Protokół Nr VII/2015
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 16 kwietnia 2015 roku
Rozpoczęcie: godz. 14:00
Zakończenie: godz. 15:40
Ad. I. Otwarcie sesji:
Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny otworzył sesję Rady Miejskiej
w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram VII 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.
Nieobecna:
1. Radna Barbara Zatoń.
W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Zastępca
Burmistrza Grzegorz Osiecki, Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik, 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 radni otrzymali 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?
Pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc Przewodniczący Rady
przeszedł do głosowania porządku obrad, w wyniku którego przy 14 głosach „za”
porządek obrad został przyjęty.
Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
1

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
Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały.
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

obrad

przeszedł

do

głosowania

przedmiotowego

projektu

uchwały, w wyniku którego przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących
się” uchwała została przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4
Uchwała Nr VII/52/2015
Pkt 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok. Przedmiotowy
projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5
Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonego
na zakup ogrodzenia oraz dwóch bram wjazdowych przed remizą w Żarowie, na
zakup kostki na podjazd przed remizą w Żarowie, na wykonanie elewacji budynku
remizy w Żarowie, na wymianę ogrzewania w remizie w Żarowie, czy one zostały
przeszacowane, że zmniejszamy plan?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie, ponieważ każda jednostka
składa swoje propozycje remontowe i te propozycje są przyjmowane do budżetu,
natomiast po szczegółowej analizie kosztów związanych z wykonaniem zadania
potrzebne są przesunięcia i tu, w tym przypadku są wyłącznie przesunięcia w
ramach planowanych zadań w jednostkach OSP.
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Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie planu wydatków na doposażenie
placu zabaw w Przyłęgowie, to jaka była pierwotna kwota?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to sytuacja związana z tym, że
spadło tam gniazdo bocianie i zniszczyło huśtawkę i trzeba ją zapewnić.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie planu wydatków na „Montaż placów
zabaw na terenie gminy Żarów”, w którym miejscu te place zabaw będą?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nowy plac zabaw dotyczy miasta
Żarów ul. Wojska Polskiego w oparciu o porozumienia zawierane z mieszkańcami,
oprócz tego część środków będzie wykorzystana na wymiany zniszczonych
urządzeń.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, w którym miejscu będzie plac zabaw na ul.
Wojska Polskiego?
Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik odpowiedziała, że na osiedlu.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie planu wydatków na „Wykonanie
projektu budowy świetlicy w Mrowinach wraz z garażami i przyłączami”, czy był
błąd w nazewnictwie?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że generalnie chodzi o to, żeby
maksymalnie uniwersalnie zapisać, bo nie wiemy z którego źródła unijnego
dokładnie będą i w jakim charakterze uruchamiane środki, stąd też przy
dokumentacjach staramy się zawrzeć takie nazwy, które będą odpowiadały
potencjalnie najszerszemu spektrum możliwości pozyskania środków.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zmniejszenie przychodu budżetu związane ze
spłatami pożyczek udzielonych przez Gminę, o co dokładnie chodzi?
Skarbnik Renata Dawlewicz są to pożyczki udzielone dla stowarzyszeń z terenu
gminy na zadania własne gminy tam, gdzie odbywa się to z udziałem środków
unijnych, w tamtym roku planowaliśmy udzielić pożyczek w wysokości 35.000 zł i
planowaliśmy, że ta spłata nastąpi też w wysokości 35.000 zł, ale że udzieliliśmy
mniej, czyli ponad 18.000 zł, to korygujemy ten plan, bo tyle się nie zwróci, tylko
mniej.
Radny Robert Kaśków zapytał o zwiększenie planu wydatków na „Budowę sieci
wodno – kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE
Podstrefa Żarów, o co dokładnie chodzi?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że chodzi o przygotowanie terenów pod
nowo – pozyskiwanych inwestorów.
Radny Tadeusz Reruch zapytał o zwiększenie planu wydatków na „Oświetlenie
uliczne osiedla domków w Żarowie”, czy to dotyczy tych nowych domków na
osiedlu?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak.
Radny Tadeusz Reruch zapytał o zwiększenie planu wydatków na zadaniu
inwestycyjnym pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy...”, czy to
jest kontynuacja zadania?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że chodzi o nowe tereny, o nowe
punkty. Wpływają do nas wnioski, one są odnotowywane w inwestycjach i tam,
gdzie w miarę możliwości jesteśmy w stanie, w tej kolejności zgłaszanych staramy
się realizować.
Radny Tadeusz Reruch zapytał o zwiększenie planu wydatków na „Montaż
placów zabaw na terenie gminy Żarów”, czy ta kwota ma się do naprawy urządzeń
zabawowych dla dzieci, czy też remontu ławki?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że typowo do urządzeń zabawowych,
ławki nie.
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, 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 6
Uchwała Nr VII/53/2015
Pkt 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Przedmiotowy
projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7
Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały.
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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 VII/54/2015
Pkt 5. przystąpienia Gminy Żarów do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju
w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jako członek Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. Przedmiotowy projekt stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9
Przewodniczący

Rady

powiedział,

że

przedmiotowy

projekt

uchwały

był

omawiany na komisji, następnie otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy są
pytania do przedmiotowego projektu uchwały?
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że na poprzednich sesjach mówiliśmy o
aglomeracji, gdzie z 22 gminami ją zawiązaliśmy, po to aby skutecznie pozyskiwać
środki unijne, tak w tym przypadku nie zawiązujemy, natomiast musimy stworzyć
nowe ramy pozyskiwania środków w ramach lokalnej grupy działania, do której
należymy już od pięciu lat. Jest nowy okres programowania, nowa strategia,
niezbędne jest przyjęcie uchwały po to, żebyśmy nowe pieniądze pozyskiwali dla
naszych mieszkańców.
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 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
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„przeciw, i 0 „wstrzymujących się” podjęła przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 10
Uchwała Nr VII/55/2015
Pkt 5. zasad korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie. Projekt
przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 11
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że nadzór Wojewody zwrócił nam uwagę
na jedną zasadniczą rzecz, w tym przypadku konieczność wyodrębnienia z
uchwały regulaminu targowiska, który należy przyjąć zgodnie z kompetencjami
zarządzeniem Burmistrza. Oznacza to tyle, że skracamy poprzednią uchwałę i to
wszystko, co podlega wyłączeniu zostało wpisane w tej chwili do projektu
zarządzenia. Które zostanie wydane, w momencie kiedy państwo radni uchwalicie i
kiedy uchwała wejdzie w życie. A w projekcie zarządzenia znajduje się dokładnie to
wszystko, co było w uchwale, a nie znajduje się w obecnej po weryfikacji nadzoru
Wojewody.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego 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 VII/56/2015
Pkt 6. zmiany uchwały Nr V/32/2015 z dnia 05 lutego 2015r. w sprawie
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów. Projekt
przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 13
Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały.
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Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik powiedziała, że chodzi o kwestie typowo
legislacyjne i prawne, dlatego, że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć
kwoty, o której mowa w projekcie uchwały i wynika to z ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej nie można w
aktach niższej rangi powtarzać zapisów aktów rangi wyższej.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, z czego wynika ta suma?
Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik odpowiedziała, że ona wynika z ustawy o
opłatach i podatkach lokalnych i powtarzanie jej jest niezgodne z zasadami
techniki prawodawczej.
Więcej 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 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 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 VII/57/2015
Pkt. 7. zmiany Uchwały nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 marca
2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych i
gimnazjum na terenie gminy Żarów. Projekt przedmiotowej uchwały stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 15
Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały.
Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik powiedziała, że z naszego prawa wynika, że
rodzic jest rodzicem i samotnie wychowujący też jest rodzicem, jest prawo unijne
do którego my musimy się dostosować.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Radny Tadeusz Rruch zapytał, jeżeli idzie o kryterium w tabeli nr 2, jeżeli dziecko
realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
danej szkoły, o co dokładnie chodzi?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że mamy taką sytuację, że rodzice
wybierają dla dzieci, które mogą być edukowane w przedszkolu - przedszkole,
mają do tego prawo i te dzieci są przyjmowane do przedszkola. Gdyby rodzic
zadecydował inaczej, dziecko byłoby edukowane już w szkole, też w oddziale
przedszkolnym.
Więcej pytań nie było więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję.
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Kultury Iwona Nieradka powiedziała, 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 VII/58/2015
Pkt. 8. Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie. Przedmiotowy projekt
uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 17
Przewodniczący

Rady

powiedział,

że

przedmiotowy

projekt

uchwały

był

szczegółowo omawiany podczas komisji, otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy
są pytania do przedmiotowego projektu uchwały?
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Kultury Iwona Nieradka powiedziała, że
w imieniu komisji prosi o wniesienie autopoprawki, którą wypracowała komisja
podczas posiedzeń. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 18
Przewodniczący obrad przystąpił do głosowania przedmiotowej autopoprawki. W
wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”
autopoprawka została przyjęta.
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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 uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania projektu uchwały z przyjętą
autopoprawką, 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 19
Uchwała Nr VII/59/2015
Pkt. 9. zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Żarów. Przedmiotowy projekt
uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 20
Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały.
Przewodniczący obrad 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
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 VII/60/2015
Pkt. 10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów.
Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 22
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał radnych, czy są pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Radny Robert Kaśków powiedział, że podoba mu się stanowisko pana
Burmistrza, natomiast będzie głosował przeciwko, dlatego, ze pamięta rozmowy z
tą kopalnią, mniej więcej 5 lat temu kopalnia zobowiązywała się do kurtyny
wodnej, do zmniejszenia szkodliwości pylenia etc. Kiedy jedzie się przez ten teren
nadal widzimy ogromne pylenie. Mają zamontowaną jakąś instalację wodną, ale to
nie jest kurtyna wodna, to nie są prawdziwe zraszacze. Dwa podstawowe punkty
zobowiązania tej kopalni to były: wał oraz kurtyna wodna. Wał będzie jeżeli
dokonamy tych przesunięć, wiem kupili od nas kawałek terenu, wiem, że
właściciel rozmawia ze starostwem chce kupić kawałek starej drogi i logistycznie
rozwiązać inaczej transport i wjazd na teren kopalni. Bardzo dobry pomysł,
odciąży to naszą drogę nie będzie wjazdu bezpośredniego. Będzie miejsce, żeby
powstał wał. Ale 5 lat to wystarczająco długo, aby wywiązać się ze swoich
zobowiązań. To będzie mój społeczny protest przeciwko temu, że się coś obiecuje,
a potem się tego nie spełnia.
Radna Powiatu Świdnickiego Urszula Ganczarek powiedziała, że kopalnia
wykupiła już drogę od Starostwa, było to dziewięć działek, około 34 arów razem za
kwotę 44.000 zł.
Radny Robert Kaśków powiedział, że pomysł, co oni chcą zrobić i logistyka i
wjazd i transport i wał bardzo mi się podoba, ale nie może być tak, że
przedsiębiorca

myśli

tylko

o

eksploatowaniu

naszych

terenów,

o

maksymalizowaniu zysków, a nie myśli o mieszkańcach, głównie o mieszkańcach
Krukowa, dlatego popieram pomysł pana Burmistrza, natomiast ja osobiście
powiem „nie” po to, żeby był argument w rozmowach z Zarządem kopalni, że są
tacy, którym się to nie podoba, albo mają dłuższą nieco pamięć, niż dwa lata.
Więcej 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 13 głosach „za”, 1 „przeciw”, i 0
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„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 23
Uchwała Nr VII/61/2015
Pkt. 11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów.
Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 24
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 14 głosach „za”, 0 „przeciw”, i 0
„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową uchwałę. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 25
Uchwała Nr VII/62/2015
Ad. IV. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady
w Żarowie za 2014 rok.
Przedmiotowy Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 26
Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z § 84 ust. 1 Statutu Gminy Żarów
Komisja Rewizyjna składa Radzie w terminie do 31 marca każdego roku roczne
sprawozdanie ze swojej pracy w roku poprzednim. Sprawozdanie wpłynęło do
biura rady w dniu 31.03.2015r. Następnie Przewodniczący Rady poprosił o
przedstawienie sprawozdania za 2014 rok Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
Marię Tomaszewską.
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Przedmiotowe Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Maria Tomaszewska.
Przewodniczący Rady powiedział, że pierwszą część sprawozdania przygotowała
ówczesna Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Iwona Nieradka za okres od
01.01.2014r. do 21.11.2014r., natomiast za miesiąc grudzień 2014 roku
przygotowała sprawozdanie pani Maria Tomaszewska obecna Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady zapytał, czy do sprawozdania są
pytania?
Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad. V. Przedstawienie Protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej w Żarowie w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego.
Przedmiotowy Protokół z kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 27
Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z Planem Pracy Komisji Rewizyjnej
zatwierdzonym przez Radę na 2015 rok przeprowadzona została przez Komisję
kontrola Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów, a przedmiotem kontroli była
gospodarka finansowa biblioteki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o
przedstawienie protokołu.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Tomaszewska przedstawiła Protokół
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Żarowie w
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedmiotowego protokołu?
Radny Tadeusz Pudlik w związku z przedstawionym protokołem z kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Żarowie w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego, powiedział, że
jednorazowy koszt wydania Gazety Żarowskiej, tj. około 950-960 zł za 2800
egzemplarzy, to jest w skali roku ok. 23.500 zł, a ile dofinansowaliśmy Gazetę
Żarowską, w jakiej wysokości?
Burmistrz

Leszek

Michalak

odpowiedział,

że

obowiązkiem

Gminy

jest

informowanie mieszkańców, w związku z tym Gazeta Żarowska jest nieodpłatna i
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w całości finansujemy poprzez dotację udzieloną dla Biblioteki. Biblioteka korzysta
z dotacji Gminy, w pełnej wysokości.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy ktoś jest zatrudniony na etacie, jeżeli chodzi o
wydawanie gazety, bo tam jest osoba p.o. redaktora naczelnego, czy to są osoby
etatowe, czy pracownicy Urzędu? Dlaczego tyle czasu jest p.o. redaktora
naczelnego, a nie ma redaktora naczelnego?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że informacja zostanie udzielona na
piśmie.
Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad. VI. 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 28
Radny

Tadeusz

Pudlik

zapytał,

o

zarządzenie

nr

38/2015

w

sprawie

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żarów prawa własności nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Siedlimowice, o co dokładnie
chodzi?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wreszcie po kilku latach starania
otrzymaliśmy teren, gdzie stoi pomnik 850-lecia Siedlimowic.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, o sprzedaż 2 działek przemysłowo – usługowych
w Żarowie, w którym miejscu są te działki?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest teren pierwszy zakupiony
przez firmę pod przetwórstwo, na Strefie. Są to dwie działki i jedno z
przedsięwzięć.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, o ogłoszone postępowanie przetargowe na zadanie
pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Żarów oraz utworzenie i prowadzenie
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punktu selektywnego zbierania odpadów”, co to będzie?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to przetarg, mija nam dwa lata,
na które wyłoniona była firma Veolia, a która będzie funkcjonowała od sierpnia
zobaczymy, jaki będzie wynik przetargu.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał o przeprowadzaną deratyzację wiosenną w
budynkach komunalnego zasobu Gminy Żarów, czy nie można zrobić wspólnej
deratyzacji?
Burmistrz

Leszek

Michalak

odpowiedział,

że

w

okresach

określonych

stosownymi przepisami każdy zarządca ma obowiązek przeprowadzić taką
deratyzację. My pokazujemy wywiązanie się przez Gminę, jako zarządcę i każdy
zarządca podlega w tym zakresie również kontroli sanepidu, więc myślę, że robi to
każdy. Nie mamy wglądu do funkcjonowania przez każdego z zarządców.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy nie lepiej zrobić taką akcję ogólnomiejską,
wspólnie ze Wspólnotami?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wniosek jest dobry z tym, że nie jest
to wspólna akcja, ale w tym samym czasie, bo to wynika z przepisów. Wspólnoty i
tak muszą to zrobić i zakładamy, że się z obowiązku wywiązują.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że deratyzację wykonują wszystkie
Wspólnoty, wszyscy Zarządcy w okresie wiosennym i jesiennym. Każda ze
Wspólnot, czy z Zarządców wybiera sobie inne indywidualne firmy, która wykonuje
tego typu usługi, w zależności od potrzeb. U nas jest to sytuacja troszeczkę inna,
bo my również bierzemy miejsca, gdzie są duże zagrożenia, jeżeli chodzi o gryzonie.
Pragnę zaznaczyć, że na każdym zebraniu Zarządców Wspólnot, gdzie uczestniczą
pracownicy Urzędu ta informacja jest nam podawana, że takie zabiegi zostały
dokonane poprzez wpisy, które są do rozliczenia ze współwłaścicielami, a więc oni
to wykonują. Natomiast narzucić nie możemy, proponowaliśmy przez dwa lata,
niemniej jednak my mamy inną firmę, a niestety inne Wspólnoty korzystają z
innych firm.
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że generalnie chodzi o to, żeby się w jakimś
sensie z nimi dogadać, by wyłonić jedną firmę, bo wiadomo jedna zrobi taniej, jak
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cztery, czy pięć firm. Jest tylko kwestia dogadania się Wspólnoty – Gmina.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że zaproponowane zostało, to już
było przez dwa lata przerabiane.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, dlaczego np. referat gospodarki lokalowej zajmuje
się wydawaniem zezwolenia dla przewoźnika na regulowanie przewozów osób, a
nie np. referat inwestycji i dróg?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że funkcjonowanie urzędników wynika
ze struktury organizacyjnej Urzędu. Struktura jest dostosowana do ilości
pracowników i zadania są przydzielane w taki sposób, żeby pracownicy byli
dociążeni. Żaden pracownik w naszym Urzędzie nie wykonuje tylko jednej
czynności, stąd też mogą być tego typu przemieszczenia i są, i będą.
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. VII. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
1. Radny Mariusz Borowiec złożył interpelację w sprawie wybudowania chodnika
na ul. Bukowej w Żarowie, w kierunku ul. Brzozowej.
2. Radny Mariusz Borowiec złożył interpelację w sprawie wstawienia dwóch
ławek na placu zabaw, na domkach jednorodzinnych w Żarowie.
3.

Radna

Maria

Tomaszewska

zgłosiła

interpelację

w

sprawie

naprawy

nawierzchni drogi w Krukowie i Łażanach.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że nasze służby rozpoczęły już łatanie,
jeśli chodzi o drogi gminne. Natomiast jeśli chodzi o drogi powiatowe, to pani
radna Powiatu będzie interpelowała w tej sprawie na sesji rady powiatu i
poprosiłbym o informacje w tej sprawie.
Radna Powiatu Świdnickiego Urszula Ganczarek powiedziała, że pan Starosta
przyjął jej interpelację i odpowiedział, w taki sposób, iż rozpoczęli już naprawę
nawierzchni dróg i na pewno przyjadą też do gminy Żarów.
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4. Radna Maria Tomaszewska zgłosiła interpelacje, aby naprawić pobocze w
Łażanach przy styku ul. Wrocławskiej, jak się skręca na ul. Strzegomską, na
samym rogu.
5. Radna Maria Tomaszewska zgłosiła interpelację w sprawie lampy, która kiedyś
została usunięta, bo właścicielowi przeszkadzała, teraz jest inny właściciel i prosi
o tą lampę z powrotem, to jest na ul. Wrocławskiej 7 w Łażanach.
6. Radna Maria Tomaszewska zgłosiła interpelację w sprawie posprzątania
terenu, na którym są postawione pojemniki na śmieci, na odzież tam zatrzymują
się busy, autobusy i właściciel sąsiadującej z tym terenem posesji sam sprząta od
2006 roku i prosi o posprzątanie tego terenu.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że jeżeli chodzi o naprawę pobocza, to
jest akurat droga powiatowa, ale jest tak, że każde zgłoszenie dotyczące naszych
dróg realizują nasi pracownicy, a tego typu państwa zgłoszenia przekażemy
zgodnie z właściwością do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, która
odpowiada za to pobocze, za tą jezdnię i za to co tam się dzieje. Podobnie jest, jeśli
chodzi o sprzątanie przy czym w rozróżnieniu, jeśli chodzi o teren przystanku i
teren pozostały. Jeśli chodzi o teren przystanku, to każdy właściciel ma prawo
egzekwowania od przewoźników i tego typu sytuacje. Jeśli chodzi o przystanki
gminne,

realizujemy

w

ten

sposób,

że

jest

poprawa

wynagrodzenia

dla

świetlicowych. W Łażanach jest ten kłopot, że nie ma świetlicowego.
Radna Maria Tomaszewska powiedziała, że nie ma, bo jak zobaczył jaki ma zasób
pracy, to nikt nie chce się tego podejmować. Przedtem robiło to Koło Gospodyń i
wszyscy robili, teraz nikt nie chce robić.
7. Radny Norbert Gałązka zgłosił interpelację o przegląd placu zabaw na Placu
Wolności w Żarowie.
8. Radny Norbert Gałązka zgłosił interpelację o naprawę nawierzchni drogi przy
zbiegu Placu Wolności i ulicy Puszkina oraz na ulicy Kwiatowej.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że jeżeli chodzi o przeglądy wszystkich
placów zabaw we wszystkich naszych miejscowościach, to oczywiście one będą
realizowane, bo to jest niezbędne. Przyjęliście też państwo radni zmiany do
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budżetu, pozwalające na uzupełnienia tam, gdzie to wystąpi i wiemy, że potrzeby
takie są. Jeśli chodzi o łatanie dróg, to istotne są warunki atmosferyczne i
temperatura. Nie ma sensu robienie na zimno, bo to wszystko odpada, natomiast
od paru dni te warunki atmosferyczne pozwalają i ruszyliśmy z tym łataniem.
9. Radny Tadeusz Reruch zgłosił interpelację, że na ul. Wiejskiej w Żarowie
brakuje dwóch lamp oświetleniowych i chodnika.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w związku z tym, że otrzymaliśmy
przydział środków finansowych na budowę ścieżek rowerowych i tras z
możliwością budowy chodnika wraz z oświetleniem, po przedyskutowaniu sprawy
ze Starostą Powiatowym i Dyrektorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego
chcemy w ramach tej infrastruktury miejskiej załatwić sprawę chodnika na ul.
Chrobrego, na ul. Wiejskiej i kilka innych odcinków, z tym, że na ul. Wiejskiej jest
to wraz z oświetleniem. Ten program dopuszcza w ramach niskiej emisji
zrealizowanie, przydział środków mamy, ten rok jest na dokumentację. My
musimy maksymalnie pieniądze w budżecie na dokumentację zabezpieczać, żeby
móc w roku następnym konsumować te środki.
Radny Tadeusz Reruch dodał, że swego czasu była przygotowana dokumentacja
na przygotowanie tego węzła na ul. Dworcowej, bo ona jest aktualna, prawda?
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że dokumentacja nie jest aktualna.
Dopracowaliśmy trzy porozumienia z panem Starostą, dotyczącym realizacji na
naszym terenie. Przy czym będą one podpisane i też w formie uchwał trafią, w
niektórych przypadkach pod obrady naszej rady. Jeśli chodzi o to skrzyżowanie, to
potwierdził w tekście porozumienia, jeszcze nie podpisanego pan Starosta chęć
wykonania i przebudowy, w związku z tym, że my na siebie bierzemy tą część
chodnikowo – rowerową. Również domówiliśmy się o kwestię ul. Mickiewicza i
stanu Mickiewicza, z wylotem kierunek Mrowiny, aż do ul. Szkolnej w Mrowinach.
Będziemy państwu przedkładali projekt uchwały o przejęciu tych ulic przez gminę.
Z pieniędzy Powiatu nie doczekamy się żadnego remontu, a w sytuacji której
przygotowujemy kanalizację na terenie Mrowin, muszę mieć zapewnienie, że nie
będziemy tych setek tysięcy za zajęcie pasa drogowego wydawali do budżetu
starosty, tylko realizowali te zadania na własnym obiekcie, nie ponosząc
17

dodatkowych kosztów. W ramach porozumienia przewidziany jest dwukrotnie
naprawienie nawierzchni przed datą przejęcia ul. Mickiewicza. Dwukrotne, czyli
pozimowe i jesienne, przed datą przejęcia. Również taki projekt uchwały trafi pod
obrady Rady Powiatu, bo innej możliwości nie ma. Mam nadzieję, że te rzeczy
domówione będą zrealizowane. Kolejne porozumienie dotyczy ul. Strefowej,
odcinek przy przejeździe kolejowym w Mrowinach, czyli ten najbardziej zniszczony.
Na dzień dzisiejszy domówiliśmy kwestię przygotowania dokumentacji. To są
wszystkie tematy, które mamy domówione, potwierdzone i w przygotowaniu do
podpisania.
Radny Tadeusz Reruch dopytał, czy jest nadzieja, że w tej kadencji się to
zrealizuje?
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że jest nadzieja, bo środki, które mamy
przyznane oznacza realizację do 2020 roku, czyli jest nadzieja, że będzie to jeszcze
w tej kadencji.
10. Radny Tadeusz Reruch zgłosił interpelację, że na placu zabaw koło boiska
„Orlik” są cztery ławki i wszystkie są zdewastowane. Radny poprosił o
uzupełnienie braków.
11. Radna Zuzanna Urbanik złożyła interpelację w sprawie naprawy nawierzchni
drogi w Bożanowie, przy zajezdni autobusowej.
12. Radny Tadeusz Pudlik zwrócił uwagę, że przy Gimnazjum spadła litera „u”,
prawdopodobnie po ostatnich silnych wiatrach.
Radna Iwona Nieradka odpowiedziała, że pani Dyrektor Gimnazjum o tym wie.
13. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że odpowiedź na interpelację, którą
otrzymał w sprawie studzienki kanalizacyjnej jest lakoniczna.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że konkretna odpowiedź może paść
zawsze wtedy, kiedy rzecz jest ujęta w budżecie i np. mówiliście państwo o
uszkodzeniach na placach zabaw jest konkret, przyjęliśmy pieniądze możemy to
robić. Natomiast w sytuacji, kiedy w budżecie nie ma danego zadania rozważana
sprawa oznacza szukanie sposobu realizacji i finansowania.

18

Radny Tadeusz Pudlik dopowiedział, że ostatnio zgłosił trzy interpelacje i
odpowiedź była jednakowa dla trzech interpelacji.
Przewodniczący Rady powiedział, aby radny przeszedł do konkretu i powiedział o
co chodzi.
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w trzech odpowiedziach jest napisane:
„mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców” .
Przewodniczący Rady powiedział, że może o bezpieczeństwo tu chodzi.
14. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, jak się przedstawia sprawa przejścia po tym
moście za PCO. Kiedyś otrzymałem odpowiedź, że mają być prowadzone rozmowy z
PKP, aby kupić tam ten teren i ewentualnie zrobić przejście.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że tego mostu tam nie ma od trzech
miesięcy. Przejście jest w tej chwili ulicą Ogrodową. Natomiast przygotowanie
przejścia w tym miejscu wymaga przygotowania dokumentacji technicznej, która
będzie zatwierdzona przez właściciela, jakim jest PKP i w momencie, kiedy
będziemy mieli wszystko przygotowane, będziemy chcieli udostępnić również tą
możliwość przejścia. Ale wymaga to w każdym jednym roku zgody właściciela.
Rozmowy są prowadzone i jest to w przygotowaniu.
15. Radny Tadeusz Pudlik zgłosił interpelację, w sprawie znaku drogowego, który
stoi za przejazdem od strony ul. Wiejskiej. On jest źle postawiony. Radny
powiedział, że był świadkiem sytuacji, jak dwa TIR – y przejechały przez przejazd i
tam musiały zawrócić, ze względu na ten znak, co było dla nich bardzo
utrudnione. Radny poprosił o przeanalizowanie tematu.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że zgłosimy ten fakt do Starosty, bo to
jest jego teren i jego znak.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że tam jest ten znak postawiony,
ponieważ jadąc przez torowisko, tam gdzie są ogródki, tam jest teren usługowy,
który został kiedyś nabyty i on tam jest i nie możemy ograniczyć możliwości
dojazdu, jeżeli ktoś będzie chciał tam otworzyć działalność.
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16. Radny Tadeusz Pudlik zapytał Przewodniczącego Rady, kiedy w sezonie
urlopowym będziemy mieli przerwę w sesji?
Przewodniczący Rady powiedział, że

swego czasu zaproponował, aby radni

podali swoje terminy urlopów, czy wolnego. Każdy ma zupełnie inne terminy, w
innym czasie. Przewodniczący Rady zaproponował, aby był to miesiąc lipiec.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że dobrze, żebyście Państwo ustalili z
jednym „ale”, może zdarzyć się sytuacja, która będzie powodowała konieczność
zwołania sesji.
17. Przewodniczący Rady Roman Konieczny złożył interpelację, aby rozważyć
możliwość usytuowania przynajmniej jednej lampy na końcu ul. Szkolnej w
Mrowinach, ponieważ po jednej i po drugiej stronie są budynki, a tablica z
napisem Mrowiny została przesunięta dalej w stronę Siedlimowic.
18. Przewodniczący Rady Roman Konieczny złożył interpelację, aby rozważyć
możliwość usytuowania lamp na skrzyżowaniu ul. Sportowej z ul. Myśliwską,
ponieważ jest tam bardzo ciemno.
Więcej interpelacji, wniosków i zapytań radnych nie było, więc Przewodniczący
Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:
1. Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze, w
którym Wojewoda stwierdził nieważność § 4 pkt 2 uchwały Nr V/34/2015 z 5
lutego 2015 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2. Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 11.03.2015r. zostało przedłożone
przez Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej sprawozdanie z działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żarowie za rok 2014, w tym również sprawozdanie z
realizowanych programów, projektów i realizowanego programu w zakresie
wspierania rodziny.
3.

Przewodniczący

Rady

powiedział,

że

w

dniu

12.03.2015r.

do

Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo od Pani Genowefy Frydlewicz, w sprawie
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ustalenia podatku rolnego i zabudowań. W dniu 24.03.2015r. Przewodniczący
Rady wystąpił z pismem do Burmistrza Żarowa z prośbą o udzielenie informacji,
dotyczących wspomnianego pisma, a w szczególności o naliczanie podatku rolnego
od wskazanych w piśmie działek. 30.03.2015 r została udzielona odpowiedź
Burmistrza, na podstawie której została wystosowana odpowiedź dla Pani
Frydlewicz, w dniu 02.04.2015r.
4. Przewodniczący Rady powiedział, że zostało doręczone prawomocne orzeczenie
i

zwrot

akt

–

jest

to

stwierdzenie

nieważności

fragmentu

uchwały

nr

XLIV/357/2014 w § 1 ust 2.
5. Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęło pismo od dyrektora Biura
Klubu Parlamentarnego PiS w Warszawie o otrzymaniu Apelu Rady Miejskiej w
Żarowie w sprawie zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Kopię
apelu przekazano posłom PiS do pracy w podkomisjach.
6. Przewodniczący Rady powiedział, że Burmistrz Miasta Żarów przekazał
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami
pozarządowymi za 2014r. Przedmiotowe sprawozdanie jest do wglądu w biurze
Rady.
7. Przewodniczący Rady powiedział, że została ogłoszona informacja o składaniu
wniosków do odznaczeń „ Złoty Dąb”. Wnioski należy składać do 24.04.2015 r w
Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie. Treść ogłoszenia została
umieszczona na stronie internetowej i w Gazecie Żarowskiej.
8. Przewodniczący Rady przypomniał radnym, że do 30.04.2015 r należy składać
oświadczenia majątkowe za 2014 r – 2 egzemplarze wraz z kopiami PIT za 2014r.
9. Przewodniczący Rady powiedział, że GCKi S zaprasza Radnych do udziału w
konkursie pod patronatem Burmistrza Miasta Żarów „ Mistrz Pióra – Żarów 2015”,
który odbędzie się dn. 22.04.2015 r w hali GCKiS w Żarowie.
10.

Przewodniczący

Rady

powiedział,

że

Burmistrz

przekazał

w

dniu

30.03.2015r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarów, Informację o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów, informacje o
stanie mienia Gminy Żarów oraz sprawozdania roczne z wykonania planów
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finansowych samorządowych instytucji kultury. Radni otrzymali materiały na
płytach CD. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą do Komisji Rewizyjnej o
analizę sprawozdania na posiedzeniach komisji, przygotowanie opinii i wniosku do
RIO.
Wobec wyczerpania przedmiotowego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. VIII. Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z
dnia 12 marca 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 14 głosach
„za” przedmiotowy protokół został przyjęty przez Radę Miejską w Żarowie.
Ad VII. Zakończenie obrad VII 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 16 kwietnia 2015
roku, wypowiadając formułę: „Zamykam VII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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

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