
Protokół Nr XXXVIII/2013

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 14 sierpnia 2013 roku

Rozpoczęcie:  godz. 15:00

Zakończenie: godz. 16:15

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXXVIII  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. Radny Tadeusz Reruch.

W sesji uczestniczyli Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki, Sekretarz Gminy Sylwia 

Pawlik oraz mieszkańcy Gminy Żarów.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przed przedstawieniem porządku obrad  Przewodniczący Rady  powiedział, że w 

dniu  13.08.2013r.  do  Wiceprzewodniczącej  Rady  Miejskiej  Urszuli  Ganczarek 

wpłynął wniosek razem z planowanym porządkiem obrad od Burmistrza Miasta 

Żarów o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żarowie. Zgodnie z ustawą 

o  samorządzie  gminnym  na  wniosek  Burmistrza  Przewodniczący  Rady 

zobowiązany  jest  zwołać  sesję  na  dzień  przypadający  w  ciągu  7  dni  od  dnia 

złożenia wniosku. W związku z powyższym ta nadzwyczajna sesja Rady została 

zwołana na 14 sierpnia  2013 roku.  Ponieważ Przewodniczący Rady był  w tym 

czasie  na  wyjeździe  zagranicznym,  wniosek  został  przedłożony 

Wiceprzewodniczącej  Rady  Miejskiej,  która  zgodnie  ze  Statutem  Gminy  Żarów 

zastępuje  Przewodniczącego  podczas  jego  nieobecności.  Wniosek  przedłożony 

przez  Burmistrza  wraz  z  planowanym porządkiem obrad  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.  Załącznik nr 2
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Przewodniczący obrad zapytał o nagłość zwołania dzisiejszej sesji?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  wpłynęło  pismo  ze  Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Żarowie z prośbą o patrole Policyjne na Osiedlu w Żarowie, ze 

względu na dewastacje oraz niszczenie mienia przez młodych ludzi. Ponieważ jest 

z tym duży problem, pani Prezes Spółdzielni tą sprawę chciała załatwić z Policją, 

ma na to zgromadzone środki, dlatego chciała wynająć patrole Policyjne. Zgodnie 

z  Ustawą  o  Policji  tylko  Rada Miejska  może  zadecydować  o  przekazaniu  tych 

środków, co wynika z przepisów, dlatego tylko i wyłącznie gmina może zawrzeć 

porozumienie z Policją na tego typu patrole, bo są to patrole dodatkowe. Ponieważ 

pani Prezes zależało na tym, aby te patrole rozpoczęły się już od 16 sierpnia br., 

od piątku, od godz. 20:00 do 4:00 rano i tylko w weekendy, przez cztery kolejne 

tygodnie,  dlatego  ta  sesja  została  zwołana  w  tym  trybie.  Takie  porozumienie 

zostało  już  zawarte  w  Świebodzicach  i  podobno  zmniejszyła  się  ilość  aktów 

wandalizmu.  Rada  najpierw  musi  wyrazić  zgodę  na  przekazanie  środków 

finansowych, a gmina na mocy porozumienia przekaże środki Policji. Natomiast 

Spółdzielnia  w  formie  dotacji  tą  całą  kwotę  zwróci  nam  w  całości.  Nie  ma 

natomiast  żadnych  możliwości  prawnych,  aby  Spółdzielnia  mogła  załatwić  tą 

sprawę z Policją, poza gminą. Dlatego jest prośba, aby tą uchwałę podjąć, żeby 

było porozumienie i w piątek mógł wejść już patrol. Patrol nie może wejść, jeżeli 

nie będzie zawartego porozumienia, nie może być porozumienia, kiedy nie będzie 

podjętej uchwały.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad dostali radni w materiałach 

na  sesje.  Przewodniczący  obrad  zapytał,  czy  są  uwagi  do  przedmiotowego 

porządku. Radni nie mieli uwag do przedmiotowego porządku obrad, w wyniku 

głosowania radni  Rady Miejskiej  w Żarowie  jednogłośnie  przyjęli  przedmiotowy 

porządek  obrad.  Przedmiotowy  porządek  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.  

                                                                                                Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

Pkt  1. przekazania  środków  finansowych  dla  Policji. Projekt  przedmiotowej 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

2



Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Sekretarz Sylwia Pawlik.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy przy tym nie należy wprowadzić zmian 

do budżetu?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  nie  ponieważ  jest  możliwość 

przeniesienia tych środków Zarządzeniem Burmistrza.

Przewodniczący Rady  powiedział, że dziwi go, że z dnia na dzień przyjmujemy 

wniosek  o  dofinansowanie  z  dotacji  własnych  Policji,  jednak  powinniśmy  się 

zastanowić,  bo  damy 3.200 zł  dla  Policji,  a  wiemy,  że  ma np.  problem radny 

Tadeusz  Reruch,  który  nie  może  wymóc  od  Policji,  aby  coś  zrobili  z 

bezpieczeństwem na ul. Łokietka, wiemy, że zamknęli nam Komisariat Policji, bo 

w tej chwili Policja jest nieczynna od godz. 16:00 do 7:00 rano, a tyle pieniędzy 

zostało  wydane  na  modernizację  posterunku.  I  teraz  znów  mamy  ich 

dofinansowywać.  Ja  rozumiem,  że  jest  to  kwestia  bezpieczeństwa,  że  chodzi  o 

nasze dzieci, mienie. Taki projekt można było przygotować dwa tygodnie temu, 

mogliśmy to zrobić na poprzedniej sesji, a w tym momencie radni są zwoływani 

mimo, że jest to dla nich okres urlopowy, jest sezon żniw. Nie może być tak, że z 

dnia na dzień, na telefon zwołujemy radnych. Ja rozumiem, że jeżeli chodziłoby o 

środki  finansowe,  które pozyskiwane by były z  Unii  Europejskiej,  czy  środków 

centralnych, to należałoby zwołać sesję w tym trybie.

Sekretarz Sylwia Pawlik  odpowiedziała, że w czwartek odbyło się spotkanie na 

Policji i myśleliśmy, że porozumienie zostanie podpisane w poniedziałek, a jeżeli 

jest 21 dni na termin płatności, to uchwała może być podjęta później na sesji pod 

koniec  sierpnia,  ale  jest  to  niemożliwe.  Ponieważ  najpierw  musi  być  podjęta 

uchwała Rady, a dopiero później może być podpisane porozumienie.

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy Pani Prezes wpłaca nam te 3.200 zł?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik  odpowiedziała,  że  my  ze  środków  własnych 

przekazujemy te środki, a później Pani Prezes nam je zwraca.

Radny Robert  Kaśków powiedział,  że  ten  projekt  uchwały  jest  konsekwencją 

spotkania,  które  odbyło  się  w  czerwcu  na  Osiedlu  z  Zarządem  Spółdzielni,  z 

panem  Burmistrzem,  z  mieszkańcami,  z  Z-cą  Komendanta  i  Dzielnicowym 

Osiedla.  W  trakcie  rozmowy  z  Komendantem  ludzie  zaczęli  zgłaszać  monity 
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związane z tym, że jest coraz gorzej jeżeli chodzi o porządek i bezpieczeństwo na 

Osiedlu zwłaszcza wieczorem. Pan Komendant powiedział,  że istnieje możliwość 

tych  dodatkowych  patroli  i  powstał  taki  konsensus,  że  dobrze  by  było  się 

pośpieszyć, bo zbliżają się wakacje i stąd podejrzewam ten pośpiech Pani Prezes, a 

to jest  najgorszy  okres dla  tego typu zdarzeń.  Pierwotnie  miało  być tak,  że  to 

będzie rozmowa między Panem Komendantem, a Panem Burmistrzem, jak widać 

włączyła się w to Pani Prezes, która zdeklarowała, że wpłaci te pieniądze, bo na 

spotkaniu takiej deklaracji nie było.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że jest tego typu obawa, że jeżeli my jako 

Gmina zdecydowalibyśmy się na to, to w takim razie będą na pewno monity z 

innych regionów. Można zastanowić się nad dodatkowymi patrolami ze środków 

finansowych gminy, ale wtedy trzeba by było to przeanalizować, gdzie są takie 

potrzeby. 

Radna Halina Lewandowska zapytała, na jaki będzie to okres?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że do 8 września, a potem Policja będzie 

musiała złożyć sprawozdanie, jak zostały wykorzystane te środki.

Radny  Mariusz  Borowiec  zapytał,  dlaczego  na  koniec  wakacji,  jak  spotkanie 

odbyło się na początku czerwca?

Radny Robert Kaśków  powiedział, że nie robiłby z tego problemu, ale podziela 

zdanie radnego Mariusza Borowca i pana Przewodniczącego, że długo trwały te 

rozmowy.

Przewodniczący Rady dopowiedział, że jeżeli spotkanie odbyło się w czerwcu, to 

dlaczego my pod koniec wakacji podejmujemy tą uchwałę. Jesteśmy za tym, żeby 

przekazać te środki Policji,  ale szanujmy też Radę. Jest sezon urlopowy, co by 

było, gdyby połowa radnych była na wyjeździe?

Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra  powiedziała,  że  zgadza  się  z  panem 

Przewodniczącym w tej  kwestii  i  zgadza się  z  panią  Sekretarz,  że  przesunięcie 

środków jest potrzebne. Radna odczytała fragment z Gazety Żarowskiej mówiący o 

dodatkowych  patrolach  policyjnych  i  powiedziała,  że  jeszcze  nie  podjęliśmy 

uchwały, a już jest napisane, że te patrole będą.

Radna Urszula Ganczarek powiedziała, jest napisane, że „prawdopodobnie będą 

patrole”.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że to co jest napisane w Gazecie, 
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że „prawdopodobnie”, to nie jest przesądzone. Tak naprawdę robimy pokłon dla 

mieszkańców Osiedla, którzy są w Spółdzielni. Jest to prośba Spółdzielni, państwo 

spotkaliście się dzisiaj w tym temacie i mam prośbę, żeby nie drążyć tego tematu, 

bo to do niczego nie prowadzi. Jest prośba o podjęcie uchwały i dajmy wykazać się 

tym Policjantom, później zweryfikuje to życie, czy to będzie słuszne, czy też nie. To 

będzie wyznacznik na przyszłość, czy tego typu patrole są zasadne.

Radna Maria Tomaszewska zapytała, czy jest stanowisko Policji w tej sprawie?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik  odpowiedziała,  że  w  czwartek  było  spotkanie  w 

Komendzie  Powiatowej  Policji  i  na  tym  spotkaniu  był  Z-ca  Komendanta 

Powiatowego, Pani Komendant Komisariatu Policji w Żarowie, Pan Burmistrz, ona, 

pani  Prezes  Spółdzielni  i  księgowa  Spółdzielni.  Rozmawialiśmy  na  ten  temat  i 

ustaliliśmy, że zobaczymy czy mamy pieniądze na paragrafach. Pani Komendant 

powiedziała, że nie ma żadnego problemu, ponieważ to jest kwestia logistyczna, 

jeżeli chodzi o Policjantów, którzy mieliby prowadzić patrole, lepiej by było i na to 

zwracała  uwagę  pani  Prezes,  żeby  byli  to  nasi  Policjanci  i  pani  Komendant 

powiedziała, że patrole będą zabezpieczone.

Przewodniczący  Rady zapytał,  w  jakiej  formie  będzie  to  dyżur  pieszy,  czy 

samochodowy, kto będzie kontrolował tych Policjantów?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że będzie to pieszy patrol. Po tym okresie 

Policjanci będą musieli złożyć sprawozdanie do gminy z zadań.

Radny  Robert  Kaśków  powiedział,  że  wpłynęło  pismo  pani  Prezes  i  musimy 

zareagować, jeżeli zareagujemy za późno, to całe zło spadnie na nas.

Dalszych pytań nie  było  więc  Przewodniczący obrad  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 XXXVIII/298/2013

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 6

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 
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sprawozdania?

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała  odnośnie  Zarządzenia  w  sprawie 

powołania  Komisji  Konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko 

urzędnicze – ds.  windykacji  należności  budżetowych, czy był  wolny etat  na to 

stanowisko, czy zmienił się pracownik, czy szukamy nowego?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że te sprawy prowadził  pracownik, w 

zastępstwie, natomiast teraz biorąc pod uwagę kwestię śmieci, to jest konieczność 

absolutna, aby była to osoba, która będzie odpowiedzialna za te sprawy, a nie 

może być to osoba, która zastępuje, to jest za duży zakres zadań.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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

Przewodniczący Rady powiedział, że otrzymał na piśmie interpelacje od radnej 

Haliny Lewandowskiej i zapytał radnej, czy ma ją przedstawić?

Radna Halina Lewandowska odpowiedziała, że ona przedstawi tą interpelację w 

tym punkcie porządku obrad.

1. Radna Halina Lewandowska poprosiła o kontener na papier, na ul. Kolejową w 

Mrowinach oraz przesunięcie dwóch kontenerów na papier i szkło z ul. Szkolnej 

lub Myśliwskiej w okolice świetlicy wiejskiej w Mrowinach.

2. Radna Halina Lewandowska poprosiła, aby w ramach pozyskiwania środków 

pomyśleć o dachu na świetlicę wiejską w Mrowinach. 

3. Radna  Halina  Lewandowska zapytała  nt.  ul.  Kolejowej  w  Mrowinach,  są 

pozyskane środki i przeznaczone z funduszu, mieszkańcy dopytują, co dalej z tą 

inwestycją?

4. Radna Halina Lewandowska zapytała  odnośnie  odpowiedzi  na interpelację, 

dotyczącą kosztów obsługi Gminy przez radców prawnych, czy był  przetarg na 

obsługę, czy to jest umowa z jedną firmą, czy to jest podzielone i zapytała, jak to 

wygląda finansowo w pierwszym półroczu tego roku, jaka to jest kwota?

5. Radna Halina Lewandowska zapytała  odnośnie  odpowiedzi  na interpelację, 

którą  otrzymała w sprawie  studium, chciała  aby rozdzielić,  że  część  złoża jest 

udokumentowana,  a część eksploatowana.  Radna powiedziała,  że nie  prosiła  o 
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zmianie w mapie, tylko w opisie do studium, w tabeli.

6.  Radna  Halina  Lewandowska przedstawiła  swoją  interpelację,  którą 

wystosowała na piśmie do Przewodniczącego Rady, w sprawie zawierania umów 

między  małymi  przedsiębiorcami,  a  firmą  Veolia.  Przedmiotowa  interpelacja 

stanowi załącznik do protokołu.  Załącznik nr 7

Radna Halina Lewandowska dopowiedziała, że chciała zobaczyć inne rozwiązania 

dotyczące  tej  sprawy  i  zadzwoniła  do  gminy  Marcinowice.  Tam  radni  podjęli 

uchwałę  w  sprawie  postanowienia  odbierania  odpadów  komunalnych  od 

właścicieli  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ale powstają 

odpady  komunalne.  Ta  uchwała  jest  po  to,  aby  wszystkie  sklepy  itd.,  mogły 

zawrzeć umowy na wywóz nieczystości od pojemnika, na podstawie tej uchwały. 

Radna  powiedziała,  że  przepisy  ogólnokrajowe  mówią  wyraźnie,  że  to  gmina 

odpowiada za wywóz nieczystości, nie może się mały przedsiębiorca sam martwić, 

co ma zrobić z tymi śmieciami. To jest prośba do pana Burmistrza, aby zadziałać. 

Może  należy  przyjąć  taką  uchwałę,  jak  gmina  Marcinowice,  chodzi  o 

pomieszczenia  niezamieszkałe,  a  wywożące  śmieci. 

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  odnośnie  pojemników 

umiejscowionych  na  wiosce,  to  miejsca  zostały  wskazane  przez  sołtysa  i  radę 

sołecką danej miejscowości,  tam gdzie te miejsca zostały wskazane, to będą w 

pierwszej kolejności podstawiane te pojemniki na odpady selektywne, jeżeli będzie 

taka  konieczność,  to  tam,  gdzie  będzie  to  niezbędne  będziemy  ewentualnie 

przestawiać. Jeżeli chodzi o drugą kwestię, to uchwała nasza dotyczy „od osób 

zamieszkałych” dlatego, że na terenie naszej gminy jest wiele zakładów, które mają 

podpisane umowy z innymi firmami, ponieważ są to np. odpady chemiczne, itp. 

Dzisiaj  odbyło  się  spotkanie  firmy Veolia  z  przedsiębiorcami,  na  którym firma 

przedstawiała propozycje. Jeżeli chodzi o gminę Marcinowice, to nie wie jaką oni 

przyjęli podstawę prawną, natomiast interesuje go region północno-centralny, a 

nie południowy i np. w Udaninie ta kwota to 60 zł, przy dwóch wywozach, tzn. 

system  co  14-dni.  Veolia  u  nas  proponowała  handlowcom  ok.  27  zł  x  2. 

Radna  Halina  Lewandowska zapytała,  co  mówią  przepisy  odnośnie 

przedsiębiorców,  przepisy  o  odpowiedzialności  za  wywóz  śmieci,  ponieważ  to 

gmina jest odpowiedzialna za wywóz śmieci.

7



7.  Radna  Maria  Tomaszewska  złożyła  interpelacje  o  naprawę  pobocza  w 

Łażanach z ul. Wrocławskiej na ul. Strzegomską. Tam pobocze jest zapadnięte.

8. Radny Mariusz Borowiec  poprosił o przestawienie kubłów na śmieci z placu 

zabaw, na ul. Wiosennej w Żarowie.

Radny Robert Kaśków powiedział, że podoba mu się pomysł Przewodniczącego 

Rady,  dotyczący  przygotowania  listu  gratulacyjnego  dla  Pawła  Fajdka,  aby  go 

uhonorować za mistrzostwo świata w rzucie młotem i przyjęcie tego pomysłu przez 

aklamację. Radny powiedział, że można pomyśleć o nagrodzie dla Pawła.

Przewodniczący Rady powiedział, że myśli także o spotkaniu z Pawłem Fajdkiem.

Radna  Urszula  Ganczarek powiedziała,  że  dobrze  by  było  złożyć  się  i  kupić 

drobny upominek od Rady dla Pawła Fajdka.

Więcej  interpelacji,  wniosków i  zapytań  radnych nie  było  więc  Przewodniczący 

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

Przewodniczący Rady przedstawił pismo od Wojewody Dolnośląskiego, dotyczące 

trwającego postępowania nadzorczego i przesłania informacji w sprawie uchwały 

nr  XXXIV/275/2013  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  23.05.2013r. 

Przewodniczący obrad dopowiedział, że odpowiedź została wysłana.

Następnie  Przewodniczący  Rady przeszedł  do  następnego  punktu  porządku 

obrad.  

Ad VI. Zakończenie obrad XXXVIII 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 sierpnia 2013 

roku, wypowiadając formułę: „Zamykam XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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