Protokół Nr XLV/2014
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 13 marca 2014 roku
Rozpoczęcie: godz. 12:00
Zakończenie: godz. 13:15
Ad. I. Otwarcie sesji:
Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję Rady Miejskiej
w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XLV 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:
Radna Urszula Ganczarek.
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 z porządku obrad wycofać punkt 3. dotyczący
rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2015 roku. W związku z tym, że 11 marca br. nastąpiło
podpisanie przez Prezydenta RP nowej ustawy o funduszach sołeckich, dlatego
będę wnosił do Pana Przewodniczącego o zwołanie sesji w dniu 27.03.2014r.,
kiedy to tak naprawdę będziemy wiedzieli, czy możemy podjąć uchwałę w tym
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kształcie, czy według nowej ustawy.
Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z propozycją, żeby wycofać punkt
3. z porządku obrad, tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku, to następne punkty
otrzymają w kolejności numery 3, 4 i 5. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”
radni wycofali ten projekt uchwały. Następnie Przewodniczący Rady przeszedł
do przegłosowania zmienionego porządku obrad. W wyniku głosowania przy 14
głosach „za” radni przyjęli zmieniony porządek obrad.
Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok. Przedmiotowy
projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak, a szczegóły
dotyczące zmian do budżetu gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Renata
Dawlewicz.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Radna Halina Lewandowska zapytała o zwiększenie planu dochodów z tytułu
wpływów ze sprzedaży nieruchomości, co planujemy sprzedać, bo to jest dość
duża kwota?
Burmistrz

Leszek

Michalak

odpowiedział,

że

dotyczy

to

obrotu

nieruchomościami w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Radna Halina Lewandowska zapytała o zwiększenie planu wydatków na wniosek
pani Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie z przeznaczeniem na zakup
energii cieplnej, elektrycznej i pokrycie kosztów zużycia wody oraz na wniosek
pani Dyrektor Gimnazjum w Żarowie – zakup energii cieplnej, elektrycznej i koszty
zużycia wody, z czego to wynika, czy te placówki źle zaplanowały sobie środki,
mamy dopiero marzec i już o tak duże kwoty zwiększamy, nie przewidzieli tych
płatności, zabrakło im, czy tu chodzi o jakieś płatności z lat ubiegłych, zaległe?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że zmiany te wynikają stąd, że pod
koniec roku zostały złożone faktury z terminem płatności, który przypada na rok
bieżący, te wydatki obciążyły plan bieżącego roku, stąd Dyrektorzy wnioskują, aby
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ten plan o te środki uzupełnić. Natomiast w przypadku Bajkowego Przedszkola
wniosek pani Dyrektor jest o zwiększenie planu na opłacenie składek ZUS i
podatku dochodowego za grudzień, który przypada do zapłaty w miesiącu
styczniu.
Radna Halina Lewandowska powiedziała, czyli tak naprawdę to są płatności
związane z rokiem ubiegłym.
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że tak, ale są to zobowiązania
wymagalne.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że to są faktury grudniowe, które zostały
złożone w styczniu.
Skarbnik Renata Dawlewicz dopowiedziała, że plan był z tamtego roku, który nie
został wykorzystany, termin płatności faktury przypadał na ten rok, a to już
obciążyło plan bieżącego roku.
Radna Halina Lewandowska zapytała, czy te faktury wpłynęły dopiero w
styczniu?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że mogły one wpłynąć w grudniu, ale
z terminem płatności na styczeń. Mimo, że były ujęte w planie tamtego roku, to
nie były wydatkowane, bo nie było takiej potrzeby.
Radny Robert Kaśków zapytał o zwiększenie planu wydatków na „Nabycie działek
objętych granicami WSSE podstrefa Żarów” (w tym koszty zawarcia aktów
notarialnych), czy to jest tylko jeden inwestor i jaki to jest areał? Radny
powiedział, że prosi pana Burmistrza o sprostowanie jeśli się myli, bo z tego
prostego zestawienia może wynikać, że 1.200.000 zł nie jest wydane na działki, a
zarobimy 2.100.000 zł, czyżby zmieniły się ceny sprzedaży naszych gruntów do
Strefy, czy jeszcze trzeba dodać jakieś kwoty?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że trzeba dodać kwoty i ona jest
pokazana w kolejnym akapicie, tj. 892.000 zł, każdą działkę trzeba uzbroić w
media, drogi i niezbędne jest poniesienie kosztów. Odkupienie gruntów od
właścicieli obecnych, wymaga za każdym razem włożenia pieniędzy. Na tej
transakcji nie zarobimy, ale też nie stracimy. Trzeba pamiętać o kolejnej kwocie,
która jest wpisana 257.000 zł, która stanowi prowizję dla Strefy. Łączny areał to
jest około 7 - 8 ha.
Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała o zmniejszenie planu wydatków
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zabezpieczonego na zapłatę podatku VAT, czy 200.000 zł zmniejszenia planu
wynika z przesunięcia terminu, które udało się załatwić w Urzędzie Skarbowym,
czy też umorzenia płatności podatku VAT, bo to jest duża kwota, z czego to
wynika?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że korekta w planie zabezpieczonym
na zapłatę podatku VAT wynika stąd, że przed zmianą ten plan wynosił 435.000 zł
wykonanie na dzień dzisiejszy jest niewielkie, jeszcze korzystamy z odliczeń, bo na
dzień dzisiejszy mamy nadpłatę podatku VAT.
Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała o zwiększenie planu wydatków na
wykonanie oświetlenia na terenie Gminy, czy wymiana oświetlenia polegać będzie
na całkowitej wymianie tych lamp, czy dokładamy nowe punkty świetlne, i
konkretnie na Armii Krajowej wzdłuż całej ulicy, czy tylko na wydzielonym
odcinku?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w każdej sytuacji jest troszkę
inaczej, część to infrastruktura która się po prostu sypie, istniejące urządzenia
rozpadające się wymagają wymiany. Jeśli chodzi o Armii Krajowej, są to istniejące
slupy, których nie jesteśmy właścicielami i musieliśmy wymienić, po to żeby to
oświetlenie mogło być przywrócone.
Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, czy na całej długości ulicy?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tutaj na Armii Krajowej, stare
zakładowe lampy.
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, W wyniku
którego przy 10 głosach „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” uchwała została
przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4
Uchwała Nr XLV/362/2014
Pkt. 2. zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami

komunalnymi

w

drodze

inkasa,

wyznaczenie

inkasentów

oraz

wynagrodzenie za inkaso. Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do
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niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje 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 głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”
uchwała została przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 6
Uchwała Nr XLV/363/2014
Pkt 3. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7
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, z czego wynikło rozbicie stawki opłaty
abonamentowej, bo w zeszłym roku mieliśmy dla wszystkich jedną stawkę 2,19, a
w tym roku mamy i 3,97, 4,51, 7,97 dla przemysłu, itd.?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że szczegółowa informacja zostanie
przygotowana.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji?
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że usłyszał od pana radnego Rerucha, że
szkoda, że nie ma pana Prezesa. Prezes ZWiK był do dyspozycji radnych przez
ponad godzinę i udzielał wszelkich informacji, w czasie komisji. Myślę, że
wyczerpująco odpowiedział na wszystkie zadane pytania, taka jest ocena członków
komisji uczestniczących w posiedzeniu. Nie uczestniczyłem w całej komisji ale
wiem, że spotkanie było bardzo burzliwe.
Radny Tadeusz Reruch powiedział, że jakby wiedział to by przyszedł na komisję,
bo jest tym tematem zainteresowany. Powiedział również, że w związku z tym ma
5

pytanie, mianowicie w uzasadnieniu jest napisane, że Zakład Wodociągów i
Kanalizacji

prowadzi

działania

inwestycyjne

na

sieciach

wodociągowych

i

kanalizacyjnych, w celu zmniejszenia awaryjności poprzez sukcesywną wymianę
sieci, poprzez m.in. budowę sieci kanalizacyjnej, bo w zasadzie wiem, że „budowa
sieci przy nowych domostwach, przy nowych posesjach jest opłacana przez
inwestora, czy, to dotyczy, te przyłącza wodociągowe, dotyczą akurat przyłączy
wodociągowych?”
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że te sprawy reguluje ustawa o
wodociągowaniu, o zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i sieć kanalizacyjną,
zgodnie z ustawą te tematy może realizować bezpośrednio gmina, może realizować
poprzez swoje jednostki wydzielone, w naszym przypadku tą jednostką wydzieloną
jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji, dalej ustawa mówi o tym, że realizuje się w
oparciu

o

porozumienie.

Najczęściej

podpisywane

porozumienie,

dotyczy

współuczestniczenia inwestora i zakładu, mniej więcej 50% kosztów rzeczywistych
przypada

na

jedną

stronę

i

na

drugą.

Aczkolwiek

są

to

indywidualne

porozumienia, za każdym razem, zgodne z ustawą.
Radny Tadeusz Reruch zapytał, za każdym razem są indywidualne podpisywane
porozumienia?
Burmistrz

Leszek

Michalak

odpowiedział,

że

zawsze,

dla

każdego

jest

indywidualnie.
Więcej 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 projekt omawianej uchwały w następujący sposób: na 5
członków komisji 4 „wstrzymało się”, jedna osoba była nieobecna.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów, w wyniku którego Rada Miejska
w Żarowie przy 0 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 13 „wstrzymujących się” nie
przyjęła przedmiotowej uchwały.
Pkt 4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2014 roku. Przedmiotowy projekt
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 8
Przedmiotowy projekt omówiła Sekretarz Sylwia Pawlik.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy są pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Radna Halina Lewandowska zauważyła, że w zeszłym roku też przyjmowaliśmy
podobną uchwałę.
Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że tak było.
Radna Halina Lewandowska zapytała, czy my co roku musimy ustalać taki
regulamin?
Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że tak.
Radny Robert Kaśków zapytał o nadzór gminy nad tymi sprawami. Ostatnio dużo
mówi się o tym, jakie warunki panują w tego typu schroniskach, czy
przytuliskach, oazach, łącznie z tym, że niektóre gminy na Mazowszu zostały
oskarżone o brak kontroli, czy były jakieś monity i słyszeliśmy co dzieje się z
naszymi psami, czy to schronisko posiada dobrą opinię, czy zdarzały się skargi na
to schronisko, bo warto o tym wiedzieć. Będę wracał po raz kolejny do pomysłu,
który jest znany panu Burmistrzowi, a mianowicie od lat mówimy o potrzebie
zbudowania schroniska powiatowego lub międzypowiatowego, warto się tym zająć,
choć mam pojęcie, że jest to hasło rzucone w eter i być może pomysł jaki był w
poprzednich latach będzie przesypywany popiołem, bo nie ma specjalnie woli, ani
chęci z wielu samorządów, a rzeczywiście by się przydało.
Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że były skargi parę lat temu na
schronisko w Dzierżoniowie, ale obecnie nie ma żadnych uwag, poza tym, nasz
pracownik był zobaczyć, jakie tam panują warunki. Teraz dostajemy bardzo dużo
wniosków o udzielenie informacji publicznej na ten temat od wszelkiego rodzaju
instytucji związanych z ochroną zwierząt.
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.
Dalszych pytań nie było więc 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
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do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9
Uchwała Nr XLV/364/2014
Pkt 5. 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. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 10
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, aby w § 1 wykreślić „na terenie”,
ponieważ jest dwa razy wpisane.
Przewodniczący Rady powiedział do radnych, aby wykreślili to powtórzenie.
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.
Dalszych pytań nie było, więc 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 11
Uchwała Nr XLV/365/2014
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 12
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
sprawozdania?
Radna Halina Lewandowska zapytała o Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie
zmiany Zarządzenia nr 54/2012 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 24 kwietnia
2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w
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Urzędzie Miejskim w Żarowie, co się zmienia w tym regulaminie?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że informacja zostanie przygotowana.
Radna Halina Lewandowska zapytała o Zarządzenie nr 24/2014 ustalenia
wysokości opłat pobieranych za przygotowanie informacji publicznej, o co tu
chodzi?
Radna Halina Lewandowska zapytała o Zarządzenie nr 25/2014 w sprawie
powołania Komisji odbiorowej, czego to dotyczy?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że informacje zostaną przygotowane.
Radna Halina Lewandowska zapytała o Zarządzenie nr 26/2014 w sprawie
odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych
niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów, o co tu chodzi?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przed chwilą była uchwała Rady na
ten temat.
Więcej pytań do przedmiotowego sprawozdania 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 Halina Lewandowska powiedziała, że wielokrotnie pytała w sprawie ile
pieniędzy dołożyła gmina na zadania, które w Mrowinach wykonywał Powiat w
2013 roku i ilu pracowników tam pracowało, powiedziała, że otrzymywała różne
odpowiedzi na ten temat i odczytała ostatnią odpowiedź, jaką otrzymała. Radna
powiedziała, że połowa odpowiedzi była udzielona, a przeczytała ją dlatego, że jest
napisane w 2014 roku, a ona prosiła o 2013 rok.
Przewodniczący Rady zapytał radną, gdzie w odpowiedzi jest napisane, że chodzi
o 2014 rok, dlatego jeszcze raz odczytał odpowiedź na złożone zapytanie radnej
Haliny Lewandowskiej. Z przedstawionej odpowiedzi nie wynika, że chodzi o rok
2014, tylko, że rana zadała pytanie na sesji w dniu 06.03.2014r., a sama
odpowiedź dotyczy 2013 roku.
Radna Halina Lewandowska zapytała, w związku z odpowiedzią na interpelację,
na jakie zadania wskazana kwota została wydatkowana (nie chodziło jej o ulice
Kolejową, tylko zadania, które w gminie zrobił Powiat, ile tam jako gmina
dołożyliśmy pieniędzy)?
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Przewodniczący Rady powiedział, że radna otrzymała jasną odpowiedź na swoją
interpelację.
Radna Halina Lewandowska powiedziała, że cały czas już od kilku miesięcy
zgłasza tą samą interpelację, o inwestycje wykonane przez Powiat, a w jednej z
odpowiedzi którą otrzymała było napisane, że gmina się do tych inwestycji
dołożyła więc chce wiedzieć, jaką kwotą się dołożyła. Radna powiedziała, że jej
chodziło tylko i wyłącznie o inwestycje, które wykonywał w gminie Powiat, dlatego
pytanie było krótkie i na temat, ile pieniędzy gmina dołożyła do inwestycji, które
wykonywał w Mrowinach Powiat oraz ilu pracowników i przez ile godzin pracowało
przy tych inwestycjach wykonywanych przez Powiat?
Radny Robert Kaśków powiedział, że to już jest jasne i zrozumiałe, jeżeli tak
brzmiało pytanie, to ta odpowiedź, którą widzi napisaną na kartce nie jest
odpowiedzią na zadane pytanie, a to może wynikać albo z niezrozumienia, albo z
braku życzliwości samorządowej, a to już niedobrze, jeżeli tak jest.
Radna Halina Lewandowska odczytała jedną ze swoich notatek napisanych pod
odpowiedzią na interpelację.
Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli radna otrzymuje odpowiedzi, to one są
tylko do radnej, dlatego nie powinna żadnych dopisków na nich robić, bo tak
naprawdę to nie wiadomo do kogo mają one być skierowane, czy do pana
Burmistrza, czy do Przewodniczącego. Jeżeli jest odpowiedź na zgłoszoną
interpelację, to powinna pani ją sobie zabrać. Jeżeli chce pani skierować pismo, to
proszę napisać do kogo je adresuje.
Radna Halina Lewandowska powiedziała, że następnym razem napisze pismo.
2. Radna Halina Lewandowska powiedziała, że otrzymała ksera umów, o które
prosiła i zapytała o Gazetę Żarowską, bo z umów tych wynika, że umowa z firmą
Mediator na wydawanie Gazety Żarowskiej zakończyła się w dniu 31.12.2013r. i
już od stycznia zawarliśmy umowę z firmą wrocławską na druk gazety, a co ze
składem i kosztami, czy mamy kolejną umowę z firmą Mediator, czy w jakiś inny
sposób tą gazetę wydajemy?
3. Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała o spotkanie z Sołtysami, które
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odbyło się 10.03.2014r. w kręgielni „Parkowa”, z jakich środków to było
sfinansowane i dlaczego zaproszono tam tylko i wyłącznie wybranych radnych?
Taka sama sytuacja dotyczy Kalendarium Gminy Żarów, tam też są opinie, jakie
wyrażają radni w ilości osób jedenastu, a czterech jest pomijanych. Radna
zapytała o koszt turnieju i poprosiła o przedłożenie faktury. Radna zapytała o
Dzień Kobiet, bo wie, że pan Burmistrz zakupił bilety i zapytała jakie były kryteria,
jeżeli chodzi o rozdawanie tych biletów i dlaczego Sołtys Wierzbnej, jako jedyny nie
otrzymał zaproszenia? Wiem, że każdy z Sołtysów otrzymał po dwa, natomiast
Sołtys Wierzbnej został pominięty.
4. Radna Agnieszka Szybalska – Góra poprosiła o naprawę nawierzchni
chodnika na ul. Puszkina w Żarowie, w stronę Placu Wolności oraz na ul.
Kopernika, po obu stronach tej ulicy. Radna podziękowała za naprawę chodnika
przy ul. Armii Krajowej 26c w Żarowie.
5.

Radny

Tadeusz

Reruch

powiedział,

że

otrzymuje

pozytywne

i

satysfakcjonujące odpowiedzi na jego interpelacje m.in. o Aleii Korczaka, remoncie
chodnika na ul. Chrobrego i złożył interpelację, związaną z parkowaniem
samochodów koło Krzyża na ul. Chrobrego w Żarowe. Kierowcy parkują
samochody na terenie zielonym okalającym Krzyż, tuż przy wjeździe koło budynku
przy ul. Chrobrego (ostatni budynek przy Krzyżu). Radny złożył przy okazji
interpelację, że przy Krzyżu jest wjazd do garaży, gdzie również kierowcy parkują
samochody i naprzeciwko ul. Łokietka 4 jest zapadlisko, dziura, która wymaga
gruntownej naprawy, 2 lata temu zostało to naprawione, ale teraz ta dziura
pogłębiła się i należałoby tam położyć porządną masę betonową. Radny prosi o
zajęcie się tymi dwoma sprawami.
6. Radny Robert Kaśków zapytał, dlaczego zostały spowolnione prace na
Targowisku Miejskim w Żarowie? Przeczytał o tym w Gazecie Żarowskiej, i wie, że
jest to świadome działanie, że wykonawca jest ewentualnie przed czasem, etc.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że ze względu na pogodę wykonawca
wcześniej wykonał prace przewidziane na ten okres. W związku z tym, że miał inne
rozpoczęte roboty, dlatego czasowo przerwał dokończenie remontu u nas na
Targowisku.
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7. Radny Robert Kaśków zapytał, jak wygląda sprawa pana Romana Rzepisko,
ponieważ wie, że tym tematem również interesuje się pani Poseł Anna Zalewska?
Przewodniczący Rady powiedział, że Pani Poseł wystosowała pismo i odczytał
radnym odpowiedź do pani Poseł Anny Zalewskiej.
Radny Robert Kaśków powiedział, że to jest wszystko prawda, mamy obecnie taki
stan prawny i tego nie kwestionuje, ale chodzi o poczucie sprawiedliwości
społecznej. My tutaj nie mówimy o lokowaniu nowych obiektów budowlanych, my
mówimy o tym, że my temu panu w 2005 roku zafundowaliśmy taką sytuację,
jaka jest, w związku z tym nie w granicach prawa, ale przyzwoitości i
sprawiedliwości społecznej to na nas ciąży obowiązek, żeby zadośćuczynić tej
sytuacji. Wiem, ze sytuacja prawna jest bardzo skomplikowana, ale pamiętajcie
państwo, że w 2005 roku Gmina zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego,
potem doprowadziła do sytuacji pewnego porozumienia, ale niesformalizowanego
pomiędzy tą czwórką mieszkańców, a ówczesnym właścicielem kopalni. Państwo
mieli zostać wysiedleni, miało to być zadośćuczynienie. Gmina była jednym z
pośredników i gwarantem tego, przynajmniej ja tak zrozumiałem. Teraz nagle
kompletnie zapominamy, zostawiamy tą czwórkę i pana Rzepisko samemu sobie.
Zastanawiam się czy jest możliwość wyjścia z tej sytuacji. Jeszcze raz podkreślam
ciąży na nas społeczny i moralny obowiązek jakiegoś naprawienia tego. Nie
umywajmy rąk od odpowiedzialności, bo to my żeśmy tym państwu zafundowali
taką sytuację. A to pismo odsuwa od nas odpowiedzialność. I to budzi mój
sprzeciw i rozumiem pana Rzepisko.
8. Radna Halina Lewandowska powiedziała, że na poprzedniej sesji przy
podejmowaniu uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla
Gołaszyc zapytała zastępcę Burmistrza, który odpowiedział, że temat z panem
Rzepisko został rok lub półtora roku temu załatwiony. Jesteśmy zaskoczeni taką
sytuacją, że jednak nie został załatwiony. Na Komisji Ochrony Środowiska przed
poprzednią sesją pan Ryszard Rybak powiedział, że projekt uchwały leży i czeka i
to w gestii Rady jest, kiedy uzgodni lub przyjmie. A teraz czytam, że 11 kwietnia
2012 roku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu odmówił
uzgodnienia. Skoro w 2012 roku odmówił, to dlaczego na komisji w 2014 roku
dowiaduję się, że ta uchwała czeka i w gestii radnych jest to, czy ją przyjmiemy.
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Radna zapytała, co jest z tą uchwałą, bo bodajże w 2011 roku było przystąpienie
do planów zagospodarowania, po jakiejś kolejnej interwencji tego pana. Co jest ze
zmianą tego terenu, bo my tego nie zakańczaliśmy? Konkretnie chodzi o tą działkę
tego pana.
Przewodniczący Rady powiedział, że jak kopalnia działała, to była umowa między
nimi, że oni ich wykupią, z tym, że propozycje tych czterech mieszkańców były
takie, że oni chcą domki jednorodzinne. Jednak kopalni nie było na to stać. Jak
kopalnia działała, to oni dostawali jakieś środki pieniężne od tej kopalni, a teraz
jak kopalnia nie działa, to problem zrzucili na Gminę. Gmina z tego nic nie ma, bo
kopalnia leży na naszym terenie, ale prawa i wszelkie środki finansowe idą do
gminy Marcinowice.
Radna Halina Lewandowska zapytała, dlaczego ileś lat temu zmieniliśmy naszym
mieszkańcom plan zagospodarowania przestrzennego pod budynkami, gdyby nie
to, to tego problemu by nie było?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w 2005 roku Rada Miejska podjęła
uchwałę mającą pozytywną opinię zebrania wiejskiego dla kopalni. Kopalnia
zatrudniała mieszkańców i nie było ani jednego głosu sprzeciwu. W międzyczasie
gmina

to,

do

czego

się

zobowiązała

wszystkie

prace

przeprowadziła

z

wybudowaniem drogi, z dokonaniem pomiarów szkód górniczych, z dokonaniem
odwodnienia terenu. Wszystko do czego zobowiązaliśmy się zostało dokonane.
Natomiast jest tak, jak mówi pan Przewodniczący z chwilą zaprzestania
działalności kopalni ten pan i ci państwo zaprzestali otrzymywać pieniądze od
kopalni tytułem rekompensaty za to, że kopalnia funkcjonuje i myślę, że stąd
problem wrócił, aczkolwiek nie chcę oceniać, to jest sprawa indywidualna tych
państwa.
Radna Halina Lewandowska powiedziała, że pamięta z poprzedniej kadencji, że to
nie wyciszyło się, jak kopalnia działała. Radna zapytała, czy nie było w 2005 roku
czegoś takiego, jak powiadomienie, bo taka zmiana planu zagospodarowania
narusza ich interes prawny, czy oni zostali o tym, jako właściciele tego budynku
poinformowani indywidualnie, że na ich niekorzyść zostaje zmieniony plan?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli jest organizowane zebranie
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wiejskie i dotyczy jakiegoś terenu, a osoby uczestniczyły w tym zebraniu, to nie
wiem jaka jeszcze ma być forma powiadomienia. Te osoby uczestniczyły i wyraziły
swoją wolę w trakcie zebrania wiejskiego. Natomiast w różnych latach temat
wracał.
Radny Robert Kaśków powiedział, że ma pełną świadomość skomplikowanej
sytuacji, natomiast apeluję do pana Burmistrza, aby pomyśleć w jakiś sposób o
zadośćuczynieniu moralnym, np. obiecać im ulgę podatkową od nieruchomości,
cokolwiek, to spowoduje mniejszą niechęć tych ludzi do nas zarządzających tą
gminą.
9. Radna Halina Lewandowska powiedziała, że na ostatniej sesji w ramach
interpelacji złożyła zapytanie do pana Bordulaka, dlaczego nie uwzględnił, mając o
5.000 zł więcej pieniędzy żadnej podwyżki dla klubu sportowego w Mrowinach?
Radna powiedziała, że nie dostała odpowiedzi na to zapytanie.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jedynym adresatem państwa pytań
jest Przewodniczący, a przede wszystkim Burmistrz, a nie pan Bordulak.
Przewodniczący Rady dodał, że z tych 5.000 zł, 3.500 zł otrzymał nowo powstały
klub III ligowy „Volley”, a po 500 zł dostały 3 inne podmioty.
10. Radna Halina Lewandowska zapytała, czym się kierowano, że zaprasza się
tylko wybranych radnych i tak samo czym się kierujemy umieszczając wypowiedzi
w gazetach tylko wybranych radnych?
Więcej interpelacji, wniosków i zapytań radnych nie było więc Przewodniczący
Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2014 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z
dnia 6 lutego 2014r.
Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż protokół był udostępniony do
wglądu w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz wyłożony 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.
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Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli chodzi o Protokół nr XLIII/2013 z sesji
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30.12.2013r., do którego radna Halina
Lewandowska wniosła uwagi, to niektóre z nich zostały naniesione do protokołu.
Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z powyższym uważam ten protokół
za przyjęty.
Przewodniczący Rady dodał, że jeżeli radni mają uwagi do protokołu, to prosi,
aby były one wniesione na piśmie.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:
1. Przewodniczący Rady przedstawił pismo od radnej Haliny Lewandowskiej,
dotyczące poprawek do protokołu nr XLIII/2013 z dnia 30.12.2013r.
2. Przewodniczący Rady przedstawił pismo od radnej Haliny Lewandowskiej do
wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie, dotyczące zapytania do
Burmistrza

Miasta

Żarów

o

planowany

termin

wykonania

kanalizacji

w

Mrowinach.
3. Przewodniczący Rady przedstawił pismo od radnej Haliny Lewandowskiej do
wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie, do Prezesa ZWiK w
Żarowie, dotyczące wykonania remontu sieci wodociągowej polegającego na
wymianie rury wodnej azbestowo – cementowej znajdującej się w Mrowinach.
Przewodniczący dodał, że pod pismem znajdują się podpisy mieszkańców Mrowin.
4. Przewodniczący Rady przedstawił pismo od Wojewody Dolnośląskiego,
dotyczące Zarządzenia nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2014r. w
sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych
rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim. Przewodniczący dodał, że
jeżeli chodzi o Sejmik Wojewódzki, to jest wybieranych 36 radnych, jeżeli chodzi o
Powiat Świdnicki to 27 radnych, jeżeli chodzi o gminę Żarów to wybieramy 15
radnych.
5.

Przewodniczący

Rady

przedstawił

pismo

z

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego we Wrocławiu – doręczenie prawomocnego orzeczenia i zwrot
akt w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na Uchwałę Rady Miejskiej w
Żarowie nr XXXIV/257/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w przedmiocie
15

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w
obrębie wsi Bożanów, gmina Żarów. Skarga została oddalona.
6. Przewodniczący Rady przedstawił pismo do Redakcji Dziennika Urzędowego
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w związku z prośbą o
skorygowanie błędu pisarskiego w Uchwale nr XLIV/360/2014 Rady Miejskiej w
Żarowie z dnia 6.02.2014r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Przyłęgów, gmina Żarów, celem
ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przewodniczący Rady dodał, że
przedmiotowa uchwała została ogłoszona ze skorygowanym błędem.
7. Przewodniczący Rady przedstawił pismo od pani Poseł Anny Zalewskiej w
sprawie interwencji pana Romana Rzepisko, o którym była mowa na dzisiejszej
sesji i odpowiedź była już odczytana.
Radna Halina Lewandowska zwróciła się z prośbą, jeżeli będą złożone przez nią
uwagi do protokołu i zostaną naniesione, to chciałaby otrzymać ten protokół drogą
meilową.
Przewodniczący Rady powiedział, że według Statutu w trakcie obrad, lub
najpóźniej na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do
protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po
wysłuchaniu protokolanta. Jeżeli wniosek nie będzie uwzględniony wnioskodawca
może odwołać się do Rady. Rada w drodze głosowania rozstrzyga o zasadności
poprawek. Przewodniczący dodał, że po rozmowie z panią protokolantką te uwagi
zostały naniesione, protokół został przyjęty.
Radna Halina Lewandowska powiedziała, że nie neguje tego, ale jak coś zostało
zmienione, a ktoś wskazał wniosek, to nie byłoby nic złego, gdyby protokół został
wysłany.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że wnioski pani radnej zostały uwzględnione.
Przewodniczący

Rady

przypomniał

radnym

o

składaniu

oświadczeń

majątkowych, których termin upływa na koniec kwietnia.
Ad VII. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Żarowie.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie oznajmił, iż wyczerpany został porządek
obrad, po czym zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 13 marca 2014 roku,
wypowiadając formułę: „Zamykam XLV Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

…......................................
Protokołowała:

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