
Protokół Nr XXII/2012

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 12 kwietnia 2012 roku

Rozpoczęcie:  godz. 11:00

Zakończenie: godz. 13:40

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXII  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 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 zaproponował, aby w pkt. 7 dodać 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/139/2012 Rady Miejskiej w 

Żarowie  z  dnia  14.02.2012r.  w  sprawie  emisji  obligacji  komunalnych  oraz 

określenia  zasad  ich  zbywania,  nabywania  i  wykupu.  Przedmiotowy  projekt 

omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz. Przewodniczący Rady przystąpił do 

głosowania zmiany porządku obrad. Jednogłośnie przedmiotowy porządek obrad 

został przyjęty.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego  terenów  położonych  w  obrębie  wsi  Mrowiny,  gmina  Żarów. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

Przedmiotowy projekt uchwały przedstawił Burmistrz Leszek Michalak.

Następnie  Przewodniczący Rady zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  ma  pytania 

do omawianego projektu uchwały i otworzył dyskusję. 

Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc  Przewodniczący 

Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię  komisję.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała 

powyższy projekt uchwały pozytywnie.               

Przewodniczący obrad 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 XXII/159/2012

Pkt  2. przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi  Mrowiny,  gmina  Żarów. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 5

Przedmiotowy projekt omówił Burmistrz Leszek Michalak.

Przewodniczący  Rady zapytał  radnych,  czy  są  pytania  do  tego  projektu 

uchwały i otworzył dyskusję.

Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc  Przewodniczący 

Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię  komisję.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała 

powyższy projekt uchwały pozytywnie.               

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. 
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Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Uchwała Nr XXII/160/2012

Pkt  3. przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi  Bożanów,  gmina  Żarów. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 7

Przedmiotowy projekt omówił Burmistrz Leszek Michalak.

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  są  pytania  do  tego 

projektu uchwały?

Radna Halina Lewandowska zapytała, co przewidujemy w planie, tu gdzie jest 

świetlica?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że dostosowanie pod mieszkaniówkę.

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy drugi właściciel wyraża na to zgodę?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak.

Dalszych  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię  komisję.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała 

powyższy projekt uchwały pozytywnie.               

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania projektu 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 8

 Uchwała Nr XXII/161/2012

Pkt 4. przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego dla  obszarów położonych  w obrębie  miasta 

Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 9

Przedmiotowy projekt 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?

3



Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, czy koło Tesco powstanie stacja 

benzynowa?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie zna takich planów, ale chyba 

na to nie będą pozwalały odległości. Powiedział, że nie zna takiego pomysłu, ani 

wniosku.

Radna Halina Lewandowska powiedziała,  że  jest  prywatny  właściciel,  który 

kupił grunt składuje, magazynuje śmieci, czy on to może robić, co przewiduje 

plan zagospodarowania przestrzennego?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  magazynowanie  jest  bez 

ograniczeń, a tu aż prosi się, aby wprowadzić jakieś ograniczenia. Dookreślić 

należy, co można, a co nie trzeba... Faktem jest, że jest to decyzją Rady Miejskiej 

określenie  planu  miejscowego,  faktem  jest,  że  nie  da  się  pominąć  strony 

zainteresowane  w  całym  tym  procesie.  Jeśli  wpłyną  wnioski,  to  będziemy 

rozważać te propozycje.

Dalszych  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię  komisję.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała 

powyższy projekt uchwały pozytywnie.               

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 10

Uchwała Nr XXII/162/2012

Pkt  5.  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów 

położonych w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów Przedmiotowy projekt stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 11

Przedmiotowy projekt omówił Burmistrz Leszek Michalak. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik otworzył dyskusję nad 

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

Pytań  do  projektu  uchwały  nie  było,  więc  Przewodniczący Rady  zamknął 

dyskusję i zapytał o opinię komisję.               
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Przewodnicząca  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała 

powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Radna Halina Lewandowska zapytała, a jaką wpisać rentę planistyczną?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  żeby  wpisać  zgodnie  z  państwa 

decyzją 20 %, tak ustaliliśmy. 

Przewodniczący Rady przeszedł  do głosowania  projektu 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 12

Uchwała Nr XXII/163/2012

Pkt 6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Przedmiotowy projekt omówił Burmistrz Leszek Michalak i zaproponował rentę 

planistyczną w wysokości 20%.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik otworzył dyskusję nad 

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

Pytań  do  projektu  uchwały  nie  było,  więc  Przewodniczący Rady  zamknął 

dyskusję i zapytał o opinię komisję.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Pani Kamila Madej przedstawiła opinię komisji, która zaopiniowała 

powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady przeszedł  do głosowania  projektu 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 14

Uchwała Nr XXII/164/2012

Pkt  7.  zmiany  uchwały  nr  XIX/139/2012  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia 

14.02.2012r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu.               5



Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Przedmiotowy projekt omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pudlik otworzył dyskusję nad 

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

Pytań  do  projektu  uchwały  nie  było,  więc  Przewodniczący Rady  zamknął 

dyskusję i zapytał o opinię komisję.

Przewodniczący Rady przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały,  w wyniku 

głosowania przy 12 głosach „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” uchwała 

została  podjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

                                                                                            Załącznik nr 16

Uchwała Nr XXII/165/2012

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 17

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania. 

Radny Robert Kaśków  zapytał odnośnie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Miejskiego w Żarowie, na czym polega ta zmiana?

Sekretarz  Gminy  Sylwia  Pawlik  odpowiedziała,  że  zmiana  polega  na 

wprowadzeniu dwóch stanowisk.  Jedno w dziale  finansowo –  budżetowym, a 

drugie samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej.

Radna Halina Lewandowska zapytała, kto został zatrudniony na te stanowiska?

Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik odpowiedziała, że jeszcze nikt.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, czy docelowo targowisko będzie 

zamknięte na czas przebudowy? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że czas realizacji jest przewidziany do 

końca listopada przyszłego roku. Teren jest własnością PKP, którego Gmina jest 

dzierżawcą.  Najprawdopodobniej  prace  będą  prowadzone  od  wiosny  roku 

następnego.

6



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.

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała  Przewodniczącego  Rady,  dlaczego  nie 

przedstawił pisma, skargi od Wojewody Dolnośląskiego na studium?

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Przewodniczący Rady odpowiedział,  że  sprawa  została  skierowana  do  radcy 

prawnego Urzędu, dzisiaj była pani radca i tą sprawą się zajęła.

Radna Halina Lewandowska powiedziała,  że  pismo  do  Urzędu  trafiło 

19.03.2012r. i mamy 30 dni aby na nie odpowiedzieć, ponieważ są konsekwencje 

finansowe, jak nie dotrzymamy terminu, a i tak trzeba odpowiedzieć. Zapytała, 

czy to stanowisko zawarte w piśmie przez Wojewodę uznaje  pan Burmistrz i 

Przewodniczący Rady?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział  w  swoim  imieniu,  że  procedura 

wszczęta  przez  Wojewodę  jest  dość  częstą  procedurą  jeśli  chodzi  o  studium 

uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,  w  naszym 

przypadku myślę, że dojdzie do zawieszenia, ponieważ podjęliśmy już uchwałę 

mówiącą o zmianie studium i tutaj jest taka możliwość, czy do tego dojdzie, to 

nie wiem jest to decyzja służb pana Wojewody.

Przewodniczący Rady powiedział,  że przepisy w tym zakresie zmieniły się od 

1.01.2012r.  i  my  nadrobiliśmy  to  zmianą  tej  uchwały.  Dlatego  my  chcemy 

wystąpić do Wojewody o zawieszenie tego postępowania.

Radna Halina Lewandowska powiedziała do Przewodniczącego mówi pan „my” a 

nie przedkłada pisma radnym. Pismo zostało przedłożone do Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał,  jakie  my  stanowisko  rady  przyjmiemy,  jeżeli 

zmieniliśmy uchwałę?

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  jeżeli  pismo  jest  skierowane  do 

Przewodniczącego Rady, to jest skierowane do wszystkich radnych. I powinna 

być taka informacja.

Przewodniczący Rady powiedział, że to pismo na pewno by przedstawił Radzie, 

tylko z opinią prawną.
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Radna Halina Lewandowska powiedziała uważam, że Przewodniczący powinien 

jak najszybciej poinformować Radę o tym piśmie.

Radny Robert Kaśków powiedział,  że  powinna być  ta  sprawa przedstawiona 

radnym  nawet  bez  opinii  prawnej.  To  jest  współodpowiedzialność  pana 

Burmistrza i Rady.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że przyjęliście państwo projekt uchwały 

o zmianie studium i w uzasadnieniu było wszystko wytłumaczone. W studium 

nie ma wielkich naruszeń, ale zmianą zostało to poprawione. 

Radny Robert Kaśków powiedział, że nie jest to poważna rzecz, tylko nadzór 

podzielił pogląd radnej Lewandowskiej i mieszkańców. 

Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik powiedziała, jaka jest procedura przy kontroli 

uchwał przez Wojewodę oraz jakie są terminy.

Burmistrz Leszek Michalak przypomniał  sesję,  na  której  podjęto  uchwałę  o 

przystąpieniu do studium i powiedział, że tam gdzie jest plan zagospodarowania 

przestrzennego  to  na  tej  podstawie  wydaje  się  wypisy,  a  nie  na  podstawie 

studium. 

Radna Halina Lewandowska powiedziała,  że  od 10 lat  jest  przepis,  że  jeżeli 

gmina nie ma dla jakiegoś terenu planu a naniosła złoża, to wystarczy studium. 

Jeżeli nie ma planu, to wystarczy studium.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w sytuacji kiedy nie ma miejscowego 

planu odpowiada się  na podstawie  studium i  decyzji  administracyjnej.  Nasza 

gmina ma 100% pokrycia miejscowym planem zagospodarowania.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że błąd popełnił Przewodniczący, który na 

poprzedniej sesji mógł wspomnieć o tym piśmie.

Radna Halina Lewandowska powiedziała, że firma, która chciałaby coś otwierać 

nie powinna zwrócić się do gminy o zgodność z planem zagospodarowania już 

teraz, jeżeli mamy to naniesione w studium, tylko o zgodność ze studium, nie 

muszą  być  plany  zagospodarowania  przestrzennego,  więc  wtedy  trzeba 

odpowiedzieć co jest zgodne ze studium, czy tam są naniesione złoża, czy nie, 

jest  to ułatwiona procedura już od 10 lat. Ja się dopytywałam u pani geolog 

wojewódzkiej, która wydaje takie koncesje i powiedziała, że nieważne, jakieś tam 

plany zagospodarowania mamy dla tej miejscowości, ale mamy również aktualne 

studium dla wydobycia to wystarczy. 
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Wtedy  przedsiębiorca  zwraca  się  do  Urzędu  Marszałkowskiego  i  to  Urząd 

Marszałkowski pyta Gminę, czy to jest zgodne ze studium.

Radna  Urszula  Ganczarek zapytała  pana  Burmistrza,  jeżeli  posiadamy  dla 

miejscowości  Buków  plan  zagospodarowania  przestrzennego,  w  którym to  są 

zaznaczone  tereny,  na  których  mogą  być  zabudowania  pod  budownictwo 

jednorodzinne, czy one są sprzeczne ze studium?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie.

Radny Mariusz Borowiec złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

Przewodniczący Rady ogłosił 20 minut przerwy.

Po  przerwie  głos  zabrał Burmistrz Leszek Michalak,  który  powiedział,  o 

inwentaryzacji  złóż  kopalin,  na  którym znajdują  się  wszystkie  złoża  kopalin. 

Mamy  obowiązek  ujawnienia  wszystkich  tych  złóż  w  studium.  Interpretacja 

prawa górniczego jednoznacznie określa nadczynność miejscowych planów nad 

studium. Jeśli my nie ujawnimy wszystkich złóż, to zrobi to Wojewoda.

Przewodniczący Rady powiedział, że ta skarga wpłynęła 19 marca br. i mamy 

jeszcze czas, aby się ustosunkować, pani mecenas już przygotowała odpowiedź. 

W tej  sprawie  wpłynęło  mnóstwo pism,  czy  ja  miałem państwu przedstawiać 

wszystkie te pisma?

Radny Robert Kaśków powiedział, że martwi go to, co usłyszał, bo są pisma 

które  wpłynęły  do  Rady  i  nie  zostały  przedstawione.  Prosi,  aby  więcej  takie 

sytuacje nie miały miejsca i powiedział, że jeżeli będzie jeszcze taka sytuacja, o 

nieprzedstawieniu pisma przez Przewodniczącego Radzie, to tak tego nie zostawi.

Radna  Halina  Lewandowska powiedziała,  że  o  to  chodzi,  wszystkie  złoża 

powinny być naniesione, a my tego nie nanieśliśmy w studium, które są w planie 

zagospodarowania przestrzennego z 2005 roku i ich w studium nie ma. Po to my 

jesteśmy tu organem stanowiącym, aby te złoża w odpowiedni sposób zapisać. 

Owszem one są, ale jeżeli są blisko mieszkańców i zagrażają im i środowisku, to 

można zawsze wprowadzić zapis, że one są lecz bez możliwości eksploatacji.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w stanie obecnego prawa górniczego 

brak możliwości złóż jest rozstrzygnięty ustawowo i kwestia eksploatacji jest tam 

uregulowana.

Radna Urszula Ganczarek powiedziała,  że jest  uchwalone studium i  na jego 

podstawie jest uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego i dla Mrowin 
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i dla Pożarzyska, są prowadzone działalności gospodarcze, buduje się dom na 

podstawie pozwolenia i w momencie, gdy Sąd Administracyjny tą uchwałę uchyli, 

a może się tak zdarzyć, to cóż się stanie z tymi ludźmi? 

Radny Robert Kaśków powiedział, że dyskutujemy o czymś, o czym większość z 

państwa  nie  wie,  bo  nie  ma  pisma  przed  sobą,  ale  proponuję,  żebyśmy  nie 

roztrząsali  tego  dopóki  nie  będzie  naszego  stanowiska,  czy  stanowiska 

Burmistrza bo dyskusja jest moim zdaniem na wyrost.

1.  Radny  Tadeusz  Dalgiewicz  powiedział,  że  zawalił  się  chodnik  na  ul. 

Krasińskiego w Żarowie, zostało to zgłoszone i przyjął to zgłoszenie pan Lesiak, 

który powiedział, że szuka w internecie wykonawcy i to może potrwać dwa, trzy 

tygodnie. Radny zwrócił się z prośbą, aby przyjrzeć się sprawie.

Radna Agnieszka Szybalska –  Góra powiedziała, że poprosiła robotników, aby 

tam zasypali tą dziurę, ale to jest bezskuteczne, bo to się naprawdę zawali.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że należy zabezpieczyć i dotrzeć przez 

energetykę, aby się tym zajęła.

2. Radna Urszula  Ganczarek  poprosiła  o  wyznaczenie  w Bukowie  w okolicy 

przystanku autobusowego przejścia dla pieszych oraz, żeby postawić dwa znaki. 

Jeden „uwaga dzieci”, a drugi informacyjny „przejście dla pieszych”. 

3. Radna Urszula Ganczarek prosi o wykonanie chodnika w obrębie kościoła, 

przystanku  autobusowego  i  przy  świetlicy  środowiskowej,  gdzie  dzieci  mają 

zajęcia.

4. Radna Urszula Ganczarek prosi  o  zwrócenie  się  z  pismem do  Starostwa 

Powiatowego,  aby  na  pierwszym  rondzie  w  kierunku  Łażan,  na  zjeździe  do 

Żarowa naprawić krawężniki.

5. Radny Robert Kaśków przypomniał o prośbie nt umowy ze strefą, o której 

była mowa na poprzedniej sesji.

6. Radny Robert Kaśków zwrócił się do pana Przewodniczącego, o wykaz pism, 

które wpłynęły do Rady, a nie trafiły w jego ręce.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że, jeżeli chodzi o umowę, to jest po 

rozmowie z panią Prezes i jeszcze nie jest podpisana.          10



7. Radna Halina Lewandowska poprosiła  o  kserokopie  pisma,  które  będzie 

skierowane do WSA.

8. Radny Mariusz Borowiec powiedział, że na ul. Chrobrego, przy wjeździe po 

prawej stronie parkują trzy auta i jest tam niewidoczny wyjazd na ul. Chrobrego. 

Nie ma znaku, prosi o zajęcie się sprawą, bo tam jest niebezpiecznie.

9. Radna Iwona Nieradka poprosiła o zamontowanie progów spowalniających na 

ul. 1 maja w Żarowie.

10.  Radna Agnieszka  Szybalska –  Góra   powiedziała,  że  na  strefie  nie  ma 

parkingów  dla  tirów  i  zapytała,  jak  będzie  poszerzana  strefa  czy  to  będzie 

zrobione?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  w  dniu  jutrzejszym  Electrolux 

składa  jednorazowe  pozwolenie  na  budowę  parkingu,  głównie  są  to  tiry 

oczekujące  do  Electroluxu.  Na strefie  jest  również  teren przeznaczony  w tym 

zakresie.

Przewodniczący Rady omówił sprawy organizacyjne:

1. Przewodniczący Rady poinformował o przedłożeniu przez Burmistrza Miasta 

Żarów Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok, informacji o 

kształtowaniu się  wieloletniej  prognozy finansowej  Gminy Żarów, informacji  o 

stanie  mienia  gminy  oraz  sprawozdaniach  rocznych  z  wykonania  planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury.

Radny  Robert  Kaśków  poprosił  o  przeczytanie  Sprawozdania.  Przewodniczący 

Rady  zaczął  czytać  Sprawozdanie.  Radna  Iwona  Nieradka  złożyła  wniosek 

formalny o nieczytanie  Sprawozdania ponieważ wszyscy radni  otrzymali  je  na 

płycie CD. Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania wniosku, w wyniku 

głosowania przy 7 głosach „za”,  1 „przeciw” i  1 „wstrzymującym się” wniosek 

został przyjęty.

2. Przewodniczący  Rady  poinformował  o  otrzymaniu  opinii  od  Komendanta 

Wojewódzkiego Policji nt. Kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających 

na kadencję 2012-2015.
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3. Przewodniczący  Rady  poinformował  o  pismach,  które  wpłynęły  od  radnej 

Kamili  Madej,  radnego  Mariusza  Borowca  oraz  radnego  Mariusza  Bryły  o 

rezygnacji  z  przewodnictwa  w  komisjach.  Pisma  stanowią  załączniki  do 

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19,20,21

4. Przewodniczący Rady przypomniał o składaniu wniosków na kandydatów do 

odznaczenia „Złoty dąb”.

5. Przewodniczący  Rady  przypomniał  radnym  o  złożeniu  oświadczeń 

majątkowych do 30 kwietnia 2012r.

Przewodniczący obrad przystąpił do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VI.  Przyjęcie protokołu Nr XXI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z 

dnia 29 marca 2012 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.  Nikt  z  radnych  nie  wniósł  uwag,  więc 

Przewodniczący  obrad  oświadczył,  że  powyższy  protokół  został  przyjęty  przez 

Radę Miejską w Żarowie.

Ad VII. Zakończenie obrad XXII 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  12 

kwietnia  2012  roku,  wypowiadając  formułę:  „Zamykam  XXII  Sesję  Rady 

Miejskiej w Żarowie”.

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