
Protokół Nr XXXVI/2013

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 20 czerwca 2013 roku

Rozpoczęcie:  godz. 11:00

Zakończenie: godz. 13:25

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXXVI  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 13 

radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecni:

1. radna Agnieszka Szybalska – Góra,

2. radny Robert Kaśków.

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

Grzegorz  Osiecki,  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  zapytał,  czy  są  uwagi  do  przedmiotowego porządku. 

Uwag nie było, więc Przewodniczący przeszedł do głosowania porządku obrad. W 

wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 

2012 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali już wcześniej sprawozdanie 

z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2012 rok, informację o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów, informację o stanie mienia gminy 

oraz  sprawozdania  roczne  z  wykonania  planów  finansowych  samorządowych 

instytucji kulturalnych, z którym mieli możliwość zapoznania się.

Przewodniczący Rady spytał, czy radni mają do tych materiałów uwagi. Uwag 

nie było, wobec czego Przewodniczący przeszedł do następnego punktu porządku 

obrad.

Ad.  IV.  Zapoznanie  się  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we 

Wrocławiu  o  przedłożonym przez  Burmistrza  Miasta  Żarów  sprawozdaniu 

rocznym z wykonania budżetu gminy Żarów za 2012 rok.

Opinię  RIO  przedstawił  Przewodniczący  Rady  Miejskiej.  Opinia  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowej opinii i 

otworzył dyskusję. Pytań nie było więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i 

przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. V. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Żarów.

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowej 

informacji i otworzył dyskusję. Pytań nie było więc Przewodniczący Rady zamknął 

dyskusję i przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VI. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2012 rok.

Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania  i  otworzył  dyskusję.  Pytań  nie  było  więc  Przewodniczący  Rady 

zamknął dyskusję i przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad.  VII.  Zapoznanie  się  ze  stanowiskiem  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2012 rok.

Przewodniczący Rady powiedział,  że  opinię  i  wniosek Komisji  Rewizyjnej  radni 
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otrzymali  wcześniej  i  zapytał,  czy  Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej  radna 

Iwona Nieradka, ma odczytać opinię wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Radni 

stwierdzili,  że  nie  trzeba  odczytywać.  Opinia  i  wniosek  Komisji  Rewizyjnej 

stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 7 i 8

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad.  VIII.  Zapoznanie  się  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we 

Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta Żarów absolutorium.

Opinię RIO przedstawił i odczytał  Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie. 

Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowej opinii i 

otworzył dyskusję. Pytań nie było więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i 

przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. IX. Dyskusja.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Przewodniczący  Rady  oddał  głos Burmistrzowi  Leszkowi  Michalakowi. 

Burmistrz  wspólnie  z  panią  Skarbnik  Renatą  Dawlewicz szczegółowo 

przedstawili stan finansów Gminy za rok ubiegły, który przeanalizowali i omówili:

1. Dochody zrealizowane w 2012 roku, w stosunku do lat ubiegłych,

2. Wydatki w 2012r., w stosunku do lat ubiegłych,

3. Dochód podatkowy przypadający na mieszkańca gminy,

4. Wydatki na oświatę w 2012 roku,

5. Zobowiązania Gminy w 2012 roku,

6. Wskaźnik zadłużenia w świetle obowiązujących przepisów prawa z 2010r., z 

2011 roku i w 2012 roku,

7. Pozyskane przychody w 2012 roku,

8. Pozyskane środki Unijne na różne zadania gminne, takie jak: 

-  budowa  sieci  wodociągowej  z  przyłączami  w  Bożanowie  i  sieci  kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej, 

- modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej,

- rewitalizacja budynków na terenie miasta Żarów, 
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- budowa Skateparku przy Osiedlu Piastów w Żarowie, 

- budowa obiektu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Żarowie, 

- Program Rozwoju Bazy Sportowej – basen przyszkolny w Żarowie.

- inwestycje wiejskie - fundusze sołeckie:

remonty świetlic, remonty dróg, budowa chodników, zagospodarowanie terenów 

zielonych, zakup i wyposażenie placów zabaw, remonty remiz.

- modernizacja cmentarza komunalnego w Żarowie.

-  modernizacja  dróg  dojazdowych  do  gruntów  rolnych  w  miejscowościach: 

Mrowiny, Kalno, Pożarzysko, Łażany, Wierzbna, Żarów.

-  budowa  chodników  w  Bukowie,  Pożarzysku,  dokończenie  budowy  w 

Imbramowicach i Siedlimowicach.

- wykonanie „ścieżki zdrowia” przy Gimnazjum w Żarowie, wspólnie z GCKiS w 

Żarowie.

-  wykonanie  placów zabaw w miejscowościach Mrowiny,  Pyszczyn,  Wierzbna i 

Żarów.

- remont świetlicy wiejskiej w Krukowie.

-  zaakceptowany  wniosek  na  zakupienie  gotowych  świetlic  wiejskich  do 

Bożanowa, Gołaszyc i Pyszczyna.

- nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe w Żarowie przy ul. 1 maja.

- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach.

- rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie.

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie.

- nowe tereny Podstrefy Ekonomicznej w Żarowie.

-  doposażenie  kolejnych  gminnych  jednostek  OSP  w  samochody  i  sprzęt 

specjalistyczny.

Po  wystąpieniu  pana  Burmistrza  Przewodniczący Rady otworzył  dyskusje  i 

zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego sprawozdania z wykonania 

budżetu.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała,  odnośnie  budowy  chodników  w 

Mrowinach, remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mrowinach. Radna zapytała 

odnośnie opinii RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok, czy w 2014 roku 

nie zaskoczą nas te przepisy, które będą obowiązywały, a dotyczące wskaźnika 

spłaty długu?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że poszerzenie Strefy jest zatwierdzone 

przez  rząd  RP,  i  jest  przeniesione  na  ten  rok,  jeżeli  chodzi  o  spłaty  naszego 

zadłużenia,  to  przez  dwa  ostatnie  lata  po  ponad  1  mln  zł  spłacamy  je, 

jednocześnie inwestując,  za ten rok, na ten moment sumując,  to dzięki  pracy 

organów gminy, pani Skarbnik, uzyskaliśmy 1,5 mln zł oddłużenie ze spłatą raty 

zadłużenia, 900 tys. zł spłatą gotówkową, to 2,4 mln zł już zdjęliśmy z zadłużenia 

kolejnego, dotyczącego naszej gminy. Jeżeli chodzi o chodniki, to nie jesteśmy w 

stanie wszystko naraz budować. Mamy 17 miejscowości wiejskich, w tej chwili 

jesteśmy  przy  siódmej,  czy  ósmej,  mamy  plany  na  kolejne  miejscowości,  ale 

trudno jest wybiegać o kilka lat do przodu. Nie można wszystkiego robić naraz, w 

Mrowinach chodnik jest wytyczony w części krawężnikiem, w Imbramowicach też 

jest  fragment  wytyczony  krawężnikiem i  już  jest  bezpieczniej  w  tej  części.  Na 

pewno Mrowiny są przewidziane do realizacji.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji. Dalszych 

głosów w dyskusji nie było więc Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu 

porządku obrad.                      

Ad X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1.  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z 

wykonania budżetu Gminy Żarów za 2012 rok. Projekt przedmiotowej uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 10

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusje.  Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu  w 

dyskusji, więc Przewodniczący Rady zapytał komisję o opinię.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Pan  Kazimierz  Kozłowski 

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  12 

głosach „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” uchwała w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Żarów za 2012 rok została przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

Uchwała Nr XXXVI/278/2013

Pkt 2.  udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania 
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budżetu  za  2012  rok.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 12

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Przewodniczący Pan Mieczysław Myrta zabrał głos w imieniu klubu radnych 

PSL przedstawiając stanowisko Klubu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 

Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok stawierdzając, że po 

zapoznaniu się z materiałami przedłożonymi przez pana Burmistrza klub radnych 

PSL udziela Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium.

Przewodnicząca Pani Urszula Ganczarek w imieniu klubu radnych „Wspólnota” 

odczytała opinię Klubu „Wspólnota” o realizacji budżetu giny Żarów za rok 2012. 

Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.            

 Załącznik nr 13

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  ktoś  jeszcze  chce  zabrać  głos.  Dalszych 

głosów w dyskusji nie było więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał 

komisję o opinię.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Pan  Kazimierz  Kozłowski 

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Po  zamknięciu  dyskusji  Przewodniczący  obrad  przeszedł  do  głosowania. 

W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” 

Rada  Miejska  w Żarowie  udzieliła  Burmistrzowi  Miasta  Żarów absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 14

Uchwała Nr XXXVI/279/2013

Burmistrz Leszek Michalak w kilku słowach podziękował radnym za udzielone 

absolutorium.

Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie  Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Pudlik przeszedł do realizacji 

następnego punktu porządku obrad.

Pkt  3. zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Żarów.  Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 15
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Przewodniczący  Rady oddał głos  Pani  Skarbnik  Renacie  Dawlewicz,  która 

omówiła projekt uchwały. 

Następnie  Przewodniczący Rady zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  ma  pytania 

do przedmiotowego projektu. Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał 

o opinię Komisje.

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  11  głosach „za”,  2  „przeciw”,  0  „wstrzymujących  się” podjęła 

przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

        Załącznik nr 16

 Uchwała Nr XXXVI/280/2013

Pkt 4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 17

Przedmiotowy projekt omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.

Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania do tego projektu uchwały? 

Radna Halina Lewandowska zapytała odnośnie zwiększenia planu wydatków z 

przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała,  że  celem  jest  zwiększenie  planu 

związanego z finalizowaniem rozliczeń z WSSE z tytułu naszych zobowiązań, w 

związku  z  wykupem  infrastruktury  strefowej.  W  tym  roku  planowane  jest 

sfinalizowanie tych rozliczeń.

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała  o  zadania  wieloletnie  inwestycyjne,  w 

których  cały  czas  było  ujęte  poza  budową  sieci  wodociągowej  Bożanów  – 

Wierzbna, uporządkowanie gospodarki wodnej dla Mrowin i Łażan, od jakiegoś 

czasu w tej tabeli zniknęła ta pozycja, dlaczego?

Burmistrza Miasta Żarów odpowiedział, że tutaj nic się nie zmieniło, jak tylko 

będą środki unijne i ogłaszane nabory, to będziemy o nie występowali na ten cel.

Dalszych pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisje.

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że ta nazwa została zmieniona, w 
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zadaniu dotyczącym budowy sieci wodociągowej o tym jest napisane.

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  13 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się”  podjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik nr 18

   Uchwała Nr XXXVI/281/2013

Pkt 5. zmiany Uchwały Nr LXV/297/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 

września 2010r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez 

gminę Żarów, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł 

dochodów  i  ich  przeznaczenia.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 19

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w pierwotnym projekcie uchwały 

w §  3 nie  zostało  dopisane słowo „podjęcia”,  poprosił  o  dopisanie  tego slowa. 

Projekt uchwały został poprawiony.

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  projektu 

uchwały i otworzył dyskusję. 

Radny Tadeusz Reruch zapytał, gdzie będą wpływały te środki, do Urzędu, czy 

do Gimnazjum?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  w  części  dydaktycznej,  która 

funkcjonuje w szkole zarządzającym jest Dyrektor i na wniosek jest możliwość 

przesuwania środków. Ja proponuję, aby dać Dyrektorowi instrument do ręki, bez 

zrywania istniejących umów.

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał,  o  inne  jednostki  oświatowe,  np.  szkoła 

podstawowa?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  też  jest  podpisana  umowa  z 

Urzędem, która działa,  natomiast  na wszystkich innych pomieszczeniach będą 

decydować Dyrektorzy.  Te  środki  będą  wpływać  na  wydzielone  konta  szkół,  a 

szkoła jest w naszym budżecie, a dysponentem staje się Dyrektor.
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Radny Tadeusz Reruch zapytał, o Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest jednostka kultury i działa 

tutaj inna Ustawa, tak samo Biblioteka, która działa w budynku Gimnazjum, ma 

odrębny budżet.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania do tego projektu uchwały? 

Dalszych  pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  zamknął  dyskusję  i  poprosił  o 

opinię komisję.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury  Pani  Maria  Tomaszewska 

przedstawiła  opinię  komisji,  która  zaopiniowała  powyższy  projekt  uchwały 

pozytywnie.

Przewodniczący Rady poddał  pod  głosowanie  projekt  omawianej  uchwały.  W 

wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i  0 „wstrzymujących się” 

uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

        Załącznik nr 20

Uchwała Nr XXXVI/282/2013

Pkt  6.  zniesienia  formy  ochrony  obiektu  przyrody  żywej  ustanowionej  jako 

pomniki  przyrody. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

        Załącznik nr 21

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i zapytał czy 

radni mają pytania do tego projektu uchwały.

Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Pan  Tadeusz  Dalgiewicz przedstawił  opinię  komisji,  która 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania powyższego projektu uchwały. W 

wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i  0 „wstrzymujących się” 

uchwała została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 22

 Uchwała Nr XXXVI/283/2013
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Pkt 7. podziału Sołectwa Mrowiny. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 23

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i zapytał czy 

radni mają pytania do tego projektu uchwały.

Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Pan  Tadeusz  Dalgiewicz przedstawił  opinię  komisji,  która 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  13 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się” podjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 24

   Uchwała Nr XXXVI/284/2013

Pkt 8. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łażany. Przedmiotowy projekt 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 25

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i zapytał czy 

radni mają pytania do tego projektu uchwały.

Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Pan  Tadeusz  Dalgiewicz przedstawił  opinię  komisji,  która 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie  przy  13 głosach „za”,  0  „przeciw,  i  0  „wstrzymujących się” podjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik nr 26

   Uchwała Nr XXXVI/285/2013

Ad. XI.  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 27
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Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania.  

Radna Halina  Lewandowska zapytała  w sprawie  zakończonego postępowania 

administracyjnego mającego na celu wydanie  decyzji  na usunięcie  odpadów z 

miejsc do tego nieprzeznaczonych przez firmę „Algodon”, co tam się dalej dzieje?

Burmistrz  Miasta  Żarów Leszek  Michalak  odpowiedział, że  właściciel  firmy 

kilkukrotnie zmieniał nazwę firmy, siedzibę, teraz można było wydać decyzję na 

usunięcie odpadów. Decyzja musi być skuteczna, żeby  mogło dojść do egzekucji, 

zarówno Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, jak i Burmistrza.

Radny Tadeusz  Reruch zapytał,  odnośnie  wykupu 10  działek,  które  zostały 

włączone do WSSE, czy w związku z tym są już potencjalni chętni, na nabycie 

tego terenu w strefie ?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że 4 przedsiębiorców funkcjonujących 

na terenie naszej strefy złożyło listy intencyjne na etapie powstawania strefy. Z 

nich wycofał  się  jeden,  który musiał  zainwestować wcześniej  i  otworzył  swoją 

działalność wcześniej. Natomiast z pozostałych trzech, dwóch najlepiej rokuje, ale 

jest to już obszar rozmów handlowych między strefą, a przedsiębiorcą, a rozmów 

handlowych się nie zdradza, a najlepiej mówić wtedy, jak fakt się dokona.

Nie było dalszych pytań do tego punktu porządku obrad, więc Przewodniczący 

Rady przeszedł do kolejnego punktu.

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

1. Radna  Iwona  Nieradka zgłosiła  prośbę  w  imieniu  rodziców  dzieci 

uczęszczających  do  Szkoły  Podstawowej  w  Żarowie  z  osiedla,  aby  droga  od 

przejazdu kolejowego na ul. Dworcowej, do ul. Wojska Polskiego była dla nich 

bezpieczna. Tam nie ma chodnika, dzieci chodzą ulicą. Radna prosi o zajęcie się 

problemem. Może uda się zrobić coś przez okres wakacji, tak aby od nowego roku 

szkolnego było już bezpieczne przejście dla dzieci. Radna dopowiedziała, że w tym 

roku jest większa liczba dzieci, które pójdą do klas „0”, niż w zeszłym roku.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to w planach realizacyjnych, 

ale  nie  wie,  czy  w  czasie  wakacji  zdążą  z  tą  sprawą.  Będzie  wytyczony  nowy 

chodnik.  Przede wszystkim musi  być to chodnik,  który spełnia normy,  czyli  o 

szer. 2,5m.
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2. Radna Halina Lewandowska zapytała, kto prowadzi wycenę majątku Gminy, 

czy to jest firma, czy osoba prywatna, czy została wyłoniona w drodze przetargu i 

jakie koszty Gmina poniosła z tytułu wykonywania usługi w 2012 roku oraz do 

dnia dzisiejszego 2013 roku?

3.  Radna Halina Lewandowska zapytała,  o całkowite koszty wydania Gazety 

Żarowskiej  (na  poprzedniej  sesji  poruszony  został  temat,  że  ostatnio  Gazetę 

Żarowską drukuje i składa firma „Mediator”, której prezesem jest radca prawny 

Urzędu),  czy  był  robiony  przetarg  na  skład  i  druk  Gazety  Żarowskiej  oraz 

poszczególne koszty takie jak: koszty druku, koszty składu, pracownicy piszący 

teksty do gazety, bo kiedyś gazeta płaciła za teksty, jak to wygląda na dzisiaj oraz 

koszty redagowania i adiustacje, korekty?

Burmistrz Miasta Żarów  sprostował i powiedział, że państwo mecenasi, którzy 

pracują  u  nas  zostali  zatrudnieni  przez  panią  Małgorzatę  Wierzęć  na 

stanowiskach zarządczych, która jest właścicielką niejednej firmy i to akurat nie 

ta firma zajmuje się wydawaniem, w której funkcję sprawują mecenasi.

4. Radna Halina Lewandowska poprosiła o podanie ilości podjętych Uchwał od 1 

stycznia  2012 roku do  dzisiaj  oraz  wszystkie  opinie,  które  wydane  były  przez 

organ nadzoru Wojewody?

Przewodniczący Rady zapytał, czy to jest do niego pytanie?

Radna Halina Lewandowska odpowiedziała, że do Biura Rady.

5. Radna  Halina  Lewandowska zapytała,  czy  jest  już  wiadomo,  kto  wygrał 

przetarg na wywóz śmieci oraz czy Jaroszów wyrobił się i zdążył z płytą?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przetarg jest rozstrzygnięty, jest w 

okresie odwoławczym, ale bardziej korzystną ofertą jest oferta firmy z Jaroszowa. 

Obie  oferty,  (druga  firma  to  „Alba”)  mieszczą  się  w  obszarze  uchwały  Rady 

Miejskiej,  więc  na  pewno  nie  będzie  podwyższania.  Okres  odwoławczy  musi 

minąć, ale zakładając, że w dokumentach będzie wszystko w porządku, to będę 

namawiał państwa, aby dokonać korekty cen śmieci w dół. Jeżeli okaże się, że to 

rozstrzygnięcie doprowadzi do podpisania skutecznej umowy. Tryb odwoławczy to 

10 dni, czyli jeszcze w czerwcu. Składowisko zostało przygotowane do użytku.
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6. Radna Halina Lewandowska powiedziała, odnośnie deklaracji śmieciowej, że 

posiada błędy prawne, np. w numerach Dzienników Ustaw. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że pracowaliśmy intensywnie, dlatego 

mógł  wkraść  się  jakiś  błąd,  dotyczy  to  tekstu  jednolitego,  nie  znaczy  to,  że 

wcześniejsze tracą moc. Jednolity Dziennik Ustaw to porządkuje. Natomiast, jeżeli 

dojdziemy do  wniosku,  że  obniżamy ceny,  to  i  tak  będą  nowe  deklaracje.  Na 

szczęście rozstrzygnięcie w Ustawie jest takie, bodajże po zmianie z 25.01.2013r., 

publikowane w marcu, że wcześniejsze nasze uregulowania uchwałami nie tracą 

mocy do czasu, kiedy nie wprowadzimy nowych, pomimo wad, w całej Polsce są 

wady, bo jest to nowa materia.

7. Radna Halina Lewandowska powiedziała, że na BIP-ie Urzędu Miejskiego w 

Żarowie  są  braki,  brak  jest  kilku  Zarządzeń,  brak  Sprawozdań,  nie  można 

otworzyć  Uchwał  np.  nr  XXXII/242/2013,  łamane  są  przepisy  o  finansach 

publicznych dotyczące terminowości informowania obywateli o finansach gminy.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że mniej więcej od trzech miesięcy jest 

inny operator strony internetowej i może są niektóre informacje pogubione, są to 

rzeczy do uzupełnienia w związku z tym, że jest zupełnie nowa strona.

8. Radny  Tadeusz  Reruch  zapytał  o  zapisy  dzieci  do  świetlicy  szkolnej,  51 

rodziców  nie  zapisało  swojego  dziecka  do  świetlicy  zostali  zapisani  na  listę 

rezerwową. Jest to dla nich duży problem, rodzice martwią się. 

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział, że  swoje  stanowisko w tej  sprawie 

przygotowała  pani  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Żarowie.  Pan  Burmistrz 

odczytał pismo. Burmistrz dopowiedział, że pani Dyrektor powiedziała i on też tak 

mówi, że nie wyobraża sobie sytuacji, że dziecko nie będzie miało opieki. Będzie 

miało opiekę, nawet wtedy, kiedy o dwoje, czy troje norma ilości  dzieci  będzie 

przekroczona.

Radny Tadeusz Reruch poprosił o kserokopię w/w pisma.

Burmistrz Miasta Żarów powiedział, że radny otrzyma kserokopię pisma.

9.  Radny   Tadeusz  Reruch  zapytał  o  komunikację  miejską,  chodzi  o  busy. 
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Mieszkańcy  skarżą  się,  że  ta  komunikacja  jest  bardzo  ograniczona.  Właściciel 

firmy „Rico” twierdzi, że ma ograniczoną ilość kursów. Mieszkańcy dojeżdżający 

do pracy szczególnie w soboty nie mają czym wrócić do domu, a autobusy PKS są 

nieliczne.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że faktycznie jeden z przewoźników 

wypadł z kursowania, to był przewoźnik, na którego było najwięcej skarg. W to 

miejsce  pozostali  przewoźnicy  złożyli  wnioski  do  Starosty  o  przejęcie  kursów 

kompletnych, wtedy sytuacja wróci do normy. Nie będzie kursów nieobsadzonych. 

Taka procedura chwilę trwa, żeby przewoźnik mógł mieć potwierdzenie.

10. Radny  Tadeusz Reruch zapytał odnośnie chodnika na ul. Chrobrego, który 

jest zniszczony, kiedy będzie remontowany?

Radny  Tadeusz  Reruch przy  okazji  zapytał,  czy  ul.  Chrobrego  jest  ulicą 

powiatową?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ul. Chrobrego jest drogą powiatową 

i jest porozumienie ze Starostą, że 35 metrów bieżących najbardziej zniszczonego 

chodnika my budujemy, a Starosta przekaże materiał.

Z-ca  Burmistrza  dopowiedział,  że  najbardziej  zniszczony  jest  odcinek  od 

przejazdu na Piotrowice do osiedla.

Burmistrz Miasta Żarów powiedział, że jeżeli chodzi o tempo realizacji prac na 

drogach  powiatowych,  to  jest  mu  trudno  się  wypowiadać.  W  tym  roku 

podpisaliśmy  porozumienie  z  Powiatem,  które  dotyczy  35m  chodnika  na  ul. 

Chrobrego  najbardziej  zniszczonego,  pobocza  od  ul.  Mickiewicza  w  kierunku 

Mrowin, odcinków chodników w miejscowościach tych, gdzie jeżdżą TIR-y.

11. Radny  Tadeusz Reruch zapytał odnośnie przejścia na ul. Piastowskiej, nie 

ma tam żadnego przejścia. Radny zapytał natomiast o progi spowalniające, wg. 

rozporządzenia Ministra Transportu nie jest określone, czy te progi mogą być na 

tej ulicy,  czy nie. Mówi o tym, że jeżeli samochody jeżdżą powyżej 3,5 tony, to nie 

jest  wskazane,  że  nie  mogą.  Radny  jeszcze  raz  ponawia  prośbę  o  progi 

spowalniające na ul. Piastowską.
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12. Radny Kazimierz Kozłowski  złożył  prośbę w imieniu  mieszkańców z  ul. 

Chrobrego o remont chodnika.

Więcej  interpelacji,  wniosków i  zapytań radnych nie  było  więc Przewodniczący 

Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad 

XIII. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie w 

dniu 09 maja 2013 roku.

XIV. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie w 

dniu 23 maja 2013 roku.

XV. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2013 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w 

Żarowie w dniu 31 maja 2013 roku.

Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż  protokoły były udostępnione do 

wglądu w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz podczas obrad sesji, w 

celu  naniesienia  ewentualnych  uwag.  Radna  Halina  Lewandowska  wniosła 

uwagę,  aby  w  protokole  z  dnia  09.05.2013r.  uwzględnić  jedną  poprawkę. 

Protokolantka powiedziała, że poprawi, po ponownym odsłuchaniu. Więcej uwag 

do  protokołu  nie  było,  więc  Przewodniczący  obrad  oświadczył,  że  powyższe 

protokoły zostały przyjęte przez Radę Miejską w Żarowie.

Głos zabrał pan Zbigniew Owczarski, który wypowiedział się odnośnie jego pisma, 

skierowanego do Rady Miejskiej w Żarowie, ok. pół roku temu. Powiedział, że na 

ten temat nie ma odpowiedzi, ani stanowiska Rady. Pan Z. Owczarski poprosił o 

odpowiedź pisemną. 

Przewodniczący Rady powiedział, że otrzyma odpowiedź pisemną.

Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  skierowane  od  Burmistrza,  wg 

właściwości do Rady, a dotyczące skargi na działalność Burmistrza Miasta Żarów 

od  mieszkańca  gminy,  który  ponowił  skargę,  którą  rada  rozpatrywała. 

Przewodniczący  przekazał  pismo  ponownie  do  rozpatrzenia  przez  komisję 

rewizyjną. 
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Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  w  sprawie  jest  wydana  decyzja 

dotycząca  oznakowania  przez  pana  Starostę,  który  jest  kompetentny  w  tym 

zakresie i w ślad za tą decyzją w ciągu 7 dni potwierdziliśmy realizację.

2. Przewodniczący Rady odczytał pismo od Posła na Sejm RP Izabeli Katarzyny 

Mrzygłockiej,  dotyczące  Dnia  Samorządowca.  Przedmiotowe  pismo  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

3.  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  skierowane  od  mieszkańców  z  ul. 

Armii Krajowej w Żarowie, dotyczące postawienia pionu sanitarnego w budynku 

przy tej ulicy. Sprawa jest w toku.

4. Przewodniczący Rady przedstawił pismo, które wpłynęło od mieszkanki Żarowa, 

odnośnie  ogródków działkowych.                    

Ad XVI. Zakończenie obrad XXXVI 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 20 czerwca 

2013  roku,  wypowiadając  formułę:  „Zamykam XXXVI  Sesję  Rady  Miejskiej  w 

Żarowie”.

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