
Protokół Nr VI/2015

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 12 marca 2015 roku

Rozpoczęcie:  godz. 12:00

Zakończenie: godz. 13:20

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram VI 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, Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.

Przewodniczący Rady przywitał osoby obecne na sesji: włodarzy gminy, radnych, 

radną Powiatu Świdnickiego panią Urszulę Ganczarek.

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? 

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

w imieniu komisji prosi o usunięcie punktu 11 z porządku obrad, tj. rozpatrzenia 

projektu  uchwały  w  sprawie  Statutu  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  w  Żarowie, 

uzasadniając tym, że komisja chciałaby się jeszcze raz pochylić nad tym punktem 

i przygotować na następną sesję.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  zmiany  porządku  obrad,  w 

związku z wnioskiem komisji  ds. oświaty i kultury o wykreślenie punktu 11 z 

porządku  obrad.  W  wyniku  głosowania  radni  Rady  Miejskiej  w  Żarowie 
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jednogłośnie  usunęli pkt 11, tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie, z porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że pkt 11 został skreślony, a kolejne punkty 

otrzymają numerację o jeden punkt niżej, czyli pkt 12 będzie 11, pkt 13 będzie 

12, itd. 

Więcej pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc Przewodniczący 

Rady przeszedł do głosowania całego porządku obrad, w wyniku którego przy 15 

głosach „za” porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt.  1.  przekazania  środków  finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji. 

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny  Tadeusz  Pudlik   powiedział,  że  w  §  3  jest  napisane,  że  warunki 

przekazania  środków  finansowych  określi  porozumienie  zawarte  pomiędzy 

Burmistrzem Miasta Żarów, a Komendantem Powiatowym Policji w Świdnicy, a w 

uzasadnieniu jest Komisariat Policji w Żarowie i zapytał czy to nie koliduje, lepiej 

żeby  te  środki  były  przekazane  Komendantowi  Policji  w  Żarowie,  który  by 

rozdysponował te pieniądze, a nie Powiat?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  te  2.000  zł  dotyczą  dwóch 

indywidualnych nagród dla policjantów z okazji Święta Policji, które ma miejsce w 

sierpniu. Święto Policji  ma charakter powiatowy i z innych jednostek zasłużeni 

policjanci też otrzymują narody, a odbywa się to w Powiecie. Jest to dla dwóch 

policjantów  z  naszego  Komisariatu.  Porozumienie  musi  być  zawarte  z 

Komendantem Powiatowym. On jest tym wręczającym nagrody, ale dla naszych 

policjantów.

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  przedmiotowego  projektu 
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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 VI/38/2015

Pkt 2.  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.  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?

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział,  że interwencje Policji  odbywają się na 

terenie całej naszej gminy i nie tylko, bo jest np. dowóz osób nietrzeźwych poza 

gminę. Faktem jest, że jeden pojazd jest już całkowicie wycofany z eksploatacji, a 

drugi  pojazd podlega  remontowi,  po  którym jest  nadzieja,  że  wróci  do  służby. 

Ostatecznie  Komendant  Powiatowy  w  uzgodnieniu  z  naszym  Komendantem 

zadecydował, że do bieżącej codziennej pracy, ułatwi to pracę policjantom.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że kiedyś kupiliśmy sanitarkę,  która miała 

działać na terenie miasta. Co się z nią stało nie wiadomo? Radny zapytał, czy na 

pewno te samochody będą działać na terenie gminy?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  samochody  będą  w  naszym 

Komisariacie.  Natomiast  sanitarka,  była  darem  przekazanym  dla  gminy  przez 

ówczesnego prezesa ŻZMO pana J. Bociana. Później ten dar był przekazany do 

Świdnicy.  Świdnica dysponowała sanitarkami.  Stamtąd pojazdy te były w razie 

konieczności wysyłane do poszczególnych miejscowości.

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

„wstrzymujących się”  uchwała została  przyjęta.  Przedmiotowa uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

3



Uchwała Nr VI/39/2015

Pkt 3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  Państwo  radni  do  tego  projektu 

uchwały otrzymali autopoprawkę, którą omówi pani Skarbnik, natomiast są tu 

dwie zasadnicze sprawy. Pierwsza związana jest z budżetem oświatowym, chodzi o 

dzieci  niepełnosprawne  funkcjonujące  w  naszych  szkołach  i  finansowaniem 

oświaty dla tych dzieci. Zgodnie z zasadami, które weszły od niedawna musimy 

wyodrębnić te pieniądze i  ta  zmiana, która tu jest  dotyczy wyodrębnienia tych 

środków. Natomiast, jeśli  chodzi o projekty związane z kanalizacją, to jest ciąg 

dalszy  tego,  o  czym  mówiłem  na  ostatniej  sesji.  Staramy  się  przygotować 

projektowo  pod  maksymalną  ilość  wariantów,  możliwości  otrzymania  dotacji 

unijnych,  a  nie  wiemy  w  jakim  tempie  w  latach  2015-2020  będą  ogłaszane 

konkursy.  To  co  jest  zmianą,  to  jest  wyodrębnienie  w  zadaniu  „projekt  na 

Mrowiny” części związanej z wodociągiem, który będzie zastępował ten wodociąg 

azbestowy,  który  niezależnie  od tego,  czy  będzie  ogłoszony nabór,  czy  nie  pan 

prezes ZWiK (obecny na sesji) zadeklarował pomoc w tym roku, dlatego musimy 

wyodrębnić, żeby zetapować to zadanie.

Skarbnik  Renata  Dawlwicz przedstawiła  autopoprawkę  złożoną  przez  pana 

Burmistrza do projektu uchwały. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania autopoprawki Burmistrza Miasta 

Żarów do projektu uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie  gminy 

Żarów na  2015  rok,  w  wyniku  którego  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących się” autopoprawka została przyjęta przez radnych Rady Miejskiej 

w Żarowie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy w tej kwestii są pytania?

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  przesunięcie  środków  z  rozdziału  75023  z 

§  4300  do  rozdziału  90002  do  §  4300,  jakie  to  są  środki,  ponieważ  nie  ma 
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wpisanej kwoty?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że jest to kwota 2.000 zł.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł 

na remont m.in. budynku hali widowiskowo – sportowej w Żarowie przy ul. Armii 

Krajowej 60, czy to jest na elewację zewnętrzną?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  zarówno  wewnętrzna,  jak  i 

zewnętrzna.

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 Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały 

z  przyjętą  autopoprawką,  w  wyniku którego  Rada  Miejska  w Żarowie  przy  15 

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

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 9

 Uchwała Nr VI/40/2015

Pkt  4. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 10

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak zasygnalizował  radnym  sytuację,  która  wywoła 

niedługo kolejną sesję Rady Miejskiej w Żarowie, otóż są sygnały od Marszałka 

Dolnego Śląska i po naszej analizie finansowej w stronę pana Marszałka wyszedł 

na  piśmie  sygnał  pozytywny,  czekamy  na  odpowiedź,  o  możliwości  realizacji 

basenu  w  tym  roku.  Wolne  środki  Totalizatora  są  w  dyspozycji  Marszałka, 

zaproponował generalnie przesunięcie większości środków na ten rok, tak, żeby 

ostatnia  faktura  była  płatna  w przyszłym roku.  Jeśli  będzie  taka  sytuacja,  że 

będzie to wymagało pilnego zwołania sesji Rady Miejskiej będziemy Państwa prosić 

o pilne przystąpienie do tego. Myślę, że warto, bank emitujący obligacje wyraził 

zgodę  na  przyspieszenie  emisji.  Mamy  to  wstępnie  przygotowane,  natomiast 

czekamy na oficjalne pismo od Marszałka.
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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  15  głosach „za”,  0 

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” podjęła przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 11

 Uchwała Nr VI/41/2015

Pkt  5.  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 12

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  w  uzasadnieniu  do  projektu  uchwały  w 

szóstym  akapicie  zamiast  słowa  „poączeń”  powinno  być  „połączeń”,  następnie 

otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy są pytania do przedmiotowego projektu 

uchwały? 

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że każdego roku w całej Polsce we 

wszystkich  gminach  Przedsiębiorstwa  Wodociągowe  zobowiązane  są  do 

przedłożenia taryf .  Pan  Prezes  ZWiK  z  tego  się  wywiązał.  Taryfy  przedłożone 

muszą bezwzględnie wynikać z rachunku ekonomicznego  przedsiębiorstwa.  Tak 

też się stało,  moim obowiązkiem jest  przeanalizowanie tych taryf.  Z dyskusji  z 

panem prezesem wyłoniły się te kwoty i te propozycje, które państwo otrzymaliście 

w materiałach. Rola Rady Miejskiej jest teraz taka, że rada podejmuje uchwałę, 

wówczas z mocy uchwały wchodzą te  kwoty,  jeżeli  uchwała nie  będzie  podjęta 

wejdą  one  z  mocy  decyzji  prezesa  w  ramach  rachunku  ekonomicznego 

przedsiębiorstwa. Państwa decyzją jest sposób wprowadzenia.                       

Dalszych  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc 

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że 

Komisja wstrzymała się od głosu.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do głosowania  przedmiotowego  projektu 
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uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  0  głosach  „za”,  0 

„przeciw, i 15 „wstrzymujących się” nie przyjęła przedmiotowej uchwały. 

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w tym projekcie uchwały są błędy literowe.

Burmistrz  Leszek Michalak  powiedział,  że  jest  to  projekt  uchwały,  który  nie 

przeszedł.

Pkt  6.  powierzenia  Burmistrzowi  Miasta  Żarów  uprawnień  do  stanowienia 

wysokości  opłat  za  usługi  komunalne  o  charakterze  użyteczności  publicznej. 

Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział,  że  raz  na kilkanaście  lat  staramy się 

uporządkować  sprawy  nagrobków  na  terenie  cmentarzy  komunalnych  jest  to 

niesamowicie trudny problem, gdyż osoby wyodrębnione na nagrobkach nie są 

adresatami ponoszenia opłat, więc nie zawsze udaje się dotrzeć do rodziny. W tej 

chwili przystąpiliśmy do tej akcji poprzez prasę poprzez informacje umieszczane i 

już jakiś ruch widzimy, coś się zaczyna dziać. Następnym krokiem będę chciał, 

żeby tam, gdzie ewidentnie nie ma odnotowanego wpływu przez lata opłat z tytułu 

utrzymywania  nagrobka  na  cmentarzu,  a  będzie  wynikało  z  pochówku,  że  ta 

opłata  już  powinna  być,  będziemy  nalepiali  informacje  na  nagrobkach 

przypominające. Bo nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, jaka ma miejsce w 

wielu  miastach,  że  następuje  likwidacja  grobu  i  rodzina  jest  przerażona, 

zaskoczona, bo nie widziała, bo mieszka w innej części Polski. Więc na pewno nie 

będzie  to  ani  miesięczna,  ani  dwumiesięczna  akcja,  będzie  to  długotrwałe 

przypominanie. 

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że jeżeli chodzi o czas, okres informowania, to 

odniesie to jakiś sukces, ale w niektórych przypadkach w ogóle nie odniesie.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  nie  jest  to  łatwy  problem.  Nie 

będziemy robili generalnie podwyżki, tylko chodzi o to, że ludzie zainteresowani są 

urnami.  U nas te kwestie nie  są w ogóle  uregulowane, stąd powinno nastąpić 

uporządkowanie tych spraw, ale to już będzie w kompetencji Burmistrza.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że 

7



Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  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 14

Uchwała Nr VI/42/2015

Pkt 7. przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców 

na terenie  Gminy Żarów. Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik do 

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  projekt  przedmiotowej  uchwały  był 

omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich stałych komisji rady i poparty był 

prezentacją  multimedialną  przedstawioną  przez  pana  Burmistrza,  następnie 

otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu 

uchwały?

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  projekt  uchwały  był  dość  szczegółowo 

omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i ma pytanie techniczne tzn., region 

to Dolny Śląsk, a podregion to gmina?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  generalnie  Polska  została 

podzielona  na  regiony,  które  są  tożsame  z  województwami  i  przypisanie  tego 

poziomu pomocy publicznej np. u nas jest w tej chwili 25%, w Wielkopolsce 25%, 

a już opolszczyzna i lubuskie mają po 35%, jako podstawa, potem są te zwyżki. 

Jest to połączone z województwami niezależnie od tego np. jak działają strefy, na 

Dolnym Śląsku mamy trzy rodzime i jeszcze jedną działającą oprócz tego, więc tu 

jest wymieszanie terytorialne. Natomiast region, województwo.

Więcej pytań nie było więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię 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 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
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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  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 16

Uchwała Nr VI/43/2015

Pkt.  8.  określenia  zasad udzielania  dotacji  z  budżetu Gminy Żarów,  na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do  rejestru  zabytków,  znajdujących  się  na  terenie  Gminy  Żarów. Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy jest w gminie rejestr zabytków?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, ile osób już wystąpiło i czy osoby prywatne też 

mogą wystąpić, jeżeli na ich posesji jest jakiś zabytek?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  mogą,  tylko  musi  być  rejestr 

konserwatorski  i  to  jest  bezwzględne.  Potrzeby  są  duże,  ale  w  budżecie 

przeznaczyliśmy taką kwotę.

Więcej pytań nie było więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  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 
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niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 18

Uchwała Nr VI/44/2015

Pkt. 9. uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych i  gimnazjum 

na  terenie  gminy  Żarów. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 19

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był 

szczegółowo omawiany podczas komisji, 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.   

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Przewodniczący Rady  przeszedł  do   głosowania  projektu  uchwały,  w  wyniku 

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

       Uchwała Nr VI/45/2015

Pkt.  10.  ustalenia  odpłatności  za  usługi  świadczone w Przedszkolu Miejskim  

„Bajkowe  Przedszkole”  w  Żarowie  oraz  grupie  żłobkowej  funkcjonującej  przy  

Przedszkolu Miejskim „Bajkowe Przedszkole”  w Żarowie.  Przedmiotowy projekt  

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

    Załącznik nr 21

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy są pytania do 

przedmiotowego projektu uchwały? 

Burmistrz  Leszek Michalak powiedział,  że  to  jest  projekt  uchwały,  z  którym 

osobiście się nie zgadza, co nie ma żadnego znaczenia, bo wymóg prawny jest taki, 

żebyśmy z 4 zł w naszym przedszkolu zeszli na opłatę 1 zł za godzinę dodatkową 

ponad  podstawę  programową.  Dlaczego  się  nie  zgadzam,  ponieważ  są  trzy 
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przedszkola w naszej gminie i w tym momencie my możemy decydować tylko o 

naszym i to działa jak restrykcja na pozostałe przedszkola. Te ceny dla dzieci były 

podobne, w tej chwili my mamy obowiązek obniżyć, w pozostałych przedszkolach 

rodzice jak to odbiorą nie wiem, a my nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich 

dzieci. Ale trudno, musimy to zrobić.

Przewodnicząca Komisji  ds.  Oświaty i  Kultury Iwona Nieradka poprosiła  o 

naniesienie poprawki w § 5 ust. 1 projektu uchwały, tj. zamiast „dyrektor szkoły”, 

powinno być „dyrektor przedszkola”.

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady 

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.   

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do głosowania  projektu  uchwały.  W  wyniku 

głosowania  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

             Uchwała Nr VI/46/2015

Pkt.  11.  zmiany  uchwały  w sprawie  podziału  gminy  Żarów na  stałe  obwody  

głosowania,  ustalenia  numerów,  granic  i  siedzib  obwodowych  komisji  

wyborczych.  Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego  

protokołu. 

Załącznik nr 23

Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję i  zapytał  radnych, czy są pytania do 

przedmiotowego projektu uchwały? 

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  w  §  4  należy  dopisać  po  słowie 

Uchwała: „ wchodzi w życie z dniem podjęcia i...” Był to pewien spór prawny, który 

wyjaśnialiśmy. Ten zapis do uchwały będzie właściwy.

Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania  autopoprawki  wprowadzonej 

przez  pana  Burmistrza,  która  polega  na  tym,  że  w  §  4  cytowanego  projektu 

uchwały  będzie  zapis:  „Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy”. W wyniku 
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głosowania  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową autopoprawkę do projektu uchwały.

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady 

zamknął  dyskusję  i przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały  z  przyjętą 

autopoprawką, w wyniku którego Rada Miejska w Żarowie przy 15 głosach „za”, 0 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

       Uchwała Nr VI/47/2015

Pkt.  12.  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  w  wyborach  Prezydenta 

Rzeczypospolitej  Polskiej. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 25

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał  radnych, czy są pytania do 

przedmiotowego projektu uchwały? 

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział, że także w tym projekcie w § 4 należy 

dopisać po słowie Uchwała: „ wchodzi w życie z dniem podjęcia i...” 

Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania  autopoprawki  wprowadzonej 

przez  pana  Burmistrza,  która  polega  na  tym,  że  w  §  4  cytowanego  projektu 

uchwały  będzie  zapis:  „Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy”. W wyniku 

głosowania  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową autopoprawkę do projektu uchwały.

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady 

zamknął  dyskusję  i przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały  z  przyjętą 

autopoprawką, w wyniku którego Rada Miejska w Żarowie przy 15 głosach „za”, 0 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

Uchwała Nr VI/48/2015

Pkt.  13.  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 

zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Żarów  w  2015  roku”. 
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Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 27

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

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Uchwała Nr VI/49/2015

Pkt. 14. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę 

granic  Miasta  Żarów.  Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 29

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w uzasadnieniu na str. 2 tam, gdzie 

jest pkt 1 liczba ludności ppkt b) na terenie sołectwa Mrowiny zameldowanych 

jest: chodzi o pobyt stały, „977” osób, a powinno być „997”. 

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.  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  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  i  0 
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„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30

Uchwała Nr VI/50/2014

Pkt.  15.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

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

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 31

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

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 32

Uchwała Nr VI/51/2015

IV. Stanowisko Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie określenia wysokości  

projektowanej zabudowy.

Przedmiotowy projekt Stanowiska stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 33

Przedmiotowy projekt Stanowiska omówił Burmistrz Leszek Michalak.

Przewodniczący Rady powiedział,  że  ten temat  był  szczegółowo omawiany na 

komisjach, otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy są pytania do przedmiotowego 

projektu Stanowiska? 

Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący obrad zamknął  dyskusję  i przeszedł  do 

głosowania, w wyniku którego Rada Miejska w Żarowie przy 15 głosach „za”, 0 

„przeciw”,  i  0  „wstrzymujących  się”  przyjęła  Stanowisko  w  sprawie  określenia 
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wysokości  projektowanej  zabudowy. Uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 34

Ad. V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie otrzymali radni w materiałach 

na sesję i zapytał, czy są pytania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 35

Burmistrz Leszek Michalak w uzupełnieniu do sprawozdania z pracy powiedział, 

odnośnie zajęć rehabilitacyjnych odbywających się w naszym szpitalu, że decyzja, 

którą radni podjęli o przeznaczeniu kwoty, wyłonienie stowarzyszenia, które ma 

prawo zrobienia składki z wpłaty własnej i dotacji, spowodowała, że w pierwszym 

miesiącu - lutym 2015 roku skorzystało 28 osób, wykorzystana została pełna pula 

przeznaczona na dany miesiąc. W miesiącu marcu skorzystało 23 osoby, czyli już 

mamy ponad 50 osób, które nie muszą dzięki temu dojeżdżać do Świdnicy.

Przewodniczący Rady powiedział, aby w wykazie uchwał zmienić datę, ponieważ 

jest 12 marca 2015 roku, a podane uchwały były przyjęte w dniu 5 lutego 2015 

roku i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego sprawozdania? 

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał,  o  zarządzenie  nr  26/2015,  kto  jest 

pełnomocnikiem do spraw wyborów?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest nim Sekretarz Gminy.

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał,  o  zarządzenie  nr  27/2015  w  sprawie 

niewykonania  prawa  pierwokupu  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej 

położonej na terenie miasta Żarów?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  każdy  obrót  indywidualny  na 

terenie  miasta powoduje konieczność tego typu zarządzenia,  jeżeli  jedna osoba 

sprzedaje  drugiej,  odsprzedaje  działkę  budowlaną,  to  najczęściej  są  tego  typu 

sytuacje, ustawowym prawem Burmistrza jest prawo pierwokupu. Odstąpienie od 

prawa pierwokupu wygląda właśnie w ten sposób.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, o zarządzenie nr 31/2015 w sprawie powołania 
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komisji do oceny wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Żarów, czy ktoś 

od nas brał pożyczkę?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nasze Stowarzyszenie w Zastrużu, 

dzięki czemu może skorzystać ze środków unijnych.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o wydanie 5 decyzji wyrażających zgodę na zajęcie 

pasa drogowego na terenie Miasta i Gminy Żarów?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  to  są  te  decyzje,  które  dotyczą 

wszystkich  prac  związanych  z  wyłożeniem  np.  przewodów  elektrycznych,  rur 

gazowych itd.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o sprawdzenie stanu podajników na worki na psie 

odchody oraz uzupełnienie braków, gdzie takie podajniki są?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  w  wielu  punktach  na  ulicach 

miasta.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zlecenie zabezpieczenia przed dostępem osób 

niepowołanych opuszczonego po osobie  zmarłej  komunalnego lokalu socjalnego 

znajdującego się w budynku wielorodzinnym w Żarowie,  czy to chodzi  o pana, 

który zmarł niedawno?

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  nie,  że  chodzi  o  inne 

mieszkanie. 

Radny Tadeusz  Pudlik zapytał  o  podwyżkę  od  1  kwietnia  2015 roku stawek 

czynszu za lokale mieszkalne, będące w komunalnym zasobie Gminy Żarów, ile 

wynosi czynsz?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  sprawdzimy  i  przekażemy 

informację. 

Radna  Maria  Tomaszewska zwróciła  się  z  prośbą  o  otrzymanie  protokołu  z 

kontroli przeprowadzonej w LKS „Zryw” Łażany.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że protokół jest do wglądu.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy z wszystkich organizacji są do wglądu?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak, jest to obowiązek bezwzględny, 

w niektórych przypadkach są uwagi, wówczas dana organizacja składa stosowne 

wyjaśnienia i też te wyjaśnienia są zawsze przy protokole.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, jeżeli są to pieniądze z budżetu gminy, to czy nie 

powinna tego skontrolować komisja rewizyjna?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ma prawo.

Więcej pytań do przedmiotowego sprawozdania nie było, więc  Przewodniczący 

Rady 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. Radna Maria Tomaszewska zgłosiła interpelację, w sprawie autobusu z firmy 

transportowej pana Ptaka, który wyjeżdża ze Świdnicy o godz. 11:50, w kierunku 

Żarów –  Mrowiny –  Łażany,  i  np.  młodzież  z  Krukowa,  która  jedzie  ze  szkoły, 

wysiada w Łażanach i idzie na nogach do Krukowa. Czy ten autobus nie mógłby 

dojeżdżać do Krukowa, aby tą młodzież odwieźć? Osoby starsze też chciałyby mieć 

taki dojazd, o godz. 9:00, czy 9:30, godziny są do ustalenia, bo muszą dojechać 

załatwić różne sprawy i też idą na nogach. Radna poprosiła o transport rano i po 

południu ok. 17:00 – 18:00.

Burmistrz  Leszek  Michalak  poprosił  radną,  aby  wskazała  ilość  osób 

zainteresowanych tym transportem, wtedy ułatwi to pracę.

2.  Radny Kazimierz  Kozłowski  zgłosił  interpelację,  w  sprawie  chodnika  koło 

przedszkola na Osiedlu. Chodnik jest strasznie zdewastowany, on jest z płyt, te 

płyty są pozapadane, mieszkańcy proszą o jego remont.

3. Radny Kazimierz Kozłowski  zgłosił  interpelacje,  aby zwiększyć miejsca do 

parkowania na Osiedlu, koło sklepu Dino.

Radny Tadeusz  Reruch  dopowiedział,  że  samochody  parkują  naprzeciwko  ul. 

Mieszka I, a tam nie wolno parkować.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  jeżeli  będą  takie  miejsca,  to  będą 

zrobione parkingi.

4. Radny Tadeusz Pudlik zgłosił interpelację, aby zrobić remont chodnika na ul. 
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Zamkowej i parking przy Urzędzie.

5.  Radny  Tadeusz  Pudlik zgłosił  interpelację,  aby  zrobić  chodnik  na  ul. 

Ogrodowej, chociaż z jednej strony.

6. Radny Tadeusz Pudlik zgłosił interpelację, aby zrobić chodnik przy ul. Armii 

Krajowej od byłych Zakładów Chemicznych do hotelu.

7. Radny  Tadeusz  Pudlik  zgłosił  interpelację,  w  sprawie  parkingu  przy  ul. 

Kazimierza  Wielkiego.  Radny  powiedział,  że  policzył  w  soboty  stoi  ok.  90 

zaparkowanych  samochodów,  a  gdy  są  zawody  na  hali  to  oni  stają  na  tych 

miejscach,  a  mieszkańcy  miejscowi  nie  mają,  gdzie  parkować i  muszą  szukać 

miejsc  parkingowych.  Radny  poprosił,  aby  zwrócić  uwagę  organizatorom 

wszelkiego rodzaju turniejów, aby stawali na parkingu, który jest niedaleko i do 

tego  typu  imprez  jest  zrobiony.  Jest  to  parking  utwardzony  i  można  tam 

zaparkować samochód.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że odnośnie wskazanego przez radnego 

terenu,  mamy  zgodę  Agencji  na  wykorzystywanie  jako  miejsce  postojowe, 

natomiast  formalnie  parkingu  robić  nie  możemy,  bo  to  jest  Agencji.  Agencja 

formalnie nam nie może przekazać, bo jest w sporze sądowym z użytkownikiem i 

jak długo to potrwa nie wie nikt.

8. Radny  Tadeusz  Pudlik  zgłosił  interpelację,  w  sprawie  jezdni  przy  ul. 

Kazimierza Wielkiego w Żarowie, tam są studzienki 20cm nad jezdnią, która się 

zapadła. Radny poprosił o interwencję w sprawie.

9. Radny Tadeusz Pudlik zgłosił interpelację, w sprawie tablic odznaczeń „Złoty 

dąb”,  z jednej strony jest odświeżone, a z drugiej  strony są wyblakłe i  nic nie 

widać. Radny poprosił o ich odświeżenie.

10.  Radny  Waldemar  Ganczarek złożył  interpelację  w  sprawie  dokończenia 

ogrodzenia placu zabaw w Bukowie i chodnika, który był zaplanowany na tamten 

rok.

Burmistrz  Leszek Michalak powiedział,  że  jak  co  roku staramy się  pozyskać 

pieniądze ze Starostwa Powiatowego i jeszcze w tym roku nie mamy informacji 

jakie są to pieniądze, ale starania cały czas trwają.
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11.  Przewodniczący  Rady  Roman  Konieczny złożył  interpelację  odnośnie 

mostka w Mrowinach na drodze łączącej ul. Szkolną z ul. Sportową, który zaczyna 

pękać i osiada. Przy remoncie tego mostku powstała ogromna skarpa z jednej i z 

drugiej strony, na kilka metrów w dół. Radny powiedział, że należałoby stworzyć 

poręcze i zaznaczyć odblaskami, aby było to bezpieczne.

12.  Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  jak  często  są  czyszczone  studzienki 

kanalizacyjne?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  tyle  razy  ile  zlecimy  panu 

Dyrektorowi ZWiK-u, to są czyszczone. Studzienki, jeżeli chodzi o wody deszczowe 

po  zimie  są  one  w  kompetencji  Gminy,  a  nie  pana  dyrektora.  My  zlecamy 

czyszczenie,  które  wykonują  nasi  pracownicy,  albo  jeżeli  wymaga  to  sprzętu 

specjalistycznego, to zlecamy to panu dyrektorowi.

13. Radny Mariusz Borowiec powiedział, że mieszkańcy z ul. Mickiewicza skarżą 

się na bardzo wysoką głośność zamontowanych przy Kościele w Żarowie trzech 

głośników. Byli u księdza niestety nie chce ich przyciszyć, co mają zrobić?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  Kościół  nie  jest  gminny,  mogą 

sprawę zgłosić do odpowiednich organów.

14.  Radny  Waldemar  Ganczarek złożył  interpelację,  aby  zrobić  przegląd 

hydrantów w Bukowie, ponieważ kilka jest niesprawnych. 

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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  do  rady  wpłynęło  pismo  dotyczące 

kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i przedstawił je.

2. Przewodniczący Rady powiedział,  że doręczono odpis wyroku w sprawie ze 

skargi Wojewody Dolnośląskiego na Uchwałę nr XLIV/357/2014 Rady Miejskiej w 

Żarowie  z  dnia  6  lutego  2014r.  w  przedmiocie  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Gołaszyce, 

gmina Żarów. Jest to orzeczenie nieprawomocne.

3. Przewodniczący Rady powiedział,  że doręczono odpis wyroku w sprawie ze 
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skargi Wojewody Dolnośląskiego na Uchwałę nr XLVIII/381/2014 Rady Miejskiej 

w  Żarowie  z  dnia  15  maja  2014r.  w  przedmiocie  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Mrowiny, 

gmina Żarów. Jest to orzeczenie nieprawomocne. 

Burmistrz Leszek Michalak omówił obie sprawy.

4. Przewodniczący  Rady przypomniał  radnym o  uroczystości  5-lecia  nadania 

imienia  Bajkowemu  Przedszkolu  w  Żarowie,  która  odbędzie  się  w  dniu 

28.03.2015r. 

5. Przewodniczący  Rady przedstawił  pismo  z  Biura  Rzecznika  Spraw 

Obywatelskich,  w  sprawie  braku  zmiany  mpzp  w  zakresie  ponownego 

przekształcenia  charakteru  działek  w  obrębie  Gołaszyce  z  przemysłowego  na 

mieszkaniowy.

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział,  że mamy tu dwa wyjścia po pierwszej 

uchwale  po  przystąpieniu  do  planu  powinna  być  uchwała  o  zakończeniu,  ale 

żaden przepis nie limituje kiedy, stąd też jest to wystąpienie. Jedynym z wyjść jest 

odczekanie do momentu zaprzestania działalności ponownego przez kopalnię, bo 

kopalnia zaprzestała działalności i jest szansa, że nie będzie zainteresowana, ale 

mogą  być  natychmiast  roszczenia  odszkodowawcze.  Drugim  z  wyjść  jest 

przedłożenie  Państwu  projektu  uchwały  i  Państwo  nie  uchwalacie,  bo  jeżeli 

uchwalicie  to  będziemy  mieli  prawdopodobnie  natychmiast  roszczenia 

odszkodowawcze z tytułu nieuzyskania planowanych dochodów i pokażą nam całe 

złoża.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  pomoc,  to  z  tego  co  się 

dowiedział, była tam zrobiona droga.

Burmistrz  Leszek  Michalak dopowiedział,  że  również  odwodnienie,  pomiary 

skutków działania kopalni.

Radny Mieczysław Myrta zaproponował, aby w najszybszym czasie skontaktować 

się z Wójtem Marcinowic, z Zarządem tej kopalni, z mieszkańcami i ten problem 

jakoś raz radykalnie rozwiązać. Z tego co mi wiadomo Zarząd tej kopalni chyba 

rok, albo dwa lata temu zdeklarował się, że zaprzestaje działalności, z tego co mi 
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wiadomo cały czas odbywa się tam wydobycie tego kamienia, cały czas ciężarówki 

tam jeżdżą. Dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na dojazd do 

tej  kopalni.  Kopalnia też miała tam partycypować w kosztach, ta droga jest  w 

bardzo  złym  stanie,  dlatego  trzeba  spotkać  się  z  Zarządem,  jakie  są  plany 

związane z tą kopalnią, czy oni dalej planują wydobycie, czy zaprzestają, bo jeżeli 

tak, to powinien odbywać się tam ruch o takim natężeniu i takim tonażu.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  drogę  wykonaliśmy  rzeczywiście  z 

dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego w okresie, kiedy ta kopalnia zgodnie z 

dokumentami nam złożonymi nie funkcjonowała i droga prowadziła tak naprawdę 

do domu, gdzie mieszka pan Rzepisko, bo absolutnie nie była kopalnianą drogą i 

praktycznie do grudnia ubiegłego roku ta droga funkcjonowała w miarę dobrze, 

tam drobne podłatania pogwarancyjne wykonawca wykonał. Mamy teraz marzec i 

kto tam pojedzie zobaczy, że tej drogi tam nie ma. Kopalnia zaczęła wydobycie i to 

ostre. Złożyłem protest do kopalni z wezwaniem do przywrócenia stanu drogi i 

zobaczymy, co z tego wyjdzie.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że to nie zamyka tematu.

Przewodniczący Rady powiedział, że należy odpowiedzieć na pismo, co uczyni i w 

komisjach i wspólnie będziemy szukać tego rozwiązania.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  można  by  było  im  zaproponować 

mieszkanie komunalne, ale musiały by być to osoby bezdomne.

Radny  Robert  Kaśków  powiedział,  że  można  by  było  się  spotkać  z  tymi 

mieszkańcami, wszyscy dobrze wiemy na czym polega problem, też prawdą jest i 

to  podkreślam,  kiedy  powraca  temat,  że  gmina  nie  dopilnowała  i  nie 

zagwarantowała  interesów tych państwa,  którzy  byli  bezradni  w  rzeczywistości 

prawnej. I tak ta sprawa się ciągnie i myślę, że się nie skończy, bo pan Rzepisko 

dopóki  będzie  żył  będzie  pisał.  Może,  gdyby  ci  państwo  chcieli  kontynuować 

wydobycie,  może  warto  z  nimi  rozmawiać,  by  partycypowali  w  kosztach  np. 

przeniesienia tych państwa, bo tego problemu nie rozwiążemy w inny sposób, jeśli 

nie zaangażujemy się w jakiś sposób my w ten proces. Ja wiem, że nie ma naszej  

winy w sensie formalnym, ten stan może trwać jeszcze całe lata i wiem doskonale, 

że jakiś tam wyrzut sumienia po naszej stronie też istnieje.
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Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że tu jeszcze trzeba pamiętać, że w 

2008 lub 2009 roku, zaraz jak przyszedłem spotkałem się z taką informacją, z 

władzami z kopalni, którzy zaproponowali tym ludziom, że im wybudują budynek 

dla nich, nawet był wskazany grunt, co się okazało, nagle każdy z tych właścicieli 

40,  czy  50  m²  chciał  mieć  domek  jednorodzinny,  na  co  kopalnia  powiedziała 

przykro mi, ale to nie w takiej formie, myśmy mieli wam zapewnić i zapewniamy, 

jesteśmy w stanie wybudować i dlatego ten temat niestety ale upadł i o tym też 

trzeba pamiętać.

Radny Mieczysław Myrta  powiedział, że niektóre osoby chciały tylko pieniądze, 

nawet nie chciały budynku i to były takie kwoty, że nam się nie mieści w głowie. 

Radny Robert Kaśków powiedział, że jeżeli tylko porozmawiamy, skonsultujemy i 

odpiszemy, to też nie posuwamy się do przodu.

Radny Mieczysław Myrta powiedział, że najważniejsze dla niego jest to, aby pan 

Burmistrz spotkał się w władzami kopalni, jakie są ich plany, co oni myślą i co 

zamierzają  zrobić  w  kwestii,  żeby  to  było  jak  najmniej  uciążliwe  dla  tych 

mieszkańców.

Radny  Robert  Kaśków  powiedział,  że  był  tam ze  dwa  razy  na  prośbę,  pana 

Rzepisko i jak jechał tą drogą, to widział ten kurz, te przejeżdżające samochody i 

ja im współczuję, ja bym nie chciał, żeby ktoś z was, czy ja tam mieszkał.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że ten pan to kupił w takim stanie.

Radny Mieczysław Myrta  dopowiedział,  że tam już funkcjonowała ta kopalnia 

kiedy pan Rzepisko to kupił, ja już nie będę mówił za jaką kwotę to kupił.

Przewodniczący Rady  powiedział, że można się spotkać i wspólnie wiele rzeczy 

ustalić  i  zobaczyć,  co  się  w  tym  temacie  wyklaruje.  Na  ten  czas  przekazuję 

Państwu radnym projekt odpowiedzi na pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Proszę o ustosunkowanie się do pisma, a ewentualne wnioski i poprawki zgłosić 

do mnie w ciągu tygodnia.

Radny Robert Kaśków powiedział, że zgadza się z panem Burmistrzem, bo nie 

możemy pozwolić sobie na zmianę planu, bo kopalnia pochłonie ogromne nasze 

pieniądze.
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Radny Mieczysław Myrta  zapytał, czy my mamy takie prawne możliwości żeby 

nie  uchwalić,  żeby  Urząd  Wojewódzki  odrzucił  tą  uchwałę,  bo  ten  budynek 

znajduje  się  na  terenie  przemysłowym,  to  jak  my  teraz  możemy  z  terenu 

przemysłowego z powrotem zmienić?

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  pismo  musi  zostać  wysłane.  Wspólnie 

możemy zastanowić się nad zaproszeniem przedstawicieli  kopalni i  wtedy może 

znajdziemy jakiś konsensus.

6.  Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynął wniosek z Komisariatu Policji w 

Żarowie o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. 

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr V/2015 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z 

dnia 5 lutego 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 

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 VI 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 12 marca 2015 roku, 

wypowiadając formułę: „Zamykam VI Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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

23


