Protokół Nr XII/2015
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 10 września 2015 roku
Rozpoczęcie: godz. 14:00
Zakończenie: godz. 15:00
Ad. I. Otwarcie sesji:
Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny otworzył sesję Rady Miejskiej w
Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XII 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, Zastępca
Burmistrza Grzegorz Osiecki, Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik oraz Skarbnik
Gminy Renata Dawlewicz.
Przewodniczący Rady przywitał włodarzy, radnych Rady Miejskiej oraz radą
Powiatu Świdnickiego panią Urszulę Ganczarek.
Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:
Przewodniczący obrad powiedział, że porządek obrad radni otrzymali w
materiałach na sesję. Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 2
Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym
punkcie?
Radni nie mieli pytań do przedmiotowego porządku obrad, natomiast o głos
poprosił Burmistrz

Leszek

Michalak, który zwrócił się z wnioskiem o

wprowadzenie do porządku obrad, jako punkt 4 projektu uchwały w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ zbliżają się wybory i
należy taki projekt przedłożyć.
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Przewodniczący

obrad

przeszedł

do

głosowania

nad

wprowadzeniem

do

porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, jako punkt 4. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”
projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania całego, zmienionego
porządku obrad. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” zmieniony porządek
obrad został przyjęty.
Przewodniczący obrad przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt. 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok .
Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3
Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały i powiedział, że w
tym projekcie uchwały już bardzo wyraźnie widać te środki, które planujemy
wykorzystać i które mamy potwierdzone w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej,
natomiast

o

wszystkich

szczegółach

będę

chciał

Państwu

powiedzieć

na

planowanym szkoleniu.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, co to jest „edukacja włączająca”, co wynika z
uzasadnienia do projektu uchwały?
Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że to są środki na włączenie do
przystosowania tych najmłodszych sześciolatków.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy u nas w szkołach i placówkach oświatowych
są gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, które mają
zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy?
Sekretarz

Sylwia

Pawlik

odpowiedziała,

że

tak,

pielęgniarki

szkolne

są

pracownikami opłacanymi przez NFZ.
Radny Mariusz Borowiec zapytał, o zwiększenie planu wydatków na remont
wnętrza kaplicy cmentarnej w Żarowie, czy my to robimy wspólnie z księdzem?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie.
Radny Tadeusz Reruch zapytał, o zmniejszenie planu wydatków na wniosek
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Kierownik OPS w Żarowie, czego to dotyczy?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że to są usługi pozostałe i zakup
wyposażenia, czyli to wszystko co się wiąże z utrzymaniem Ośrodka Pomocy
Społecznej,

np.

materiały

biurowe.

Te

kwoty

są

przesuwane

na

zakup

inwestycyjny.
Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o
opinię Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki radny Mariusz Borowiec
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 4
Uchwała Nr XII/94/2015
Pkt.

2.

zmiany

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Gminy

Żarów .

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5
Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, odnośnie zadania pn. „Przebudowa dróg na ul.
Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie”,
to jest realizacja na lata 2017-2020, a odcinek na ul. Armii Krajowej w Żarowie
będzie robiony wcześniej?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że mówimy o nawierzchni jezdni, a nie
o chodnikach.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, odnośnie zadania pn. „Centrum przesiadkowe w
miejscowości Żarów”, co to jest to centrum przesiadkowe?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że mamy uzgodnienia z PKP, przekażą
nam

fragment

terenu

przy

ul.

Dworcowej, którego jeszcze

nie

jesteśmy

właścicielem. Centrum przesiadkowe obejmować będzie generalnie jako istota
możliwość dojechania rowerem, pozostawienie sprzętu, udrożnienie komunikacji
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przydworcowej i udanie się w dalszą podróż pociągiem. Taka jest idea, natomiast
w ramach tego jest planowane rondo u zbiegu ul. Mickiewicza i Dworcowej - to jest
pierwsza część zadania. Zmierzamy do tego, mamy pisemne potwierdzenie, że w
ciągu dwóch, trzech miesięcy powinniśmy mieć przekazane na własność do gminy.
Radny Robert Kaśków powiedział, że Centrum przesiadkowe funkcjonuje już w
Świdnicy i to był pomysł pana Prezydenta Murdzka, a mniej więcej od pół roku już
funkcjonuje. To jest tak naprawdę połączenie funkcji dworca kolejowego z
dworcem autobusowym, rowery, taksówki, parkingi. Na przykład na dworcu PKP
w Świdnicy jest tablica, która informuje o odjeżdżających autobusach.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że o szczegółach dokładnie opowiem
na szkoleniu.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, odnośnie zadania pn: „Budowa gminnego
systemu monitoringu wizyjnego”, czy cała gmina będzie objęta?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że każda miejscowość będzie objęta
tym monitoringiem według projektu, który składamy, na który mamy wstępnie
przyznane pieniądze. To wszystko również chcę Państwu szczegółowo omówić na
szkoleniu.
Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o
opinię Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki radny Mariusz Borowiec
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 6
Uchwała Nr XII/95/2015
Pkt.

3.

przyjęcia

Planu

Gospodarki

Niskoemisyjnej

dla

Gminy

Żarów .

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7
Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
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Pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię
Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego radny Mieczysław Myrta 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 8
Uchwała Nr XII/96/2015
Pkt. 4. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowy
projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9
Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik omówiła projekt niniejszej uchwały.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad
zamknął dyskusję i 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 XII/97/2015
Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
Przewodniczący

obrad

powiedział,

że

sprawozdanie

otrzymali

radni

w

materiałach na sesję i zapytał, czy są pytania do przedmiotowego sprawozdania?
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik Nr 11
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, odnośnie zarządzenia w sprawie pokrycia
ujemnego wyniku finansowego netto Gminnego Centrum Kultury i Sportu za rok
2014, z czego to wynika?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wynika to z końcowego rozliczenia.
To tak, jak w Gminie gdy kończymy rok, to bilans nam pokazuje, czy co do
złotówki „wszczeliliśmy się”, czy mamy jakąś nadwyżkę, czy deficyt. To jest
kwestia zapłacenia rachunku wcześniej, czy później. Tak jest w Bibliotece, tak
jest w Gminnym Centrum. Jeżeli występuje taka sytuacja, że terminami musimy
uregulować w grudniu, nie możemy pozostawić na styczeń, to wtedy zatwierdzam
w tej formule, zarządzeniem Burmistrza.
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w zarządzeniu nr 91/2015 w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok, brakuje 2015.
Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik odpowiedziała, że tak.
Radny Tadeusz Pudlik

zapytał, odnośnie zarządzenia nr 96/2015 oraz

123/2015 one są podobne w sprawie, chodzi o powołanie komisji konkursowej do
przeprowadzenia

konkursu

na

stanowisko

urzędnicze

ds.

przeglądów

technicznych i remontów oraz stanowisko urzędnicze – kierownik ref. Gospodarki
Lokalowej?
Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik odpowiedziała, że w pierwszym konkursie został
wyłoniony kierownik ref. Gospodarki Lokalowej, natomiast został wyłoniony
kandydat na drugie stanowisko, ale nie podjął pracy i ogłosiliśmy konkurs jeszcze
raz. Nie został wyłoniony kandydat, ogłosiliśmy jeszcze raz i został wyłoniony
kandydat.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, o zarządzenie w sprawie odwołania i powołania
członka Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie, kto został nowym członkiem?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że odwołany został Michał Szukała –
złożył rezygnację i w to miejsce wszedł Leszek Markiewicz.
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że zarządzenia nr 103/2015 i 107/2015 mają
takie same tytuły, odnośnie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.

Zakup

średniego

samochodu

pożarniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP w Żarowie.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że pierwszy przetarg się nie odbył, bo
cena była za wysoka.
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w zarządzeniu nr 106/2015 należy
poprawić wyraz „dzieci” na „sieci”.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, odnośnie sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w
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Żarowie i Łażanach na ogólną kwotę 21.612,53 zł, czy te dwa mieszkania zostały
sprzedane na preferencyjnych warunkach?
Burmistrz

Leszek

Michalak

odpowiedział,

że

na

podstawie

obecnie

obowiązującej uchwały. Był okres szczególnych preferencji, który się zakończył,
natomiast są to w dalszym ciągu warunki preferencyjne, chociaż mniej korzystne
niż w tamtym okresie.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał o przetarg na zakup samochodu pożarniczego dla
OSP w Żarowie?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że do przetargu może stanąć każdy,
warunki

przetargu

określały

jaki

to

ma

być

samochód

o

konkretnych

parametrach pożarniczych.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zlecenie remontu z wymianą zniszczonych
wykładzin podłogi w komunalnym lokalu mieszkalnym, czy my jako gmina
jesteśmy zobowiązani do wymiany wykładzin?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jak podłoga jest betonowa, to tak.
Radny Robert Kaśków zapytał o sprzedanie 3 działek budowlanych w Żarowie, o
które chodzi?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przy ul. 1 Maja i ul. Parkowej.
Radny Robert Kaśków zapytał, ile tam działek jeszcze zostało do sprzedania?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jedna lub dwie.
Radny Robert Kaśków zapytał o nabycie działki w Siedlimowicach o wartości
6.400 zł, o co chodzi?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest działka o wartości 6.400 zł
natomiast jest przekazana nieodpłatnie, dopięliśmy procedur, to jest to miejsce,
gdzie stoi Pomnik 800-lecia.
Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik dopowiedziała, że powinno być napisane nabyto
nieodpłatnie.
Radny Robert Kaśków zapytał o realizację ustaleń kamieniołomu Łażańskiego z
mieszkańcami Krukowa, termin jest do końca grudnia, czy coś się dzieje, czy coś
się w tym temacie odbywało, czy monitorujemy to, czy kamieniołom sam się tym
zajmuje?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że pan Prezes twierdzi, że przystąpili
do realizacji i zrealizują wszystko, co ustalili.
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Radny Robert Kaśków powiedział, że słyszał od strażaków, że dostaliśmy nowy
wóz ze Świebodzic.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że „beczkę”. Państwowa Straż Pożarna
nie może sprzedać, może przekazać to na jednostkę, zadzwonił z-ca komendanta,
czy weźmiemy, bo im nawet na złom nie wolno oddać. Wzięliśmy.
Radna Maria Tomaszewska zapytała o uzupełniono oświetlenie uliczne w
Łażanach przy ul. Leśnej, czy to jest z funduszu sołeckiego?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak, to jest z funduszu sołeckiego.
Radny Tadeusz Reruch zapytał w sprawie remontu ogrodzenia cmentarza
żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie, czy to z pieniędzy od Wojewody?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że dostaliśmy dotację, jest już
ogrodzenie stare rozebrane i będzie nowe.
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 Zuzanna Urbanik zgłosiła interpelację w sprawie wykonania przejścia
dla pieszych do nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Bożanowie, która
niedługo będzie otwarta.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wystąpimy i zobaczymy jakie będzie
zalecenie.
2. Radny Robert Kaśków w imieniu mieszkańców z ul. Kazimierza Wielkiego
wyraził radość i podziękował za remont drogi, gdzie dużym utrudnieniem były
dwie studzienki kanalizacyjne.
3. Radny Waldemar Ganczarek zgłosił interpelację, aby w jak najszybszym
terminie doprowadzić do zamiany działek nr 237 i 223, w celu doprowadzenia do
przejezdności ul. Kwiatowej w Bukowie, tj. od numeru 17 do 21, ewentualnie w
tym wykup działki nr 237, w tym samym celu. Ulica Kwiatowa stała się
nieprzejezdna po sprzedaniu przez Gminę części drogi nr 223 prywatnej osobie i
mieszkańcy proszą o pilne załatwienie tej sprawy. Jeśli będzie taka potrzeba, to
zebrane zostaną także podpisy.
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Burmistrz

Leszek

Michalak

odpowiedział, że podpisy nie są oczywiście

potrzebne, tylko jest prośba aby podejść do pracownika i doprecyzować, o które
działki chodzi.
4. Radny Waldemar Ganczarek zgłosił wniosek do budżetu na 2016 rok, o
zabezpieczenie środków finansowych na utwardzenie asfaltem, ewentualnie kostką
działki nr 259/4 w Bukowie, to jest odcinek od ul. Lipowej do mostu, gdzie tam
nie zostało zrobione 30 metrów drogi, przy placu zabaw.
5. Radny Waldemar Ganczarek zwrócił się z prośbą w imieniu rady sołeckiej o
ustawienie lustra w Bukowie na zakręcie koło boiska na drodze powiatowej, z tego
względu, że tam dochodzi do różnych nieprzyjemnych zdarzeń, związanych z
bezpieczeństwem drogowym.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wnioski do budżetu zgłaszane przez
państwa na sesji są to formalne wnioski i radni mają prawo do ich składania,
natomiast przy analizie możliwości budżetowej dopiero wyjdzie, co możemy
realizować, a czego nie.
6. Radna Maria Tomaszewska zgłosiła wniosek do budżetu na 2016 rok, aby
zabezpieczyć środki finansowe na założenie dwóch lamp na ul. Spółdzielczej w
Krukowie i jednej lampy w Łażanach na ul. Wrocławskiej, tam słup i przewody są,
chodzi tylko o założenie lampy.
7. Radna Maria Tomaszewska złożyła interpelację, aby dofinansować Zespół
„Krukowianie”, który powstał w Krukowie, chodzi o zakup sprzętu muzycznego
(akordeonu, grzechotek, tamburynu).
8. Radna Maria Tomaszewska złożyła interpelację, w sprawie pisma mieszkańca
Krukowa dotyczącego naprawy drogi przy ul. Młyńskiej w Krukowie. Pismo zostało
przekazane, jako interpelacja i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9. Radny Tadeusz Pudlik zwrócił się z prośbą, aby zwrócić się z pismem do
właściciela lokalu przy ul. Dworcowej, to jest pierwszy lokal po lewej stronie za
sklepem „Rogatek”, ponieważ on burzy nam estetykę centrum miasta.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że sprawdzimy kogo to jest.
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10. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, co dzieje się w sprawie repatriantów z
Kazachstanu, których zaprosiliśmy?
Przewodniczący Rady odpowiedział, że odpowie na zakończenie sesji.
11. Radny Tadeusz Pudlik zapytał o przejście po starym moście między ul.
Ogrodową, a Hutniczą?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że po interwencji pani poseł przyjechał
dyrektor generalny z Wrocławia, jest decyzja, żebyśmy przejęli tą działkę
nieodpłatnie, sprawy są załatwiane, to jest kwestia notarialno – własnościowa,
więc musi to potrwać miesiąc do dwóch. Z jednej strony dostaliśmy pismo ze
zgodą na wypełnienie tego gruzem i ziemią do miejsca przejścia PKP i tak jest
robione. Planujemy prace i ścieżki rowerowe prowadzące bocznicą do ul. Armii
Krajowej i z tego powodu zdobyć pieniądze unijne przyznane nam już na zadania
w zakresie niskiej emisji i wtedy będzie już sprawa docelowo wykonana i ścieżki i
chodniki, kilka miejsc parkingowych.
12. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy można by było zrobić coś z „parkiem” na
Placu Wolności, bo tam w zasadzie nie ma żadnej zieleni, jest zrobiony plac zabaw
i tylko jest piach, może można by było nasadzić żywopłoty, czy coś podobnego?
13. Radny Tadeusz Pudlik zapytał o lokal przy ul. Armii Krajowej 46a, tam
mieszka jedna rodzina, tam jest strych, który jest dosyć długim pomieszczeniem,
czy nie można by było tam wygospodarować jednego mieszkania socjalnego?
Radny Tadeusz Pudlik zapytał kiedy będzie Komisja ds. Sportu, Zdrowia i
Pomocy Społecznej, bo jest dużo pytań dotyczących rozpoczynającego się sezonu
piłkarskiego.
Przewodniczący Komisji Norbert Gałązka odpowiedział, że teraz był sezon
urlopowy i nie wszyscy radni byli obecni.
14. Radny Tadeusz Reruch złożył interpelację, aby informacja nt. opłat za groby
znalazła się w Gazecie Żarowskiej.
15. Radny Tadeusz Reruch złożył interpelację o remont ul. Mieszka I w Żarowie.

10

16. Radny Roman Konieczny zapytał w imieniu mieszkańców ul. Ogrodowej w
Mrowinach, bo jest tam w tej chwili wykonywana nawierzchnia asfaltowa i na
odcinku około 20 metrów przy samej krawędzi asfaltowej jest pełno krzaków,
pełno bzów, których korzenie już wchodzą w tą nawierzchnię, jak nawierzchnia
będzie zrobiona, to wszystko pójdzie wniwecz, czy nie można tego od razu przed
położeniem asfaltu usunąć wyrwać, jakie są w tej kwestii możliwości?
17. Radny Mariusz Borowiec zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców ul.
Kasztanowej w Żarowie o oświetlenie, najlepiej jeszcze przed zimą, chociaż jedną
lampę.
18. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy pan Burmistrz wie, że KS „Zjednoczeni”
Żarów zalegają za transport za ubiegły rok?
Więcej interpelacji, wniosków i zapytań radnych nie było, natomiast o głos
poprosiła radna Powiatu Świdnickiego pani Urszula Ganczarek, która powiedziała,
że w naszej gminie robi się bardzo dużo nowych dróg, remontuje się nawierzchnie
i zwróciła się z prośbą, żeby przed rozpoczęciem remontu albo spotkać się z radą
sołecką, bądź z sołtysem, bądź z mieszkańcami, którzy mieszkają przy tej ulicy,
żeby wcześniej okazać im posadowienie tej drogi, jak ona będzie wyglądała i
ewentualnie już na tym etapie ustalić może jakieś małe zmiany przy tej drodze,
żeby później nie było problemu.
Więcej interpelacji, wniosków i zapytań nie było, więc Przewodniczący obrad
przeszedł do spraw organizacyjnych:
1. Przewodniczący obrad powiedział, że od Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu wpłynęły uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że uchylenie przez RIO dotyczyło
możliwości dodatkowego wynajęcia pojemnika, w poprzedniej uchwale nie było z
tym problemu, teraz RIO stanęła na stanowisku, że nie można sobie wynająć
dodatkowego pojemnika.
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2. Przewodniczący obrad powiedział, że trwają prace Zespołu do przedstawienia
opinii

o

zgłoszonych

dokumentacji,

kandydatach

sprawdził

pod

na

względem

ławników.
formalnym

Zespół
wykaz

dokonał

analizy

obowiązujących

dokumentów wraz ze złożonym wnioskiem i obecnie opracowywana jest opinia.
Najpóźniej w październiku rada ma zatwierdzić skład ławników. Do biura rady
wpłynęło 9 wniosków na 14 wskazanych przez Prezesa Sądu w Świdnicy.
Komendant

Wojewódzki

Policji

we

Wrocławiu

przysłał

pismo,

w

którym

poinformował nas, że zgłoszone osoby na ławników sądowych nie figurują w
policyjnych systemach informatycznych.
3. Przewodniczący obrad powiedział, że z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy
wpłynęło postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu
śledztwa. Do biura rady zostanie zwrócone oświadczenie majątkowe, radnej
ubiegłej kadencji ze względu na umorzenie śledztwa, z uwagi na brak znamion
czynu zabronionego.
4. Przewodniczący obrad powiedział, że Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje
Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Żarowa w Boule, na które zaprasza 2 drużyny
radnych (po dwie osoby). Chętni radni proszeni są o zgłoszenie się do
Przewodniczącego Rady. Mistrzostwa odbędą się w sobotę 12 września 2015r. o
godz. 10.00 na boulodromie przy ul. Piastowskiej w Żarowie.
Wobec wyczerpania przedmiotowego punktu porządku obrad Przewodniczący
obrad przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z
dnia 25 czerwca 2015r.

Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż protokół był udostępniony do
wglądu w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz podczas obrad
sesji, w celu naniesienia ewentualnych uwag. Uwag do protokołu nie było,
więc Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy
15 głosach „za” przedmiotowy protokół został przyjęty przez Radę Miejską w
Żarowie.
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Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr XI/2015 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z
dnia 2 lipca 2015r.
Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż protokół był udostępniony do
wglądu w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz podczas obrad sesji, w
celu naniesienia ewentualnych uwag. Uwag do protokołu nie było, więc
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 15 głosach
„za” przedmiotowy protokół został przyjęty przez Radę Miejską w Żarowie.
Ad. VIII. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Żarowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie Pan Roman Konieczny oznajmił, iż
wyczerpany został porządek obrad, po czym zamknął obrady sesji Rady Miejskiej
w dniu 10 września 2015 roku, wypowiadając formułę: „Zamykam XII Sesję Rady
Miejskiej w Żarowie”.

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

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