
Protokół Nr XLI/2013

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 14 listopada 2013 roku

Rozpoczęcie:  godz. 13:00

Zakończenie: godz. 14:40

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XLI 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.

Nieobecna:

1. Radna Kamila Madej.

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

Miasta Żarów Grzegorz Osiecki, Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy 

Renata Dawlewicz 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 zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  chce  zabrać  głos  w  tym 

punkcie? Nie było uwag do porządku obrad, więc Przewodniczący zaproponował 

przegłosowanie porządku obrad. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” radni 

przyjęli porządek obrad.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt.  1.  zmian  w  budżecie  gminy  Żarów  na  2013  rok. Przedmiotowy  projekt 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3
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Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz. 

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała o zwiększenie planu wydatków na 

zakup  usług  pozostałych  dotyczących  remontu  chodników  w  pasie  dróg 

powiatowych, jakich dotyczy to chodników, jakich ulic, bądź miejscowości? 

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała o zwiększenie planu wydatków na 

zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy, o co dokładnie chodzi?

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała o zwiększenie planu wydatków na 

wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie,  dotyczących wynagrodzeń osobowych 

pracowników, czego to konkretnie dotyczy, ponieważ 87.000zł na miesiąc listopad 

i grudzień to jest ogromna kwota?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział  odnośnie  pierwszego  pytania,  że 

dotyczy  to  przede  wszystkim  chodników  przy  drogach  powiatowych,  którymi 

porusza się transport ciężki z kruszywem, to są te chodniki, które są w pierwszej 

kolejności. Wyjątkiem jest tu fragment chodnika przy ul. Chrobrego w Żarowie, 

ten od przejazdu kolejowego przy ul. Dworcowej, wykonany w tym roku, również 

zawarty  w  porozumieniu  ze  Starostą  Powiatowym.  Niektóre  drobne  prace 

wykonano  w  Pyszczynie,  Pożarzysku.  Jeśli  chodzi  o  wspólne  wykonawstwo  ze 

Starostwem  Powiatowym,  to  przede  wszystkim  w  pierwszej  kolejności 

remontujemy tam, gdzie jeździ transport ciężki, w tym jest też odcinek drogi w 

Bukowie, gdzie występuje dowóz transportem ciężkim do ubojni zwierząt oraz w 

Imbramowicach dokończenie  robót  z  roku ubiegłego.  Drugie  pytanie,  dotyczące 

zwiększenia  planu  wydatków  w  promocji,  dotyczy  przeprowadzonej  wspólnie  z 

panią  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  uroczystości  otwarcia  boiska 

lekkoatletycznego, chodziło o koszty przygotowania, są to dodatkowe środki, które 

trzeba było wygospodarować na ten cel.

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że jeżeli chodzi o trzecie pytanie, to 

jest o zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników Gimnazjum, wynika 

to  ze  zgłoszonego  zapotrzebowania  przez  panią  Dyrektor  szkoły,  po 

przeanalizowaniu planu okazało się, że będzie on niewystarczający do końca roku 

i dlatego pani Dyrektor zawnioskowała o zwiększenie planu.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała ilu to dotyczy osób?
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Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że ogólnie wszystkich pracowników.

Burmistrz  Leszek  Michalak  dopowiedział,  że  są  takie  sytuacje  kiedy  np. 

pracownicy, nauczyciele idą na roczne zwolnienie dla podratowania zdrowia i w to 

miejsce Dyrektor ma obowiązek zatrudnić nowego nauczyciela i go opłacać, wtedy 

jest podwójne płacenie. To są te wydatki, które są pierwotnie nieplanowane.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, czy to jest plan na kolejny budżet?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że nie, że jest to na bieżący rok.

Radny Robert Kaśków powiedział, że pan Burmistrz ma rację, budżetu nie można 

precyzyjnie  określić,  ponieważ są  zwolnienia  lekarskie,  osoby idą na urlop dla 

podratowania zdrowia wtedy trzeba płacić podwójnie, ale jeżeli założy się, że jeżeli 

ktoś od września poszedł na urlop dla podratowania zdrowia i wyliczyć średnią 

4.000 zł z nadgodzinami nauczyciela dyplomowanego, to jak liczę, jakby poszły 

trzy osoby, to mamy zaledwie połowę z tej kwoty, to jest bardzo duża kwota. Ktoś 

niedoszacował wydatków osobowych i popełnił błąd rachunkowy. Ale jeżeli np. 5 

osób poszło na urlop dla podratowania zdrowia, to jest to argument.

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy w tej kwocie mogą być zawarte premie, 

nagrody?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że nie.

Radna Halina Lewandowska poprosiła o odpowiedź na piśmie, czego konkretnie 

dotyczyło zwiększenie planu wydatków Gimnazjum w Żarowie w rozdziale 80110 w 

§ 4010 o kwotę 87.440 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników), dla ilu osób?

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał,  odnośnie  zwiększenia  planu  wydatków  na 

zadaniu  inwestycyjnym  pn.  „Wykonanie  skateparku  w  Żarowie  przy  ul. 

Chrobrego”,  na co przeznacza się te 2.500 zł w tym roku? Cały skatepark ma 

kosztować 39.000 zł, z czego 25.000 zł będzie pochodziło z darowizny? Jeżeli tak 

to od kogo?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  skatepark  jest  generalnie 

przygotowany,  jako  dwa  sposoby  finansowania.  Pierwszym  sposobem  są 

darowizny, a pierwszą darowizną, jaka wpłynęła jest darowizna rzeczowa w postaci 

materiału przekazanego przez kopalnię wspólnie z jednym z przedsiębiorców i ten 

nadzór dotyczy prawidłowego wbudowania, następie to wbudowanie jest płacone w 

formie usługi, to są darowizny przekazane z przedsiębiorstw żarowskich i to w ten 

sposób jest realizowane. Oprócz tego złożyliśmy wniosek o dotację unijną, który 
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został przyjęty czekamy teraz na potwierdzenie dofinansowania. Po potwierdzeniu 

finansowania będziemy robili rozeznanie cenowe, będziemy starali się tak z nim 

utrafić, żeby nie musieć wydać dodatkowych pieniędzy, aczkolwiek różnie to może 

być.  Zakładamy,  że  wszystkie  deklarowane  kwoty  wpłyną,  na  dzień  dzisiejszy 

zapłaciła  na  pewno  Specjalna  Strefa  Inwestycyjna,  Spółdzielnia  zadeklarowała 

swoją  dopłatę  oraz  dwa,  albo  trzy  zakłady  japońskie.  Liczę,  że  te  które  się 

zadeklarowały to wpłacą.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy skatepark ma przygotowaną dokumentację?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ma pozwolenie na budowę.

Radny  Tadeusz  Reruch powiedział,  że  jego  bardziej  cieszyłoby  dokończenie 

chodnika  na  ul.  Chrobrego  i  zapytał,  o  zwiększenie  planu  wydatków  z 

przeznaczeniem na montaż drzwi w remizie strażackiej w Bukowie (ze środków 

pochodzących z darowizny).

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  realizowana jest  po wielu latach 

starań inwestycja,  realizowana ze środków z Urzędu Marszałkowskiego.  Firma, 

która wykonuje te prace, przy których jest dużo bałaganu i jest to uciążliwe dla 

wioski, w tym roku prace skoncentrowane są w Bukowie i jest to darowizna od tej 

firmy dla strażaków. Warunek Urzędu był taki, żeby darowizna przekazana była 

dla strażaków. Strażacy zadecydowali, że potrzebna jest im nowa brama.

Radny Tadeusz Reruch zapytał,  o  zwiększenie  planu wydatków Gimnazjum z 

przeznaczeniem  na  zakup  materiałów  i  wyposażenia  dla  zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania jednostki, na co ta kwota jest przeznaczona?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  chodzi  tu  o  przewidywanie  do 

końca roku, bo występują awarie oraz na ewentualne inne potrzeby.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w ciągu roku popsuło się tam ksero.

Radny  Tadeusz  Reruch wrócił  do  sprawy  zwiększenia  planu  wydatków 

dotyczącego remontu chodników i zapytał, co mieści się w kwocie 8.000 zł?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  na  zamówienie  maszyn  na 

wykonanie wykopów, wycięcia pod krawężniki, na tego typu prace. To jest sprzęt, 

który musimy zamówić.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała,  odnośnie  załącznika  nr  3  do  projektu 

uchwały, dotyczącego planu wydatków inwestycyjnych jednorocznych, czy budowa 

oświetlenia ulicznego w Mrowinach będzie kosztowała, czy kosztowała 14.000 zł?

4



Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że plan jest 14.000 zł, a było 11.000 

zł, koszty będą dopiero znane na ten rok.

Radna Halina Lewandowska zapytała,  odnośnie  boiska lekkoatletycznego przy 

szkole podstawowej, jak to jest, że w jednym miesiącu wykazywaliśmy to boisko, w 

innym nie?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że załącznik nie zmienia się, mogą 

dojść nowe zadania, w zależności także w którym momencie weszło do planu.

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały.  W  wyniku 

głosowania przy 10 głosach „za”,  3 „przeciw” i  1 „wstrzymującym się” uchwała 

została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XLI/315/2013

Pkt 2.  ustalenia  wysokości  stawek podatku od nieruchomości.  Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Przewodniczący Rady oddał głos  Panu Burmistrzowi Leszkowi Michalakowi, 

który omówił projekt uchwały i powiedział, że jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, 

to  jest  podwyżka  1  zł  kwartalnie  na  podatku,  druga  sprawa  to  budynki 

gospodarcze,  to  jest  2,5  %,  czyli  wskaźnik  inflacyjny,  pozostałe  to  są  0,9% 

ministerialne.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna Halina Lewandowska powiedziała, że 2,5% dla budynków gospodarczych, 

to wcale nie jest tak mało i zapytała, czy nie moglibyśmy pozostać przy tej stawce 

z ubiegłego roku?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  stawka  nie  przekracza  inflacji. 

Natomiast  w  przypadku  tej  pozycji,  dotyczącej  podatku  od  nieruchomości, 

najwięcej jest wniosków i próśb mieszkańców o pomoc, ta pomoc jest większa niż 

2,5%.  Jest  to  zdecydowanie  15%,  20%,  25%,  wszystko  zależy  od  sytuacji,  ale 
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dotyczących dużych, niewykorzystywanych pomieszczeń gospodarczych. Tutaj są 

te przypadki objęte indywidualną pomocą Burmistrza, czyli zwolnienia z części lub 

całości podatku.

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy nie warto dać takiej stawki, żeby nie 

było  umorzeń,  tylko  wszyscy  by  płacili,  bo  nie  każdy  wie,  że  można przyjść  i 

napisać pismo do Burmistrza o umorzenie podatku.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że wówczas na zasadzie urównienia 

wszystkich,  powodujemy  duży  uszczerbek  finansowy  Gminy.  Jednocześnie  te 

wszystkie sytuacje umorzenia zawsze opierają się na opinii sołtysów, osoby mające 

trudną sytuację taką pomoc uzyskują.

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  projektu  uchwały,  w  wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  10  głosach „za”,  0  „przeciw”,  4 

„wstrzymujących  się” podjęła  przedmiotową  uchwałę.  Przedmiotowa  Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 6

 Uchwała Nr XLI/316/2013

Pkt 3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było,  więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię 

Komisję. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały.  W  wyniku  głosowania  przy  11  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  3 

„wstrzymujących się”  uchwała została  przyjęta.  Przedmiotowa uchwała stanowi 
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załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr XLI/317/2013

Pkt 4. zmiany uchwały Nr XXVIII/204/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 

października  2012  r.  w  sprawie  podziału  Gminy  Żarów  na  stałe  obwody 

głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady 

zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały, w 

wyniku którego Rada Miejska w Żarowie przy 14 głosach „za”,  0 „przeciw” i  0 

„wstrzymujących  się” podjęła  przedmiotową  uchwałę.  Przedmiotowa  Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 10

 Uchwała Nr XLI/318/2013

Pkt  5.  odpowiedzi  na  skargę  wniesioną  przez  Wojewodę  Dolnośląskiego  do 

Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  we  Wrocławiu  na  uchwałę  Nr 

XXXIV/275/2013 Rady Miejskiej  w Żarowie z dnia 23 maja 2013r.,  w sprawie 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszarów  położonych  w 

obrębie wsi Bożanów, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 11

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Radna  Halina  Lewandowska  powiedziała,  że  wcześniejsze  nasze  plany 

zagospodarowania przestrzennego miały inny zapis, niż w tej uchwale i zapytała, 

dlaczego nie zawarliśmy takiego zapisu.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zobaczymy co zrobi Wojewódzki Sąd 

Administracyjny.
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Radna Halina Lewandowska  zapytała jeżeli w Sądzie pan Wojewoda przegra, to 

co z tymi banerami, które stoją w Bożanowie.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że wyrok Sądu może być różny. Po 

wyroku Sądu przyjrzymy się planom.

Radna Halina Lewandowska zapytała że w wioskach reklamują się różne firmy.

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  zobaczmy,  co  zrobi  Sąd i  wtedy 

przyjrzymy się innym planom.

Więcej 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  Pan  Tadeusz  Dalgiewicz powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała 

pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie przy 10 głosach „za”,  3  „przeciw”,  i  1  „wstrzymującym się”  przyjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Uchwała Nr XLI/319/2013

Pkt 6.  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2014 rok. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 13

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

Następnie  Przewodniczący Rady zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  ma  pytania 

do przedmiotowego projektu uchwały i otworzył dyskusję.

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię 

Komisje.

Przewodniczący Komisji  ds.  Sportu,  Zdrowia i  Pomocy Społecznej  Pan Mariusz 

Borowiec przedstawił opinię komisji, która zaopiniowała powyższy projekt uchwały 

pozytywnie.

Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały.  W  wyniku 

głosowania  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  14  głosach „za”,  0  „przeciw”,  0 

„wstrzymujących  się” podjęła  przedmiotową  uchwałę.  Przedmiotowa  Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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        Załącznik nr 14

 Uchwała Nr XLI/320/2013

Pkt  7. nadania  nazwy  ulicy  we  wsi  Łażany. Przedmiotowy  projekt  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 15

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Radny Robert Kaśków powiedział, że dobrze byłoby pokusić się o zmianę granicy 

działki. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie chce rozmawiać o nazwie ulicy, 

ponieważ to należy do kompetencji rady, ale musiałby projekt zostać wycofany, 

ponieważ to jest właściciel prywatny. To jest ulica, która ma swojego właściciela, 

co do nazwy ulicy Dębowej, wypowiedziały się nam Lasy Państwowe. Natomiast 

kwestia przesunięcia granicy jest dobrym pomysłem.

Radna Maria Tomaszewska powiedziała, że w tej chwili Ci Państwo mają odbiór 

domu i   muszą mieć  nazwę ulicy,  a  później  muszą nadać numer tej  ulicy.  A 

zmiana ministerialna trwałaby bardzo długo. Radna poprosiła, aby przychylić się 

do tego projektu uchwały.

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy ta działka kończy się na obrębie, czy 

jest dalej ten sam numer.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie może być dalej ten sam, każdy 

obręb ma swoją numerację.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący 

obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.   

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury  Pani  Maria  Tomaszewska 

powiedziała, 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 16

                         Uchwała Nr XLI/321/2013

Pkt. 8. nadania nazwy ulicy w mieście Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi 
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załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 17

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Radny Tadeusz Reruch zapytał ile jest działek na sprzedaż na tym terenie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że 22.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący 

obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.   

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury  Pani  Maria  Tomaszewska 

powiedziała, 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 18

                          Uchwała Nr XLI/322/2013

Pkt. 9. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w obrębie miasta Żarowa przy ul. Sportowej. Przedmiotowy 

projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 19

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówił Burmistrz  Leszek  Michalak,  który 

zaproponował 30% rentę planistyczną, taką jaka jest w Żarowie.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

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  Pan  Tadeusz  Dalgiewicz powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała 

pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady  przeszedł do   głosowania projektu uchwały z wpisaniem 

30% renty  planistycznej,  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.

10



Załącznik nr 20

                          Uchwała Nr XLI/323/2013

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 21

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania?

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała  odnośnie  zarządzenia  nr  129/2013  w 

sprawie  zamiany  nieruchomości  położonych  w obrębie  miasta  Żarowa,  o  jaką 

zamianę chodzi?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przekaże informację na ten temat 

po jej sprawdzeniu.

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała  odnośnie  zarządzenia  nr  132/2013  w 

sprawie  nieodpłatnego  nabycia  na  rzecz  Gminy  Żarów  prawa  własności 

nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej położonej w obrębie wsi  Łażany, czy 

przejęliśmy nieruchomość nieodpłatnie?

Burmistrz  Leszek Michalak powiedział,  że  ma do  radnych  prośbę,  ponieważ 

materiały  radni  otrzymują  na  parę  dni  przed  sesją,  jeżeli  potrzeba 

uszczegółowienia  to  Burmistrz  prosiłby  o  szybsze  informacje.  Natomiast,  jeżeli 

chodzi o tą informację, to w Łażanach jesteśmy na etapie przejmowania działki z 

Agencji Nieruchomości Rolnej wewnątrz parku.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  odnośnie  zarządzenia  nr  133/2013  w 

sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu  na 

stanowisko urzędnicze – referenta ds. oświaty i funduszy zewnętrznych, czy to 

jest dodatkowe stanowisko?.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to stanowisko jest przewidziane w 

regulaminie organizacyjnym, był wakat i konkurs odbył się.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  odnośnie  wydanego  postanowienia 

nakładającego obowiązek na PPHU RECO sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

na środowisko planowanego przedsięwzięcia, na jakim to jest etapie?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  to  jest  decyzja  o  obowiązku 
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sporządzenia opracowania środowiskowego, którą wydaje Burmistrz w procesie 

uzyskiwania zezwolenia na budowę. Ustawowo, żebym taką decyzję mógł podjąć 

muszę  mieć  dwie  opinie:  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  i 

Sanepidu. Przyjąłem taką zasadę, że jeżeli te dwie opinie są zgodne i są zgodne z 

wnioskiem zainteresowanego,  czyli  decyzja  jest  najczęściej  pozwalająca  na  to, 

żeby  bez  odrębnych  opracowań,  dany  przedsiębiorca  mógł  prowadzić  swoją 

inwestycję. Natomiast, jeżeli którykolwiek z tych podmiotów podejmuje w swojej 

opinii  zdanie inne, wówczas nakładam taki obowiązek, zgodnie z kompetencją, 

żeby być w zgodzie z przepisami ustawy.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  odnośnie  przygotowania  informacji 

prasowych, czy tutaj są ujęte informacje prasowe do Gazety Żarowskiej?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  ujęte  są  wszystkie  informacje 

zewnętrzne.

Radny Tadeusz Reruch zapytał odnośnie sprzedania działki pod garaż położoną 

w Żarowie, czy to jest teren zabudowany, czy ktoś już z tego korzystał?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  przy  tak szczegółowych tematach 

prosiłby o wcześniejsze informacje, żeby mógł odpowiedzieć.

Radny Tadeusz Reruch powiedział,  że  pyta  o  to,  ponieważ zastanawia  go  ta 

kwota, że tak tanio można kupić działkę pod garaż w Żarowie.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  prawdopodobnie  ktoś  mógł 

dzierżawić, takich działek jest dużo w Żarowie, warunkiem jest zawsze okazanie 

prawomocnej  decyzji  lub  zezwolenia  na  wybudowanie  we  własnym  zakresie, 

wówczas ta cena, po wycenie rzeczoznawcy jest tak niska.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  są  jeszcze  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania. Więcej 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  odnośnie  chodnika  na  ul.  Chrobrego  w 

Żarowie,  co  związane  jest  z  tym,  że  furtka,  która  tam jest  ograniczała  będzie 

korzystanie z tego chodnika, żeby przejść do alejki betonowej. 

2. Radny Tadeusz Reruch zapytał, co dzieje się z przejściem podziemnym, bo jak 
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deszcz spadnie to nie można tamtędy przejść? 

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że problemu już nie ma, ponieważ woda 

została wypompowana i została założona nowa pompa.

3. Radny Tadeusz Reruch  zapytał  o  kontynuację  wykonania  chodnika na ul. 

Chrobrego w Żarowie od kiosku do ul. Armii Krajowej?

4.  Radny Tadeusz Reruch zapytał o odpowiedź, którą otrzymał na interpelację 

dotyczącą  sprawy  składowania  odpadów  na  cmentarzu  w  Żarowie,  radny 

zaproponował wtedy, aby uczynić kogoś osobą odpowiedzialną, która by spisywała 

numery  rejestracyjne  samochodów,  najlepiej  żeby  była  to  osoba  z  Urzędu  w 

ramach  swoich  obowiązków  służbowych  i  okresowo  sprawdzała.  Radny 

zaproponował,  aby  na  bramie  wejściowej  na  cmentarz  umieścić  tabliczkę  z 

zakazem  wprowadzania  psów,  czy  ograniczenia  jazdy  rowerami,  odpowiedź  od 

pana Burmistrza była według niego oględna i powierzchowna. Radny poprosił, aby 

kontenery na cmentarzu obłożyć płytami chodnikowymi, bo jak jest deszcz, to nie 

można do nich dojść.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  przejście  na 

ogródkach działkowych, to działkowcy wystąpili o zgodę na zamknięcie z uwagi na 

dewastowanie, czy kradzieże. Otrzymali zgodę, że po godz. 20:00 mogą zamykać 

bramę.

5.  Radna Iwona Nieradka zapytała nt. cmentarza, czy jest plan podcięcia drzew? 

Radna poprosiła o podcięcie i ukształtowanie drzew na cmentarzu.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jest  to  bardzo  dobry  pomysł, 

ponieważ wpływa to na wygląd i wizerunek cmentarza, jest to potrzebne.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego 

Rady,  aby  zobligował  wszystkich Przewodniczących komisji  do  tego,  aby  radni 

materiały na komisję otrzymywali co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

Przewodniczący Rady zgodził się z sugestią radnej.

6. Radny Tadeusz Reruch zgłaszał wcześniej interpelację, dotyczącą dokończenia 

prac  na  zbiegu  ulic  Władysława  Łokietka  i  Chrobrego  i  jeżeli  chodzi  o  wnęki 
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parkingowe, to przypomniał, że pan Burmistrz powiedział, że w tym roku będą 

prace zakończone. Radny powiedział, że cały czas przypomina o chodniku na ul. 

Chrobrego,  dlaczego  ten  chodnik  nie  jest  remontowany,  co  jest  powodem,  czy 

Starostwo nie chce dać materiałów, radny obawia się, żeby przy tej zimie nie było 

tam wypadków i złamań, bo ten chodnik jest karygodny?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  ten  rok  jest  wyjątkowy,  w  tym 

sensie, że do samego końca prowadzone są prace, na szczęście zimy jeszcze nie 

ma. Nie tylko pieniądze, czy roboty kontraktowane ze Starostwem Powiatowym, 

ale  również  np.  na cmentarzu środki  unijne  poszły  na zabudowę chodnikową. 

Następnie  przy  ul.  Ks.  Jadwigi,  gdzie  ludzie  się  złożyli,  swoimi  własnymi 

pieniędzmi  i  nasi  pracownicy  wykonują  prace.  Jesteśmy w tym roku w takim 

momencie,  że  nie  korzystamy  wyłącznie  z  pracowników  zatrudnionych,  nawet 

braliśmy  pracowników  na  zlecenie.  Kończy  się  rok  i  prac  jest  tak  wiele 

wykonanych.  Jeśli  chodzi  o  ul.  Chrobrego  i  zaangażowanie  Starostwa 

Powiatowego, co roku na nasz teren lokowane było ok. 25.000 zł na materiał, w 

tym roku było 50.000 zł na materiał i z przykrością Burmistrz musiał odmówić 

Dyrektorowi Służby Drogowej kolejny odcinek, bo po prostu nie mam kim i to jest 

zasadniczy problem, to już nie chodzi o pieniądze, tylko to fizycznie trzeba zrobić. 

Ile zdążymy, tyle zrobimy. Dla mnie kwestia bezpieczeństwa na terenie Żarowa jest 

numerem jeden. Na ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego nie ma chodnika, a 

dzieci idą tamtędy do i ze szkoły i tam należy zrobić chodnik, bo to jest zagrożenie 

życia. I to za wszelką cenę zależy mi żeby w tym roku do tego jeszcze przystąpić,  

przynajmniej krawężnikiem wydzielić, czy damy radę nie wiem, ale chciałbym jak 

najszybciej.

Radna Halina Lewandowska powiedziała, że w Mrowinach też jest zagrożenie dla 

dzieci i mieszkańców, bo nie ma chodników.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w Mrowinach wydzielony jest pas 

krawężnikiem, natomiast w innych miejscowościach są tylko rowy.

7.  Radna  Halina  Lewandowska poprosiła  o  informację,  na  temat  inwestycji 

jednorocznych, dlaczego tak jest,  że w jednym miesiącu wykazujemy wszystkie 

inwestycje,  w drugim te  inwestycje  w wykazie  są  niepełne,  w kolejnym znowu 
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wracamy do nich, np. boisko lekkoatletyczne?

Więcej  interpelacji,  wniosków i  zapytań  radnych nie  było  więc  Przewodniczący 

Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XL/2013 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie w 

dniu 26 września 2013r.

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.  Uwag  do  protokołu  nie  było,  więc 

Przewodniczący obrad oświadczył, że powyższy protokół został przyjęty przez Radę 

Miejską w Żarowie.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady przedstawił  zaproszenie,  które  radni  otrzymali  od 

Kierownika  OPS  na  uroczystość  z  okazji  Dnia  Pracownika  Socjalnego  na 

22.11.2013r.

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

sprawie wycieku wody z uszkodzonej instalacji wodociągowej oraz odpowiedź.

3.  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  z  Wojewódzkiego  Sądu 

Administracyjnego –  w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na Uchwałę 

Rady Miejskiej w Żarowie nr XI/57/2011 w przedmiocie studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarów, czy strona wnioskuje 

o dalsze zawieszenie sprawy oraz odpowiedź.

4.  Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  od  mieszkanki  Żarowa,  odnośnie 

ogródków działkowych i hodowli kotów.

5. Przewodniczący Rady przedstawił pismo w sprawie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

6.  Przewodniczący  Rady  przedstawił  zaproszenie  dla  przedstawicieli 

Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  do  udziału  w  projekcie  „Młodzieżowy 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego” na 08.11.2013r. i powiedział, że zaproszenie 

przekazał Przewodniczącemu MRM, który desygnował przedstawicieli MRM.
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7. Przewodniczący Rady przedstawił dwa pisma od mieszkańca z ul. Sportowej w 

Żarowie, w sprawie braku znaku drogowego i przycięcia konarów drzew. Sprawa 

została skierowana do Burmistrza Miasta Żarów.

8.  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  z  Wojewódzkiego  Sądu 

Administracyjnego w sprawie skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady 

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

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszarów  położonych  w 

obrębie wsi Bożanów, gmina Żarów oraz odpowiedź.

9. Przewodniczący Rady przedstawił informację z RIO w sprawie przedłożonej 

uchwały nr XL/309/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 września 2013 roku 

w sprawie zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok.

10.  Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  z  Ośrodka  Opieki  Społecznej  w 

sprawie zakupu paczek mikołajkowych na 6 grudnia i poprosił radnych, aby wzięli 

udział w tej akcji.

Ad VII. Zakończenie obrad XLI 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 listopada 2013 

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

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