
Protokół Nr XLII/2013

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 5 grudnia 2013 roku

Rozpoczęcie:  godz. 11:00

Zakończenie: godz. 13:00

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XLII  sesję  Rady  Miejskiej  w 

Żarowie”.  Przywitał  wszystkich  zebranych,  a  następnie  stwierdził  kworum  i 

prawomocność obrad na podstawie listy obecności,  która stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

     Załącznik nr 1 

Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji Rady Miejskiej w Żarowie uczestniczyło 15 

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

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

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

Renata Dawlewicz. 

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 jest prośba pana Burmistrza o przyjęcie do 

porządku  obrad  czterech  projektów  uchwał,  związanych  z  planami 

zagospodarowania  przestrzennego  i  oddał  głos  Burmistrzowi  Leszkowi 

Michalakowi. 

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  te  materiały  spłynęły  w  ostatniej 

chwili,  warto jednak przyspieszyć ten proces uchwalania miejscowych planów, 

chodzi o wał w Krukowie, Pyszczyn, Łażany i na wniosek mieszkańców Krukowa 

plan zagospodarowania.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby wpisać do porządku obrad punkt 6, 

dotyczący  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru 

położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów, punkt 7, dotyczący miejscowego 
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planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi 

Pyszczyn, gmina Żarów, punkt 8, dotyczący miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi  Łażany,  gmina  Żarów  oraz 

punkt  9,  dotyczący  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, 

gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Kruków,  gmina  Żarów,  zatwierdzonego  uchwałą  nr  XLVIII/298/2006  Rady 

Miejskiej w Żarowie z dnia 16 marca 2006r.), a następne punkty pozostaną bez 

zmian. 

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  chce  zabrać  głos  w  tym 

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

przegłosowanie  zmienionego  porządku  obrad.  W wyniku  głosowania  przy  15 

głosach „za” radni  przyjęli zmieniony porządek obrad.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt. 1.  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci 

wodociągowej  z  przyłączami  w  Bożanowie  i  sieci  kanalizacji  sanitarnej  z 

przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów”. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Przedmiotowy projekt uchwały omówił  Burmistrz Leszek Michalak, a szczegóły 

omówiła  Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz, która wniosła autopoprawkę do 

projektu uchwały, dotyczącą kwestii zmiany kwoty dofinansowania oraz  transz 

pożyczki. 

Przedmiotowa autopoprawka projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

Złącznik nr 4

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna Agnieszka Szybalska – Góra  zapytała o podstawę prawną przy podjęciu 

tej uchwały, ponieważ działamy na podstawie art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych, w którym jest mowa o tym, że zaciągamy 
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pożyczkę  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska,  ale  ten  Wojewódzki 

Fundusz nie jest funduszem celowym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

jest funduszem celowym.

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała,  że  Wojewódzki  Fundusz Ochrony 

Środowiska jest funduszem celowym, a konkretnie FOŚ we Wrocławiu z siedzibą w 

Szczawnie Zdroju. Jest to oddział Wałbrzyski.

Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra  powiedziała,  że  w  ustawie  jest  jasno 

powiedziane: Państwowy Fundusz Celowy. A Wojewódzki Fundusz Celowy, podaj 

od  2010  roku  nie  jest  Państwowym  Funduszem  Celowym.  Tak  naprawdę  ta 

uchwała  powinna  być  podjęta  na  podstawie  art.  89,  a  w  przypadku  art.  89 

musimy uzyskać zgodę Regionalnej Izby Obrachunkowej, a tego tutaj nie ma.

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  zgodę  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej  na  zaciągnięcie  tego  kredytu  oczywiście  mamy,  było  to 

przedmiotem nadzoru RIO i nie było żadnych uwag odnośnie podstawy prawnej w 

tej uchwale i opinia też jest, do tej kwoty pierwotnej.

Radny Robert Kaśków zapytał o zmiany, w pierwszej uchwale było, że uzyskamy 

500 tys., a teraz jest 900 tys. Wiem, że w sumie się to domyka, ale co takiego 

uległo przyspieszeniu, że nagle z 500 tys. zł, które pozyskujemy rośnie kwota do 

900 tys.?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że chcemy wziąć więcej z Funduszu 

Wojewódzkiego,  ponieważ  z  BGK  dostaniemy  mniej  niż  te  75%,  które 

zakładaliśmy, a jest taka możliwość.

Radna Agnieszka  Szybalska  –  Góra  poprosiła  o  odpowiedź  na  piśmie  na  jej 

zapytanie.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała,  czy  radni  mogliby  dostawać  kolejne 

numery uchwał przy projekcie uchwały. 

Przewodniczący Rady powiedział,  że  pracownik Biura Rady pójdzie  sprawdzić 

jaki będzie kolejny numer uchwały.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.

Po  przerwie  Pani  Agnieszka  Szykowna  odpowiedziała,  że  kolejnym numerem 

uchwały będzie numer XLII/324/2013.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący 

obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.
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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 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała 

została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 5

Uchwała Nr XLII/324/2013

Pkt.  2. zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci 

kanalizacji  sanitarnej  z  przyłączami  w  Bożanowie  i  Wierzbnej  z  przesyłem  do 

Żarowa w Gminie Żarów” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówiła  Skarbnik  Gminy  Renata  Dawlewicz, 

która przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały, dotyczącą § 2 w kwestii 

zmiany spłat  kwoty  pożyczki  w latach 2013 i  2014.  W uzasadnieniu usunięto 

zdanie  dotyczące  refundacji  wydatków  inwestycyjnych  środków  unijnych  i 

nastąpiły zmiany w samej treści uzasadnienia w drugim akapicie, odnośnie kwot 

„w roku 2013 w wysokości 1.081.600 zł i w roku 2014 w wysokości 2.918.400 zł.”

Przedmiotowa autopoprawka projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

Złącznik nr 7

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  radni  mają  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. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały.  W  wyniku 

głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała 

została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 
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protokołu.

       Załącznik nr 8

     Uchwała Nr XLII/325/2013

Pkt.  3.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Żarów.  Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówiła  Skarbnik  Gminy  Renata  Dawlewicz, 

która przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały, dotyczącą zmiany dwóch 

pierwszych projektów uchwał, w związku z czym należało dokonać zmiany WPF po 

stronie dochodów ze sprzedaży, przychodów i rozchodów oraz objaśnienia wartości 

przyjętych  w  WPF.  Przedmiotowa  autopoprawka  projektu  uchwały  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Złącznik nr 10

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  radni  mają  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. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały.  W  wyniku 

głosowania przy 11 głosach „za”, 4 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała 

została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 11

Uchwała Nr XLII/326/2013

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 12

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówiła  Skarbnik  Gminy  Renata  Dawlewicz, 

która  przedstawiła  autopoprawkę  do  projektu  uchwały,  dotyczącą  zmiany 

pierwotnego projektu uchwały w § 1, § 3, § 4, § 5 i § 7, § 7 został zastąpiony § 8, § 

8 został zastąpiony § 9, a § 9 - § 10, nastąpiły zmiany w uzasadnieniu oraz w 

załącznikach. Przedmiotowa autopoprawka projektu uchwały stanowi załącznik do 
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niniejszego protokołu.

Złącznik nr 13

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna Halina Lewandowska zapytała, o zwiększenie planu wydatków na wniosek 

Dyrektor Gimnazjum w Żarowie, ze względu na konieczność urealnienia planów, o 

co chodzi?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  jest  to  zwiększenie  kwoty  na 

wynagrodzenia  na wniosek Dyrektora Gimnazjum, ponieważ te  plany są ciągle 

niewystarczające, przyszły zobowiązania, które obciążyły budżet bieżącego roku, w 

związku z tym jest konieczność zwiększenia tego planu.

Radny Robert Kaśków zapytał, czy są to zobowiązania pracownicze?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że są to zobowiązania niewymagalne, 

które obciążyły budżety szkół, takie jak Zusy, podatki itp. 

Radna Halina Lewandowska zapytała, o zwiększenie planu wydatków Urzędu w 

związku  z  otrzymanymi  od  lokalnych  przedsiębiorców  i  innych  podmiotów 

darowiznami przeznaczonymi na działania prowadzone przez Młodzieżową Radę 

Miejską w Żarowie na rzecz dzieci z terenu Gminy, kto tą darowiznę złożył?.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że cały szereg przedsiębiorców.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, o zwiększenie na poprzedniej sesji kwoty 87.000 

zł  na  wynagrodzenia  osobowe  dla  pracowników Gimnazjum,  zgłoszonego  przez 

panią Dyrektor szkoły, a teraz jest zwiększenie o 12.000 zł, pan Burmistrz mówił, 

że związane jest to m.in. z odejściem osób na urlop zdrowotny, ile osób odeszło na 

urlop zdrowotny?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  dyrektorzy  szkół  muszą  tak 

gospodarować pieniędzmi, aby im starczyło, tak aby był prawidłowy budżet, ale w 

tej chwili doszły zobowiązania z płatnością tegoroczną, w tej chwili są uzupełniane 

te drobne luki, które pozostały jeszcze na koniec roku. I tego typu operacji jeszcze 

parę będzie.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra  zapytała na temat basenu przyszkolnego, 

plan zmniejszamy o kwotę 1,4 mln, a w 2014 roku nie zwiększamy, czyli temat 

odpuszczamy?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  nie,  po  spotkaniu  z  panem 
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Marszałkiem jest wiadomo, co do finansowania w następnym roku. Od 2008 roku, 

kiedy był jedyny nabór gminny, kiedy do zakończenia mistrzostw świata w piłce 

nożnej nie było żadnego finansowania z totalizatora, to praktycznie w tym roku 

otworzyły się pierwsze pieniądze i mamy nadzieję, że jak najszybciej uda się to 

zrobić.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, odnośnie basenu te 108 tys., które jest w tym 

roku wydatkowane, to na co?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  sukcesywnie,  co  roku  z  dwóch 

powodów prowadzimy te inwestycje, tam odbywają się zajęcia dla dzieci, dla UTW, 

w ciągu trzech lat zostały uruchomione trzy  pomieszczenia, które zostały zrobione 

i w nich odbywają się zajęcia.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący 

obrad zamknął dyskusję i 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 11 głosach „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” uchwała 

została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 14

Uchwała Nr XLII/327/2013

Pkt  5.  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  opracowania  i  wdrażania  Planu 

gospodarki niskoemisyjnej. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 15

Przewodniczący Rady oddał głos  Panu Burmistrzowi Leszkowi Michalakowi, 

który omówił projekt uchwały i w związku z tym projektem zaprosił radnych do 

obowiązkowego udziału w szkoleniu.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący 

obrad zamknął dyskusję.

Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały,  w  wyniku 
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którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach „za”,  0  „przeciw”,  0 

„wstrzymujących  się” podjęła  przedmiotową  uchwałę.  Przedmiotowa  Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 16

 Uchwała Nr XLII/328/2013

Pkt  6.  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru 

położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów.  Projekt przedmiotowej uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 17

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówił  Burmistrz  Leszek  Michalak,  który 

zaproponował  dwie  autopoprawki.  Dotyczą  one  nagłówka  projektu  uchwały 

zamiast „Burmistrza Miasta Żarów” ma być „Rady Miejskiej w Żarowie” oraz § 2 

ust. 4 pkt. 1 i 2, który ma brzmieć: „Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1)  tereny  oznaczone  symbolami:  1RM/MN,  2RM/MN oraz  1EE  położone  są  w 

obszarze  obserwacji  archeologicznej  -  OW  dla  nowożytnego  siedliska  wsi  o 

średniowiecznej metryce,

2) na obszarze objętym planem odkryte podczas prac ziemnych przedmioty, co do 

których istnieje przypuszczenie, iż są zabytkami, objęte są rygorami prawnymi 

wynikającymi z przepisów odrębnych.” 

W § 3 Burmistrz Leszek Michalak zaproponował wpisanie 1%.

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.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Pan  Tadeusz  Dalgiewicz powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała 

pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały 

ze zmianami zaproponowanymi przez Burmistrza. W wyniku głosowania przy 15 

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 18
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Uchwała Nr XLII/329/2013

Pkt. 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w obrębie  wsi  Pyszczyn,  gmina  Żarów. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 19

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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,  w  wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

                        Uchwała Nr XLII/330/2013

Pkt. 8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w  obrębie  wsi  Łażany,  gmina  Żarów. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 21

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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,  w  wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  0 
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„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

                        Uchwała Nr XLII/331/2013

Pkt.  9.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  dla  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi  Kruków,  gmina  Żarów 

(zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków, gmina 

Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/298/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z 

dnia  16  marca  2006r.). Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 23

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 wnioskodawcy sami płacą za planistę?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  tak,  że  oni  sami  zatrudniają 

planistę,  naszym  obowiązkiem  jest  przyjąć  i  poprowadzić.  Trwałoby  to  dłużej, 

gdybyśmy my zbierali wnioski, natomiast wnioskodawcy chcieli jak najszybciej. W 

tym  momencie  te  plany  mogą  wejść,  my  te  pieniądze  oddajemy  na  etapie 

rozliczenia rent planistycznych.

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,  w  wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

                        Uchwała Nr XLII/332/2013

Ad. IV.  Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, 
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tj.  do  sprawozdania  z  działalności  Burmistrza  Miasta  Żarów.  Sprawozdanie 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 25

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania?

Radny  Robert  Kaśków zapytał,  o  zarządzenie  Burmistrza  Miasta  Żarów  w 

sprawie  odpłatnego  nabycia  na  własność  Gminy  Żarów  nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów, w granicach 

WSSE Podstrefa Żarów, czy to jest kontynuacja, jeżeli chodzi o Mrowiny?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  to  są  działki  między  zakładem 

Daicel, a Electroluxem.

Radny Tadeusz Reruch zapytał o prace związane z rozpatrzeniem wniosków o 

przydział lokalu mieszkalnego z komunalnego zasobu Gminy Żarów, ile wpłynęło 

wniosków?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że wniosków wpłynęło bardzo 

dużo, ok. pięćdziesięciu wniosków.

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. Radna Urszula Ganczarek zwróciła się z prośbą o podwyższenie kaucji z tytułu 

wynajęcia świetlicy wiejskiej, m.in. w Bukowie, ponieważ gdy są duże szkody po 

zabawach i innych imprezach, to kaucja w wysokości 250 zł, czy 280 zł w żaden 

sposób nie pokrywa szkód, później są trudności z wyegzekwowaniem naprawy, a 

jeżeli  ta  kaucja  będzie  wyższa  to  nie  będzie  żadnego  problemu,  wynajmiemy 

specjalistę, który naprawi wyrządzone szkody.

2.  Radna  Urszula  Ganczarek powiedziała,  że  gdy  wyjeżdżamy  z  Żarowa  w 

kierunku Łażan  po  lewej  stronie,  zaraz  za  byłym budynkiem hotelu,  tam jest 

zakrzaczenie, jak były liście, to nie było tego widać, a teraz, gdy liście opadły widać 

składowisko  śmieci.  Radna  poprosiła  o  wycięcie  tych  krzaków,  to  może  wtedy 

ludzie nie będą wyrzucać tam śmieci.
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3. Radny Tadeusz Reruch  zapytał,  w związku z  przeniesieniem targowiska w 

Żarowie w kierunku przejazdu na Piotrowice, czy  można tam wysypać niesort, bo 

jest błoto. 

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  odpowiedział,  że  tam jest  kostka  brukowa.  W tym 

miejscu, gdzie  stoją ludzie,  to nie  powinni  tam stać.  Wskazałem im miejsce w 

części środkowej, gdzie mogą stać, tam jest utwardzone podłoże.

4. Radny Tadeusz Reruch złożył interpelacje w sprawie znaku drogowego, który 

jest  umiejscowiony  tuż  za  przejazdem kolejowym w kierunku Piotrowic  na  ul. 

Wiejskiej, jest to znak który mówi o zakazie wjazdu samochodów powyżej 3,5 tony. 

Ta ulica stała się teraz ulicą ruchliwą, jeżdżą tamtędy tiry, które jadą na strefę. 

Radny poprosił, aby ten znak przesunąć wcześniej.

5.  Radny Tadeusz  Reruch  złożył  interpelację  o  wystąpienie  do  Starostwa 

Powiatowego o wykonanie chodnika, czy ciągu pieszego na ul. Wiejskiej w Żarowie, 

ponieważ jest tam bardzo duży ruch samochodowy.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że przez wiele lat  zabiegaliśmy, aby 

ulica Wiejska i przykrycie rowu weszły w plan inwestycyjny. Natomiast w pierwszej 

kolejności robimy tam, gdzie odbywa się transport kruszyw z kopalń.

6.  Radna  Halina  Lewandowska złożyła  interpelację  na  temat  remontu  ulicy 

Bocznej w Mrowinach oraz postawienie na tej ulicy dwóch lub trzech lamp.

7. Radna Halina Lewandowska zapytała, jaka jest stawka podatku rolnego?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że stawka jest obniżona.

8.  Radna  Halina  Lewandowska powiedziała,  że  otrzymała  odpowiedź  na 

zapytanie,  dotyczące   zwiększenia  planu  wydatków  Gimnazjum  w  Żarowie  w 

rozdziale  80110  w  §  4010  o  kwotę  87.440  zł  (wynagrodzenia  osobowe 

pracowników) i zapytała, jaka kwota dotyczyła wynagrodzenia nauczyciela, a jaka 

zaległości  ubiegłorocznych,  czego  dotyczą  i  czy  są  to  zobowiązania  na 

wynagrodzenia?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że część faktur, które są wystawiane w 

miesiącu  grudniu,  stanowią  normalne  obciążenie  nieprzeterminowane  roku 
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następnego, część faktur za które nie jesteśmy w stanie zapłacić jeszcze w grudniu 

tym  samym  Dyrektorzy  dostają  do  spłacenia  w  styczniu,  potem  mają  tak 

stymulować swoimi budżetami, jakie mają uchwalane na wydatki planowane.

9.  Radna  Halina  Lewandowska zapytała,  ile  Gmina  dostała  z  tytułu  dotacji 

przedszkolnej i na co zostały przeznaczone? Ile i na co każda placówka, która ma 

dzieci w wieku przedszkolnym dostała i na co dokładnie wydała dotację, co do 

złotówki. Jaki zakres dotacji organizuje zajęcia dodatkowe?

10. Radna  Halina  Lewandowska wróciła  do  odpowiedzi  na  jej  interpelację, 

dotyczącą obsługi przez radców prawnych Urzędu i zapytała, czy w 2012 roku na 

obsługę prawną był ogłoszony przetarg? Czy na ostatnią obsługę było zapytanie 

ofertowe? Dlaczego zawarto dwie umowy na 2013 rok, skoro obsługuje nas jedna 

kancelaria?

11.   Radna  Halina  Lewandowska  zapytała  na  temat  Gazety  Żarowskiej,  o 

całkowity  roczny koszt,  jaki  ponosimy dla  firmy Mediator  i  czy  było  zapytanie 

ofertowe oraz jakie są koszty kolportażu gazety?

Więcej  interpelacji,  wniosków i  zapytań  radnych nie  było  więc  Przewodniczący 

Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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

dniu 14 listopada 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.

Burmistrz  Leszek  Michalak poinformował  radnych,  że  Spółdzielnia 

Mieszkaniowa  ma  obowiązek  składania  deklaracji  o  wysokości  opłat  za 

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  a  nie  poszczególni  lokatorzy  oraz 

odczytał rozstrzygnięcie Wałbrzyskiego Kolegium Odwoławczego w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:
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1. Przewodniczący Rady przedstawił informację o realizacji zadań oświatowych w 

Gminie Żarów w roku szkolnym 2012/2013.

2. Przewodniczący  Rady przedstawił  postanowienie  WSA  we  Wrocławiu  o 

podjęciu  zawieszonego  postępowania  sądowoadministracyjnego  w  przedmiocie 

studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 

Żarów.

3.  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  z  Wojewódzkiego  Sądu 

Administracyjnego – odpis prawomocnego postanowienia wraz z uzasadnieniem w 

sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Świdnicy na § 2 i § 3 Uchwały Rady 

Miejskiej w Żarowie nr XI/9/2002.

4.  Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  od  mieszkanki  Żarowa,  odnośnie 

ogródków działkowych i hodowli kotów.

5.  Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  z  WSA  we  Wrocławiu  dotyczące 

posiedzenia sądu, w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady 

Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  23  maja  2013r.  w przedmiocie  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.

6.  Przewodniczący  Rady  odczytał  pismo  Polki  z  Kazachstanu,  która  prosi  o 

przyjęcie jej, jako mieszkańca do gminy Żarów.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że ta pani była u niego przedstawiła jak 

wygląda jej życie, ma syna, który jeszcze nie ma 5 lat i jej bardzo by zależało, żeby 

chodził z dziećmi od przedszkola. Dzisiaj z rejonu Kazachstanu mamy 2 osoby z 

trzech, z czego jedna córka wyszła za mąż i mieszka w Warszawie. Dalibyśmy radę 

znaleźć jakiś pokój z kuchnią, jeżeli chodzi o miejsce pracy, to któryś zakład na 

pewno  pomoże.  Jeżeli  państwo  dzisiaj  przedstawią  taką  wolę,  to  jesteśmy 

zobowiązani przygotować taki projekt uchwały Radzie.

Sekretarz Sylwia Pawlik dopowiedziała, że wszystkie dokumenty potwierdzające 

jej  polskie  pochodzenie  ma  z  konsulatu  i  przyrzeczenie  otrzymania  wizy 

repatriacyjnej, aby otrzymać taką wizę muszą być spełnione dwa warunki: musi 

być  to  zaproszenie  w  tym  przypadku  jest  to  uchwała  Rady  Gminy,  w  tym 

zaproszeniu  musi  być  również  zapewnienie  mieszkania  i  pracy.  W  momencie, 
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kiedy  to  zostanie  dopełnione  ta  Pani  może  starać  się  o  otrzymanie  tej  wizy, 

ponieważ wszystkie inne przesłanki  są już spełnione, wszystkie dokumenty już 

posiada. 

Przewodniczący Rady powiedział, że jest wola Rady, aby przygotować stosowny 

projekt uchwały w tej sprawie.

7. Przewodniczący Rady  przedstawił konkurs nt. „Sportowych indywidualności 

Gminy Żarów”. Zgłaszanie kandydatów odbędzie się do 15.01.2014 roku.

Ad VII. Zakończenie obrad XLII 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 5 grudnia 2013 roku, 

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

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