytał o drogę przelotową koło cmentarza za
zabudowaniami, za CPN. To jest droga wylotowa i nie ma tam znaku STOP. Jak to
wygląda prawnie, czy można tam ten znak postawić?
Radny Tadeusz Reruch powiedział nt. chodnika koło Tesco w Żarowie, który się
zapadł, jest to zwykłe zapadnięcie gruntu, a nie w związku z robotami tam
wykonywanymi.
6. Radny Mariusz Bryła zapytał kiedy będzie kanalizacja w Wierzbnej i w
Bożanowie?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wniosek został złożony we wrześniu
ubiegłego roku, zgodnie z zasadą określoną w Rozporządzeniu oraz terminarzem
ustalonym przez Marszałka, powinniśmy mieć informację do końca grudnia, jest
luty i czekamy na informację, jej jeszcze nie ma spodziewamy się jej na dniach i
natychmiast jak będzie, to będzie ona przekazywana i uruchamiana. Ale na dzień
dzisiejszy jej nie mamy i nie wiemy czy będziemy mieć dotację, czy nie. Jeżeli tak,
to będziemy przystępowali do realizacji poprzez ogłoszenie o przetargu. Na dzisiaj
czekamy i spodziewamy się jej lada dzień.
Radny Mariusz Bryła zapytał, czy prace ruszą w tym roku, czy nie?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeśli decyzja będzie na tak, to ruszą
w tym roku. Ten czas realizacji jest dwuletni. Jeśli ta decyzja będzie na nie, to nie
ruszą i wówczas zrobimy przegrupowanie w budżecie.
7. Radny Mariusz Bryła zapytał o dojazd dzieci z Bożanowa, Kalna i Wierzbnej
do szkół w Żarowie. Po kontroli Policyjnej autokaru dowiedział się, że przewozi on
więcej dzieci, niż ma miejsc, dzieci stoją w autobusie oraz, że jest to autokar
liniowy, który zatrzymuje się na przystankach i zabiera dodatkowo pasażerów.
Prosi o informacje w tej sprawie oraz sprawdzenie tego tematu. Rozmawiał
również telefonicznie z Panią Dyrektor szkoły o tej sprawie i dowiedział się, że
dzieci mają wykupione bilety miesięczne. Czy to jest dobre w ramach
bezpieczeństwa tych dzieci? Prosi o odpowiedź.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przyjrzy się tematowi i to sprawdzi.
Radny Mieczysław Myrta odniósł się do tematu i powiedział, że mieszkańcy
Kalna rozmawiali z przewoźnikiem p. Ptakiem i dogadali się, że on będzie brał
dzieci autobusem rejsowym i rodzice z Kalna wyrazili na to zgodę.
8. Radny Tadeusz Reruch złożył prośbę do Przewodniczącego Rady o
powiadamianie o wszystkich posiedzeniach komisji.
Radna Urszula Ganczarek poinformowała o dwóch znakach STOP, które stoją
przy przejeździe kolejowym w Mrowinach. Jeden odnosi się do drogi, a drugi do
przejazdu kolejowego.
9. Radny Mariusz Bryła zapytał, czy to prawda, że jest ogłoszony przetarg o
sprzedaży świetlicy w Bożanowie?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak. Było to konsultowane z
mieszkańcami na zebraniu wiejskim.
Przewodniczący Rady po wysłuchaniu wszystkich głosów radnych oddał głos p.
Zbigniewowi Owczarskiemu.
Przewodniczący Rady odniósł się do słów p. Z. Owczarskiego.
Burmistrz Leszek Michalak podziękował panu Owczarskiemu za cztery lata
pracy, jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZWiK i również odniósł się do jego
słów.

12

Przewodniczący Rady omówił sprawy organizacyjne:
1. Przewodniczący Rady przedstawił opinię RIO o prawidłowości planowanej
kwoty długu przyjętej w Uchwale Rady Miejskiej w Żarowie Nr XVII/120/2011 z
dnia 29 grudnia 2011 roku. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 14
2. Przewodniczący Rady przedstawił opinię RIO o możliwości sfinansowania
deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Żarów na rok 2012
przyjętej w Uchwale Rady Miejskiej w Żarowie Nr XVII/121/2011 z dnia 29
grudnia 2011 roku. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 15
3.

Przewodniczący

Rady

przedstawił

pismo

z

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego – doręczenie prawomocnego orzeczenia z uzasadnieniem.
Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 16
4. Przewodniczący Rady przedstawił pismo od Sołectwa Pożarzysko dotyczące
zebrania odnośnie elektrowni wiatrowej. Pismo w załączeniu do protokołu.
Załącznik nr 17
5. Przewodniczący Rady przedstawił pismo od Pana Wiesława Stąpor z Gołaszyc.
Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 18
Burmistrz Leszek Michalak omówił sytuację związaną z tym pismem.
6. Przewodniczący obrad przedstawił pismo/apel z Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu, które odczytał.
Przewodniczący obrad przystąpił do następnego punktu porządku obrad.
Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z
dnia 25 stycznia 2012 roku.
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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. Nikt z radnych nie wniósł uwag, więc
Przewodniczący obrad oświadczył, że powyższy protokół został przyjęty przez Radę
Miejską w Żarowie.
Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Ochrony Środowiska,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego została przeniesiona z dnia 16.02.2012r.
na dzień 17.02.2012r. o godz. 13:00.
Przewodniczący obrad przypomniał radnym o przynoszeniu zdjęć do legitymacji
radnego.
Przewodniczący obrad poinformował o zmianie formy Gazety Żarowskiej oraz o
zmianie redakcji. Jest już jej pierwsze wydanie. Gazeta jest bezpłatna.
Ad VII. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Żarowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie oznajmił, iż wyczerpany został porządek
obrad, po czym zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 14 lutego 2012 roku,
wypowiadając formułę: „Zamykam XIX Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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

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