Protokół Nr XIII/2015
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 8 października 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 XIII 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.
Nieobecny:
1. Radny Norbert Gałązka.
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.
Przewodniczący

obrad

powiedział,

że

w

związku

z

brakiem

uwag

do

przedmiotowego porządku obrad został on przyjęty.
Przewodniczący obrad 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 2015 rok .
Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3
Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
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 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących
się” uchwała została przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4
Uchwała Nr XIII/98/2015
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?
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 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących
się” uchwała została przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 6
Uchwała Nr XIII/99/2015
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Pkt. 3. zmiany uchwały Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 lutego
2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego w drodze inkasa. 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?
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 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących
się” uchwała została przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8
Uchwała Nr XIII/100/2015
Pkt. 4. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w
Świdnicy na kadencje 2016-2019. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9
Przewodniczący Rady powiedział, że w maju wpłynęło pismo od Prezesa Sądu
Okręgowego w Świdnicy, aby dokonać wyboru ławników: 10 ławników do Sądu
Okręgowego - Wydział Cywilny

i 4 ławników do Sądu Rejonowego - Wydział

Rodzinny i Nieletnich. Zgłoszonych zostało 9 kandydatur. Przewodniczący Rady
poinformował, że powołany został Zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w
Świdnicy na kadencję 2016-2019. Zespół obradował w ustalonych terminach,
dokonał analizy

zgłoszonych wniosków i dokumentacji, sporządził protokół z

posiedzeń i opinię w tej sprawie. Następnie Przewodniczący pan Roman Konieczny
poprosił Przewodniczącego Zespołu pana Tadeusza Pudlika o przedstawienie opinii
o zgłoszonych kandydatach.
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Przewodniczący Zespołu Tadeusz Pudlik przedstawił Radzie Miejskiej w Żarowie
opinie o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu
Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2016-2019. Opinie stanowią załączniki do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 10 i 11
Przewodniczący Rady poinformował, że wybory na ławników są tajne, w związku
z czym należy powołać Komisję Skrutacyjną. Powiedział, że proponuje 3-osobową
komisję skrutacyjną i powiedział, aby zgłaszać kandydatury na członków komisji.
Radny Mieczysław Myrta zaproponował radną Iwonę Nieradkę, która wyraziła
zgodę.
Radny Tadeusz Reruch zaproponował radnego Mariusza Borowca, który wyraził
zgodę.
Radny Waldemar Ganczarek zgłosił radną Marię Tomaszewską, która wyraziła
zgodę.
Wobec powyższego została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. radna Iwona Nieradka,
2. radny Mariusz Borowiec,
3. radna Maria Tomaszewska.
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę techniczną.
Po przerwie radna Iwona Nieradka – przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
omówiła radnym przebieg głosowania tajnego (Regulamin głosowania stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu), przedstawiła karty do głosowania i
powiedziała, jak należy głosować. Karty na kandydatów na ławników do Sądu
Okręgowego w Świdnicy zostały rozdane każdemu radnemu. Następnie nastąpił
akt głosowania.
Komisja Skrutacyjna udała się celem przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu,
który następnie został odczytany przez Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.
Karty do głosowania wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 13
Przewodniczący Rady powiedział, że przechodzimy do drugiego głosowania
kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy.
Radna Iwona Nieradka – przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, omówiła radnym
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przebieg głosowania tajnego, przedstawiła karty do głosowania i powiedziała, jak
należy głosować. Karty na kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w
Świdnicy zostały rozdane każdemu radnemu i nastąpiło głosowanie tajne.
Następnie nastąpił akt głosowania.
Komisja Skrutacyjna udała się celem przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu,
który następnie został odczytany przez Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.
Karty do głosowania wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 14
Przewodniczący Rady poprosił o wpisanie nazwisk do projektu uchwały i
stwierdził, że Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę w sprawie wyboru
ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na
kadencje 2016-2019. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 15
Uchwała Nr XIII/101/2015
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 16
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy mógłby otrzymać zarządzenie nr 135/2015 w
sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem
uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały
budżetowej?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak.
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że na str. 3 w pkt 7 jest napisane, że „zlecono
remont wyeksploatowanego trzonu kuchennego”, czy ma być trzon, czy pion?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że „trzon”.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, odnośnie przejęcia protokolarnego przez Gminę
Żarów od dotychczasowego najemcy lokal użytkowy „Cztery Smaki Świata”, czy
ten lokal stoi pusty?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w tej chwili stoi pusty.
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Radny Tadeusz Pudlik zapytał, o dokonanie przez komornika eksmisji osób z
lokalu mieszkalnego w Żarowie, w którym jest to miejscu?
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że na Mickiewicza.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, odnośnie negatywnie rozpatrzonego wniosku PKP
we Wrocławiu dotyczącego zabezpieczenia lokali mieszkalnych z komunalnego
zasobu w celu przekwaterowania lokatorów lokali usytuowanych w budynku
stacyjnym w związku z planowanym remontem budynku, z uwagi na trudną
sytuację mieszkaniową Gminy Żarów. Czy w związku z tym nie istnieje
zagrożenie, że PKP nie będzie robił tego remontu?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to utrudnienie w momencie,
kiedy jest lokator w obiekcie remontowanym, ale to utrudnienie jest po stronie
PKP.
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 Maria Tomaszewska zgłosiła interpelację w sprawie lampy na
przeciwko posesji pana Tomaszewskiego w Łażanach, która zapala się i gasi.
Radna poprosiła o sprawdzenie tego oświetlenia.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.
2. Radny Tadeusz Pudlik zgłosił, że nie świeci się lampa na zakręcie ul. Armii
Krajowej, jak wjeżdża się na ul. Krętą w Żarowie.
3. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy tylko dzisiaj był taki przypadek, że na ul.
Kazimierza Wielkiego nie świeciły się lampy?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.
Przewodniczący Rady przypomniał, że jeżeli ktoś widzi, że lampy się nie świecą,
to

należy

zadzwonić

do

odpowiedniego

referatu

Urzędu

i

podać

numer

nieświecącej lampy.
4. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, kto jest przedstawicielem z Rady Miejskiej w
Młodzieżowej Radzie Miejskiej?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w tej kadencji jest radna Iwona
Nieradka i radny Norbert Gałązka.
5. Radny Tadeusz Pudlik zapytał odnośnie podniesienia krawężnika na ul.
Sportowej w Żarowie celem ograniczenia prędkości pojazdów.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki zaproponował spotkanie, ponieważ jest
problem z ustaleniem miejsca.
Radny Tadeusz Pudlik odpowiedział, że dobrze i umówi się z panem Burmistrzem
na spotkanie w tej sprawie.
6. Radny Tadeusz Pudlik zapytał o sprawę wykopania szyn z centrum Żarowa, co
w tej sprawie jest robione?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w ramach dotacji przyznanych
naszej gminie w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej w tym miejscu będzie budowane
rondo i będzie przebudowa i jednocześnie znikną szyny.
7. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację w sprawie ustawienia na drodze
powiatowej nr 2880D znaków F6 uprzedzających o zakazie wjazdu pojazdów o
masie całkowitej powyżej 3,5 tony na ul. Dworcową w Żarowie. To jest ten sławny
znak 3,5 tony, który tam dalej stoi, a interpelację w tej sprawie radny składał w
grudniu.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że sprawdzi, co się z tym dzieje.
8. Radny Tadeusz Pudlik złożył wniosek do budżetu gminy na rok 2016 o
zabezpieczenie środków finansowych na zakup laptopów dla radnych. Radny
dopowiedział, że ułatwi to pracę oraz wyraźnie zmniejszy koszty związane z
tworzeniem materiałów związanych z pracą radnych, kserowanie projektów
uchwał, porządku obrad i zużycie tonerów.
9. Radny Tadeusz Pudlik zapytał o budowę chodnika w ciągu przejazdu ul. Armii
Krajowej do hotelu w Żarowie.
Burmistrz

Leszek

Michalak

odpowiedział,

że

otrzymaliśmy

dotację

na

zrealizowanie chodników i ścieżek rowerowych również w tym przebiegu, taki
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wniosek zostanie złożony, będzie to wykonane, w tej chwili trwają prace
projektowe.
10. Radny Tadeusz Pudlik zaproponował, ponieważ niedługo rusza basen, do
tego basenu potrzebna będzie woda, za którą trzeba będzie zapłacić, czy nie można
by było dostosować cenę wody dla celów związanych z kulturą i sportem. Wtedy
np. za 1m3 wody rada ustali 1 grosz. Odciążyłoby to Gminne Centrum.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wniosek został złożony. Pan Prezes
Wodociągów przygotowuje nowe propozycje. Dosyć wcześnie rozpoczęte zostały
prace związane nie tyle z podwyżką, bo podwyżki wody nie przewidujemy, co ze
zmianą taryfikatora związaną z różnymi podmiotami, dotyczy to przede wszystkim
ścieków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można już tak samo traktować
przedsiębiorcy, który jest handlowcem, który ma swoją podoczyszczalnię, który
jest producentem ścieków uciążliwym i nie ma swojej podoczyszczalni, ale żeby
zrobić jakiekolwiek zmiany musi być to przekonsultowane zarówno ze Spółką
Wodno-Ściekową „Strzegomka” , jak i z Jaworzyną, bo to jest wspólny taryfikator
wychodzący od oczyszczalni. Wniosek taki ze strony Wodociągów wpłynął jest
analizowany, jest uzgodnione wspólne spotkanie ze Spółką z Jaworzyny i w
terminie zostanie to wypracowane w części ściekowej dla obydwóch gmin.
11. Radny Tadeusz Pudlik odczytał odpowiedź na interpelację, że we wrześniu
planowane

jest

przedłożenie

komisjom

Rady

Miejskiej

propozycji

zmiany

obowiązujących uchwał dotyczących targowiska, chodzi o ceny.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wrócimy do tego.
12. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że złożył interpelację w sprawie zadłużenia
KS „Zjednoczeni”, chodzi o niezapłacone faktury za transport, pan Burmistrz
odpowiedział, że zwołana będzie Komisja Sportu w dniu 05.10. Ta komisja się
odbyła, ale ja i tak nie otrzymałem odpowiedzi.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli chodzi o funkcjonowanie
stowarzyszeń, które korzystają z budżetu gminy, to pieniądze przekazywane są na
podstawie rozstrzygniętego konkursu, do konkursu każde stowarzyszenie składa
swoje zapotrzebowanie i to co zostaje określone w konkursie podlega kontroli ze

8

strony gminy. Trzeba pamiętać, że żadne ze stowarzyszeń nie jest własnością
gminy, posiada własną gospodarkę finansową, a my mamy prawo wglądu tylko i
wyłącznie w obszar zrealizowanej dotacji na podstawie konkursu. Jest to płacone
według umów podpisanych w poszczególnych transzach. Jeżeli jest problem, to
zawsze wyrażam zgodę na przesunięcie poszczególnych transzy. W przypadku
Klubu Sportowego „Zjednoczeni” na dzień 26.08. wykorzystanych było ok. 51%
środków przyznanych na ten rok, ok. 10.000 zł niewykorzystanych na transport.
Co miesiąc prowadzone są kontrole tylko i wyłącznie w zakresie realizacji dotacji.
Ja nie mam prawa sprawdzić ani złotówki nikomu, kto prowadzi swoją gospodarkę
finansową i jest stowarzyszeniem zewnętrznym. Każdy klub, każde stowarzyszenie
ma swoje statutowe organy do przeprowadzania pełnej kontroli, czyli komisję
rewizyjną, czyli zarząd. Jeśli chodzi o odpowiedź na interpelację zgodnie z
interpelacją przygotowane zostały materiały przez mojego pracownika na komisję,
odczytałem je na komisji jak wygląda gospodarka finansowa i jakie są zasady,
przekazałem w formie pisanej również na ręce Przewodniczącego komisji, również
z takim dopiskiem, że żaden z kontrahentów świadczących usługi na rzecz klubu
nie przedstawił w Urzędzie żadnego wniosku związanego chociaż ze złotówką
zadłużenia. Ja innej wiedzy nie mam i nie mam skąd mieć. Nawet jeżeli są jakieś
zadłużenia jest to sprawa danego stowarzyszenia.
13. Radna Paulina Trafas zapytała, czy jest możliwość podłączenia dwóch lamp
oświetleniowych na ul. Dworcowej w Imbramowicach. Do dworca jest w miarę
widno, ale za dworcem są domostwa i jest tam ciemno. Są słupy, są lampy ale nie
świecą. Radna prosi o zajęcie się sprawą.
14. Radny Waldemar Ganczarek powiedział, że sprawa dotyczy sołtysów i
zapytał, jeżeli sołtys wyjeżdża do pracy i przez okres 6-8 miesięcy w roku jest
nieobecny i pobiera za to wynagrodzenie, czy to jest legalne? W tym czasie nie jest
inkasentem, tylko ktoś go zastępuje, czy to też jest zgodne z prawem?
Burmistrz Leszek Michalak zapytał, czy to jest zgłoszenie względem konkretnego
sołtysa?
Radny Waldemar Ganczarek powiedział, że generalnie co do zasad.
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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 wpłynęła uchwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza
Żarowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.
Opinia jest pozytywna.
2.

Przewodniczący

obrad

powiedział,

że

wpłynęło

pismo

od

Wojewody

Dolnośląskiego, który przekazał wg właściwości skargę na działalność Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żarowie z wnioskiem o jej rozpatrzenie. W związku z
powyższym Przewodniczący Rady poprosił komisje rewizyjną o rozpatrzenie skargi
zgodnie ze Statutem Gminy oraz kpa i powiedział, że wyśle pismo do skarżącego, z
informacją, że sprawę przekazał do rozpatrzenia komisji rewizyjnej i rada miejska
w Żarowie po analizie podejmie uchwałę w przedmiotowej sprawie.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czego dotyczy skarga?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że są to sprawy personalne osób, które
są podopiecznymi instytucji funkcjonującej przy Ośrodku. Od początku do końca
wszystko

jest

zastrzeżone,

co

do

spraw

osobowych

i

komisja

rewizyjna

zaprzysiężona w temacie ma prawo kontroli.
Wobec wyczerpania przedmiotowego punktu porządku obrad Przewodniczący
obrad przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z
dnia 10 września 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
13 głosach „za” przedmiotowy protokół został przyjęty przez Radę Miejską w
Żarowie.
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Ad. VIII. Zakończenie obrad XIII 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 8 października 2015 roku, wypowiadając formułę: „Zamykam XIII Sesję
Rady Miejskiej w Żarowie”.

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

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