Protokół Nr V/2015
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 5 lutego 2015 roku
Rozpoczęcie: godz. 14:00
Zakończenie: godz. 15:15
Ad. I. Otwarcie sesji:
Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny otworzył sesję Rady Miejskiej
w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram V 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, Zastępca
Burmistrza Grzegorz Osiecki, Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy
Renata Dawlewicz oraz mieszkańcy gminy Żarów.
Przewodniczący Rady przywitał wszystkie osoby obecne na sesji: włodarzy gminy,
radnych, radną Powiatu Świdnickiego panią Urszulę Ganczarek, sołtysa wsi
Pyszczyn pana Ryszarda Pawlika oraz panią dziennikarz Agnieszkę Nowicką z
Tygodnika „Region Fakty”.
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?
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Pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc Przewodniczący Rady
powiedział, że porządek obrad pozostaje niezmieniony.
Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt. 1. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE
Podstrefa Żarów – Etap I”. 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 nie istnieje konieczność wzięcia przez
nas pożyczki w związku z wykonywanym zadaniem, ten projekt uchwały wynika z
zasad funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu. Otóż, na zadania związane z
kanalizacją, z wodociągami można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu 25%
dotacji,

ale

pod

warunkiem,

że

też

bierzemy

pożyczkę

na

najniższym

oprocentowaniu. Tego typu uchwały nam się opłacają, dlatego od czasu, do czasu
z powodów czysto komercyjnych będziemy się do państwa zwracali z takimi
projektami uchwał.
Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy ta pożyczka 96 tys. zł, to jest z tej puli, która
była wymieniona w uchwale budżetowej na 2015 rok? Chodzi o zaciąganie
kredytów i pożyczek w kwocie do 2,5 mln w 2015 roku.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że upoważnienie Burmistrza do
zaciągania zobowiązań, to są podpisywane umowy. Natomiast każdorazowo
uchwała o kredycie, pożyczce musi być rozpatrzona przez Radę Miejską i musi być
podjęta, żeby mogła być obowiązująca kwalifikowaną większością ustawowego
składu rady. Także to jest inny temat.
Radny Tadeusz Reruch odpowiedział: rozumiem.
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Dalszych głosów w dyskusji nie było więc Przewodniczący Rady zamknął
dyskusję i zapytał o opinię Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia

pożyczki

w

Wojewódzkim

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE
Podstrefa Żarów – Etap I”. 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 V/25/2015
Pkt 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok. Projekt
przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w uzasadnieniu, w trzecim akapicie od góry
po słowie „zwiększa”, a przed słowem „plan” należy dopisać „się”. Radny zapytał, w
sprawie zwiększenia planu w rozdziale 90095 w § 0970 z tytułu wpływów z
różnych dochodów, jakie to są wpływy?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że to jest refundacja wynagrodzeń
pracowników robót interwencyjnych i publicznych, którzy są zatrudniani w
Miejsko – Gminnej, naszej Spółce Wodnej. Zawsze ten wydatek jest refundowany
w danym roku, tutaj spółka poprosiła o przesunięcie na rok kolejny, więc to są te
dochody, które już nie mogą refundować wydatków tamtego roku, ponieważ
wpływają w tym roku.
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w uzasadnieniu, na drugiej stronie, w
szóstym akapicie od góry powinno być zamiast „Chatki Małolatka” - „Chatka
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Małolatka” oraz na tej samej stronie przedostatni akapit po słowie „wraz”, a przed
słowem „kosztorysem” powinno być wpisane „z”. Radny zapytał, odnośnie
zmniejszenia

planu

wydatków

zabezpieczonego

na

zakup

materiałów

i

wyposażenia na obiekty sportowe, z czego zrezygnowaliśmy?
Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że to jest ogólny plan, gdzie jest
zmniejszenie w paragrafie bieżącym, ale jednocześnie jest zwiększenie na plan
wydatków inwestycyjnych na dalszą część ogrodzenia. Referat inwestycji przesuwa
te środki na zakupy inwestycyjne.
Radny Tadeusz Reruch zapytał, odnośnie załącznika nr 4 – plan wydatków
inwestycyjnych jednorocznych gminy Żarów w roku 2015, w budżecie wystąpiła
pozycja dotycząca modernizacji dróg w miejscowościach Kruków, Pożarzysko,
Pyszczyn 631.000 zł, natomiast w zmianie planu budżetu ta pozycja już nie
występuje, czy ona jest rozbita na inne inwestycje?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zgodnie z wydatkowaniem i umową
z wykonawcą jest rozłożona na dwa lata. W pierwszym roku spłacimy wykonawcy
cały zakres dotacji, w drugim roku to, co należy do sfinansowania.
Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o
opinię Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok. 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 V/26/2015
Pkt 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Przedmiotowy
projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Głosów w dyskusji nie było więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i
zapytał o opinię Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący

Rady

przeszedł

do

głosowania

przedmiotowego

projektu

uchwały, w wyniku którego 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 V/27/2015
Pkt 4. zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze
inkasa. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy są pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Burmistrz Leszek Michalak zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki w zapisie
§ 2, aby zamiast słowa „sołtysów” wpisać: „osoby z”, ponieważ w miejscowości
Przyłęgów nie dokonano wyboru sołtysa. § 2 przedmiotowego projektu uchwały
otrzymał by brzmienie: „Na inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego wyznacza się osoby z poszczególnych sołectw z terenu gminy Żarów,
według wykazu inkasentów.” Wtedy będziemy mieli pełną zgodność, która również
potwierdzona jest w uzasadnieniu.
Radny Tadeusz Pudlik zauważył, że w § 2 pkt 1, w tabeli, tu gdzie jest napisane
imię i nazwisko sołtysa należy wykreślić słowo „sołtysa” oraz w uzasadnieniu
akapit rozpoczyna się „W uwagi na...”, powinno być „Z uwagi na ...”.
Przewodniczący

Rady

poprosił

o

poprawienie

literówki

i

przystąpił

do

przegłosowania autopoprawki zgłoszonej przez pana Burmistrza, tzn. w § 2
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zamiast słowa „sołtysów” wpisać: „osoby z” oraz w tabeli obok „Imię i nazwisko”
wykreślić

słowo „sołtysów”. W wyniku

głosowania

przy 14 głosach „za”

autopoprawka została przyjęta.
Dalszych

pytań

do

przedmiotowego

projektu

uchwały

nie

było,

więc

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię komisję Rady.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska
w Żarowie przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw, i 0 „wstrzymujących się” przyjęła
przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 10
Uchwała Nr V/28/2015
Pkt 5. zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa,

wyznaczenie

inkasentów

oraz

wynagrodzenia

za

inkaso.

Projekt

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 11
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, ile wynosi procentowe wynagrodzenie inkasenta?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że 10%.
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że tutaj takiego zapisu nie ma i zapytał, czy to
jest w poprzedniej uchwale?
Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że to jest zmiana części uchwały.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał odnośnie uzasadnienia, czy ma dobre brzmienie,
ponieważ źle jest napisane stylistycznie.
Sekretarz

Sylwia

Pawlik

powiedziała,

że

nazwę

„inkasentów

opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi” należy czytać razem i ewentualnie
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można przecinek postawić przed wyrazem „złożoną”.
Przewodniczący Rady powiedział, aby uzupełnić o ten przecinek.
Dalszych pytań nie było więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, 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 V/29/2015
Pkt 6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów a
Gminami

tworzącymi

Zintegrowane

Inwestycje

Terytorialne

Aglomeracji

Wałbrzyskiej. Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 13
Przewodniczący Rady powiedział, że należy sprostować literowe omyłki pisarskie
i to jest w § 1 pkt 4,5,9,13,14 i 15 zamiast słowa „Gmina” wpisać „Gminą”.
Przewodniczący dopowiedział, że w tej sprawie pracowały wszystkie stałe komisje
Rady Miejskiej. Przedmiotowy projekt uchwały był szczegółowo omówiony przez
pana Burmistrza Leszka Michalaka z obszerną prezentacją multimedialną. Na
wspólnej komisji byli wszyscy radni Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię wszystkie komisje
rady.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Tomaszewska powiedziała, że Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że
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Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Kultury Iwona Nieradka powiedziała, że
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Mieczysław Myrta powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Norbert Gałązka
powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa Waldemar Ganczarek powiedział, że
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminami
tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, 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 V/30/2015
Pkt. 7. Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie. Projekt
przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 15
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Przewodniczący Rady powiedział, że na komisji rady, gdzie radni pracowali dość
burzliwie

i

dość

długo

należy

wprowadzić

wypracowane

przez

komisję

autopoprawki polegające na zastąpieniu słów w uzasadnieniu, w drugim akapicie
„wyremontowanego”

na

„zmodernizowanego”

oraz

„remontowych”

na

„modernizacyjnych”. W załączniku do projektu uchwały w § 4 ust. 1 umieścić
cudzysłów w nazwie „Mój Rynek”. W § 7 ust. 1 zamiast „artykułów spożywczych”
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wpisać „artykułów rolno-spożywczych”. W § 9 ust. 2 zamiast słowa „uiszczony”
wpisać słowo „uiszczany”. W § 11 ust. 1 lit. e) wykreślić słowo „rzeczy” i w lit. h)
wykreślić słowo „innych”. W § 12 ust. 4 zamiast słowa „upoważnianym” wpisać
słowo „upoważniającym” i po słowie kontroli wstawić „m.in.”, przed nawiasem. W §
17 wyraz „Kodeksu” napisać małą literą.
Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania autopoprawki, którą radni
wypracowali na komisji. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0
„wstrzymujących się” autopoprawka została przyjęta.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy inkasent ma prawo skontrolować dowód
osobisty, a co z ochroną danych osobowych? Od kontrolowania dowodu osobistego
jest Policja.
Radny Mariusz Borowiec powiedział, że może skontrolować, nie może wziąć.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy nie należałoby wykreślić słowo „Inkasent”.
Przewodniczący Rady powiedział, aby radny sprecyzował swoją poprawkę.
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, aby wykreślić w § 12 ust. 4 słowo „Inkasent”.
Radny Tadeusz Reruch złożył wniosek, aby słowo „Inkasent” pozostawić,
ponieważ to jest jedyny przedstawiciel Urzędu i jedyna osoba, która może w
imieniu Urzędu skontrolować.
Radna Zuzanna Urbanik powiedziała, że pracując w sklepie też ma prawo
skontrolować

młodzież, która kupuje alkohol, czy jest pełnoletnia, przecież nie

będę za każdym razem wołać Policji, żeby skontrolować. Więc mam prawo to
zrobić.
Radny Mariusz Borowiec złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wniosku, który wystosował radny
Tadeusz Pudlik, czyli w § 12 ust. 4 po słowie „do kontroli m.in.” wykreślić w
nawiasie słowo „Inkasent”. W wyniku głosowania przy 1 głosie „za”, 13 „przeciw” i
0 „wstrzymujących się” wniosek radnego Tadeusza Pudlika nie został przyjęty.
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Więcej pytań nie było więc Przewodniczący Rady 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 projektu uchwały w sprawie
Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie, w wyniku którego przy
13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” uchwała została przyjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 16
Uchwała Nr V/31/2015
Pkt. 8. ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów.
Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 17
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy są pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, na czym polega opłata czynszowa, która jest
formą VAT-u? Tak zostało wyjaśnione na komisji i każdy będzie musiał zapłacić
VAT w wysokości 5% od zajmowanej powierzchni, czyli jeżeli stoisko ma 15m, to
musi zapłacić 75 gr VAT-u. Musi go zapłacić albo w Urzędzie, albo w sobotę na
Poczcie, za te 75 groszy on będzie musiał zapłacić 2,50 zł opłaty pocztowej. To nas
naraża na śmieszność. Czy nie lepiej byłoby tak, jak ja proponowałem, że inkasent
ma kasę fiskalną i wprowadzić bilety, w którym jest VAT.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tutaj jest lekkie pomylenie pojęć.
Tak jak do tej pory, u inkasenta można będzie opłacić w danym dniu handel i nie
trzeba lecieć po nic do Urzędu, ale jest też możliwość wydzierżawienia terenu na
miesiąc, na dwa, na trzy, na rok i wtedy załatwia się to w Urzędzie i ta opłata jest
VAT-owana. Ona jest objęta zarządzeniem Burmistrza, to nie jest w tej uchwale.
Jako Burmistrz posiadam upoważnienie do dzierżaw. Państwo w uchwale nie
określacie czynszu dzierżawnego.
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Radny Tadeusz Reruch powiedział, że nastąpiła niepotrzebna dyskusja o
nazewnictwie, głównie chodzi o czynsz dzierżawny, nie o opłatę czynszową, bo to
nie jest lokal, opłata jest za teren, jest to dzierżawa, spisuje się umowę, można np.
za cały rok i pobierany jest VAT.
Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że to jest korzystniejsze, niż np. na
miesiąc.
Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że opłata jest nieco tańsza i jest
gwarantowane, że to stanowisko, które wydzierżawił ma dzierżawione, nam to daje
prawo do odzyskania VAT – u od poniesionych kosztów.
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w zasadzie to my obniżyliśmy ceny za
stoiska. Radny przedstawił ceny z uchwały z 2010 roku, która mówi, że sprzedaż
prowadzona ze stołów na placu targowym wynosi 25 zł, a wcześniej jest napisane,
że sprzedaż prowadzona na stoiskach zajmujących powierzchnię placu targowego
do 3 metrów – 20 zł, powyżej 3 metrów, za każdy m² powierzchni – 7zł. Czyli, jeżeli
stoisko teraz ma 15 metrów, to wychodzi ponad 100 zł, a my proponujemy, żeby
zapłacili 25 zł, czyli tyle co płacili 5 lat temu. Należałoby więc podnieść o te parę
groszy, żeby np. sprzedaż prowadzona na stanowisku zadaszonym o pow. 15m²,
jest obecnie 25 zł, to może podnieść do 30 zł.
Przewodniczący Rady powiedział, że radni dyskutowali w tej kwestii na komisji,
pewne rzeczy były ustalone i poprosił Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony
Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Mieczysławę Myrtę o zabranie
głosu w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Mieczysław Myrta powiedział, że te wnioski teraz składane przez
radnego były na komisji omawiane i dyskutowane, te wszystkie uwagi zostały
przez komisję odrzucone, w tym kształcie projekt uchwały został radnym
przedstawiony na dzisiejszą sesję.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że przede wszystkim zmiana musiała
nastąpić, bo targowisko się zmieniło, nie ma tam już stołów, nie ma sprzedaży z
ciągników itd. W poprzednim stanie rzeczy handlujący, deklarowali zajmowaną
powierzchnię i deklarowali niewiele, trudno jest potem z metrówką obliczyć całą
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powierzchnię „łóżka”, czy jak coś stoi koło „łóżka”. Efekt naszych zmian, czyli
wprowadzenie stanowisk kilkunasto i dwudziesto metrowych przyniósł konkretne
efekty do budżetu gminy. Burmistrz przedstawił konkretne dane o wpływach
pieniędzy, i tak w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj ubiegłego roku,
te wpływy miesięczne z targowiska, na strych zasadach, gdzie tylko, np. samo
„łóżko”, czy sam stolik był liczony, a nie miejsce, gdzie porusza się sprzedający,
kształtowały się od najniższej w miesiącu lutym 614 zł do najwyższej w miesiącu
maju 3.669 zł. Po zmianie zasad liczenia powierzchni tak, jak to jest na obecną
chwilę te kwoty wzrosły i najniższa kwota wpłacona w miesiącu czerwcu to było
już 8.736 zł, a najwyższa była w październiku 10.694 zł. Tu już liczymy wielkość
stanowiska.
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że on to wszystko rozumie, tylko proszę
zrozumieć naszych miejskich handlowców, ponieważ oni płacą za 1 metr
powierzchni 25 zł, a tutaj za 15 metrów płacą to samo, a koszty utrzymania
naszych sklepów, a utrzymania bazaru są zdecydowanie inne.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli mamy pięć sobót w miesiącu
to mnożymy razy 5, jeżeli cztery, to mnożymy razy 4 i to są naprawdę zupełnie
inne pieniądze dla właściciela sklepu, który płaci podatek, bo jest właścicielem, a
kogoś, kto wynajmuje od nas kawałek targowiska na kilka godzin. To jest zupełnie
inna sytuacja, nie do porównania.
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że za lokal nasz handlowiec płaci ok. 3.000 zł
rocznie, czyli on płaci bardzo dużo w skali miesiąca.
Przewodniczący Rady powiedział, że zazwyczaj lokale przedsiębiorców nie mają
15 metrów, tylko 80, czy 100 metrów, na których można położyć dużo więcej
towaru, asortymentu, z którego oczywiście potem są i zyski, wydaje mi się, że to co
w tej chwili jest zaproponowane jest logiczne.
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że jest taka sytuacja, że np. lokal użytkowy
składa się z części sprzedażowej oraz zaplecza i toalety, za którą też płaci się 25 zł
za 1m². Więc to nie jest tak, że płaci się tylko za salę sprzedażową, bo się płaci za
całą powierzchnię. Radny zapytał Wiceprzewodniczącego Rady czy tak jest, czy
nie?
12

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Kozłowski powiedział, że tak nie jest,
ponieważ on ma rozdzielone i płaci za lokal, w którym produkuje i pomieszczenia
gospodarcze?
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy można to rozdzielić?
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Kozłowski powiedział, że można to
rozdzielić i tak jest.
Radny Tadeusz Pudlik odpowiedział, że po raz pierwszy to słyszy. Czyli trzeba
wystąpić do pana Burmistrza, żeby płacić np. 25 zł za część sprzedażową, a za
zaplecze inaczej?
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Kozłowski powiedział, że tak było i tak
jest.
Radny Norbert Gałązka powiedział, że handlowiec w Żarowie średnio handluje
250 razy w roku, przemnożyć to razy 25 zł, to zapłaciłby dwukrotnie lub
trzykrotnie więcej za targowisko, gdzie nie jest zadaszone, powierzchnia jest dużo
mniejsza, a zapłaciłby trzykrotnie z tych stawek, które są, więc tymi kwotami nie
ma co rzucać, tylko trzeba patrzeć proporcjonalnie.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że gdy był na targowisku i jak się
dowiedzieli ci sprzedający, wcale nie z naszej gminy, kim on jest, to od razu
przybiegli z pretensjami, bo im dwu, czy trzy – krotnie wzrosły opłaty i to jest
rzeczywistość. Gmina dzięki temu kilkukrotnie zyskuje, każdego miesiąca,
każdego roku od tego momentu.
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że trzeba zwrócić uwagę na jedno, że my jako
lokalni handlowcy płacimy podatek do gminy, a ten który przyjedzie z Wałbrzycha,
czy z Jeleniej Góry płaci tam, gdzie ma siedzibę firmy.
Przewodniczący Rady zapytał, radnego czy w związku z tym, ma jakiś wniosek?
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że zgłasza wniosek, aby zwiększyć opłaty
targowe o 5 zł we wszystkich segmentach.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wniosku złożonego przez radnego
Tadeusza Pudlika polegającego na tym, aby wszystkie opłaty targowe były
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zwiększone o 5 zł. W wyniku głosowania przy 1 głosie „za”, 13 „przeciw”, i 0
„wstrzymujących się” Rada Miejska w Żarowie nie przyjęła przedmiotowego
wniosku.
Dalszych

pytań

do

przedmiotowego

projektu

uchwały

nie

było,

więc

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię komisje rady.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Mieczysław Myrta powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł do

głosowania projektu uchwały w sprawie

ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów, w wyniku
którego Rada Miejska w Żarowie przy 13 głosach „za”, 1 „przeciw”, i 0
„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 18
Uchwała Nr V/32/2015
O głos poprosił radny Tadeusz Pudlik, który zauważył, że w przyjętej uchwale jest
zapis, że handel (kwiatami, zniczami, stroikami itp. ) w okolicach cmentarza w
okresie Wszystkich Świętych, za 1m² zajmowanej powierzchni wynosi 40 zł.
Przewodniczący Rady przeszedł do procedowania kolejnego punktu porządku
obrad.
Pkt. 9. wyrażenia opinii w sprawie zmian granic miasta Żarów oraz przyjęcia
wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miasta
Żarów oraz sołectwa Mrowiny. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 19
Przewodniczący Rady powiedział, że Burmistrz Miasta Żarów złożył w biurze
Rady sprawozdanie z przeprowadzonych

konsultacji

społecznych,

w

którym
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czytamy m.in., że: konsultacje odbyły się w dniach 12-26 stycznia 2015 r.,
przeprowadzone były przy pomocy ankiety konsultacyjnej, której wzór stanowił
załącznik do uchwały, ankiety były udostępnione w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Żarowie, a także u sołtysa wsi Mrowiny, wyniki konsultacji zawarte są w
protokole, który jest załącznikiem do sprawozdania.
Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Załącznik nr 20

Przewodniczący Rady dodał, że kopia protokołu, którą radni otrzymali w
materiałach na sesję, zawiera m.in. liczbę mieszkańców uprawnionych do udziału
w konsultacjach: w Żarowie – 6849, w Mrowinach – 998. Natomiast liczba
mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach, to: Żarów – 10, Mrowiny – 16.
Za zmianą granic miasta Żarów – było 25 mieszkańców, w tym 10 z Żarowa i 15 z
Mrowin, przeciw: 1 mieszkaniec z Mrowin.
Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do dyskusji poprosił o naniesienie
poprawki w uzasadnieniu, tj. w drugim akapicie należy wykreślić słowo „jest”,
przed słowem uchwała.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy są pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Burmistrz

Leszek

Michalak

powiedział,

że

Wojewoda

Dolnośląski

rozstrzygnięciem nadzorczym uchylił w § 5 uchwały o konsultacjach zapis
mówiący, że rada określa, że Burmistrz w odpowiednim zarządzeniu określi skład
osobowy komisji, kwestionując możliwość narzucenia przez radę trybu ustalenia
komisji przez Burmistrza. Dla uchwały nie ma żadnego skutku. W ramach
zarządzenia Burmistrz tak zrobił, jest wszystko w porządku, natomiast Państwo
nie mogliście tego Burmistrzowi narzucić.
Radny Tadeusz Reruch zapytał, na poprzedniej mapie sytuacyjnej o poszerzeniu
granic miasta, czy jest tam teren leśny?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest teren leśny, jedna działka jest
lasem gminnym, pozostała działka jest lasów państwowych, oprócz tego są działki
przemysłowe, będące własnością dwóch podmiotów zagranicznych.
Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy są wykupione?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak.
Więcej 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 Mieczysław Myrta powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący

Rady

przeszedł

do

głosowania

przedmiotowego

projektu

uchwały. W wyniku głosowania Rada Miejska w Żarowie przy 14 głosach „za”, 0
„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 21
Uchwała Nr V/33/2015
Pkt. 10. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przedmiotowy
projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 22
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany
na pracach komisji, w wyniku których stwierdzono, że w projekcie uchwały należy
nanieść autopoprawkę. W § 2 pkt 2), lit. a) zamiast „parkowanie samochodu
asenizacyjnego”, wpisać „parkowanie pojazdu asenizacyjnego”, ponieważ może to
być np. ciągnik, czy traktor z beczką.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy nie powinno być „pojazdów asenizacyjnych”?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że trzeba zwrócić uwagę, kiedy będzie
sytuacja, gdy w bazie będzie tylko jeden pojazd, a każdy jeden pojazd parkujący w
bazie jest traktowany jako pojedynczy pojazd. Musi być pojedynczo.
Przewodniczący Rady powiedział, że zostawiamy „pojazdu” i poddał pod
głosowanie autopoprawkę zaproponowaną przez komisję, polegającą na tym, aby
w § 2 pkt 2), lit. a) zamiast „parkowanie samochodu asenizacyjnego”, wpisać
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„parkowanie pojazdu asenizacyjnego”. W wyniku głosowania Rada Miejska w
Żarowie przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” przyjęła
przedmiotową autopoprawkę.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy są pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że konieczność podjęcia zarówno tej
uchwały, jak i następnej wynika ze zmian zasad kompetencyjnych, do tej pory, do
roku ubiegłego te regulacje były w kompetencji Burmistrza i były w formie
zarządzeń, zostały przeniesione ustawą, na dzień dzisiejszy jest to w kompetencji
rady, stąd po raz pierwszy te uchwały Państwo podejmujecie.
Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad
zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Mieczysław Myrta powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący

Rady

przeszedł

do

głosowania

przedmiotowego

projektu

uchwały, w wyniku którego Rada Miejska w Żarowie przy 13 głosach „za”, 0
„przeciw”, i 1 „wstrzymującym się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 23
Uchwała Nr V/34/2015
Pkt. 11. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 24
Przewodniczący Rady poprosił, aby radni sprostowali w tytule projektu uchwały
omyłkę pisarską, polegającą na tym, aby zamiast „przedsiebiorca” wpisać
„przedsiębiorca”.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy są pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że mam uwagi, ale wobec oporu materii nie
wnoszę żadnych uwag.
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 Mieczysław Myrta powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł do

głosowania projektu uchwały, w wyniku

którego Rada Miejska w Żarowie przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw”, i 1
„wstrzymującym się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 25
Uchwała Nr V/35/2015
Pkt. 12. zmiany Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23
grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2015 rok. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 26
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy są pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad
zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Norbert Gałązka
powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
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Przewodniczący Rady przeszedł do

głosowania projektu uchwały, w wyniku

którego Rada Miejska w Żarowie przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw”, i 0
„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 27
Uchwała Nr V/36/2015
Pkt. 13. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie
na 2015 rok. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 28
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy są pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że ma jedną uwagę do przedmiotowego
projektu uchwały, a mianowicie w planie pracy komisji rewizyjnej w pkt. 4 jest
kontrola finansowa wybranej jednostki budżetowej i jest wskazana Biblioteka
Publiczna, natomiast biblioteka nie jest jednostką budżetową, także trzeba
wykreślić „budżetowej” zostawić „jednostki”.
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że wobec oporu materii ma uwagi, ale nie
będzie ich wnosił i myśli, że nie ma sensu przygotowywać się do sesji, bo to nic nie
daje.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję
i przeszedł do głosowania projektu uchwały, w wyniku którego Rada Miejska w
Żarowie przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw”, i 1 „wstrzymującym się” przyjęła
przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 29
Uchwała Nr V/37/2015
Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
sprawozdania? Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik Nr 30
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Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w uzupełnieniu do sprawozdania
chce powiedzieć o dwóch zdarzeniach, chodzi o sprzedaż działek, sprzedaliśmy
kolejne działki, tj. działka dla przedsiębiorcy za kwotę 957.075 zł i w
przygotowaniu jest kolejna działka za kwotę 1.704.436 zł. Jest to teren Specjalnej
Strefy Ekonomicznej i druga informacja na skutek działalności pracowników
Urzędu wymiar podatkowy dla przedsiębiorstw przede wszystkim SSE, ale nie
tylko na ten rok, to już mamy wpływy do budżetu zwiększone o 1.376.000 zł, a
prawdopodobnie przekroczymy kwotę 1,5 mln zł.
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 Iwona Nieradka zgłosiła interpelację, aby poprawnie ustawić lustro,
które jest na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego.
2. Radna Iwona Nieradka zgłosiła interpelację, w imieniu mieszkańców z ul. 1
maja, których budynek usytuowany jest blisko szkoły podstawowej, którzy skarżą
się na to, że rodzice przywożący i odwożący dzieci do szkoły wjeżdżają na ich
posesję i tam jest wszystko wyniszczone, są zrobione dziury, a mieszkają tam
osoby starsze i niepełnosprawne. Radna poprosiła, aby pomyśleć, co zrobić, żeby
poprawić tą sytuację. Chodzi o chodnik przy szkole.
3. Radny Waldemar Ganczarek zgłosił interpelacje, że jest zniszczone lustro przy
ul. Lipowej 24 w Bukowie, naprzeciwko Kościoła.
4. Radny Mariusz Borowiec zgłosił interpelację, aby ogrodzić plac zabaw na
terenie

domków

jednorodzinnych

w

Żarowie.

Ten

plac

zabaw

sąsiaduje

bezpośrednio z drogą, jest to niebezpieczeństwo dla dzieci. Jest to kwestia 15
metrów ogrodzenia. Radny poprosił o jak najszybszą interwencję.
Więcej interpelacji, wniosków i zapytań radnych nie było, więc Przewodniczący
Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:
1. Przewodniczący Rady powiedział, że do Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęło
zawiadomienie o rozprawie, stawiennictwo nieobowiązkowe, w sprawie ze skargi
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Wojewody

Dolnośląskiego

na

uchwałę

Rady

Miejskiej

w

Żarowie

nr

XLVIII/381/2014 z dnia 15 maja 2014r. w przedmiocie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Mrowiny,
gmina Żarów.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że to jest przykład świadomej decyzji do
rozstrzygnięcia sądowego, czekamy na to rozstrzygnięcie, będzie to wytyczna do
dalszych prac.
2.

Przewodniczący

Rady

przedstawił

uchwałę

nr

III/31/2015

Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 stycznia
2015r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej
w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie Nr III/8/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku.
W uchwale wydano pozytywna opinię.
3. Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze
przesłane przez Wojewodę Dolnośląskiego, w którym stwierdził nieważność
uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr III/12/2014 z 23 grudnia 2014r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Żarów oraz sołectwa Mrowiny
w przedmiocie zmiany granic miasta Żarów, w części tj.: - postanowienie § 5 we
fragmencie: „ (…), skład osobowy Komisji ds. przeprowadzania konsultacji oraz
wzór protokołu zawierającego wyniki przeprowadzonych konsultacji (…) w drodze
odpowiednich zarządzeń (...)”.
4.

Przewodniczący Rady powiedział, że Dyrekcja i Rada Rodziców ze Szkoły

Podstawowej w Mrowinach serdecznie zapraszają na bal karnawałowy, który
odbędzie się 14.02.2015r. o godz. 20, koszt to 150 zł od pary, dochód
przeznaczony będzie na działalność statutową szkoły.
Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z
dnia 23 stycznia 2015 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
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Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 14 głosach
„za” przedmiotowy protokół został przyjęty przez Radę Miejską w Żarowie.
Ad VII. Zakończenie obrad V 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 5 lutego 2015 roku,
wypowiadając formułę: „Zamykam V Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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

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

22

