
Protokół Nr IV/2015

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 23 stycznia 2015 roku

Rozpoczęcie:  godz. 11:00

Zakończenie: godz. 11:55

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram IV 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 Robert Kaśków.

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

Grzegorz  Osiecki,  Sekretarz  Gminy  Sylwia  Pawlik,  Skarbnik  Gminy  Renata 

Dawlewicz.

Przewodniczący  Rady  przywitał  obecnych  na  sali  gości:  radną  Powiatu 

Świdnickiego  Urszulę  Ganczarek,  Sołtysa  wsi  Pyszczyn  Ryszarda  Pawlika, 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  Anitę  Denes –  Ziemkiewicz,  pracownika 

OPS  w  Żarowie  Martę  Plizgę  oraz  Komendanta  Policji  w  Żarowie  Janusza 

Kozyndrę.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad dostali radni w materiałach 

na sesję. Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                                Załącznik nr 2 

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  chce  zabrać  głos  w  tym 

punkcie? 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy w tym porządku obrad nie powinien znaleźć 

się  plan pracy Komisji  Rewizyjnej  na 2015 rok,  w związku z  tym, że  komisja 

dzisiaj miała posiedzenie?
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Przewodniczący Rady odpowiedział, że komisja rzeczywiście dzisiaj się odbyła, 

natomiast plan pracy zostanie zatwierdzony na sesji w dniu 05.02.2015r.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad 

pozostaje niezmieniony i przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt. 1.  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów 

na  lata  2015-2020.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 3

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  radni  otrzymali  pakiet  czterech 

uchwał, które odnoszą się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wiążą 

się ze sobą, każde w swojej dziedzinie. Na komisji bardzo intensywnie pracowali 

radni  i  wszystkie  tematy związane z tym pakietem uchwał zostały przekazane. 

Problematyka dotyczy, w przypadku naszej gminy ponad 200 rodzin, jest to ponad 

500 osób, jest to naprawdę bardzo poważny problem, nad którym przez cały rok, 

każdego dnia pracuje w różnych układach i wariantach nasza opieka społeczna.

Przewodniczący  Rady podziękował  panu  Burmistrzowi  za  omówienie  pakietu 

czterech pierwszych projektów uchwał i powiedział, że w projekcie nr 2 w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarów na lata 2015-

2017, należy sprostować oczywiste omyłki: w § 2 ust. 2 pkt 1 rozdzielić wyrazy 

„diagnozę środowisk”, który jest napisany łącznie, a także w uzasadnieniu do tego 

projektu  zamiast  wyrazu  „wychowanie”,  wpisać  „wychowaniem”.  W  projekcie 

uchwały  nr  3  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania 

Narkomanii  w Gminie  Żarów na 2015 rok, w § 2 należy sprostować oczywistą 

pomyłkę  pisarską  poprzez  wpisanie  roku  „2015”,  zamiast  „2014”,  a  także  w 

załączniku  do  tego  projektu  w  punkcie  IV  zamiast  „PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH”  wpisać  „PROBLEMÓW  NARKOMANII”  oraz  w  tym  samym 

punkcie, w piątym myślniku, zamiast słowa „trenu”, wpisać słowo „terenu”, to jest 

oczywista  pomyłka  pisarska.  Te  informacje  zostały  omówione  na  posiedzeniu 

Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

2



Przewodniczący  Rady przystąpił  do  rozpatrzenia  projektu  nr  1.  w  sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 

2015-2020  i  poprosił  Komisję  ds.  Sportu,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  o 

przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Norbert Gałązka 

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały.  W  wyniku 

głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała 

została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr IV/18/2015

Pkt 2. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarów na lata 

2015-2017.  Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 5

Przewodniczący Rady poprosił Komisję ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Norbert Gałązka 

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady 

przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarów na lata 2015-2017. W wyniku 

głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała 

została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr IV/19/2015

Pkt  3. przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie 

Żarów  na  2015  rok.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.
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       Załącznik nr 7

Przewodniczący Rady poprosił Komisję ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Norbert Gałązka 

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

projektu uchwały?

Głosów  w  dyskusji  nie  było  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i 

przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały w sprawie  przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żarowie przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 

0  „wstrzymujących się” podjęła  przedmiotową uchwałę.  Przedmiotowa Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 8

 Uchwała Nr IV/20/2015

Pkt  4.  przyjęcia  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych  w  Gminie  Żarów  na  2015  rok.  Przedmiotowy  projekt  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 9

Przewodniczący Rady poprosił Komisję ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Norbert Gałązka 

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

projektu uchwały?

Głosów  w  dyskusji  nie  było  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i 

przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały w sprawie  przyjęcia 

Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w 

Gminie Żarów na 2015 rok. W wyniku głosowania Rada Miejska w Żarowie przy 

14  głosach „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się” podjęła  przedmiotową 

uchwałę. Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 10

Uchwała Nr IV/21/2015
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Pkt 5.  zmiany Uchwały Nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 

maja  2013  r.  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  i 

szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat, 

motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy,  niektóre  inne  składniki 

wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 

nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego. Projekt  przedmiotowej  uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówił  Burmistrz  Leszek  Michalak. 

Zaproponował  także  autopoprawkę,  na którą  zwróciła  uwagę komisja  w swojej 

pracy.  Była  pewna  niekonsekwencja  w  odniesieniu  do  szkół  podstawowych  w 

jednym  przypadku  odnosiliśmy  się  do  ilości  uczniów,  w  drugim  do  ilości 

oddziałów,  słuszna  uwaga,  żeby  ujednolicić  do  ilości  oddziałów   i  chcę 

zaproponować, aby wpisać tam 200 uczniów w obydwu przypadkach.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  zmianę  należy  nanieść  w  załączniku  do 

projektu uchwały. To jest LP. 2. pkt 1) lit. b) otrzymuje brzmienie: „ powyżej 100 

uczniów, a mniej niż 200” oraz lit. c) otrzymuje brzmienie: „ powyżej 200 uczniów”.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

projektu uchwały?

Pytań nie było więc  Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania w/w zmian 

do projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 

„wstrzymujących się” radni przyjęli powyższą autopoprawkę.

Przewodniczący Rady poprosił Komisję ds. Oświaty i Kultury o przedstawienie 

opinii do przedmiotowego projektu uchwały. 

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury  Iwona Nieradka powiedziała,  że 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  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 12

Uchwała Nr IV/22/2015
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Pkt  6.  zaliczenia  dróg  na  terenie  Gminy  Żarów  do  kategorii  dróg  gminnych. 

Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, o załącznik do projektu uchwały, wykaz dróg do 

zaliczenia do kategorii dróg gminnych, w niektórych nazwach jest wykropkowane, 

czy tam nie ma nazwy ulicy?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak, tam nie ma nazw ulic. Są to po 

prostu drogi.

Dalszych  pytań  nie  było  więc  Przewodniczący  Rady, powiedział,  że  w 

uzasadnieniu  do  projektu  należy  dwie  litery  duże  „O”  zamienić  na  małe  „o”, 

następnie zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  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 14

Uchwała Nr IV/23/2015

Pkt. 7.  zmiany Uchwały nr III/15/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.  w sprawie 

przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów. 

Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 
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Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  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 16

Uchwała Nr IV/24/2015

Ad. IV. Apel Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych. 

Przewodniczący Rady powiedział, że do Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęło pismo 

od  Burmistrza  Miasta  Żarów,  dotyczące  przyjęcia  Apelu  w  sprawie  ustawy  o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych i odczytał je.

Przedmiotowe pismo wraz z Apelem stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

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

przedmiotowego Apelu?

O głos poprosił Burmistrz Leszek Michalak, który powiedział, że istota zmiany i 

istota  Apelu  jest  dokładnie  w  ostatnim  zdaniu  Apelu,  a  cała  reszta  jest 

uzasadnieniem. Nasz Sejm pracując nad zmianą do ustawy o ochronie środowiska 

wprowadził  automatycznie  zmianę  do  ustawy  o  ochronie  gruntów  rolnych  i 

leśnych,  które  zaskutkowało  wykreśleniem  art.  5b,  które  to  w  efekcie 

zaskutkowało przywróceniem opłat odrolnieniowych na terenach miast. Burmistrz 

omówił,  jak  to  wygląda  w sytuacji  obecnej.  Jest  to  niezmiernie  ważna  i  duża 

finansowo  sprawa  dla  nas.  Dotyczy  to  każdej  gminy.  W  trakcie  spotkania 

wszystkich  gmin  strefowych  uzgodniliśmy,  że  przedłożymy  zbieżny,  podobny 

projekt Apelu, Uchwały, w takim trybie w jakim podejmie Rada.

Przewodniczący Rady powiedział, że wkradły się literówki niepotrzebne i zwrócił 

się z prośbą o naniesienie poprawek w Apelu, tj. w akapicie drugim wykreślić po 

słowie „Apelujemy” literkę „w” oraz w akapicie czwartym, w trzecim wersie zamiast 

słowa „ wyłącznie” należy wpisać słowo: „wyłączenie”.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy powinno być stwierdzenie „Dla 5 – tysięcznego 

miasta jakim jest Żarów...” ?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że oczywiście miasto jest większe, ale 

to jest podane jako przykład, ujednolicając z małymi gminami, bo o to chodziło. 

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w piątym akapicie „ww.” należy zamienić na 

„w/w”, następnie w tym samym zdaniu jest słowo „szeroko”, aby go wykreślić, 

wtedy  lepiej  brzmi  zdanie.  Następnie  w  tym akapicie  jest  napisane:  ...”m.  in. 

poprzez  zapewnienie  pracy.”,  napisać:  „...m.  in.  poprzez  zapewnienie  miejsc 

pracy.”. Radny zaproponował, aby w przedostatnim akapicie zdanie brzmiało: „Dla 

dalszego rozwoju naszego miasta, a naszym zdaniem również wielu innych miast 

w  Polsce  kwestia  przywrócenia  wcześniejszego  brzmienia  przepisu  art.  5b  ma 

niezwykłe znaczenie dla dalszego rozwoju polskich miast.”

Przewodniczący Rady powiedział, że wprowadzamy ten zapis do Apelu.

Więcej  głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady przeszedł  do 

głosowania Apelu w przedstawionej nowej formie. W wyniku głosowania przy 14 

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  Apel  został  podjęty. 

Przedmiotowy Apel stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Ad. V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania? Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 19

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  w  Sprawozdaniu  z  pracy  Burmistrza 

pojawiły się oczywiste pomyłki pisarskie w postaci literówek, czy też przecinków i 

poprosił  o  sprostowanie  tych  omyłek  i  naniesienie  do  przedmiotowego 

Sprawozdania.  

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

pod nazwą: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów”, 

ile wpłynęło ofert?

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że wpłynęła jedna oferta.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie powołania 

Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, 

oddawanie  w  użytkowanie  wieczyste,  dzierżawę  nieruchomości  gruntowych 
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zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów, czy to 

jest jedna komisja powołana dla wszystkich na cały rok, czy co jakieś zdarzenie 

powołana jest nowa?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że to jest jedna komisja, chyba, że 

ktoś jest nieobecny to są zmiany.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał  o  sprzedaż  lokalu mieszkalnego położonego w 

Żarowie na ogólną kwotę 10.840,67 zł, jaki to jest lokal?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  to  jest  sprzedaż  na  poprawę 

warunków.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  protokolarny  odbiór  pomieszczenia 

użytkowanego przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w budynku przy 

ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie, czy oni się tego lokalu pozbyli?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  przestali  być  dzierżawcami  i 

wykorzystują lokal na zasadzie udostępniania w godzinach spotkań, przestali być 

wyłącznymi dzierżawcami. Mają prawo korzystać, ale nie są już gospodarzami. 

Taki był ich wniosek ze względu na dotkliwość kosztów.

Sekretarz Sylwia Pawlik dopowiedziała, że mogą z lokalu też korzystać inni i jest 

to lepsze wykorzystanie lokalu.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o punkt dotyczący, w związku z przekazaniem 

prawa  własności  do  lokalu  mieszkalnego  z  matki  na  córkę,  Gmina  Żarów 

pozytywnie  rozpatrzyła  wniosek  dotyczący  rezygnacji  z  najmu  garażu  przez 

dotychczasowego  najemcę  z  chwilą  spisania  protokołu  zdawczo  –  odbiorczego, 

garaż przekazany został w najem nowemu najemcy, czy tym nowym najemcą była 

córka, czy osoba obca?

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  jeżeli  przeszła  umowa  z 

matki  na  córkę,  a  do  tego  była  osobna  umowa  dotycząca  garażu,  ta  córka 

zawnioskowała, w związku z tym to córka była najemcą.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o sprawę, która dotyczy firmy Rico – Trans, czy 

tymi sprawami zajmuje się Referat Gospodarki Lokalowej?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak, tam jest pracownik, który jest 

do  tego  upoważniony.  Generalnie  transportem  Gmina  się  nie  zajmuje  poza 

opiniowaniem, także nie ma uzasadnienia dla odrębnego stanowiska. Natomiast 

w  ostatnich  dniach  przyszło  pismo ze  Starostwa  Powiatowego,  które  wszczęło 
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postępowanie o cofnięcie zezwolenia dla firmy Rico.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał ile zostało wydanych Kart Dużej Rodziny?

Sekretarz Sylwia Pawlik dopowiedziała,  że to jest  ponad 100 osób,  około 60 

rodzin na ten moment i cały czas napływają wnioski.

Radny Tadeusz  Pudlik zapytał  o  przygotowanie  projektu  uchwały  w sprawie 

uchwalenia  kryteriów  rekrutacji  do  publicznych  przedszkoli,  innych  form 

wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych i gimnazjum 

na terenie gminy Żarów, czy ten projekt będzie przedłożony na następnej sesji?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że musimy mieć komplet opinii,  to 

jest ta kwestia, jak uzbieramy wszystkie opinie.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o wydatkowanie funduszu sołeckiego na 2014 i 

2015 rok?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak, ponieważ zamykamy jeden rok 

i otwieramy drugi.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy nie powinno być za 2014 i na 2015 rok?

Sekretarz Sylwia Pawlik dopowiedziała, że tak może być.

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

1. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie są 

dwa pomieszczenia, które nie są używane. Jeden jest po klubie „Harcek”, a drugi 

dla sekcji szachowej, to są duże pomieszczenia, a z tego co wie, to przedszkole ma 

kłopoty, bo nie mają gdzie prowadzić języka angielskiego dla dzieci i nie mają w 

zasadzie szatni, może coś się w tym zakresie zmieniło? Rady zapytał, czy można 

wygospodarować chociaż jedno pomieszczenie na zajęcia, czy ewentualnie szatnię?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przekażmy sugestie pani Dyrektor.

2.  Radny  Tadeusz  Pudlik  złożył  interpelację,  aby  zrobić  chodnik  koło  byłych 

Zakładów Chemicznych, po jednej i po drugiej stronie ulicy.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  staramy  się  jak  najwięcej 

chodników wykonywać, zostało ich już niedużo, ale są ulice przy których w ogóle 

nie  ma  chodników,  są  błotniste  tereny  po  każdym deszczu.  Mamy  ulice  przy 
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których chodniki wymagają remontu, zawsze trzeba to ważyć, nie kwestionując 

zasadności  wykonania.  Ale  nie  chciałbym  deklarować  zasadności  wykonania. 

Takich spraw jest więcej.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy to jest możliwe do wykonania w tym roku, czy 

w przyszłym roku?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że podtrzyma deklarację, że wszystkie 

dodatkowe  środki,  jakie  trafiają  do  gminy  mogą  być  skierowane  na  zadania 

remontowe  inwestycyjne,  w  zakresie  bezpieczeństwa  trafiają  na  trzy  zadania: 

oświetlenia, chodniki, drogi w całej gminie i tak też będzie w tym roku, więc jeśli 

będzie  taka  możliwość  to  tak,  jeżeli  nie,  to  nie  chciałbym tutaj  jednoznacznie 

deklarować.

3. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, w sprawie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich, 

ładnie jest oświetlone, jednak brama jest otwarta na całą szerokość, i jedno przęsło 

jest całkiem wyłamane, to wygląda nieładnie. Radny prosi o interwencję w sprawie.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  w  dniu  23.12.2014r.  zostały 

uchwalone w budżecie pieniądze na przebudowę ogrodzeń i spraw związanych z 

tym tematem.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki  dopowiedział,  że do tych aktów wandalizmu 

dochodzi systematycznie, zarówno na tym cmentarzu, jak i na placu zabaw, my 

staramy  się  naprawiać  na  bieżąco  i  jeżeli  faktycznie  w  tej  chwili  przęsło  jest 

wyłamane, to postaramy się je pospawać.

4. Radny Norbert Gałązka zgłosił interpelację w sprawie zapadniętej studzienki 

na  ul.  Ogrodowej  przy  zakręcie  do  Banku  Zachodniego.  Radny  poprosił  o 

interwencję w sprawie.

5. Radny Norbert Gałązka złożył interpelację w sprawie budowy parkingu przed 

budynkiem na ul. Kwiatowej 1 w Żarowie. Tam parkują auta na ulicy, a powstała 

firma wykonująca meble jeździ ciężkim transportem i mieszkańcy nie mają, gdzie 

parkować,  zrobiło  się  tam  niebezpiecznie.  Radny  dołączył  do  interpelacji  listy 

poparcia mieszkańców do tej inicjatywy. Radny poprosił w imieniu mieszkańców, 

jakby ruszała ta inicjatywa o konsultacje, jakby to miałoby wyglądać, mieszkańcy 
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mogliby coś podpowiedzieć.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przymierzymy się do tego.

6. Radny Norbert Gałązka złożył pismo w imieniu mieszkańca o wymianę okien w 

budynku gminnym. W piśmie jest uzasadnienie sytuacji.

Burmistrz  Leszek  Michalak poprosił,  aby  indywidualne  sprawy  mieszkańców 

składać na pocztę do Urzędu, bo to nie bardzo jest temat do interpelacji, ponieważ 

dotyczą  one  spraw szerszych.  Burmistrz  odpowiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  ulicę 

Kwiatową, to gdy w sierpniu został otwarty ten zakład, wówczas podjąłem taką 

deklarację,  że  zakład  uruchomi  oświetlenie  wzdłuż  chodnika  i  uruchomił, 

przechodząc te lampy się zapalają. Zadeklarowałem wykonanie utwardzenia tego 

chodnika wraz z tymi poboczami, czyli utworzenie tych miejsc.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  w  tym  tygodniu  świeciły  się  w  dzień 

wszystkie lampy w Żarowie, z czym to było związane?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział, żeby skutecznie wymienić oświetlenie, 

to te lampy muszą się rozgrzać i chwilę poświecić, bo oprócz tych co nie świecą, są 

takie które mrugają. 

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że każda lampa ma swój numer, czy nie lepiej 

było by, żeby jeden pracownik przeszedł zobaczył, które do wymiany i je spisze, 

wtedy przez godziny one nie muszą się świecić.

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  że w ten sposób funkcjonuje to na 

terenach wiejskich, sołtysi mają to w zakresie swoich obowiązków, jeżeli widzicie 

Państwo tego typu sytuacje, to też zgłaszajcie. Nie bardzo sobie wyobrażam nocne 

zatrudnianie pracowników.

O głos poprosili goście obecni na sali:

Sołtys  Ryszard  Pawlik powiedział,  że  w  sprawie  sprawdzenia  tych  lamp,  we 

wiosce wyłapanie tych lamp, nie jest takie proste, ja opuszczam miejsce, gdzie 

byłem, gdzie świeciło, a później lampy gasną.
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Radna  Powiatu  Świdnickiego  Urszula  Ganczarek  powiedziała,  że  Minister 

Rolnictwa przygotowuje nową Ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Na stronie 

Ministerstwa można znaleźć cały projekt i bardzo Państwa proszę o zapoznanie się 

z  nim  i  proszę  o  przekazanie  informacji  rolnikom,  z  którymi  Państwo  się 

spotykacie. Na podanej stronie można zamieścić swoje uwagi  pozytywne, bądź 

negatywne. Projekt ustawy zostawiam w Biurze Rady do zapoznania się z nim.

Pani Urszula Ganczarek zwróciła się do radnego Tadeusza Pudlika i powiedziała, 

że  przez  cztery  lata  był  Przewodniczącym  i  takie  uwagi,  że  Referat  Lokalowy 

zajmuje się przewozami, transportem osób, to nie powinno tutaj być, bo my to 

wszystko wiemy, my radni, którzy byliśmy w poprzedniej kadencji, wiemy czym się 

poszczególne referaty zajmują.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że nie miał do czynienia z tym tematem.

Radny  Norbert  Gałązka,  jako  Przewodniczący  Komisji  ds.  Sportu,  Zdrowia  i 

Pomocy  Społecznej  podziękował  władzom  miasta,  a  w  szczególności  panu 

Burmistrzowi za zwiększenie dotacji w zakresie kultury fizycznej i sportu. Spotkał 

się z pozytywnymi opiniami i dużą akceptacją działaczy, że się ich docenia i ich 

pracę. Radnym również podziękował za przyjęcie budżetu na 2015 rok, w którym 

była wyszczególniona ta kwota. 

Więcej  interpelacji,  wniosków i  zapytań  radnych  nie  było,  więc  Przewodniczący 

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Przewodniczący Rady przedstawił pismo, które wpłynęło do Rady Miejskiej w 

Żarowie od Prokuratury Rejonowej w Świdnicy w sprawie nadesłania do wglądu 

aktualnej  uchwały  w  sprawie  ustalenia  strefy  płatnego  parkowania,  opłat  za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz sposobu ich 

pobierania. 

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  takiej  uchwały  nie  ma  oraz 

poinformował radnych, że Prokuratura jest organem upoważnionym w Polsce do 

badania  zgodności  z  prawem  uchwał  po  upływie  wszelkich  innych  terminów, 

dotyczących  nadzoru  Wojewody  itp.  To  może  dotyczyć  każdego  tematu 

funkcjonowania Rady, natomiast nie należy na to patrzyć, że ktoś kogoś ściga. 
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Jest to uprawnienie, z którego korzysta organ.

2. Przewodniczący Rady przedstawił  pismo od mieszkanki  Mrowin w sprawie 

sąsiedzkiej  kłótni.  Pismo jest do wglądu w Biurze Rady, aczkolwiek nie jest to 

kompetencja Rady.

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział, że także otrzymał to pismo, natomiast 

nie jest to kompetencja ani Burmistrza, ani Rady.

3. Przewodniczący Rady powiedział, że do Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęło od 

Burmistrza  Miasta  Żarów  Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń 

nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i 

placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2014 rok. 

Na  wszystkich  poziomach  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  są 

dodatnie.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr III/2014 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z 

dnia 23 grudnia 2014 roku. 

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 14 głosach 

„za” przedmiotowy protokół został przyjęty przez Radę Miejską w Żarowie.

Ad VIII. Zakończenie obrad IV 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 23 stycznia 2015 

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

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