
Protokół Nr XXXIV/2013

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 23 maja 2013 roku

Rozpoczęcie:  godz. 11:00

Zakończenie: godz. 12:00

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXXIV  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.

Nieobecny:

1. Radna Urszula Ganczarek.

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

Grzegorz Osiecki, Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik oraz mieszkańcy Gminy Żarów.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad dostali radni w materiałach 

na sesje. Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                                Załącznik nr 2 

Przewodniczący Rady powiedział, że na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie w 

dniu  21.03.2013r.  radny  Tadeusz  Reruch  zawnioskował,  aby  rozpatrzyć 

odpowiedzi udzielane przez Burmistrza na jego interpelacje. Przewodniczący Rady 

zwrócił  się  do  radnego Tadeusza  Rerucha,  aby  przedstawił  swój  wniosek i  go 

doprecyzował. Radny Tadeusz Reruch odczytał pisemny wniosek.  Pismo stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

Przewodniczący  Rady  powiedział,  aby  radny  określił  wniosek  zwięźle  i 

konkretnie.

Radny Tadeusz Reruch powiedział,  że wnioskuje o ponowne rozpatrzenie jego 
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interpelacji.

Przewodniczący Rady powiedział, że wniosek Rada musi przegłosować.

Radny Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że to jest interpelacja radnego Tadeusza 

Rerucha, a odpowiedzi udzielane są przez Burmistrza, zapytał, co radni mają do 

tego?

Radny Robert Kaśków powiedział, że zgodnie ze Statutem wniosek radnego Rada 

musi przegłosować.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  tak,  wniosek  radnego  Rada  musi 

przegłosować, żeby wpisać do porządku obrad, aby później nad nim dyskutować.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  zostało  zakończone  zostało 

procedowanie w zakresie uzgodnień ze Starostą Powiatowym poprzez uzyskanie 

zgody na wykonanie nowych miejsc parkingowych w taki sposób, żeby już nikt nie 

miał wątpliwości, gdzie wolno parkować, a gdzie nie wolno.

Radny Robert Kaśków powiedział, że zgodnie z prawem wniosek został złożony i 

albo  trzeba  go  przegłosować,  albo  radny,  na  podstawie  wyjaśnień  pana 

Burmistrza wycofa wniosek.

Radny  Tadeusz  Reruch zapoznał  radnych,  czego  dotyczyła  interpelacja,  dla 

wiedzy radnych, przed głosowaniem.

Przewodniczący  Rady zwrócił  uwagę  radnemu  Reruchowi  i  powiedział,  że 

podczas sesji w dniu 21 marca 2013r. radny o tym wszystkim mówił i radni o tym 

wiedzą.

Radny Mariusz Borowiec  zgłosił  wniosek formalny o zakończenie  dyskusji.  W 

wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” wniosek został 

przyjęty przez radnych Rady Miejskiej w Żarowie. 

Następnie  Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  wniosku  radnego 

Tadeusza Rerucha, o wpisanie go do porządku obrad. W wyniku głosowania przy 6 

głosach „za” i 8 „przeciw” wniosek nie został przyjęty przez radnych Rady Miejskiej 

w Żarowie. 

Przewodniczący Rady zaproponował  przegłosowanie  porządku obrad,   w jego 

wyniku przy 12 głosach „za” i 2 „przeciw” porządek obrad został przyjęty przez 

radnych Rady Miejskiej w Żarowie. 

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
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Pkt  1. miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszarów 

położonych w obrębie wsi Bożanów, gmina Żarów. Projekt przedmiotowej uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.                 

Załącznik nr 4

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusje  i  zapytał,  czy  radni  mają  pytania do 

przedmiotowego projektu uchwały? 

Radna  Halina  Lewandowska zapytała,  jak  to  wygląda  dla  innych  planów 

zagospodarowania, do których przystąpiliśmy, a które są w trakcie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wszystkie przejdą tą procedurę.

Dalszych  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc 

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały, w wyniku którego przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Uchwała Nr XXXIV/275/2013

Pkt  2.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  dla  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi  Łażany,  gmina  Żarów 

(zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łażany, gmina 

Żarów,  zatwierdzonego  uchwałą  nr  XLVII  Rady  Miejskiej  w Żarowie  z  dnia  31 

stycznia  2006r. Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 6

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy to dotyczy terenu całego parku?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie, to tylko jedna działka.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała,  czy  będzie  nas  dotyczył  problem 
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odrolnienia?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie, bo to jest teren parkowy, łąki.

Dalszych  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc 

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  14 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się”  przyjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

                   Uchwała Nr XXXIV/276/2013

Pkt 3. zmiany Uchwały Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 

marca  2013  roku  w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 

2013r. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Radna Halina Lewandowska zapytała, odnośnie wykreślenia § 1 pkt 7, czego to 

dotyczy?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że dotyczy wykreślenia punktu odnośnie 

„kotów wolnożyjących”.

Dalszych  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc 

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Tadeusz Dalgiewicz powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  14 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się”  przyjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9
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                           Uchwała Nr XXXIV/277/2013 

Ad. IV.  Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

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 10

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania?

Pytań nie było, więc Przewodniczący obrad powiedział, że sprawozdanie z pracy 

Burmistrza  Miasta  Żarów  zostało  przyjęte  i  przeszedł  do  następnego  punktu 

porządku obrad.

Ad. V.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

1. Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy nawierzchnia ul. Łokietka będzie łatana?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zdecydowanie tak, zarówno teren 

miasta, jak i wszystkie nasze drogi, które są na terenie pozamiejskim. Część jest 

robiona naszymi pracownikami, a część na umowę zlecenie - firma zewnętrzna.

2.  Radna Halina Lewandowska zapytała o nowy plac zabaw w Mrowinach, czy to 

będzie plac ogólnodostępny, czy przy szkole?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że pod ten plac zabaw wskazana jest 

działka szkolna, on będzie uzupełniającym placem do tego, co już jest?

3. Radny  Tadeusz  Reruch  zapytał,  odnośnie  godzin  zamykania  cmentarza, 

ponieważ jest on zamykany o różnych porach dnia. Radny powiedział, że należy 

określić godziny otwierania i zamykania cmentarza.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  Regulamin  cmentarza  nie  był 

zmieniany,  natomiast,  jeżeli  jest  tego  typu  problem,  to  taką  informację 

przypominającą podamy i pracownik odpowiedzialny będzie uczulony stosować się 

do tych godzin.

4. Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra  zapytała,  kiedy  skończy  się  remont 

nawierzchni na ul. Armii Krajowej, ponieważ mamy paraliż komunikacyjny, kiedy 

np.  muszą  wyminąć  się  dwa  TIR-y.  Radna  powiedziała,  że  na  czas  remontu 

powinien być znak zakazu zatrzymywania się po jednej stronie.
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Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  znaki  bez  procedury  i  kosztów 

stawia się w przypadku awarii, natomiast w przypadku planowanych remontów 

robi  się  projekt  organizacji  ruchu  i  takie  oznakowanie  daje  się  z  pewnym 

wyprzedzeniem, nie zawsze jest to uzasadnione, kiedy jest to kwestia dnia lub 

dwóch, a dodatkowo to kosztuje.

Sołtys wsi Pyszczyn powiedział,  że to jest kwestia kierowców, jak się do tego 

ustosunkują i znaki nie są potrzebne.

Przewodniczący Tadeusz Pudlik dopowiedział, że jest to kwestia tygodnia.

Więcej  interpelacji,  wniosków i  zapytań  radnych nie  było  więc  Przewodniczący 

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych.

1.  Przewodniczący  Rady przedstawił  opinię  RIO  o  możliwości  sfinansowania 

deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXX/230/2012 

z dnia 28 grudnia 2012r.  w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 

2013,  zmienionej  uchwałą Rady Miejskiej  w Żarowie Nr XXXII/242/2013 z  21 

marca  2013r.  w sprawie  zmian w budżecie  gminy  Żarów na 2013 rok.  Pismo 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

2. Przewodniczący Rady przedstawił pismo od mieszkańców z ul. Armii Krajowej 

10  w  Żarowie,  dotyczące  odwołania  skargi  na  działalność  Burmistrza  Miasta 

Żarów, z dnia 29.04.2013r.

3. Przewodniczący Rady przedstawił pismo, zapytanie od mieszkańca z Mrowin 

skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie.

4.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  w  związku  z  tworzeniem  Księgi 

Odznaczonych „Złotym dębem”,  która  będzie  wyłożona  do  wglądu w Bibliotece 

Miasta  i  Gminy  Żarów,  zwrócił  się  z  prośbą  do  radnych,  aby  każdy  w swoim 

okręgu  wyborczym  zdobył  zdjęcie  osoby  odznaczonej,  ponieważ  nie  wszystkie 

zdjęcia  są  w  Biurze  Rady.  Radni  otrzymali  nazwiska  odznaczonych  w  swoim 

okręgu wyborczym.

5.  Przewodniczący Rady przypomniał  o  Dniu Godności,  który  odbędzie  się  w 

dniu 27.05.2013r.

6. Przewodniczący Rady odczytał  życzenia od pani  Poseł  na Sejm RP Moniki 
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Żelichowskiej, dotyczący Dnia Samorządu Terytorialnego.

7.  Przewodniczący  Rady przedstawił  zaproszenie  do  Szkoły  Podstawowej  im. 

UNICEF w Imbramowicach na uroczystość rocznicy nadania imienia szkole, które 

odbędzie się w dniu 24.05.2013r.

8.  Przewodniczący  Rady przedstawił  zaproszenie  do  Szkoły  Podstawowej  im. 

Astrid Lindgren w Zastrużu na uroczystość rocznicy nadania imienia szkole, w 

dniu 03.06.2013r.

O głos poprosił pan Chorągwicki mieszkaniec Żarowa, który poruszył temat braku 

tabliczek z nazwami ulic Brzozowej i Topolowej, budowy drogi na ul. Jarzębinowej 

w Żarowie oraz budowy drogi na cmentarzu w Żarowie.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  wszystkie  prace  remontowe  są 

prowadzone zgodnie z prawem.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad VI. Zakończenie obrad XXXIV 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 23 maja 2013 roku, 

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

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