
Protokół Nr XLIV/2014

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 6 lutego 2014 roku

Rozpoczęcie:  godz. 11:00

Zakończenie: godz. 14:10

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XLIV  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.

Nieobecny na początku obrad był radny Tadeusz Dalgiewicz, który usprawiedliwiał 

u Przewodniczącego Rady swoje spóźnienie.

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? 

Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu,  natomiast  o  głos  poprosił  Burmistrz  Leszek 

Michalak, który zawnioskował, aby do porządku obrad dodać punkt  dotyczący 

rozpatrzenia  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany Uchwały  Nr  VI/37/99 Rady 

Miejskiej  w Żarowie z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie likwidacji  Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żarowie w celu zawiązania spółek z 

ograniczoną  odpowiedzialnością,  w  związku  z  tym,  że  Zakład  w  różnych 

dokumentach ma różną nazwę. Ta uchwała ma na celu ujednolicenie nazwy.
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Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  są  uwagi?  Uwag  nie  było,  wobec  czego 

Przewodniczący zaproponował, aby przegłosować, czy przyjąć do porządku obrad 

w/w projekt uchwały, jako punkt 21. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” 

radni przyjęli do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

VI/37/99  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  10  marca  1999  roku  w  sprawie 

likwidacji  Zakładu Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Żarowie  w celu 

zawiązania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Następnie Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  przegłosowania  zmienionego 

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

poszerzony porządek obrad o dodanie punktu 21.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. zaproszenia do Gminy Żarów rodziny narodowości polskiej – repatriantów z 

Republiki  Kazachstanu. Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówił  Burmistrz  Leszek  Michalak, który 

powiedział, że ostatnia repatriacja miała miejsce u nas w Gminie przed 17 lat, 

kiedy  do  Gminy  zaproszeni  zostali  Państwo  Marczenko.  Pani,  która  ma  być 

zaproszona  jest  spokrewniona  z  rodziną  Marczenko,  dlatego  też  będzie  mogła 

liczyć na ich wsparcie. W uchwale Rady Miejskiej są podniesione dwa aspekty: 

kwestia zapewnienia lokalu mieszkalnego oraz pomoc w zatrudnieniu lub podjęciu 

działalności gospodarczej, w obydwu przypadkach, jako Gmina jesteśmy w stanie 

się z tego wywiązać.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Głos zabrała Pani Janina Marczenko, która powiedziała parę słów o tej rodzinie.

Radna  Halina  Lewandowska powiedziała,  że  ci  ludzie  wywiezieni,  sybiracy 

przeżyli  straszną  gehennę,  gdzie  była  bieda  i  głód,  mamy  szczęście,  że  nasi 

dziadkowie stamtąd wrócili, bo gdybym ja tam została, to byłabym szczęśliwa, że 

ludzie chcą do mnie rękę wyciągnąć.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra powiedziała, że ma prośbę do radnych, aby 

wokół  historii  pani  Galiny  tworzyć  taki  dobry  PR.  Chodzi  o  odzew  społeczny 
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mieszkańców  Żarowa,  bo  w  tym  momencie,  kiedy  pojawiło  się  ogłoszenie  z 

informacją  o  projektach uchwał,  które  będziemy podnosić  na sesji,  kilka osób 

zadało mi takie pytanie co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy czekają w kolejce na 

przydział mieszkania. 

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  to  jest  odruch  serca,  a  z  mieszkańcami 

możemy zrobić spotkanie zaprosić ich tutaj i  porozmawiać, a w tym momencie 

mówienie o mieszkaniu dla nich jest niestosowne.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że poznał Państwa Marczenko 17 lat temu, 

pracował z panem Marczenko, którego w pracy wszyscy polubili, uczył się języka 

polskiego,  był  bardzo  pracowity.  Zaaklimatyzowali  się  państwo  bardzo  dobrze, 

jeżeli chodzi o to mieszkanie, które Gmina przeznaczyła dla państwa, to sami je 

wykańczali, dużo rzeczy sami porobili i nie stwarzali nigdy problemów.

Radna Urszula Ganczarek przypomniała, że jest to rodzina narodowości polskiej i 

naszym moralnym obowiązkiem jest pomoc każdej rodzinie, która chciałaby wrócić 

do Polski, bo nie z własnej woli znaleźli się w tym miejscu w którym są obecnie. To 

czy  mamy mieszkania,  czy  nie  to  nie  powinniśmy się  tym zajmować,  ani  tego 

roztrząsać.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, czy dzisiaj na 100% ta rodzina ma 

zagwarantowane mieszkanie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli będziemy znali datę przyjazdu, 

to przeznaczymy mieszkanie. Nie chciałbym robić takiej sytuacji, że nie wiemy ile 

jeszcze potrwają procedury i trzymać mieszkanie przez np. pół roku. My mówimy o 

pokoju z kuchnią, o tej wielkości, z tym na prawdę nie powinno być problemu. 

Zresztą to, że mają tutaj rodzinę najbliższą to przez miesiąc dwa czy trzy będą 

mieli się u kogo zatrzymać.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra powiedziała,  że  w pełni  zgadza się,  że tą 

rodzinę  trzeba  sprowadzić,  ale  chodzi  jej  o  to  aby  ta  rodzina  była  w  200% 

zabezpieczona przez nas.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że będzie zabezpieczona też od strony 

nauki języka polskiego, które jest bardzo ważne, bo to dziecko trzeba wprowadzić, 

mama mówi po polsku, ale chłopiec nie zna dobrze języka polskiego. 

Radny Robert Kaśków powiedział, że od samego początku deklarował, że pomysł 

popiera i uważa za bardzo dobry i podtrzymuje swoją opinię. Wie, że nie jesteśmy 
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w  stanie  zadowolić  wszystkich,  ale  tak  jak  powiedziała  pani  Ula  mamy  swój 

moralny  i  historyczny  obowiązek,  ciąży  na  nas  odpowiedzialność  za  naszych 

współrodaków i warto takie gesty wykonywać.

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 4

Uchwała Nr XLIV/342/2014

Po  przyjęciu  uchwały  Burmistrz  Leszek  Michalak  i  Przewodniczący  Rady 

przekazali na ręce pani Janiny Marczenko zaproszenie do osiedlenia się w Gminie 

Żarów dla pani Galiny Malinowskiej i jej syna Władimira.

Pkt  2.  uchwalenia  wieloletniego  programu  osłonowego  w  Gminie  Żarów  w 

zakresie dożywiania uczniów i dzieci w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

na  lata  2014-2020. Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Przedmiotowy projekt uchwały omówił  Burmistrz Leszek Michalak,  powiedział 

także, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany podczas komisji ds. Sportu, 

Zdrowia i  Pomocy Społecznej.  Na sesji  była obecna Kierownik OPS Pani  Anita 

Denes – Ziemkiewicz, która przybliżyła szczegółowo projekt uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Sportu,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Mariusz 

Borowiec powiedział,  że Komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt 

uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

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

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6
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Uchwała Nr XLIV/343/2014

W trakcie obrad doszedł na sesję radny Tadeusz Dalgiewicz. 

Przewodniczący Rady powiedział, że od tej pory liczba Radnych uczestniczących 

w sesji wynosi 15 osób. 

Pkt  3.  podwyższenia  wysokości  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do 

przyznania  pomocy  w  zakresie  dożywiania  w  ramach  programu  wspierania 

finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania”  na lata 2014-2020. 

Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak i powiedział, 

że projekt uchwały był również szczegółowo omawiany podczas komisji ds. Sportu, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący  Komisji  ds.  Sportu,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Mariusz 

Borowiec powiedział,  że Komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt 

uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr XLIV/344/2014

Pkt 4. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na terenie 

Gminy Żarów. Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 9

Przedmiotowy projekt uchwały omówił  Burmistrz Leszek Michalak,  powiedział 

także, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany podczas komisji ds. Sportu, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej.
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Przewodniczący Rady otworzył  dyskusje  i  zapytał,  czy radni  mają pytania  do 

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Sportu,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Mariusz 

Borowiec powiedział,  że Komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt 

uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 10

Uchwała Nr XLIV/345/2014

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

Po  przerwie  Przewodniczący  Rady rozpoczął  procedowanie  kolejnego  punktu 

porządku obrad.

Pkt 5. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

Przedmiotowy projekt  uchwały  omówił  Burmistrz  Leszek Michalak,  następnie 

Skarbnik  Gminy  Renata  Dawlewicz  omówiła  wniesioną  autopoprawkę  do 

przedłożonego  projektu  uchwały.  Przedmiotowa  autopoprawka  do  projektu 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 12

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna Halina Lewandowska zapytała o zwiększenie planu wydatków na pokrycie 

kosztów  odsetek  od  planowanych  do  pozyskania  przychodów  ze  sprzedaży 

papierów  wartościowych  wyemitowanych  przez  Gminę,  czy  planujemy 

wyemitowanie obligacji w ramach obligacji?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że planujemy wyemitowanie obligacji 

w kwocie 1.400.000 zł.

Burmistrz Leszek Michalak  dopowiedział,  że budowa basenu przyszkolnego w 

Żarowie została przyjęta do realizacji w uchwale budżetowej wraz z wieloletnim 
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planem  realizacji  inwestycji  na  cztery  lata.  Tymczasem  zasady  totalizatora  są 

takie, że aby móc uzyskać środki m.in. trzeba ten okres skrócić do trzyletniego 

okresu  realizacji  2014,  2015,  2016,  stąd  też  skrócenie  wiąże  się  też  z 

przeniesieniem nakładów na poszczególne lata. Jeżeli będzie pozytywna decyzja o 

przyznaniu  nam  dotacji,  wówczas  zwrócimy  się  do  państwa  z  konkretnym 

projektem  uchwały,  żeby  podjąć  tą  uchwałę  o  wyemitowanie  konkretnych 

obligacji, które dzisiaj wskazujemy, że mogą być potrzebne.

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  o  zwiększenie  planu  wydatków  z 

przeznaczeniem  na  uzupełnienie  oświetlenia  ulicznego  w  miejscowościach  na 

terenie gminy, co planujemy i czego ma to dotyczyć?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  że są to różnego rodzaju zgłoszenia 

sołeckie. Powstają nowe miejsca, gdzie są nowi mieszkańcy gminy, część środków 

zostało przewidzianych w ramach funduszów sołeckich, te środki są łączone, tam 

wszędzie, gdzie jest to możliwe i gdzie będą uzgodnienia, to będziemy chcieli to 

ludziom umożliwić. W pierwszej kolejności fundusze sołeckie na pewno tak, a cała 

reszta, jak damy radę.

Radny  Robert  Kaśków  zapytał  w  sprawie  deficytu  budżetowego,  który  się 

zwiększa z 2 mln do prawie 6 mln, co na to RIO, czy jest opinia w tej sprawie, czy 

nie ma takiego obowiązku?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz  odpowiedziała,  że  deficyt  ma  związek  m.in.  z 

operacjami, które planujemy wykonać na wyprzedzające finansowanie. RIO zawsze 

wydaje opinie po uchwale budżetowej na temat możliwości realizowania deficytu 

budżetowego.

Radny Robert Kaśków  zapytał o areał działek, o których pan Burmistrz mówił 

wcześniej, które chcemy nabyć od przedsiębiorców.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest łącznie 4 ha.

Dalszych  głosów  w  dyskusji  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 obrad przeszedł do głosowania projektu uchwały ze zgłoszonymi 

przez panią Skarbnik zmianami. W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 3 

„przeciw”  i  1  „wstrzymującym  się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa 

7



uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 13

Uchwała Nr XLIV/346/2014

Pkt.  6.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 14

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówiła  Skarbnik  Gminy  Renata  Dawlewicz, 

która  omówiła  autopoprawki  przedstawione  radnym  do  projektu  uchwały. 

Przedmiotowa autopoprawka wraz z załącznikiem stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 15

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy już został podsumowany rok 2013?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że jeżeli chodzi o dochody, to jest w 

tym  momencie  ponad  38  mln.  Natomiast  cały  czas  spływają  sprawozdania  z 

urzędów skarbowych i  będą spływać do czasu sporządzenia sprawozdań do 28 

lutego, więc ta kwota może ulec zmianie.

Radny  Tadeusz  Reruch  zapytał,  czy  kwota  85.000  zł,  to  kwota  łączna 

kompleksowa na wykonanie skateparku, czy to część pieniędzy na wykonanie tego 

wkładu betonowego, bo na ten rok przewidzianych jest 46.000 zł?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to kwota roku ubiegłego i tam 

są ci darczyńcy, którzy już wystąpili i płyta jest wykonana. Mamy przyjęty wniosek 

z niepotwierdzonym finansowaniem na zakup urządzeń, ze swojej strony jeżeli nie 

pozyskamy  darczyńców,  będziemy  chcieli  dołożyć  parę  złotych  na  wykonanie 

kostki,  chodników  i  wykonanie  tego  typu  rzeczy,  aby  ten  obiekt  mógł 

zafunkcjonować. Natomiast jeżeli te firmy, które zadeklarowały wpłacą, to z naszej 

strony koszt nie wystąpi.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że do tego ustosunkowuje się pozytywnie, ale 

nie  w tym czasie,  nie  w tym roku,  uważa,  że  warto te  pieniądze  przeznaczyć, 

dofinansować do Służby Drogowej Powiatu, aby wykonać ten odcinek chodnika i 

położyć dywanik na przejściu betonowym, w związku z zamknięciem alejki przez 

ogródki działkowe.
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że darowizna jest z przeznaczeniem na 

konkretną rzecz i nie można tego przesuwać na coś innego.

Radny  Tadeusz  Reruch  zapytał  w  związku  ze  skróceniem  czasu  wykonania 

basenu  przyszkolnego  do  2017r.,  czy  planowana  kwota  1.800.000  zł  będzie 

wykorzystana w tym roku?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli dostaniemy potwierdzenie, to 

jest to jeden z wymogów totalizatora 20% pierwszy rok, 20% drugi i 60% trzeci 

rok. Wykonawca jest i realnie można zacząć pracę.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra powiedziała, że w 2013 roku posiłkowaliśmy 

się emisją papierów wartościowych na poziomie ponad 10.000.000 zł teraz znowu 

będą planowane obligacje do wyemitowania, już prawie 6.000.000 zł jesteśmy na 

deficycie, na dzień dzisiejszy jest luka w 2014 roku. Zostawiamy budżet, my jako 

Rada i pan, jako Burmistrz następnej ekipie i bardzo dobrze że są wybory, bo chcę 

powiedzieć,  że  ma  pan  kontrkandydata  na  dzień  dzisiejszy  i  jest  nim  pani 

Katarzyna Potoczna. 

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  to  nie  czas  i  nie  miejsce  na  robienie 

kampanii wyborczej.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra  odpowiedziała, że chciała zauważyć jedną 

rzecz, tak naprawdę to Rada Miejska podejmuje decyzje, pan Burmistrz tylko ją 

przedstawia. Ja nie podniosę dzisiaj ręki, jak i od kilku razy wstecz za Wieloletnią 

Prognozą Finansową.

Dalszych 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 

ze zgłoszonymi przez panią Skarbnik zmianami. W wyniku głosowania przy 11 

głosach  „za”,  3  „przeciw”  i  1  „wstrzymującym  się”  uchwała  została  przyjęta. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 16

Uchwała Nr XLIV/347/2014

Pkt 7. zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi  w  drodze  inkasa,  wyznaczenie  inkasentów  oraz 
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wynagrodzenie za inkaso.  Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 17

Przedmiotowy projekt  uchwały  omówił  Burmistrz  Leszek Michalak  i  poprosił, 

aby wykreślić w uzasadnieniu w pierwszej linijce „zmiana inkasenta w Sołectwie 

Wierzbna”  i  w  ostatniej  linijce  po  słowie  Mikoszowa  dopisać  „i  Wierzbna”,  z 

przecinkiem przed Mikoszowa.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy nie powinniśmy w projekcie uchwały w 

tabeli ująć Wierzbna?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie, ponieważ ten pan wahał się do 

samego końca i też nie wiedziałem, czy zaproponować państwu Wierzbną, czy nie, 

teraz wiemy, że nie, taka deklaracja jest na dzisiaj. Może się zdarzyć, że ktoś z 

którejś wioski zaproponuje, że chce być inkasentem i zaproponuję wtedy państwu 

zmianę. Na ten moment mamy taki stan faktyczny.

Pytań  nie  było  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do 

głosowania przedmiotowego projektu uchwały, w wyniku którego Rada Miejska w 

Żarowie  przy  15  głosach „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się” podjęła 

przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

        Załącznik nr 18

 Uchwała Nr XLIV/348/2014

Pkt 8.  wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

„Termy Żarów” w Żarowie. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Załącznik nr 19

Przedmiotowy projekt omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały?                       

Radna Halina Lewandowska zapytała,  w związku z  istnieniem tej  Spółki,  czy 

Gmina ponosiła jakieś koszty?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  sama  działalność  Spółki  była 
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zerowana.

Radny  Tadeusz  Reruch  zapytał,  jakie  koszty  ponosił  Urząd  w  związku  z  tą 

Spółką?  Czy  sama  likwidacja  Spółki  wiąże  się  z  jakimś  finansowym 

sprawozdaniem?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to są koszty znaczków skarbowych 

itp. Sprawozdanie finansowe jest zerowe.

Dalszych pytań nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania, w 

wyniku którego Rada Miejska w Żarowie przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw”, i  1 

„wstrzymującym się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Uchwała Nr XLIV/349/2014

Pkt 9.  podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w 

ramach  Aglomeracji  Wałbrzyskiej. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

Przedmiotowy projekt omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały?                       

Radna  Halina  Lewandowska powiedziała,  aby  do  materiałów  nie  dołączać 

załączników, których nie da się odczytać.  

Przewodniczący Rady powiedział, że załącznik był skserowany z kserokopii, kiedy 

była  możliwość  jego  poprawy,  to  radni  otrzymali  już  załącznik  w czytelniejszej 

wersji. 

Radny Tadeusz Reruch  zapytał, co już jest realizowane w ramach Aglomeracji 

Wałbrzyskiej?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  m.in.  aktualizacja  dokumentacji 

strategii wydawanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, udział w 

negocjacjach dokumentu Strategia ZIT z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Dolnośląskiego, udział w konsultacjach społecznych Strategii ZIT, to są te rzeczy, 

które już się dzieją na podstawie działań, do których dołączaliśmy. Oprócz tego 

powołane są zespoły tematyczne, w których uczestniczę ja, zastępca Burmistrza i 

pan Przemysław Sikora.
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Dalszych pytań nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania, 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 22

Uchwała Nr XLIV/350/2014

Pkt.  10.  zatwierdzenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń 

wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Zakładu 

Wodociągów i  Kanalizacji  w Żarowie  Spółka  z  o.o.  na  lata  2014-2016.  Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna Halina Lewandowska zapytała, ile było awarii w roku 2012, 2013 i już w 

2014 roku i ile kosztowały Zakład Wodociągów? Radna opowiedziała o sytuacji, 

jaka miała miejsce w ostatnich dniach w Mrowinach, w związku z awariami rury. 

Radna powiedziała,  że ten projekt dla niej  jest  nie  do przyjęcia,  ponieważ pan 

Prezes ZWiK zna sytuację.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że odpowiedź zostanie przygotowana w 

oparciu o materiały źródłowe Wodociągów.

Przewodniczący Rady powiedział do radnej Haliny Lewandowskiej, że materiały 

na sesję zostały przygotowane w środę, czy w czwartek, a awaria zaczęła się od 

piątku, pan Prezes Wodociągów nie mógł tego przewidzieć, że za dwa dni będzie 

awaria.

Radna Halina Lewandowska powiedziała, że ten przypadek, o którym powiedziała 

wcześniej,  był  tylko  dla  przykładu,  jaki  koszmar  ostatnio  przeżyli  mieszkańcy. 

Mieszkańcy są źli i powiedzieli, że nawet za wodę przestaną płacić, za to co się u 

nich dzieje. Radna powiedziała, że tu nie chodzi o to, że pan Prezes nie uwzględnił 

tego  ostatniego  tygodnia  awarii,  tylko  chodzi  o  to,  że  te  awarie  są  w  bardzo 

ogromnej ilości rok w rok. Rok w rok rury nam strzelają co 5 metrów, co trzy 

metry proszę zapytać pracowników oni już sami mówią, że nie mają jak tego łatać. 

Poza tym rury azbestowo – cementowe  mają gwarancję na 10 do 20 lat, a one 
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mają grubo ponad 50 lat. Pan Prezes wie o tym, gdzie są jakie rury i należy to 

ująć, tym bardziej, że są ze środków zewnętrznych dofinansowania do wymiany 

rur azbestowych.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ci z państwa którzy uczestniczyli w 

szkoleniu mieli z pierwszej ręki informacje o możliwościach pozyskania środków 

m.in. w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej, jednoznacznie wśród trzech głównych 

priorytetów jest budowa kanalizacji  i  zamierzamy z tego korzystać.  Jeden z 25 

wniosków  złożonych  dotyczy  kwot  przeznaczonych  na  budowę  kanalizacji. 

Materiały przygotowane przez pana Prezesa znajdują państwo pod pozycją awarie 

w poszczególnych latach, planowane wydatki na poziomie 0,5 mln zł i to są dwie 

zupełnie  różne  rzeczy,  czyli  środki  unijne,  które  zostały  przygotowane,  środki, 

które będziemy aplikować z chwilą uruchomienia naboru. Kolejność realizacji jest 

opisana przez pana Prezesa i jest Wierzbna z posiadaną dokumentacją projektową. 

Na Łażany dokumentacja projektowa jest wraz z pozwoleniem na budowę, jeżeli 

chodzi  o  miejscowości  Mrowiny,  są  założenia  techniczno  –  ekonomiczne  do 

dokumentacji, kolejne miejscowości są przygotowywane do realizacji i te wszystkie 

miejscowości są ujęte w naszym wniosku wstępnie zaopiniowanym pozytywnie w 

najwyższej kategorii w ramach pozyskania środków z Aglomeracji.

Radny Robert Kaśków  powiedział,  że problem azbestowych rur jest palący od 

kilku lat i nie może być tak, że całym ciągiem, całymi dniami mieszkańcy nie mają 

wody, bo wkrótce my wszyscy będziemy mieli problem, naszym obowiązkiem jest 

nie sprzeczać się, tylko pomyśleć, jak załatwić problem. Radny zapytał, jaki jest 

plan i co można zrobić?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odczytał  informację  z  planu,  porządkowanie 

gospodarki  wodno-ściekowej  na  terenie  gminy  Żarów  zawnioskowane  ćwierć 

miliona złotych, opinia pozytywna z priorytetu drugiego, ale kiedy będzie realizacja 

to nie wiadomo.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że powinna być uwzględniona w punkcie stan 

sieci,  że  jest  wykazana  ta  sieć  azbestowa,  chociaż  w  opisie  stanu  sieci  i 

nieuwzględniona jest wymiana tej sieci, a trzeba liczyć się z tym, że awarie będą 

się powtarzały i koszty naprawy się nie zmniejszą.

Radna  Halina  Lewandowska  powiedziała,  że  jest  problem  od  wielu  lat, 

usłyszeliśmy od pana Burmistrza, że będą środki i zapytała, co z tym dalej? Co z 
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Mrowinami, bo u nas nie ma projektu, jak np. w Łażanach, była koncepcja przed 

wyborami robiona, ale nieskończona. Jakie szanse mają Mrowiny, żeby to zrobić?

Radny Robert Kaśków powiedział, że niewspomnienie o tak ważnym dokumencie 

strategicznym który planuje na dwa, czy trzy lata naszego działania jest dużym 

nieporozumieniem i nie satysfakcjonuje mnie wypowiedź, że czekamy na 10 mln z 

jakiś tam funduszów, jeśli nie ma pomysłu, nie ma projektu, to jest odkładanie 

sprawy. Nie chciałbym takiej odpowiedzi udzielić znajomym z Mrowin.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  w  punkcie  „3”.  Stan  posiadania  sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej są wodociągi, a w punkcie „b” wpisany jest podział 

sieci wodociągowej  w zależności od materiału z jakiego są wykonane.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  w  założeniach  technologiczno-

ekonomicznych  nie  ma  pozwolenia  na  budowę,  zgłoszone  jest  do  realizacji 

Wierzbna-Bożanów, zgłoszone są Łażany, gdzie jest pozwolenie na budowę, kolejną 

miejscowością są Mrowiny, które mają założenia technologiczno – ekonomiczne, 

następne nie mają nawet jeszcze tego. Termin realizacji jest zawsze uzależniony od 

możliwości  finansowania.  Państwo  jesteście  regularnie  przeciwko  temu,  żeby 

budować w oparciu o kredyty, więc przy takim założeniu przez kilkanaście lat, 

pewnie  nikt  palcem  nie  ruszy.  Natomiast  ja  jestem  innego  zdania,  że  należy 

pozyskiwać środki unijne nawet w sytuacji  takiej,  jeśli  mamy zaciągnąć kredyt 

żeby móc z niego skorzystać, tak żeby te pieniądze służyły naszym mieszkańcom. 

Tutaj się różnimy, nie rozumiem państwa pytania pod tym względem, bo chcecie, 

żeby budować coś co kosztuje kilka milionów, bez sięgania po pieniądze rzędu 

kilku milionów złotych, jak sobie to wyobrażacie, nie wiem.

Radna  Halina  Lewandowska  powiedziała,  że  nieprawdą  jest,  że  jesteśmy 

przeciwko kredytom, bo jak na razie za wszystkimi kredytami głosowaliśmy „za”. 

Radna powiedziała, że dziwi ją ten projekt, tym bardziej, że mamy tylko 1,5% rur 

azbestowych i nie wspominamy, że chcemy coś z tym zrobić. Mieszkańcy Mrowin 

wielokrotnie mieli obiecaną wymianę rur azbestowych, w Bożanowie już to mają za 

sobą i zamiast do Mrowin znów wrócono do Łażan.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że Wodociągi wymieniły około 300, 400m 

rur azbestowych na terenie Mrowin i stwierdzenie, że Mrowiny są pominięte jest 

nieprawdziwym twierdzeniem.  Jeszcze  raz  proponuję,  aby odczytać sobie  czego 

uchwała dotyczy, działań własnych zakładu. Obok działań własnych Zakładu jest 
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wniosek  złożony  przez  Gminę,  na  pozyskanie  środków  unijnych.  Zgodnie  z 

prawem  mogą  to  robić  wodociągi,  może  to  robić  Gmina.  W  sytuacji,  kiedy 

przekracza to możliwości Wodociągów pozostaje tylko Gmina.

Radny Robert Kaśków powiedział, że wypowiedź pana Burmistrza ma charakter 

manipulacyjny,  bo  odwracanie  odpowiedzialności  w  naszą  stronę,  to  jest  jak 

odwracanie karty, że rzekomo my jesteśmy przeciwko, chciałem przypomnieć, że w 

przypadku  tych  żywotnych  inwestycji,  które  służą  mieszkańcom  takim  jak 

wodociągi, kanalizacja zawsze jesteśmy „za”. Ja nie protestuję przeciwko temu, że 

akurat  jest  taka kolejność,  jaka jest,  ja  protestuję  przeciwko temu, że  nie  ma 

pomysłu, ani  nie ma odpowiedzi,  kiedy będą inwestycje  w Mrowinach robione. 

Odpowiedź  nie  jest  satysfakcjonująca,  bo  albo  pan  Burmistrz  nie  chce 

odpowiedzieć, albo te Mrowiny są panu jakoś niemiłe. Jeżeli jest tak, to się bardzo 

martwię.

Radna Halina Lewandowska  zapytała na jakim odcinku te 300, czy 400m rur 

wymieniono?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że na ulicy Kolejowej.

Radna Halina Lewandowska  powiedziała, że to się zgadza, to fakt, bo tam był 

remont ulicy.

W  trakcie  dyskusji  wyszedł  radny  Mariusz  Borowiec  i  radna  Kamila  Madej 

(pozostało 13 radnych ). Radni usprawiedliwiali swoje opuszczenie sesji.

Dalszych pytań nie  było  więc  Przewodniczący obrad  przeszedł  do  głosowania 

przedmiotowego  projektu  uchwały,  w  wyniku  którego  przy  9  głosach  „za”,  4 

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 24

Uchwała Nr XLIV/351/2014

Pkt. 11. zmiany Uchwały nr XXXIII/268/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 

maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Żarów. Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 25

Burmistrz  Leszek Michalak  powiedział,  że  wnosi  o  usunięcie  tego  punktu  w 
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sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/268/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 

maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Żarów i zadeklarował, że wróci on pod obrady na najbliższą sesję Rady, 

ponieważ nie odpowiada on oczekiwaniom wszystkich ludzi.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały został wycofany przez pana 

Burmistrza i jak wróci na najbliższą sesję, to odbędzie się komisja i będzie można 

zadawać pytania do przedłożonego projektu uchwały.

Radna Zuzanna Urbanik poprosiła o 5 minut przerwy. 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

Po  przerwie  Przewodniczący  Rady rozpoczął  procedowanie  kolejnego  punktu 

porządku obrad.

Radna Urszula Ganczarek w imieniu Sołtysa i Rady Sołeckiej zaprosiła radnych 

na Bal Sołtysa, który odbędzie się w dniu 01.03.2014r. w Bukowie, cena biletu 

wynosi 130 zł.

Pkt  12. przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  dla  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi  Kalno,  gmina  Żarów. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 26

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki.

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję nad projektem uchwały i  zapytał  czy 

radni mają pytania do tego projektu uchwały.

Radna Halina Lewandowska zauważyła błąd w § 1 jest napisane w obrębie wsi 

Pożarzysko, a w tytule jest w obrębie wsi Kalno. Zauważyła parę takich błędów w 

różnych  uchwałach  i  powiedziała,  że  z  tego  co  wie,  to  powinien  to  sprawdzić 

Sekretarz, a potem radca prawny i zapytała, czy pani Sekretarz czyta te projekty 

uchwał?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że nie zauważyła tych błędów.

Przewodniczący Rady powiedział, że tą uwagę pani Sekretarz przyjęła i baczniej 

będzie patrzeć na projekty uchwał.

W  trakcie  obrad  wyszedł  radny  Robert  Kaśków  (pozostało  12  radnych).  Rady 

usprawiedliwiał swoje opuszczenie sesji.

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

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 
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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 12 głosach „za”,  0  „przeciw”,  i  0 „wstrzymujących się” podjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 27

   Uchwała Nr XLIV/352/2014

Pkt  13. 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  stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 28

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki.

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

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 29

   Uchwała Nr XLIV/353/2014

Pkt  14. przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 30

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki.

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję nad projektem uchwały i  zapytał  czy 
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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 12 głosach „za”,  0  „przeciw”,  i  0 „wstrzymujących się” podjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 31

   Uchwała Nr XLIV/354/2014

Pkt  15. przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  dla  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi  Zastruże,  gmina  Żarów. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 32

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki.

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

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 33

   Uchwała Nr XLIV/355/2014

Pkt  16. przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie  miasta Żarów, gmina Żarów. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 34

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki.

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję nad projektem uchwały i  zapytał  czy 
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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 12 głosach „za”,  0  „przeciw”,  i  0 „wstrzymujących się” podjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 35

   Uchwała Nr XLIV/356/2014

Pkt  17. miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszarów 

położonych w obrębie wsi Gołaszyce, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 36

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki.

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała,  co  ze  sprawą  pana Rzepisko,  któremu 

zostało obiecane, że w planie zostanie ujęte?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki  odpowiedział,  że temat, który był z  panem 

Rzepiskiem, z tego co pamięta został chyba w zeszłym roku lub półtora roku temu 

raczej  załatwiony,  natomiast  to  dotyczy  całkiem  innego  terenu.  To  jest  po 

pierwsze,  a po drugie  w momencie  zaprzestania wydobycia  przez kopalnię  pan 

Rzepisko przestał się chyba tym tematem interesować.

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję nad projektem uchwały i  zapytał  czy 

radni mają pytania do tego projektu uchwały.

Dalszych 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 12 głosach „za”,  0  „przeciw”,  i  0 „wstrzymujących się” podjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 37
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   Uchwała Nr XLIV/357/2014

Pkt 18. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w  obrębie  wsi  Imbramowice,  gmina  Żarów. Przedmiotowy  projekt  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 38

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki.

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

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 39

   Uchwała Nr XLIV/358/2014

Pkt 19. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 40

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki.

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję nad projektem uchwały i  zapytał  czy 

radni mają pytania do tego projektu uchwały.

Radna  Halina  Lewandowska  zwróciła  uwagę  aby  w  uzasadnieniu  zmienić  w 

drugim akapicie ze wsi „Imbramowice” na „Mrowiny”. Uwaga została przyjęta.

Dalszych 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 12 głosach „za”,  0  „przeciw”,  i  0 „wstrzymujących się” podjęła 
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przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 41

   Uchwała Nr XLIV/359/2014

Pkt 20. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w obrębie wsi Przyłęgów, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 42

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówił Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki  i 

zaznaczył,  że  w  uzasadnieniu  wkradł  się  błąd  i  należy  zmienić  zapis  ze  wsi 

„Imbramowice” na „Przyłęgów”. Uwaga została przyjęta.

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

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 43

   Uchwała Nr XLIV/360/2014

Pkt 21. zmiany Uchwały Nr VI/37/99 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 10 marca 

1999 roku w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w  Żarowie  w  celu  zawiązania  spółek  z  ograniczoną  odpowiedzialnością. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 44

Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Sekretarz Sylwia Pawlik.

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 
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zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska 

w Żarowie przy 12 głosach „za”,  0  „przeciw”,  i  0 „wstrzymujących się” podjęła 

przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 45

   Uchwała Nr XLIV/361/2014

Ad. IV.  Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący  Rady przystąpił  do  realizacji  punktu  porządku  obrad,  tj.  do 

sprawozdania  z  działalności  Burmistrza  Miasta  Żarów.  Sprawozdanie  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 46

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania?

Nie  było  pytań  do  przedmiotowego  sprawozdania,  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 Agnieszka Szybalska – Góra  zapytała, czy Stowarzyszenie może użyć 

Herbu Miasta Żarów i czy musi występować z wnioskiem do Rady o pozwolenie? 

Czy Stowarzyszenie może się posługiwać naszym Herbem?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że kiedyś analizowana była ta sytuacja, 

przepisy  były  niespójne,  ale  w  zasadzie  jest  taka  możliwość.  Pani  Sekretarz 

odpowiedziała, że to sprawdzi.

2. Radna Agnieszka Szybalska – Góra przekazała Przewodniczącemu Rady na 

piśmie  interpelacje  i  poprosiła  o  potwierdzenie  odbioru  pisma.  Interpelacja 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 47

3. Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, czy w Biurze Rady są na bieżąco 

aktualne przepisy prawne, dotyczące ustaw o samorządzie gminnym, o finansach 

publicznych, o systemie oświaty, o ochronie zwierząt, o funduszach sołeckich. Czy 

ona,  jako  radna  może  o  każdej  porze  przyjść  i  będzie  miała  dostęp  do  tych 
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dokumentów?

Przewodniczący Rady powiedział, że radna ma dostęp do tych dokumentów.

Sekretarz  Gminy  Sylwia  Pawlik dopowiedziała,  że  jeżeli  chodzi  o  aktualne 

przepisy,  to  nie  drukujemy  ich,  korzystamy  z  lexa,  gdzie  są  one  na  bieżąco 

aktualizowane. 

4. Radna Agnieszka Szybalska – Góra zgłosiła, że na ul. Mickiewicza w Żarowie, 

bezpośrednio przy wjeździe do Kościoła jest problem z lampą.

5. Radna Agnieszka Szybalska – Góra zgłosiła, że jest zapadnięty chodnik przy 

studzience  kanalizacyjnej  na ul.  Armii  Krajowej  26c w Żarowie  (przy  kiosku z 

papierosami p. Siry). Radna prosi o podniesienie tego chodnika.

6.  Radny  Tadeusz  Reruch  zapytał,  kiedy  będzie  wykonany  chodnik  przy  ul. 

Chrobrego  w  Żarowie  na  odcinku  od  kiosku  do  ul.  Armii  Krajowej, 

współfinansowany ze  Służbą  Drogową Powiatu  Świdnickiego.  Radny poprosił  o 

podanie przewidywanej daty wykonania zmiany nawierzchni tego chodnika.

7. Radny Tadeusz Reruch  powiedział, że zmiana nawierzchni chodnika na ul. 

Chrobrego  w  Żarowie  łączy  się  z  przejściem  do  stacji,  czyli  drogą  betonową 

oświetloną, radny poprosił, aby naprawić nawierzchnię tej drogi betonowej.

8. Radny Tadeusz Reruch  poprosił, aby utwardzić drogę na Alei Korczaka, na 

której jest ułożony grys kamienny, który jest nieubity i nierozwalcowany, trudno 

jest tamtędy przejść i ludzie chodzą bardziej trawnikiem, niż po tej drodze.

9. Radna Halina Lewandowska powiedziała, że na poprzedniej sesji zapytała, czy 

Młodzieżowa Rada może dostawać środki poza gminą? Czy można sponsorować 

Młodzieżową  Radę  poza  budżetem  gminy?  Radna  powiedziała,  że  otrzymała 

odpowiedź na temat tego, że jest Młodzieżowa Rada i jak działa, a nie na temat. 

Radna powiedziała, że takie odpowiedzi otrzymuje.

10.  Radna Halina Lewandowska zapytała  ponownie,  ile  środków finansowych 

przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe realizowane w Mrowinach w 2013 roku i 

ile  godzin  przepracowali  pracownicy  interwencyjni  przy  tych  pracach.  Radna 

powiedziała,  że  otrzymała odpowiedź  nie  na temat  i  przy  odbiorze  zapisała  na 
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odpowiedzi notatkę, że prosi o odpowiedź na interpelację, bo ta otrzymana jest nie 

na temat. 

Sekretarz  Gminy zapytała,  czy  zostawiła  pani  z  potwierdzeniem  odbioru  tą 

notatkę?

Radna Halina Lewandowska odpowiedziała, że tak w dniu 23.01.2014r.

11. Radna Halina Lewandowska zapytała, jaki był koszt wydania kalendarium za 

2013 rok?

12.  Radna Halina Lewandowska zapytała o rozdział  środków finansowych na 

kluby sportowe. W styczniu nastąpił podział środków. W składzie Rady Sportu był 

przedstawiciel  Gminnego  Zrzeszenia  LZS  w  imieniu  drużyn  z  wiosek.  Po  jego 

likwidacji  nie  było  przedstawiciela  LZS-ów  w  Radzie  Sportu,  a  Zarządzeniem 

Burmistrz powołuje członków. W tym roku był rozdział środków, a kluby wioskowe 

taki  jak  Mrowiny  nie  wiedziały  nawet  o  tym.  Pan Burmistrz  podobno  powołał 

jednego Prezesa z klubu, z wiosek. Nikt nie pomyślał o przedstawicielu z klubu z 

Mrowin,  gdzie  jest  najwięcej  dzieci  i  młodzieży.  Radna  zapytała,  ponieważ 

przejrzała sobie wszystkie zarządzenia i ostatnie jakie znalazła to zarządzenie z 

2013 roku dotyczące zmiany członka Rady Sportu i od tego czasu nie znalazła 

żadnego zarządzenia, więc na czym polega to powoływanie?

Przewodniczący  Rady  odpowiedział,  że  w  skład  Rady  Sportu  wchodzą 

przedstawiciele  klubów,  powołanych  przez  pana  Burmistrza.  Przewodniczącym 

Rady Sportu jest pan Bordulak. Z ramienia LZS został powołany do Rady Sportu 

pan Prezes Tomiczek z klubu sportowego w Łażanach. Pan Bordulak powiedział, 

że  nie  będzie  zawiadamiał  wszystkich  klubów  sportowych,  ponieważ  to  jest 

posiedzenie Rady Sportu. To przedstawiciele biorący udział w posiedzeniu Rady 

Sportu ustalili zasady i podział środków. 

Agnieszka Szykowna pracownik z Biura Rady zauważyła, że w Sprawozdaniu z 

pracy Burmistrza jest wpisane w pkt. 15 Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie zmiany 

składu Rady Sportu Gminy Żarów.

Radna  Halina  Lewandowska powiedziała,  że  tego  nie  zauważyła,  ponieważ 

szukała na stronie internetowej.
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13. Radna Halina Lewandowska złożyła do Przewodniczącego Rady interpelację 

na  piśmie  i  poprosiła  o  potwierdzenie  odbioru  pisma.  Interpelacja  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 48

14. Radny  Tadeusz  Reruch  zapytał,  odnośnie  przymocowania  siatki  na 

cmentarzu w Żarowie i dostał odpowiedź, że jest to niezasadne. Ale od wschodu 

też  wieją  wiatry  i  nanoszą  się  zanieczyszczenia,  czy  pan  Burmistrz  dalej  to 

podtrzymuje, że jest to niezasadne?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że tak, w tej części, natomiast 

troszeczkę dalej to tak.

Więcej  interpelacji,  wniosków i  zapytań radnych  nie  było  więc  Przewodniczący 

Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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

dnia 30 grudnia 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. Uwagę do protokołu zgłosiła radna Halina 

Lewandowska. Przewodniczący Rady powiedział,  że jeżeli  uzna uwagi radnej za 

zasadne, to zostaną wprowadzone. Więcej uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Przewodniczący Rady przypomniał radnym o oświadczeniach majątkowych, 

które należy złożyć do 30.04.2014r. 

2. Przewodniczący Rady przedstawił pismo Burmistrza Miasta Żarów dotyczące 

przekazania  sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na 

poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach 

prowadzonych przez Gminę Żarów za 2013 rok.

3. Przewodniczący Rady przedstawił pismo od mieszkańca Żarowa z zapytaniem 

czy Rada Miejska w Żarowie sporządziła program opieki nad zabytkiem – budynek 
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przy  ulicy  Armii  Krajowej  11  w  Żarowie.  Przewodniczący  Rady  przedstawił 

odpowiedź na w/w pismo.

4.  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  z  RIO  w  sprawie  opinii  o 

prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej 

w  Żarowie  Nr  XLIII/335/2013  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy 

Finansowej  Gminy  Żarów  oraz  uchwale  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  Nr 

XLIII/336/2013 z 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów 

na rok 2014.

5. Przewodniczący Rady przedstawił pismo z RIO w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie Nr 

XLIII/336/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy 

Żarów na rok 2014.

6.  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  z  Wojewódzkiego  Sądu 

Administracyjnego – odpis prawomocnego postanowienia i zwrot akt w sprawie ze 

skargi  Wojewody  Dolnośląskiego  na  Uchwałę  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  nr 

XI/57/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. 

7.  Przewodniczący Rady przedstawił  pismo,  które  otrzymał  do  wiadomości  w 

sprawie wykonania uzbrojenia w kanalizację sanitarną działek zlokalizowanych w 

Żarowie  przy  ul.  Jodłowej  oraz  utwardzenie  wewnętrznej  drogi  dojazdowej  do 

działek.

Ad VII. Zakończenie obrad XLIV 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 6 lutego 2014 roku, 

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

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