
Protokół Nr LIII/2014

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 24 października 2014 roku

Rozpoczęcie:  godz. 13:00

Zakończenie: godz. 15:10

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram LIII sesję Rady Miejskiej w Żarowie”. 

Przywitał wszystkich zebranych, a następnie stwierdził kworum i prawomocność 

obrad  na  podstawie  listy  obecności,  która  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

     Załącznik nr 1 

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

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

W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Sekretarz Gminy 

Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz, 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,  natomiast  o  głos  poprosił  Burmistrz 

Leszek Michalak, który powiedział, że radni otrzymali jeszcze dwie autopoprawki 

do  projektu  nr  4  i  5  oraz  zawnioskował  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad 

projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  poręczenia  pożyczki  Zakładowi 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żarowie na realizację zadania pod nazwą 

„Budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej  w ulicach Wierzbowa, Brzozowa, Bukowa, 

Jodłowa  z  modernizacją  przepompowni  w  ul.  Wyspiańskiego”.  Burmistrz 

powiedział,  że  Zakład  Wodociągów  stara  się  o  przyznanie  pożyczki  z 

1



Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na preferencyjnych warunkach, 

na wykonanie  kanalizacji  dla  części  miasta  Żarowa,  część  ta  dotyczy  domków 

jednorodzinnych  nowo  wybudowanych  na  naszym  terenie,  wzdłuż  ulicy 

Brzozowej, wraz z modernizacją przepompowni ścieków.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania?

Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady  zaproponował,  aby  w/w  projekt 

uchwały umieścić,  jako punkt 4,  po projekcie  uchwały w sprawie przekazania 

środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, a przed punktem, dotyczącym 

projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 

2014 rok, który zmieniłby swoją numerację z punktu 4 na 5, a następne projekty 

otrzymałyby kolejne punkty. 

Przewodniczący Rady przeszedł  do głosowania w/s wprowadzenia do porządku 

obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  poręczenia  pożyczki  Zakładowi 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żarowie na realizację zadania pod nazwą 

„Budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej  w ulicach Wierzbowa, Brzozowa, Bukowa, 

Jodłowa  z  modernizacją  przepompowni  w  ul.  Wyspiańskiego”.  W wyniku 

głosowania radni jednogłośnie wprowadzili projekt uchwały do porządku obrad.

Następnie  Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  przegłosowania  zmienionego 

porządku  obrad.  W  wyniku  głosowania  radni  jednogłośnie  przyjęli  zmieniony 

porządek obrad.

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.  Przedmiotowy projekt  stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady odczytał pismo od Państwa Malinowskich z Kazachstanu, 

które  wpłynęło  do  Rady  Miejskiej  w  Żarowie.  Pismo  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały?
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Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady 

zamknął dyskusję i 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 5

Uchwała Nr LIII/406/2014

Pkt 2.  rozpatrzenia skargi Pani Jadwigi Ciszewskiej na działalność Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.  Przedmiotowy projekt stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Iwona  Nieradka przedstawiła  protokół 

końcowy komisji  w sprawie rozpatrzenia skargi pani Jadwigi Ciszewskiej,  który 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radni nie mieli pytań do przedmiotowego projektu uchwały, więc Przewodniczący 

obrad  zapytał,  czy  głos  chce  zabrać  Pani  Kierownik  OPS  Anita  Denes  – 

Ziemkiewicz obecna na dzisiejszej sesji.

Kierownik  OPS  Anita  Denes  –  Ziemkiewicz powiedziała,  że  nie  ma  nic  do 

dodania,  ponieważ swoje stanowisko w sprawie już zajęła.  Na potrzeby komisji 

została udostępniona pełna dokumentacja.  Niezależnie od tego,  ile  jeszcze tych 

skarg zostanie wniesionych, mamy obowiązek działać nie tylko z racji przepisów 

prawa, ale przede wszystkim przez pryzmat czysto ludzki.

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady 

zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały, 

pytając kto z radnych jest za uznaniem przedmiotowej skargi za bezzasadną. W 

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

Rada Miejska w Żarowie uznała skargę Pani Jadwigi Ciszewskiej na działalność 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie za bezzasadną. Przedmiotowa 

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8
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Uchwała Nr LIII/407/2014

Pkt  3.  przekazania  środków  finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady 

zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały, w 

wyniku którego 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 LIII/408/2014

Pkt 4. udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółka 

z  o.o.  w  Żarowie  na  realizację  zadania  pod  nazwą  „Budowa  sieci  kanalizacji 

sanitarnej  w  ulicach  Wierzbowa,  Brzozowa,  Bukowa,  Jodłowa  z  modernizacją 

przepompowni w ul. Wyspiańskiego”. Przedmiotowy projekt 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?

Radna Halina Lewandowska zapytała, czy Gmina będzie spłacała odsetki?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że będzie to jasne po zawarciu umowy, 

są one na poziomie 3% w skali roku.

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał,  tą  kwotę  637.380  zł  Gmina  poręcza,  czy 

wodociągi będą robiły to własnym sumptem?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  ogłosili  przetarg  i  będzie 

wykonawca.  Po  wyłonieniu  wykonawcy  występuje  się  o  pożyczkę  do  WFOŚ,  o 

ostatecznej kwocie umownej między wykonawcą, a w tym przypadku wodociągami. 

Identyczna procedura dotyczy Gminy, jeżeli my się staramy. 

Radna Halina Lewandowska dopytała, czy sami nie mogliby tego wykonywać?

4



Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że nasze wodociągi posiadają sprzęt 

umożliwiający  realizację  wszelkiego  rodzaju  awarii.  Jeśli  chodzi  o  zadania 

inwestycyjne  prowadzone  są  tylko  w  ramach  wolnych  mocy  w  trakcie,  kiedy 

awarie nie występują. Jest to zadanie, które powinno być zrealizowane do końca 

tego roku, po to, aby móc przede wszystkim ulżyć ludziom. 

Radna Halina Lewandowska zapytała, kto jest wykonawcą? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że będzie wyłoniony w przetargu.

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 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 12

Uchwała Nr LIII/409/2014

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

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 13

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówił  Burmistrz  Leszek  Michalak,  który 

powiedział  nt.  wprowadzenia  autopoprawki  do  projektu  uchwały  w  sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok. Jedna zmiana polega 

na  wprowadzeniu  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  poręczenia  pożyczki 

Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żarowie na realizację zadania 

pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wierzbowa, Brzozowa, 

Bukowa,  Jodłowa  z  modernizacją  przepompowni  w  ul.  Wyspiańskiego”,  który 

został  przed  chwilą  przyjęty.  Druga  zmiana  wynikła  niestety  z  tragicznego 

zdarzenia jakie miało miejsce na drodze krajowej nr 5, na obszarze naszej gminy. 

Doszło  do  śmierci  i  ciężkiego  okaleczenia  dwóch  młodych  ludzi.  Nasza  straż 

pojechała  z  interwencją,  sprzętem,  który  posiadała  rozcięła  te  samochody. 

Natomiast  sprzęt,  który  chcemy  dokupić  w  granicach  12.000  zł,  pozwala  na 
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natychmiastowe  rozbieranie  samochodów  w  zakresie  zakleszczenia 

najtrudniejszych  elementów.  Chcemy  wyposażyć  naszą  jednostkę  żarowską  w 

specjalistyczny  sprzęt,  stąd  prośba  do  państwa  o  dokonanie  tej  zmiany  w 

budżecie. Tu chodzi o pomoc.

Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 14

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Reruch zapytał,  czy sprzęt,  który chce gmina zakupić,  to czy 

strażacy będą przeszkoleni?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że są już przeszkoleni.

Radna Halina Lewandowska zapytała o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 

60014 i 60016 na uzupełnienie asfaltu przy krawężnikach po budowie chodników, 

dlaczego to są dwie pozycje, co to jest? Czy to jest przy drogach powiatowych i 

gminnych?  

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak.

Radna Halina Lewandowska zapytała, o zwiększenie planu wydatków na zakup 

materiałów do budowy chodników przy drogach gminnych, czy to jest  fundusz 

solecki?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że w różnych miejscach realizujemy 

chodniki,  do  tego  stopnia,  że  nie  tylko  w  trakcie  godzin  pracy  naszych 

pracowników, ale również na umowy zlecenia, po to, żeby jak najwięcej wykonać 

tych zadań. Cieszę się, że nasi pracownicy wyrazili na to zgodę, że po godzinach, 

do  zmroku  praktycznie  codziennie  wykonują  konkretne  elementy.  W  tym 

przypadku  otrzymaliśmy  dotację  unijną  na  wykonanie  nowych  chodników  na 

zagospodarowanie terenu ulicy Dworcowej i tu wspieramy też swoimi pieniędzmi 

dotację unijną, dzięki temu całościowo będziemy chcieli załatwić ten temat, a jest 

on głównie realizowany w trybie umów zleceń po godzinach pracy.

Radna Halina Lewandowska zapytała o zmniejszenie planu wydatków na zadaniu 

inwestycyjnym  „Budowa  drogi  gminnej  wraz  z  chodnikiem  i  infrastrukturą 

podziemną na terenie WSSE Podstrefa Żarów”, czy to jest ten odcinek drogi, który 

łączy strefę z drogą powiatową za Mrowinami?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że nie.  Ruszyła budowa pierwszych 

obiektów na nowych terenach strefowych, ten odcinek w obszarze inwestora, który 

realizuje  inwestycje,  to  jest  ten  zakres,  który  musimy  w  tym  roku  wykonać, 

pozostała część nie wymaga realizacji  tegorocznej.  Za chwilę będzie uchwała w 

sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  z  nowym 

przebiegiem ostatecznym,  tam gdzie  ta  zmiana  przebiegu  nastąpiła.  Realizacja 

dotyczy tej części, która jest niezbędna.

Radna Halina Lewandowska dopytała, dlaczego zmniejszamy?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  dlatego  że  mieliśmy  w planie  dużo 

większy zakres, nie ma takiej potrzeby, aby realizować całość.

Radna Halina Lewandowska zapytała, co z tym tzw. łącznikiem, bo też mieliśmy 

go w projekcie budżetu?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że pół roku temu zwróciliśmy się do 

pana Starosty i uzyskaliśmy akceptację słowną, pisemnie niestety do tej pory nie, 

o  wspólnym  wykonaniu  przebudowy  skrzyżowania  pomiędzy  Mrowinami  i 

Specjalną Strefą Ekonomiczną, jak tylko ta rzecz będzie zrealizowana wówczas 

możemy realizować naszą część przedsięwzięcia. Wymaga to wspólnego projektu i 

wspólnego wykonawstwa, bądź wykonawstwa w etapach.

Radna Halina Lewandowska zapytała o zwiększenie planu wydatków na zadaniu 

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

kanalizacji  sanitarnej  z  przyłączami  w  Bożanowie  i  Wierzbnej  z  przesyłem do 

Żarowa w Gminie Żarów” - m.in. ze względu na konieczność wykonania projektów 

zamiennych, to jest dość duża kwota, czy to są pomyłki projektowe?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  nie  ma  ani  jednej  pomyłki 

projektowej,  dotyczy  to  zmiany  dokumentacji,  spowodowana  jest  ona  zmianą 

decyzji  samych  właścicieli  poszczególnych  nieruchomości.  Bez  sensu  byłoby 

prowokować kilkuletnie procesy udowadniające, że mamy prawo budować również 

na  terenach   prywatnych  tam,  gdzie  zostało  to  pierwotnie  uzgodnione. 

Potracilibyśmy  wszelkie  dotacje,  nie  miałoby  to  najmniejszego  uzasadnienia. 

Następna rzecz, w trakcie odtwarzanej drogi wszystkie, które zostały rozkopane, 

część  dróg  odtwarzanych jest  już  w systemie  asfaltowym,  w tym miejscu  były 

płyty. Inaczej zachowuje się woda płynąca drogą jeżeli są to płyty, a inaczej jeżeli 

jest  to  asfalt.  Mogłoby  dochodzić  miejscami  do  podmycia  asfaltu,  wymaga  to 
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wykonania  dodatkowej  infrastruktury  i  sieci.  Następna  rzecz  te  płyty,  które 

zaoszczędzamy  są  wbudowane  w  kolejne  obszary,  czy  kolejne  drogi  potrzebne 

mieszkańcom, to też kosztuje.

Radna Halina Lewandowska  zapytała  o  zwiększenie  planu wydatków o kwotę 

20.000 zł  z  tytułu  dotacji  podmiotowej  z  budżetu  dla  samorządowej  instytucji 

kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ze względu na wyższe 

niż  planowano  koszty  bieżące  związane  m.in.  z  zakupem energii  i  organizacją 

imprez cyklicznych, ile z tej kwoty idzie na energię, a ile na imprezy cykliczne?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że odpowiedź zostanie przygotowana.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra powiedziała, że na komisji budżetu poprosiła 

o  kserokopię  zmian  w  projekcie  pozwolenia  na  budowę,  chodzi  o  kanalizację 

Wierzbna i Bożanów, i jej jeszcze nie otrzymała. Radna poprosiła o tą kserokopię 

zmian w projekcie. Radna dopytała o zwiększenie planu wydatków dotyczącego 

zadania  inwestycyjnego  –  zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  przy  ul. 

Dworcowej w Żarowie, czy w projekcie jest też przewidziana naprawa nawierzchni, 

to  nie  jest  duży  odcinek,  ale  jest  ona  uciążliwy  dla  mieszkańców  i  ludzi 

korzystających z przystanku, czy to będzie naprawione?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  zawsze  w  pierwszej  kolejności 

realizujemy to, co jest objęte dotacją unijną, a potem tyle ile jesteśmy w stanie. 

Pracownicy cały czas pracują.

Radna Agnieszka Szybalska –  Góra powiedziała,  że  w następnej  zmianie  jest 

zwiększenie  planu  wydatków  na  zakup  materiałów  do  budowy  chodnika  do 

skateparku, więc czy nie można przesunąć tych środków i zrobić to od początku 

do końca, bo mamy fajnie zagospodarowaną przestrzeń, robimy teraz dworzec, ja 

bym chciała, żeby to w końcu wyglądało w całości.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że 5.000 zł, to jest dotacja Spółdzielni 

na wspólne zadania, nie mogę zabierać pieniędzy Spółdzielni na inne tereny

Radna Agnieszka Szybalska – Góra powiedziała,  że  tam jest  60 -  70 metrów 

chodnika.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  nie  może  zabierać  Spółdzielni 

pieniędzy, które dotyczą Spółdzielni.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zwróciła się z prośbą o przemyślenie tego 

tematu, zróbmy coś od początku do końca.
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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 z wprowadzoną przez Burmistrza Miasta Żarów autopoprawką. W wyniku 

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

została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 15

Uchwała Nr LIII/410/2014

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

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 16

Do przedmiotowego projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka, która 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna  Agnieszka  Szybalska  –  Góra zapytała  o  zadanie  pn.  „Modernizacja 

Targowiska  Miejskiego  w  Żarowie  przy  ul.  Dworcowej”,  plan  wydatków  na  to 

zadanie obejmuje również w części środki niezbędne na wykup nieruchomości, na 

której  zadanie  będzie  realizowane.  Spłata  odbywa  się  w  3  ratach  rocznych, 

spłacanych począwszy  od roku 2013,  tzn.,  że  wykonaliśmy Targowisko na nie 

swoim terenie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że o tym informowałem Państwa przed 

rozpoczęciem inwestycji, czyli dwa lata temu, że w trybie pilnym dzięki pomocy 

Pani Poseł dokonaliśmy zakupu od PKP tego terenu z rozłożeniem na raty i to jest 

ta informacja. Jesteśmy właścicielem już prawie od dwóch lat.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra  zapytała, czyli tego zapisu nie powinno tu 

być?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zapis mówi o rozłożeniu na raty.
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Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, dlaczego w Wieloletniej Prognozie w 

zał.  nr  1  kol.  4.3,  prognozujemy,  że  będziemy mieli  przy  wyniku budżetowym 

nadwyżkę 2.800.000 zł,  natomiast  w kol.  4.3  nie  ma żadnej  kwoty  dotyczącej 

kredytów, pożyczek, ani emisji papierów wartościowych, bądźmy realistami, to jest 

dla mnie na dzień dzisiejszy niemożliwe żebyśmy się nie posiłkowali w 2015 roku 

żadnym kredytem.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  dostaliście  Państwo  konkretny 

materiał,  który zawiera konkretne informacje  i  takie  są rzeczywiste, prawdziwe 

informacje.

Radna Halina Lewandowska zapytała o zał. nr 1 do WPF, w tabeli poz. 4.4 – inne 

przychody nie związane z zaciągnięciem długu, jakie to są konkretnie przychody?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że to są przychody z lat 2011 i 2012, 

to są środki pochodzące z subwencji oświatowej.

Radna Halina Lewandowska  zapytała, czy w kolejnych latach już nie musimy 

umieszczać tych subwencji? 

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że nie zakładamy wykorzystania tych 

środków w przyszłych latach, dlatego nie ma ich w WPF.

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała,  czyli  wykorzystaliśmy  subwencję 

oświatową na inne cele niż była przeznaczona?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że wykorzystaliśmy ją na ten cel, na 

który została przeznaczona. Corocznie bardzo dużo dokładamy do finansowania 

oświaty, także środki zostały przekazane zgodnie z celem.

Radna Halina Lewandowska  zapytała, czy w 2013 roku nie było takiej kwoty?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że wszystkie dane, które są tutaj w 

WPF nie są wymagane do wypełniania, także nie ma takiej konieczności, żeby je 

wypełniać.  Są  kolumny  do  wypełniania,  które  mają  wpływ  na  wskaźniki, 

natomiast te, które nie są wymagane nie są obligatoryjne.

Radna  Halina  Lewandowska  powiedziała,  że  dla  mnie  czytając  to  widzę,  że 

mieliśmy takie kwoty w pozycjach, od pewnego momentu ich nie mamy.

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że nie ma takiej potrzeby.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący 

Rady  zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 
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Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Następnie  Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego 

projektu uchwały z wprowadzoną przez Burmistrza Miasta Żarów autopoprawką. 

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

uchwała została przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 18

Uchwała Nr LIII/411/2014

Pkt  7. odpowiedzi  na  skargę wniesioną przez  Wojewodę  Dolnośląskiego  do 

Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  we  Wrocławiu  na  uchwałę  Nr 

XLVIII/381/2014 Rady Miejskiej  w Żarowie z dnia 15 maja 2014r.,  w sprawie 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszarów  położonych  w 

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

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 19

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak. 

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny  Tadeusz  Reruch  zapytał,  czy  ten  projekt  dotyczy  udzielenia 

pełnomocnictwa panu Burmistrzowi?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jest  to  kierowane  do  sądu  do 

rozpatrzenia. Wojewoda w ciągu miesiąca w trybie nadzoru ma prawo zwrócić nam 

uwagę  na  naruszenie  przepisów  prawa,  jeżeli  tego  nie  zrobi  może  skierować 

sprawę do rozstrzygnięcia do sądu i Wojewoda kieruje. Jeżeli my byśmy doszli do 

wniosku, mając wcześniejsze rozstrzygnięcie zgadzamy się na nie i wprowadzamy 

sami, wówczas na tym etapie zamykamy sprawę, ale ponieważ nie znamy żadnego 

rozstrzygnięcia  w  tym  zakresie,  proponujemy  żeby  skarga  Wojewody  trafiła  z 

informacją ze strony Rady do sądu, po to żebyśmy poznali sytuację wycofania się 

inwestora, jednego z kilku, czy co robić z miejscowym planem.

Dalszych  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 
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przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową 

uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Uchwała Nr LIII/412/2014

Pkt  8.  przystąpienia  do  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Żarów.  Przedmiotowy  projekt  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 21

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała  o  zapis  z  uzasadnienia:  „Projektowane 

zmiany podyktowane są wnioskami składanymi przez przyszłych inwestorów”, jak 

to wygląda, bo na Komisji ds. Ochrony Środowiska dowiedzieliśmy się, że chce tu 

otworzyć działalność pewna firma, ale jest to tajemnica handlowa i jeszcze dzisiaj 

nie można o tym mówić? Co jest planowane i jak to będzie wyglądać i czy nie wiąże 

się z jakimiś uciążliwościami w przyszłości dla mieszkańców?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli chodzi o zmianę studium, to 

jest zwracanie się przez różnych przedsiębiorców z różnymi problemami w zakresie 

rozbudowy, modernizacji, budowy, budowy nowych obiektów, to jest jeden temat. 

Jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy negocjują w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

o przystąpienie do swoich inwestycji, mają pełne prawo, na okres skompletowania 

pełnego biznesplanu wystąpić o zachowanie tajemnicy handlowej, wystąpiła nie 

tylko ta firma, bo różne firmy w różnym okresie występowały. Za każdym razem, 

kiedy firma występuje na czas do zwolnienia o zachowanie tajemnicy handlowej, 

ona  obowiązuje.  Natomiast  zgodnie  z  ustawą  o  specjalnych  strefach 

ekonomicznych,  ona  ściśle  reguluje  jakiego  rodzaju  przedsięwzięcia  mogą  być 

realizowane, a jakie nie. To akurat nie dotyczy tej uchwały, ale firma o której pani 

radna  mówi  jest  firmą,  która  otrzymała  już  zezwolenie  strefowe  na 

funkcjonowanie, jest w pełni bezpieczną firmą, natomiast jestem zobowiązany do 

zachowania tajemnicy handlowej do czasu zwolnienia.

Radna  Halina  Lewandowska  powiedziała,  żeby  w  naszej  gminie  kiedyś  nie 

powstała taka sytuacja, jak widzimy w programach telewizyjnych, które zdarzają 
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się w innych gminach, gdzie dopiero po czasie, kiedy firma już stoi, zaczyna się 

dziać, co się dzieje i całe okolice protestują, mówiąc, że o niczym nie wiedziały itd.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że rozumie troskę, ale też nie mogę 

wszystko w tym momencie,  w którym państwo oczekujecie  powiedzieć.  Ale  np. 

przypomnę,  jak  Thermaflex  wchodził  i  jakie  były  historie  opowiadane,  co  się 

okazało, jest normalnie funkcjonującą firmą. Jeśli chodzi o firmy strefowe one są 

pod ścisłym nadzorem kilku kontroli  rocznych prowadzonych w imieniu rządu 

Rzeczypospolitej  Polskiej,  Ministerstwa Gospodarki  i  tych kilka kontroli  jest  co 

roku  obowiązujących,  ponad  wszelkie  inne  standardy.  Gdybyśmy  zajrzeli  w 

którąkolwiek inwestycję w całej Polsce, dotyczącą Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

nie  spotkałem  się  spośród  tysięcy  inwestycji  z  ani  jedną  skargą,  dotyczącą 

funkcjonowania, bo problemy się zdarzają i będą się zdarzały i to jest wiadome, bo 

są różne specyfiki, natomiast z tego typu problemem nie spotkałem się.

Radna  Urszula  Ganczarek  powiedziała,  rozumiem,  że  pana  Burmistrza 

obowiązuje  tajemnica  handlowa,  ale  myślę,  że  pan  Burmistrz  gwarantuje,  że 

działalność  tej  firmy  w  żaden  sposób  nie  będzie  uciążliwa  dla  okolicznych 

mieszkańców.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  każdej  firmie  wchodzącej  do 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bo taka jest zasada.

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  15  głosach „za”,  0 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

Uchwała Nr LIII/413/2014

Pkt 9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

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

załącznik do niniejszego protokołu.
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       Załącznik nr 23

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  15  głosach „za”,  0 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Uchwała Nr LIII/414/2014

Pkt 10. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

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

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 25

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  15  głosach „za”,  0 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

Uchwała Nr LIII/415/2014
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Pkt 11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w  obrębie  miasta  Żarów. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 27

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  15  głosach „za”,  0 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Uchwała Nr LIII/416/2014

Pkt  12. przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

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

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 29

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  15  głosach „za”,  0 

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

Załącznik nr 30

Uchwała Nr LIII/417/2014

Pkt 13. nadania nazw ulicom w mieście Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 31

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówił Burmistrz  Leszek  Michalak,  który 

powiedział,  że  na  komisji  zostały  wypracowane  inne  nazwy  jest  to  teren 

przemysłowy i jemu się podobają te nazwy.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  na  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska, 

Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  zostały  zaproponowane  zmiany  nazw 

wpisanych  w  projekcie  uchwały.  Przewodniczący  Rady  oddał  głos 

Przewodniczącemu Komisji Tadeuszowi Dalgiewiczowi, który powiedział, że było to 

w porozumieniu z rodzinami tych osób, które wyraziły zgodę na nadanie nazw ulic 

imieniem i  nazwiskiem swoich  bliskich.  Proponowane  nazwy  to  ulica  Michała 

Kołodki  i  ulica  Władysława  Talowskiego.  Byli  to  dyrektorzy  dwóch  dużych 

zakładów działających na terenie Żarowa.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny  Tadeusz  Reruch  powiedział,  że  pan  Przewodniczący  Pudlik  i  pan 

Przewodniczący Dalgiewicz wnieśli jedną z nazw ulic imieniem pana Władysława 

Talowskiego, ja wniosłem z kolei nazwę drugiej ulicy imieniem Michała Kołodki, 

tym  samym  tą  historię  zakładów,  które  umiejscowione  były  w  Żarowie 

przeniesiemy na strefę i nie będzie powodowało to żadnych dodatkowych kosztów, 

ani obciążeń z tytułu zmian dowodów itp., dlatego, że są to nowe ulice. Proszę o 

zaakceptowanie tych dwóch nazw.

Przewodniczący Rady powiedział, że na pewno nie wiąże się to z kosztami typu 

zmiana  pieczątek,  czy  dowodów.  Przewodniczący  dodał,  że  obydwaj  panowie 

dyrektorzy naprawdę się zasłużyli dla rozwoju Gminy Żarów. W tym roku mamy 

60-lecie i przypada to w okresie, kiedy mamy tą możliwość, tym bardziej, że w tym 

roku mija 20-lecie  śmierci  pana Michała Kołodki.  Ulicę  Energetyczną oznaczyć 

ulicą Władysława Talowskiego, a Inżynierską ulicą Michała Kołodki.
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Radny Robert Kaśków powiedział, że uważam to za bardzo dobry pomysł, w ten 

sposób budujemy jakiś  tam element  tożsamości  lokalnej.  Będziemy mieć ulice 

dwóch wybitnych dyrektorów dwóch dużych zakładów.

Dalszych  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 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową 

uchwałę z następującymi nazwami ulic - ul. Władysława Talowskiego i ul. Michała 

Kołodki. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 32

Uchwała Nr LIII/418/2014

Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, 

tj.  do  sprawozdania  z  pracy  Burmistrza  Miasta  Żarów.  Sprawozdanie  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 33

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania?

Radna Halina Lewandowska zapytała, za jaką kwotę zostały zakupione 3 działki, 

które zostały włączone do WSSE – o łącznej powierzchni  1,2512 ha?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  odpowiedź  zostanie  udzielona  na 
piśme.

Więcej  pytań  do  przedmiotowego  sprawozdania  nie  było  więc  Przewodniczący 

obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

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

1. Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy plac na ul. Armii Krajowej, jak jest wjazd 

do  sklepu  Biedronka,  koło  dawnego  GS-u,  gdzie  leży  kostka,  czy  można  tam 

położyć chodnik z masy asfaltowej,  ponieważ jest tam tor nie do przebycia dla 

matek z wózkami, osób niepełnosprawnych, czy starszych osób. Do kogo ten plac 

należy i czy Gmina na tym krótkim odcinku mogłaby położyć asfalt?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  sprawdzimy  i  odpowiedź  zostanie 

udzielona.
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2.  Radny  Robert  Kaśków zapytał,  o  eksmisję  z  mieszkania  jednego  z 

mieszkańców Żarowa, czym było to spowodowane i czy rzeczywiście taka sytuacja 

miała miejsce i dlaczego?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że na ile będzie to możliwe w oparciu o 

procedury i przepisy prawa taka informacja zostanie udzielona.

3.  Radna  Halina  Lewandowska złożyła  interpelację  w  sprawie  tabliczki 

pamiątkowej przy boisku w Mrowinach, aby Pan który ją wykonywał w 2011 roku 

ją przetarł, aby to ładnie wyglądało. Radna zwróciła się z prośbą, aby było to jak 

najszybciej wykonane.

4. Radna Halina Lewandowska zapytała, czy my, jako Gmina dokładaliśmy się 

finansowo  do  naszego  Szpitala,  do  remontu  placówki  rehabilitacyjnej?  Czy 

wkładaliśmy własne środki do tej inwestycji?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak, my rozpoczęliśmy ten remont.

Radna Halina Lewandowska dopytała, na jaką kwotę?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że odpowiedź zostanie przygotowana. 

5. Radna Agnieszka Szybalska – Góra złożyła interpelację, dotyczącą prośby od 

mieszkanki  Przyłęgowa,  która  ma w Przyłęgowie,  przy  wyjeździe  na Pastuchów 

działki, parę lat temu droga dojazdowa do jej posesji była szutrowa, nawieziony 

był tam kamień, jest to droga gminna. Radna prosi, aby tam nawieźć szutru lub 

grubszego kamienia, tak żeby droga nadawała się do użytkowania, bo na dzień 

dzisiejszy, to co było zrobione trzy lata temu tego w ogóle nie widać, nie ma tam 

również odwodnienia. Radna prosi o odpowiedź na piśmie.

6. Radna Agnieszka Szybalska – Góra złożyła interpelację o zmianę organizacji 

ruchu na ul.  Hutniczej  i  na Placu Wolności  w Żarowie,  ponieważ przejeżdżają 

tamtędy  TIR-y,  a  one  nie  mieszczą  się  tam  na  ulicy  Hutniczej.  Radna  była 

świadkiem,  kiedy  przejechał  tamtędy  TIR  i  został  uszkodzony  znak,  płot 

właściciela  budynku  przy  ul.  Kwiatowej.  Radna  powiedziała,  że  najlepszym 

rozwiązaniem  byłoby  postawienie  znaku  zakaz  wjazdu  TIR  –  ów  od  ul.  Placu 

Wolności, w kierunku ul. Puszkina i na ul. Hutniczą, tak aby nikt tamtędy nie 
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przejeżdżał  ani  w  jedną,  ani  w  drugą  stronę.  Do  PCO  wszyscy  jeżdżą  ul. 

Krasińskiego. 

7.  Radna Agnieszka Szybalska –  Góra  złożyła  zapytania  nt.  ul.  Kwiatowej,  o 

naprawę nawierzchni drogi, oświetlenie i budowę chodnika, czy to będzie zrobione 

na  100%,  ponieważ  otrzymała  odpowiedź  na  piśmie,  że  w 2015 roku ta  ulica 

zostanie oświetlona i będzie zbudowany chodnik. Radna poprosiła o szczegółowy 

plan, jeżeli jest przygotowany i o odpowiedź na piśmie.

8. Radna Agnieszka Szybalska – Góra  powiedziała nt. Gazety Żarowskiej, że w 

niej  jest  upubliczniany wizerunek Burmistrza i  niektórych radnych z kampanii 

wyborczej, nie ma takiej informacji, a powinna być. Jeżeli są zamieszczane zdjęcia 

z kampanii wyborczej, to radna prosi aby umieścić informację zgodnie z prawem, 

że jest to finansowane ze środków komitetu.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  nie  widział  żadnego  zdjęcia  z 

kampanii  wyborczej  w  Gazecie  Żarowskiej.  Natomiast,  jeżeli  chodzi  o  drogi, 

chodniki i oświetlenia, to wszystkie pieniądze, które uda się pozyskać na każdej 

sesji kierowane są na tego typu zadania, potrzeb jest wiele. Przypomnę, że w tej  

kadencji  wspólnym wysiłkiem wykonaliśmy dużo  ponad 40,  a  dochodzi  do  50 

nowych nawierzchni.

9.  Radny  Robert  Kaśków  powiedział,  że  w  Wierzbnej  po  robionej  kanalizacji 

zostało dużo dziur, co jest niebezpieczne dla ludzi i mieszkańców.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jest  to  w  trakcie  inwestycji, 

inwestycja  w  tym roku  jest  kończona  i  obejmuje  naprawę  wszelkiego  rodzaju 

uszkodzeń.

Radny Robert Kaśków dopowiedział, że na bieżąco należy tam uzupełniać, jeśli 

deszcz  wypłuka,  albo  postawić  znaki,  jakoś  to  zabezpieczyć,  bo  jest  tam 

niebezpiecznie. 

10. Radna Urszula Ganczarek złożyła wniosek o zwiększenie budżetu Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu na rok 2015. W ramach tego zwiększenia o zatrudnienie 

dwóch  instruktorów,  którzy  będą  prowadzili  zajęcia  w  świetlicach  wiejskich. 

Radna dopowiedziała, że kiedyś tak było i teraz można do tego wrócić.
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Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jest  to  bardzo  fajny  pomysł, 

przekażemy Dyrektorowi, aby przymierzył się do tego zadania.

Radna Halina Lewandowska powiedziała, że kilka lat temu był taki pomysł, ale 

okazało się, że mało osób chodziło na te zajęcia. Trzeba zrobić rozeznanie, czy 

będą chętni. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że można wpisać to do budżetu jako 

wspólny wniosek wszystkich radnych, bo to jest naprawdę dobry pomysł.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze interpelacje, zapytania, czy wnioski 

radnych.  Więcej  interpelacji  nie  było  więc  Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy 

mieszkańcy  mają  zapytania.  O  głos  poprosił  mieszkaniec  Żarowa  pan  Norbert 

Gałązka, który powiedział nt. KS „Zjednoczeni” i poprosił o zbiórkę finansową na 

rzecz klubu.

Następnie o głos poprosił mieszkaniec Żarowa pan Andrzej Litwa, który zapytał 

pana Burmistrza nt. basenu, czy basen będzie tylko sportowy, czy rekreacyjny?

Burmistrz Leszek Michalak zaczął od historii basenu, następnie powiedział, że 

obecnie realizowany zakres obejmuje basen sportowy, basen rekreacyjny nieduży, 

przeznaczony  do  nauki  pływania,  do  tego  jest  przewidziana sauna,  zjeżdżalnia 

wewnętrzna duża i jacuzzi. Także jest i ta część sportowa z przeznaczeniem na 

edukację dziecięcą, i część do nauki pływania i część rekreacyjna.

Pan Andrzej  Litwa,  mieszkaniec  Żarowa powiedział,  że  dzierżawi  komórkę  po 

ojcu, kiedyś ta komórka, była garażem. W 1985 roku została przekształcona z 

garażu na komórkę, jego ojciec postawił to z własnych środków. Pan Litwa zapytał, 

czy może to sprzedać, razem z mieszkaniem?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  trzeba zajrzeć w dokumentację  i 

rozpoznać dokładnie tą sytuację.

Pan  Andrzej  Litwa powiedział,  że  oprócz  tego  ma  jeszcze  garaż  murowany  i 

zapytał, czy gdyby sprzedał mieszkanie, będzie miał swobodny wjazd i wyjazd do 

garażu?
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Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  generalnie  jest  zasada  drogi 

koniecznej. Od strony prawnej wygląda to tak, że każdy posiadacz nieruchomości 

ma prawo dojazdu do drogi publicznej,  jeżeli  na przejeździe znajduje się grunt 

prywatny,  garaż  jest  prywatny,  wówczas  można  wystąpić,  w  przypadku  kiedy 

właściciel tego terenu nie dopuszcza do przejazdu, o sądowne udostępnienie tego 

terenu.

Pan Andrzej Litwa powiedział, że właścicielem tego terenu jest Gmina.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli właścicielem jest Gmina, to w 

ogóle nie ma problemu. Prawo drogi koniecznej dojazdu do garażu przysługuje 

każdemu właścicielowi posesji nieruchomości, obojętnie, czy jest ona zabudowana, 

czy  niezabudowana.  Jeżeli  jest  inaczej  wówczas przysługuje  procedura  sądowa 

wyznaczenia zasad takiego dojazdu.

Pan Andrzej Litwa zapytał, ile może być postawiony garaż od budynku?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  są  różnego  rodzaju  sytuacje,  są 

garaże  przylegające,  są  wbudowane  w  budynek,  są  wnęki  garażowe,  są  różne 

sytuacje dla różnych przypadków. Burmistrz poprosił, aby pan Litwa opisał swój 

przypadek i informacja zostanie udzielona.

Pan Andrzej Litwa powiedział, że pismo już złożył.

Głos zabrała pani Kierownik OPS w Żarowie Anita Denes – Ziemkiewicz, która 

powiedziała, że ponieważ jest to ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w tej kadencji 

podziękowała za dobrą współpracę i życzyła powodzenia.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych, przedstawił 

pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej  w Żarowie i  powiedział,  że są one do 

wglądu w Biurze Rady.

Po  zakończeniu  przedmiotowej  dyskusji Przewodniczący  Rady przeszedł  do 

kolejnego punktu porządku obrad.

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

7 sierpnia 2014 roku. 
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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 LII/2014 z sesji 

Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  7  sierpnia  2014  roku  został  przyjęty  przez 

radnych Rady Miejskiej w Żarowie.

Ad VII. Podsumowanie VI kadencji Rady Miejskiej w Żarowie w latach 2010 - 

2014.

Przewodniczący Rady na wstępie powiedział, że jest to ostatnie posiedzenie Rady 

Miejskiej Żarowa, kończące kadencję samorządową w latach 2010-2014. Z mocy 

prawa kadencja Rady Miejskiej Żarowa oraz Burmistrza Miasta Żarów kończy się 

dnia  21  listopada  2014  r.  Przewodniczący  Rady  oraz  Burmistrz  wspólnie 

podziękowali za dobrze przepracowany okres, podkreślali, że była to kadencja w 

czasie, której trwała ścisła współpraca obu organów. Zaowocowała ona wieloma 

inwestycjami,  przedsięwzięciami  oraz  budowaniem  dobrego  wizerunku  Gminy 

Żarów. Dziękowano sobie wzajemnie za trud, cierpliwość, za rady i podpowiedzi, a 

także za konstruktywną krytykę. Do podziękowań dołączano wzajemne życzenia 

wszelkiej pomyślności i  siły do dalszej pracy. Na zakończenie ostatniej Sesji VI 

kadencji  17  Radnych  Rady  Miejskiej  Żarowa  otrzymali  podziękowania  oraz 

pamiątkowe statuetki. 

Po  wręczeniu  podziękowań  Przewodniczący  Rady  wraz  z  Wiceprzewodniczącą 

Urszulą  Ganczarek  w  imieniu  wszystkich  radnych  podziękowali  za pomoc, 

życzliwość,  zaangażowanie  oraz  wsparcie  w  realizacji  wspólnych  zamierzeń  na 

rzecz mieszkańców Naszej Gminy, Burmistrzowi Leszkowi Michalakowi, Zastępcy 

Burmistrza  Grzegorzowi  Osieckiemu,  Sekretarz  Gminy  Sylwii  Pawlik  oraz 

Skarbnikowi Gminy Renacie Dawlewicz, wręczając podziękowania i  pamiątkowe 

metalowe róże.

Przewodniczący  Rady  Tadeusz  Pudlik  odczytał  przygotowane  przez  siebie 

podsumowanie  VI kadencji Rady Miejskiej w Żarowie w latach 2010-2014, które 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 34
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Ad VIII. Zakończenie obrad LIII 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 24 października 2014 

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

…......................................                                    …..........................................
Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady:
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