
Protokół Nr LII/2014

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Rozpoczęcie:  godz. 11:00

Zakończenie: godz. 11:55

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram LII 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 13 

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

Nieobecny:

1. Radny Robert Kaśków,

2. Radny Tadeusz Reruch.

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

Grzegorz Osiecki, Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik oraz mieszkańcy gminy Żarów. 

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  porządek  obrad  otrzymali  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 chciał zabrać głosu, więc Przewodniczący Rady przeszedł do 

przegłosowania porządku obrad. W wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli 

porządek obrad.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
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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.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna Halina Lewandowska  zapytała o zwiększenie  planu dochodów z tytułu 

planowanych  wpływów  ze  sprzedaży  nieruchomości,  o  jakie  tu  nieruchomości 

chodzi?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jest  to  teren  Specjalnej  Strefy 

Ekonomicznej.

Radna Halina Lewandowska dopytała, o jakiej powierzchni?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przygotuje szczegółową informację.

Radna Halina Lewandowska zapytała o zwiększenie planu wydatków na zadaniu 

pn. „Nabycie działek objętych granicami WSSE Podstrefa Żarów”?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest zawsze powiązane jedno z 

drugim, to jest ciąg dalszy rozliczeń. Uzgodniliśmy dwie transze z właścicielami i 

to jest druga transza na to co jest już kupione i ostatnia działka do wykupu.

Radna Halina Lewandowska dopytała, o jakiej powierzchni?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  co  do  szczegółów  to  trzeba 

spawdzić.

Dalszych  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  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  przedmiotowego  projektu 

uchwały, w wyniku którego przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr LII/399/2014
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Pkt.  2. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów. Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do 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 zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Następnie  Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego 

projektu uchwały.  W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”,  2  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących się”  uchwała została  przyjęta.  Przedmiotowa uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr LII/400/2014

Pkt  3. odpowiedzi  na  skargę  wniesioną  przez  Wojewodę  Dolnośląskiego  do 

Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  we  Wrocławiu  na  uchwałę  Nr 

XLI/323/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 listopada 2013r., w sprawie 

uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla 

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

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Przewodniczący Rady  powiedział, że z numeru uchwały należy usunąć „V”, to 

jest błąd pisarski i  powinno być: „uchwała nr  XLI/323/2013 Rady Miejskiej  w 

Żarowie z dnia 14 listopada 2013r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miasta 

Żarowa przy ul. Sportowej.”

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady 

zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały, w 
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wyniku którego Rada Miejska w Żarowie przy 13 głosach „za”,  0 „przeciw” i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Uchwała Nr LII/401/2014

Pkt 4.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

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

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział, 

że  ma  pomysł,  aby  jedną  uchwałą  zmienić  plan  zagospodarowania  dla  jednej 

wioski,  będzie  to  zadanie  dla  sołtysa,  który  będzie  musiał  przejść  po  wiosce  i 

informować,  że  będzie  zmiana  planu  dla  wioski,  zgodnie  ze  studium.  Troszkę 

wydłużymy tą  procedurę,  bo  to  trochę  potrwa,  ale  myślę,  że  to  będzie  szło  w 

dobrym kierunku.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna Halina Lewandowska  powiedziała,  warto tą informację podać w prasie. 

Niektóre osoby pytają, że jeżeli zmienią plan, to będą miały inny podatek.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  nie,  ponieważ  dopiero 

przekształcenie w geodezji powoduje zmianę w podatku.

Dalszych  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Tadeusz  Dalgiewicz powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  projekt 

omawianej uchwały pozytywnie.

Przewodniczący  Rady przeszedł do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  13  głosach „za”,  0 

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się” przyjęła  przedmiotową  uchwałę.  Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Uchwała Nr LII/402/2014
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Pkt 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

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

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Tadeusz  Dalgiewicz powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  projekt 

omawianej uchwały pozytywnie.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  13  głosach „za”,  0 

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się” przyjęła  przedmiotową  uchwałę.  Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Uchwała Nr LII/403/2014

Pkt 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

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

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 13

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Tadeusz  Dalgiewicz powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  projekt 

omawianej uchwały pozytywnie.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  13  głosach „za”,  0 

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się” przyjęła  przedmiotową  uchwałę.  Uchwała 
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stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Uchwała Nr LII/404/2014

Pkt 7. nadania  nazw ulicom w mieście  Żarów. Przedmiotowy projekt  uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 15

Przewodniczący  Rady  odczytał  dwa  wnioski  w  sprawie  nadania  nazw  ulic. 

Proponowane nazwy to ulica Różana i Fiołkowa.

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady 

zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały, w 

wyniku którego Rada Miejska w Żarowie przy 13 głosach „za”,  0 „przeciw” i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Uchwała Nr LII/405/2014

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 17

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania?

Radna  Halina  Lewandowska powiedziała,  że  w  sprawozdaniach  z  pracy 

Burmistrza było do tej pory wpisywane, jeżeli chodzi o sprzedaż działek, to na jaką 

kwotę  i  o  jakiej  powierzchni,  a  teraz  nie  ma  wpisanej  powierzchni,  chodzi  o 

sprzedaż 4 działek produkcyjno – usługowych położonych w Żarowie na ogólną 

kwotę 609.969,30 zł, a o jakiej powierzchni?    

Radna  Halina  Lewandowska zapytała  o  zakupieniu  2  działek,  które  zostały 

włączone do WSSE – o łącznej pow. 2,4586 ha, nie ma wpisanej kwoty. Radna 

poprosiła o informacje.
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że sprawdzimy i odpowiemy.

Więcej  pytań  do  przedmiotowego  sprawozdania  nie  było,  więc  Przewodniczący 

Rady  powiedział,  że  sprawozdanie  z  pracy  Burmistrza  Miasta  Żarów  zostało 

przyjęte i przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Radny Mieczysław Myrta poprosił o 5 minut przerwy.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

Po  przerwie  Przewodniczący  Rady rozpoczął  procedowanie  kolejnego  punktu 

porządku obrad.

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

1.  Radna Halina Lewandowska zapytała,  czy  to  prawda,  że  klub sportowy w 

Zastrużu zakończył swoją działalność i co będzie z tą dotacją zaplanowaną?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeszcze oficjalnie nie wpłynęła taka 

informacja.

2.  Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra  złożyła  interpelację  dotyczącą  Szkoły 

Podstawowej  na ul.  Ogrodowej  w Żarowie,  aby  otworzyć  bramkę wejściową od 

strony ul. Ogrodowej. Jest ona zamknięta na łańcuch, a wszystkie dzieci, które 

bawią się przy szkole przechodzą przez płot. Osobiście była świadkiem, gdy dwoje 

ludzi dorosłych wzięło drabinę i przechodziło przez ten płot. Radna powiedziała, że 

z drugiej strony szkoły bramki są pootwierane i poprosiła, aby otworzyć i tą bramę 

wejściową.

Radna Urszula Gamczarek  powiedziała,  że jeżeli  teren zostanie  otwarty,  to za 

wszystko odpowiada dyrektor szkoły, nie szkoła. Dyrektor szkoły nawet powinien 

napisać tam taką tablicę „zakaz wejścia”, albo jest osoba, która będzie nad tym 

czuwała, ktoś musi być odpowiedzialny.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przekaże Pani Dyrektor te uwagi do 

przeanalizowania.

3.  Radna Agnieszka Szybalska – Góra złożyła interpelację do Pana Burmistrza 

na piśmie w sprawie ul. Kwiatowej w Żarowie. Przedmiotowa interpelacja stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18
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4. Radna  Halina  Lewandowska złożyła  interpelację,  aby  połatać  dziury  na 

przystanku w Mrowinach.

Więcej  interpelacji,  wniosków  i  zapytań  radnych  nie  było,  o  głos  poprosiła 

mieszkanka Żarowa. Przewodniczący obrad udzielił jej głosu.

Pani Katarzyna Potoczna,  mieszkanka Żarowa podziękowała za odpowiedzi na 

poprzednie  zapytania  i  powiedziała,  że  otrzymała  odpowiedź  na  zapytanie 

dotyczące  budowy  basenu,  że  został  zawarty  aneks  do  umowy  i  poprosiła  o 

kserokopię tego aneksu z firmą, która wykonuje nasz basen. 

Pani  Katarzyna  Potoczna zapytała  na  temat  prowadzonej  inwestycji  na  ul. 

Akacjowej, Jarzębinowej i Brzozowej w Żarowie. Pojawił się tam kolejny problem, 

chodzi o obrzeża, które są obecnie montowane na ul. Akacjowej. Powinny tam być 

korytka do odpływu wody, a to nie są korytka do odpływu wody, są kładzione na 

powierzchni, która nie jest utwardzona. To nie jest jeszcze skończone, a kostki już 

się rozchodzą. Jednak może warto by było, żeby pod tymi kostkami dać trochę 

więcej cementu, utwardzić. 

Pani  Katarzyna  Potoczna zapytała  na  temat  kręgów  betonowych  i  rur 

wyłożonych przy ul. Brzozowej, z czym są związane te kręgi betonowe i te rury 

betonowe? Co to jest za inwestycja, co to są za kręgi położone na ul. Brzozowej i 

kiedy to jest zaplanowane i jak te środki będą wydatkowane, bądź zaplanowane w 

budżecie?

Po  zakończeniu  przedmiotowej  dyskusji Przewodniczący  Rady przeszedł  do 

kolejnego punktu porządku obrad.

VI. Przyjęcie protokołu Nr LI/2014 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 

26 czerwca 2014 roku. 

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. Uwag do przedmiotowego protokołu 

nie  było,  więc Przewodniczący Rady powiedział,  że Protokół Nr LI/2014 z sesji 

Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  26  czerwca  2014  roku  został  przyjęty  przez 

radnych Rady Miejskiej w Żarowie.
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Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Przewodniczący Rady przedstawił pismo od Nadleśnictwa Świdnica w sprawie 

przekazania drogi gminnej.

2. Przewodniczący Rady przedstawił  pismo od pana Burmistrza  do  Wydziału 

Nadzoru i Kontroli DUW we Wrocławiu, dotyczące wyjaśnień w sprawie uchwały 

Rady Miejskiej w Żarowie nr XLVIII/382/2014 z dnia 15 maja 2014 roku.

3.  Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  ze  Starostwa  Powiatowego  w 

Świdnicy  i  uchwałę  nr  XXXIX/394/2014 Rady  Powiatu w Świdnicy  z  dnia  25 

czerwca 2014 roku w sprawie podziału powiatu świdnickiego na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym.

4.   Przewodniczący Rady przedstawił pismo z WSA we Wrocławiu w związku z 

uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie nr XLIV/357/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku, 

o przesłanie dokumentacji  planistycznej.

5.   Przewodniczący Rady przedstawił pismo  od mieszkanki Żarowa w sprawie 

skargi  na  kierownictwo  OPS  w  Żarowie.  Przedmiotową  skargę  Przewodniczący 

Rady przekazał do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

6.  Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  z  WSA  we  Wrocławiu  – 

zawiadomienie o terminie rozprawy.

7.  Przewodniczący Rady przedstawił pismo, wniosek od Stowarzyszenia Grupa 

Rekonstrukcji Historycznej Pancerni Strzegom w sprawie uhonorowania medalem 

pana Bogdana Muchy. Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź na ich wniosek.

8.  Przewodniczący Rady przedstawił pismo z WSA we Wrocławiu w związku ze 

skargą  Wojewody  Dolnośląskiego  na  uchwałę  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  nr 

XLI/323/2014  z  dnia  14  listopada  2013  roku,  o  przesłanie  dokumentacji 

planistycznej oraz oryginału skargi wraz z załącznikiem.

9.   Przewodniczący Rady przedstawił dwa pisma od mieszkańców Świdnicy w 

sprawie nadania nazw ulic w mieście Żarów.

9



10. Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  od  mieszkańca  Gołaszyc  i 

odpowiedź.

11. Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  od  Stowarzyszenia  Kupców, 

Rzemieślników i  Producentów Miasta i  Gminy Żarów,  dot.  nielegalnego handlu 

ulicznego.

Ad VII. Zakończenie obrad LII 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 7 sierpnia 2014 roku, 

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

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