
Protokół Nr XVII/2016

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 28 stycznia 2016 roku

Rozpoczęcie:  godz. 13:00

Zakończenie: godz. 15:10

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XVII  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, z-ca 

Burmistrza Grzegorz Osiecki,  Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy 

Renata Dawlewicz. 

Przewodniczący  Rady  przywitał  włodarzy,  radnych  Rady  Miejskiej, 

radną Powiatu Świdnickiego panią Urszulę Ganczarek oraz Sołtysa wsi Pyszczyn 

pana Ryszarda Pawlika.

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? 

O głos poprosił Burmistrz Leszek Michalak, który złożył wniosek o przesunięcie 

rozpatrzenia  projektu  uchwały  nr  6,  jako  nr  1  w  sprawie  upoważnienia 

Burmistrza  Miasta  Żarów  do  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie  do 

Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  2014-2020  oraz 

przyjęcia  do  realizacji  przedsięwzięcia  pn.  Uporządkowanie  gospodarki 



ściekowej  na  terenie  Aglomeracji  Żarów  poprzez  budowę  kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Łażany. Firma, która zajmuje się tym ma wpisać 

do  wniosku  uchwałę,  ale  żeby  ją  wpisać  Rada  musi  przyjąć, 

Przewodniczący  Rady ma podpisać  i  natychmiast  byśmy ją  przekazali  i 

przesłali elektronicznie.

Przewodniczący Rady powiedział, że pan Burmistrz zaproponował, aby jako 1 

punkt  był  rozpatrzony  projekt  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Burmistrza 

Miasta Żarów do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego 

Infrastruktura  i  Środowisko  2014-2020  oraz  przyjęcia  do  realizacji 

przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji 

Żarów  poprzez  budowę  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Łażany. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto z Państwa Radnych jest za tym, aby pkt 6 

był rozpatrywany, jako 1. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” 

i 0 „wstrzymujących się” projekt uchwały nr 6 będzie rozpatrywany, jako pkt 1.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  ma  uwagi  do  porządku 

obrad?

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  w  pkt  13  jest  rozpatrzenie  projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/133/2015 Rady Miejskiej w Żarowie 

z dnia 22 grudnia 2015r., i zapytał, czy tu nie powinno być tytułu uchwały?

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  tytuł  uchwały  jest  wpisany  w  tekście 

projektu uchwały, ale jak dojdziemy do niego, to w tym momencie możemy go 

zmienić.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że możemy wpisać tytuł w porządek obrad i 

przegłosować i byłoby dobrze.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby dopisać do tego punktu 13 cały tytuł 

projektu  uchwały,  który  brzmi:  „zmiany  uchwały  nr  XVI/133/2015  Rady 

Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  22  grudnia  2015r.  w  sprawie  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, 

gmina  Żarów.”  Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  w  sprawie 

wprowadzenia  do  projektu  uchwały  nr  13  całego  tytułu  uchwały.  W  wyniku 

głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i  0 „wstrzymujących się” projekt 

uchwały został dopisany w powyższym brzmieniu.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł do przegłosowania 

całego zmienionego porządku obrad, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, 0 



„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  radni  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  przyjęli 

zmieniony porządek obrad. 

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1. upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Żarów  do  złożenia  wniosku  o 

dofinansowanie  do  Programu Operacyjnego Infrastruktura  i  Środowisko 2014-

2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości  Łażany. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 3

Burmistrz Leszek Michalak zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do 

tytułu  projektu  uchwały,  w  związku  ze  składanym  wnioskiem.  Całość  tytułu 

powinna brzmieć: „upoważnienia Burmistrza Miasta Żarów do złożenia wniosku o 

dofinansowanie  do  Programu Operacyjnego Infrastruktura  i  Środowisko 2014-

2020  oraz  przyjęcia  do  realizacji  określonego  w  Studium  Wykonalności 

przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji 

Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany” i akceptacji 

złożonych  w  nim  planów  taryfowych  wraz  z  ewentualną  wieloletnią  prognozą 

dopłat do taryf” i omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  przegłosowania  wprowadzonej  przez 

Burmistrza autopoprawki do tytułu projektu uchwały w sprawie ”upoważnienia 

Burmistrza Miasta Żarów do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji 

określonego  w  Studium  Wykonalności  przedsięwzięcia  pn.  „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji 

sanitarnej  w  miejscowości  Łażany”  i  akceptacji  złożonych  w  nim  planów 

taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf”. W wyniku 

głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” radni Rady 

Miejskiej  w  Żarowie  przyjęli  autopoprawkę  do  tytułu  uchwały  w  powyższym 

brzmieniu. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i  zapytał,  czy radni mają 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. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, 

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” podjęła  przedmiotową  uchwałę  w  sprawie  upoważnienia 

Burmistrza Miasta Żarów do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji 

określonego  w  Studium  Wykonalności  przedsięwzięcia  pn.  „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji 

sanitarnej  w  miejscowości  Łażany”  i  akceptacji  złożonych  w  nim  planów 

taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf. Przedmiotowa 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 4

 Uchwała Nr XVII/137/2016

Pkt  2.  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  publicznych  i 

niepublicznych  przedszkoli,  innych  form  wychowania  przedszkolnego  i  szkół 

prowadzonych  na  terenie  Gminy  Żarów  przez  inne  niż  Gmina  Żarów  osoby 

prawne  i  fizyczne  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania  i 

wykorzystania. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 5

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  że  zapewne  było  to  konsultowane  ze 

środowiskiem oświatowym i zapytał, czy były jakieś inne głosy, postulaty, monity, 

czy nie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w związku z tym, że generalnie tych 

zmian  nie  ma,  a  są  te  które  są  formalnymi  zmianami,  więc  w  zakresie 

wprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorskie nie było uwag.

Więcej  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  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 zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania 

przedmiotowego projektu uchwały. W wyniku głosowania 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 6

Uchwała Nr XVII/138/2016

Pkt 3.  zmiany Uchwały Nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 

grudnia  2015r.  w  sprawie  statutu  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Sportu  w 

Żarowie.  Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 7

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział, 

że  zmiana,  która  jest  wprowadzona  w  odniesieniu  do  uchwały  z  grudnia  z 

ostatniej sesji wynika z informacji uzyskanej z nadzoru o konieczności wpisania 

trybu powołania dyrektora Gminnego Centrum i w ślad za tym też zastępcy w 

trybie konkursowym. My pozostawiliśmy dowolność, okazuje się, że nie może być 

dowolność. Rada Miejska ma wybrać i wpisać, stąd też proponujemy zmianę.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeuszs Pudlik zwrócił uwagę, że na komisji był za tym, żeby zastępcę 

dyrektora powoływał i odwoływał dyrektor, jednak nie zostało to zaakceptowane 

przez  komisję,  mimo  że  miałem  rację  w  tym  momencie.  Zastępca  dyrektora 

powinien być wybierany na zasadzie konkursu.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że są dwie możliwości może być w drodze 

konkursu, albo kontrakt menedżerski. I Rada ma dwie możliwości do określenia 

konkretnie sposobu powoływania, mogą być dwa więc rada musi wskazać który. 

A zastępcę wiadomo, że powołuje dyrektor i to bezwzględnie.

Przewodnicząca komisji oświaty i kultury Iwona Nieradka powiedziała, że komisja 

wysłuchała sugestii, ale pan Tadeusz zagłosował pozytywnie za tamtym projektem 

uchwały.

Radny Tadeusz Pudlik  powiedział, że za całością projektu tak, ale nie za tym 

jednym, bo ten nie  był  głosowany.  Radny dopytał,  czy  nie  należałoby dopisać 

kadencyjności?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik powiedziała,  że  nie,  ponieważ  kadencyjność  jest  w 



samorządach, jeśli chodzi np. o Burmistrza. Tutaj normalnie obowiązują przepisy 

kodeksu pracy, pracownicy ośrodka kultury to nie są pracownicy samorządowi, 

oni są zatrudniani na innych zasadach.

Więcej  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący 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 przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała 

została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr XVII/139/2016

Pkt 4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Robert Kaśków zapytał o zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonego 

na  dotację  celową dla  Powiatu  Świdnickiego  na  „Budowę drogi  powiatowej  nr 

3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. 

Stęczyńskiego w Świdnicy” (odszkodowanie), o jakie odszkodowanie chodzi?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  tu  są  połączone  dwie  rzeczy. 

Pieniądze, które są przekazane w roku ubiegłym, które wypadają w tym roku i 

480 tys. zł to są w tym wieloletnim sporze między Powiatem, jako realizującym 

inwestycje,  a wykonawcą i  agencją nieruchomości  rolnych,  co do zwolnienia z 

kosztów przekazania gruntów na cele publiczne.

Radny Robert Kaśków zapytał, czy to znaczy, że Powiat się już dogadał?

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że nie, co roku to robimy, w grudniu je 

ściągamy i znowu je planujemy.

Radny Robert Kaśków zapytał, nt. Przebudowy istniejącej stołówki szkolnej w 

gimnazjum, z czym to jest związane?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przede wszystkim wizytą sanepidu 

opiniującą  przygotowanie  budynku.  Niezbędne  jest  poprowadzenie  nowych 



ciągów, jeśli chodzi o wentylację i wiele, wiele innych prac.

Radny Robert Kaśków zapytał, czyli pani dyrektor ma zalecenia?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak i chcemy,aby ta stołówka mogła 

ruszyć.  Chcemy przenieść stołówkę ze szkoły  podstawowej,  gdzie  będzie  miała 

przede  wszystkim  odrębne  wejście,  odrębny  układ  toalet.  A  dzisiaj  z  małymi 

dziećmi korzystają osoby dorosłe w zakresie socjalnym, ale  i nie tylko. Tak nie 

powinno być, to urąga bezpieczeństwu. Wcześniej nie mieliśmy wyjścia, a teraz 

mamy  tę  możliwość  poprzez  powtórne  uruchomienie  stołówki  w  obiekcie 

gimnazjalnym.  Tam  toalety  też  będzie   trzeba  lekko  przebudować,  żeby  były 

samodzielne w odizolowaniu od uczniów. I myślę, że ku zadowoleniu wszystkich 

obiekt zyska, po zmodernizowaniu dalej będzie nasz.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, to znaczy przeniesie się stołówkę z tej szkoły, 

ale czy ona ma pewne, że tam będzie, czy będzie konkurs?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że będzie przeniesienie.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że dyrektor szkoły ma trwały zarząd nad 

placówką i  przepisy, które mówią o wynajmowaniu pomieszczeń, jakby już nie 

wymagają tego trybu konkursu. 

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał,  czyli  to  będzie  na  zasadzie  dzierżawy?  Czy 

gmina daje dotację na tą stołówkę na ceny obiadów?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  dzieci  płacą wsad do  kotła  i  to 

inaczej funkcjonuje. Gmina dotuje poprzez opiekę społeczną. Nie ma absolutnie 

sytuacji  głodnych  dzieci.  U  nas  tą  kompetencję  mają  również  dyrektorzy  do 

wskazania  dzieci,  które  wymagają  pomocy  i  bez  dyskusji  opieka  społeczna 

obejmuje.  Więc w tym zakresie  gmina dotuje  i  jestem przekonany,  że tak być 

powinno.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że jego zapytanie było podyktowane tym, że 

w Świdnicy są dwie stołówki szkolne, gdzie obiad kosztuje 7 zł.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik powiedziała,  że  nasza  stołówka  nie  jest  stołówką 

szkolną i  to regulują całkiem inne przepisy. Obwarowania i  koszty są całkiem 

wyższe dla samorządu, niż te prowadzone przez firmę, to jest zupełnie coś innego.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  z  jednej  strony  to  dobrze,  bo  jak  się 

przeniesie,  to będą lepsze warunki.  Ale  z  drugiej  strony zabiera się  tu jedyną 

jadłodajnię z tego terenu miasta dla osób starszych, które korzystają i teraz nie 

będą oni chodzili tam na osiedle, bo jest to daleko.



Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  tutaj  problem  polega  na  czymś 

innym, różni ludzie przychodzą tu na stołówkę, to jest budynek szkoły, w którym 

są  małe  dzieci  i  niejednokrotnie  dochodziło  do  sytuacji  np.  osoby  wątpliwej 

trzeźwości, które miały z OPS prawo do obiadów i np. dokonywały obmywań w 

łazienkach, to jest niedopuszczalne. W tym budynku są małe dzieci,  gdyby ze 

stołówki  tylko  korzystała  szkoła,  to  nie  byłoby  problemu,  ale  tak  nie  jest, 

przychodzą  różni  ludzie  z  miasta.  Dzieci  będą  miały  obiady  przywożone, 

cateringowane na świetlicę, tak jak mają na wsiach tak, że nie będzie problemu. 

Natomiast rozmawialiśmy z  panią Kierownik OPS  w tym temacie. Jest możliwość 

zapewnienia obiadów dla ludzi, którzy nie mogą dojść, dojechać, a są pod opieką 

OPS.  Dla  osób,  które  są  niepełnosprawne  będzie  możliwość  dowiezienia  do 

stołówki, albo przywiezienia im posiłku.

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że duża część osób starszych mieszka 

w  tej  części  miasta  i  ma  blisko,  ale  jeśli  popatrzymy  na  strukturę  wiekową 

mieszkańców  Spółdzielni  Mieszkaniowej  i  tamtych  okolic,  równie  dużo  osób 

zamieszkuje tamten teren, jak i tu.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  czy  z  tamtej  stołówki  też  będą  korzystali 

uczniowie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak, ale będzie tam osobne wejście 

zewnętrzne samodzielne do stołówki.

Sekretarz  Sylwia Pawlik powiedziała,  że  jest  jeszcze  jedna kwestia.  Tam jest 

cały kompleks basenowo – sportowy i będzie większa możliwość zrobienia tzw. 

ogródków letnich, jest tam bulodrom, są miejsca do ćwiczeń.

Radny Waldemar Ganczarek zapytał, o budowę odcinka kanalizacji deszczowej w 

Mielęcinie, o co dokładnie chodzi, czy to jest całkiem nowe?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że to jest nowy odcinek, który jest 

budowany na prośbę kilku rodzin, zgodnie z przepisami. Mieszkańcy się umówili, 

zamówili  wspólnie  u  jednego  wykonawcy  przydomowe  oczyszczalnie  ścieków  i 

automatycznie powstał problem, bo to wszystko nam płynęło drogą. One mają 

atest na puszczanie w kanalizację deszczową, jeśli takowa istnieje, ale było tak, że 

płynęło i trafiło na studzienkę. To jest zagrożenie dla kierowców. Ludzie zrobili 

sobie  prywatnie,  a  u  nas  powstało  zagrożenie.  I  w  ten  sposób  bezkolizyjnie 

radzimy sobie z problemem.

Radny Robert Kaśków zapytał  o  budowę parkingu przy Urzędzie  Miejskim w 



Żarowie, jak to będzie wyglądało itp?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  pani  architekt  ma  za  zadanie 

opracowanie  zagospodarowania  całego  terenu  wokół  wraz  ze  wskazaniami 

remontów, o które proszą już obsypujące tynki Urzędu. W tym momencie mamy 

pokazaną kwotę parkingową oraz na jednej z najbliższych sesji będę do Państwa 

występował pokazując przy zmianach do budżetu kolejność prac, które będziemy 

przeprowadzać.

Radny Robert Kaśków powiedział, że ten parking już jest zabity, jeżeli udałoby 

się go poszerzyć o 20, czy 30 miejsc to byłoby dobrze.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest planowane podwojenie miejsc 

parkingowych.

Więcej  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  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  głosowania  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0 

„wstrzymujących się” uchwała została przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 10

Uchwała Nr XVII/140/2016

Pkt  5.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  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?

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 12

Uchwała Nr XVII/141/2016

Pkt 6. wyrażenia zgody na przyjęcie lokalu mieszkalnego do zasobu komunalnego 

Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 

13

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy będzie on przekształcony na socjalny?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  dzisiaj  będzie  on  wchodził  do 

zasobu komunalnego po podjęciu uchwały.

Więcej  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  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 14

 Uchwała Nr XVII/142/2016

Pkt  7.  przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na 

terenie  Gminy  Żarów. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 15

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w § 2 jest wpisany omyłkowo „rozdz. 

92109” powinien być wpisany „rozdz. 92120” poprosił aby to zmienić, następnie 

omówił przedmiotowy projekt uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały?        

Radny  Robert  Kaśków zauważył,  że  jego  uwagę,  zwraca  w  tym  projekcie, 

nieobecność Parafii z Żarowa, żaden obiekt nawet obraz nie jest objęty.



Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że jest jeden obraz, który musi na razie 

poczekać.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że nic w naszym obiekcie żarowskim nie 

posiada  białej  karty  na  ten  moment.  Rozmawiałem  niedawno  z  księdzem 

dziekanem  odnośnie  kolejnych  prac  restauratorskich  planowanych  u  nas  w 

kościele, dotyczących ołtarza bocznego, który zgodnie z tym, co oświadczył jest 

przeżarty przez korniki. Ten ołtarz zgodnie, według wstępnej oceny, ma jak nasz 

kościół  ponad sto lat  i  taką kartę mógłby mieć.  Też jesteśmy w stanie w tym 

pomóc, ale za właściciela czynności żadnej zrobić nie możemy.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  te  dotacje  były  konsultowane  z 

konserwatorem zabytków?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  tak.  Przedstawiciel  konserwatora 

zabytków jest w komisji.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  to  jest  bardzo  ważne,  że 

przedstawiciel konserwatora zabytków jest w komisji.

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał  czy  nasz  kościół  jest  objęty  ochroną 

konserwatorską?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest w obszarze konserwatorskim 

starej  części  miasta,  czyli  na  zewnętrzne  prace  powinna  być  tu  zgoda 

konserwatora i nad tym kończy się nadzór konserwatorski, ponieważ nie jest to 

zabytek. Ma ponad sto lat i mógłby być, ale nie jest.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał,  czy  żarowski  zamek jest  wpisany do rejestru 

zabytków? Jeżeli nie to dlaczego? Ponieważ Pałac kultury wybudowany w 1955 

roku jest zabytkiem, a ten zamek ma na pewno sto lat. Radny zapytał, czy nie 

można byłoby wystąpić, czyj to jest budynek, czy właściciele wykupili, czy gmina 

ma tam większość? Czy gmina ma wpływ na to, aby wystąpić do konserwatora 

zabytków, tam będzie problem, ponieważ z dachu się leje. Jest zrobiona część, 

która kosztowała pół miliona i trzeba jeszcze zebrać pół miliona na drugą część. 

Jednak są tam ludzie starsi o tych mniej zasobnych kieszeniach, w związku z tym 

będzie  kłopot  żeby tą drugą część dachu wyremontowali.  A tu można by było 

pozyskać jakieś środki.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeśli chodzi o wykaz zabytków, to 

posiadamy taki, jest u pana Rybaka i można przeczytać, który obiekt jest, a który 

nie.



Jest ten wykaz i można się zapoznać. Jeśli chodzi o stan własnościowy, to jest 

własnością kilku wspólnot mieszkaniowych, zawsze zgłaszającym jest właściciel 

obiektu  do  nadania  tych  dokumentów.  Dokument  białej  karty  upoważnia  do 

ubiegania się nie tylko u nas, ale też w Urzędzie Marszałkowskim, jak i w każdym 

innym ministerstwie, o środki dotacyjne. Dachy są bardzo ważną rzeczą.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że rozmawiał z  niektórymi mieszkańcami i 

mówili,  że  jeden  z  zarządców  wystąpił,  bo  tam  są  różne  wspólnoty,  jak  pan 

Burmistrz powiedział i nie dostali zgody. Nie wiem od czego to zależy.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie chce podejmować dyskusji, bo 

nie zna dokumentów.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że jeżeli jest jeden obiekt i kilka wspólnot, 

to wiadomym jest, że nie może dostać jedna wspólnota na kawałek obiektu, który 

jest zabytkiem, więc na pewno był bezprzedmiotowy ten wniosek.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy pan Burmistrz mógłby rozpatrzyć w sprawie i 

dać  odpowiedź,  jak  można  wystąpić  z  wnioskiem o  nadanie  obiektowi  „białej 

karty”? Chodzi o obiekt przy ul. Zamkowej (żarowski zamek).

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  pełna  informacja  jest  do 

przygotowania.

Radny Tadeusz Pudlik poprosił o taką informację w sprawie i będzie wiedział, 

jak to od początku ma pokierować, czy podpowiedzieć mieszkańcom.

Radny  Waldemar  Ganczarek zapytał,  że  w  uzasadnieniu  jest  mowa  o 

zabezpieczeniu kwoty 130.000 zł na te cele, z tym, że zaplanowanych jest ok. 

100.000 zł, czyli z tych 30.000 zł można będzie ewentualnie skorzystać?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  zostawiamy rezerwę  i  będziemy 

chcieli do tego wrócić, jakby się coś niedobrego zadziało. Zgodnie z uchwałą Rady 

Miejskiej,  jeżeli  wpłynie  wniosek  z  ekspertyzą  o  niezbędnej  wykonalności 

natychmiastowych  napraw,  to  jest  takie  uprawnienie  do  powołania  komisji. 

Komisja znów się  spotyka i  tą rezerwę rozdysponowuje.  Musi  być stwierdzona 

niezbędność prac konserwatorskich, jeżeli  taka będzie w każdej chwili  w ciągu 

roku mam prawo powołać taką komisję.



Więcej  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.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania, 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 16

Uchwała Nr XVII/143/2016

Pkt 8.  przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta 

Żarów na lata 2011- 2020 – aktualizacja. Projekt przedmiotowej uchwały stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię 

Komisję. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec 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”  przedmiotowa  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 18

Uchwała Nr XVII/144/2016

Pkt 9. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXXIX/300/2013 z dnia 29 

sierpnia  2013r.  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których 

właścicielem  jest  Gmina  Żarów  oraz  warunków  i  zasad  korzystania  z  tych 

przystanków.  Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.



Załącznik nr 19

Burmistrz  Leszek Michalak  zawnioskował  o  przyjęcie  autopoprawki  i omówił 

przedmiotowy projekt  uchwały.  Przedmiotowa Autopoprawka stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  autopoprawki  wprowadzonej 

przez pana Burmistrza. W wyniku głosowania Rada Miejska w Żarowie przy 15 

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  przyjęła  przedmiotową 

autopoprawkę do projektu uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię 

Komisję. 

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Mieczysław Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały  z  przyjętą  autopoprawką,  w  wyniku  którego  przy  15  głosach  „za”,  0 

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  przedmiotowa  uchwała  została  przyjęta. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 21

Uchwała Nr XVII/145/2016

Pkt  10.  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego 

zasobu  Gminy  Żarów.  Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię 

Komisję. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec 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 23

Uchwała Nr XVII/146/2016

Pkt 11. zmiany uchwały Nr XIV/106/2015 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie 

wprowadzenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów. Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Przewodniczący  Rady  przed  przystąpieniem  do  omawiania  projektu  uchwały 

powiedział,  że  w  tytule,  po  numerze  uchwały  należy  wstawić  zapis:  „Rady 

Miejskiej  w  Żarowie”,  cały  tytuł  ma  brzmienie:  „zmiany  uchwały  Nr 

XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Żarowie” z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie 

wprowadzenia  dziennych  stawek  opłaty  targowej  na  terenie  gminy  Żarów. 

Przewodniczący Rady dodał, że w dniu 30.12.2015r. z Prokuratury Apelacyjnej we 

Wrocławiu  wpłynął  wniosek  o  zmianę  uchwały  poprzez  dodanie  przepisu 

określającego termin płatności opłaty targowej, bo tego w naszej uchwale nie było, 

a zdaniem Prokuratury brak tego przepisu narusza przepisy ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych.

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

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 25

Uchwała Nr XVII/147/2016

Pkt  12.  nadania  nazwy  ulicy  we  wsi  Buków. Projekt  przedmiotowej  uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

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



przedmiotowego projektu uchwały?

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

konsultacjach  z  mieszkańcami  komisja  wnioskuje  o  nadanie  nazwy  ulica 

Spokojna. 

Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  obrad  przeszedł  do  głosowania 

przedmiotowego projektu uchwały z wpisaną ulicą „Spokojna”, w wyniku którego 

przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” przedmiotowa uchwała 

została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

       Załącznik nr 27

Uchwała Nr XVII/148/2016

Pkt 13.  zmiany uchwały nr XVI/133/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 

grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów. Projekt przedmiotowej 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię 

Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego Mieczysław Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 29

Uchwała Nr XVII/149/2016

Pkt 14. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie 

na  2016 rok. Przedmiotowy projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu. 

Załącznik nr 30



Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 19.01.2016r odbyło się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej, na którym opracowano plan pracy komisji. Plan zakłada m.in. 

przeprowadzenie  kontroli  finansowej  LKS  Wierzbianka  Wierzbna  pod  kątem 

wykorzystania dotacji na realizację zadania  publicznego  w  latach  2013  -  2015 

oraz  szkoły  podstawowej  w Imbramowicach  –  gospodarka  finansowa za  2015. 

Plan skonstruowano na podstawie Statutu Gminy Żarów.

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

przedmiotowego projektu uchwały? 

Radny  Waldemar  Ganczarek zapytał,  dlaczego  Imbramowice,  czy  to  losowo 

wybrane, czy jest jakiś problem? 

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  dość  długo  nie  było  kontroli 

przeprowadzonej w Imbramowicach. Jest to zwykła rutynowa kontrola.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, o kontrolę LKS „Wierzbianki” Wierzbna, dlaczego 

jest ta kontrola za lata 2013 – 2015, czy co roku nie kontrolujemy wydatków?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wszystkie jednostki, jak i wszystkie 

dotacje  podlegają  kontroli  wewnętrznej  urzędu  i  pracownik  odpowiedzialny 

merytorycznie  takie  kontrole  w  przypadku  klubów  i  wszelkich  dotacji 

przeprowadza.  Są  składane  sprawozdania,  które  są  poddawane  weryfikacji  i 

kontroli, wyjaśnienia w tym zakresie są składane, jeśli takie są potrzebne. I te 

dokumenty  są  do  państwa  wglądu.  Natomiast  tu  mówimy  o  pracy  komisji 

rewizyjnej, która korzysta ze swoich uprawnień i przeprowadza kontrolę klubu i 

pracownika.

Więcej  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc 

Przewodniczący  obrad zamknął  dyskusję  i  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  (obrady 

opuścił  radny  Robert  Kaśków). Uchwała  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

protokołu.

Załącznik nr 31

       Uchwała Nr XVII/150/2016

Ad. IV. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady 

Miejskiej w Żarowie za 2015 rok.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  zgodnie  z  §  62  Statutu  Gminy  Żarów 

przewodniczący stałych Komisji co najmniej raz w roku w terminie do 30 stycznia 



przedstawiają na sesji  Rady Miejskiej sprawozdanie z działalności Komisji.  Dla 

przypomnienia poinformował, że Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie  do 30 

marca.  Następnie  poprosił  przewodniczących  stałych  komisji  Rady  o 

przedstawienie swoich sprawozdań z działalności stałych komisji Rady.     

Radny  Mariusz  Borowiec  zgłosił  wniosek  formalny,  aby  złożyć  je  na  ręce 

Przewodniczącego i będą do wglądu w biurze rady.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  wniosku  radnego  Mariusza 

Borowca, w wyniku którego przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw”, i 1 „wstrzymującym 

się” wniosek został przyjęty.

Ad. V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania? Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 32

Burmistrz Leszek Michalak poinformował o prawie pierwokupu przez Gminę w 

związku z zarządzeniem nr 1 i 2. Dotyczy to nieskorzystania z prawa pierwokupu 

w odniesieniu do zakładu koreańskiego wykupującego teren od Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. Zasada jest taka, że jak strefa sprzedaje to prawo pierwokupu ma 

gmina,  jak  sprzedaje  gmina,  prawo  pierwokupu  ma  strefa,  a  jak  zakład  to 

sprzedaje zakładowi. W zarządzeniu nr 4 z prawa pierwokupu nie skorzystała ani 

gmina, ani strefa.  Zarządzenie nr 9 w tym samym temacie jest to wykupienie 

terenu od firmy za Urzędem pod zabudowę mieszkaniową.

Rady Mariusz Borowiec zapytał, czy zmienił się prezes KS Zjednoczeni?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zmienił się prezes, bo zmienił się 

skład osobowy.

Radny Mariusz Borowiec zapytał, odnośnie darowania lokali niemieszkalnych na 

rzecz GCKiS i Biblioteki Publicznej w Żarowie.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jest  to  zalecenie  RIO  o 

przynależności lokali do instytucji kultury.

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał  o  rezygnacji  przez  Gminę  z  najmu  lokalu 

użytkowego przy ul. Mickiewicza 16, w którym wydawane były w formie cateringu 

gotowe posiłki, a następnie oddała w najem nowej firmie, która została wyłoniona 

w drodze przetargu przez OPS w Żarowie, czy to jakaś zewnętrzna firma wygrała ?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  co  roku  OPS  ma  obowiązek 

wyłonienia i jeżeli ktoś zrezygnuje, to musi od nowa wyłonić.



Radny Mariusz Borowiec zapytał o kolejny punkt dotyczący wezwań przez gminę 

osób  zajmujących  lokale  mieszkalne  bez  tytułu  prawnego  do  dobrowolnego, 

niezwłocznego opróżnienia i przekazania lokali.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że różne są sytuacje i szczegółowych 

nie może omawiać, każda jest inna. Najczęściej są zawierane ugody uzasadniające 

wezwanie komornika, to jest komornik, jeżeli sąd, to jest oddawane do sądu.

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał  o  prace  związane  z  postępowaniem 

przetargowym na montaż atrakcji basenowych, co to są te atrakcje basenowe?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  w  tym  się  mieści  wieża  ze 

zjeżdżalnią, bicze wodne nadwodne i podwodne.

Więcej pytań do przedmiotowego sprawozdania nie było, więc  Przewodniczący 

obrad powiedział,  że  sprawozdanie  z  pracy  Burmistrza  Miasta  Żarów zostało 

przyjęte i przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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

1. Radny Norbert Gałązka  zapytał, na jakim etapie są prace nad oświetleniem 

ul. Kwiatowej w Żarowie i kiedy będzie przybliżony termin realizacji?

2. Radny Norbert Gałązka zapytał w imieniu mieszkańców z ul. Cembrowskiego, 

jak  wyglądało  finansowanie  oświetlenia  przy  nowo  powstałych  domkach 

jednorodzinnych w Żarowie, od strony Bożanowa?

3. Radny Norbert Gałązka zapytał odnośnie prac modernizacyjnych na stadionie 

w Żarowie, jakie to będą źródła finansowania i na jakim to jest teraz etapie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ta seria pierwszych pytań dotyczy 

indywidualnych  spraw  mieszkańców  zamieszkujących  poszczególne  miejsca  i 

oczywiście  odpowiedź  będzie  udzielona  na  piśmie.  Jeśli  chodzi  o  stadion,  to 

rzeczywiście tak jak na ostatnim spotkaniu w Żar – Medzie pan Marszałek skinął 

głową, co mnie bardzo cieszy, że widzi taką możliwość i nie widzi przeszkód, żeby 

przed  oddaniem  basenu  współfinansowanego  przez  Totalizatora  Sportowego 

wpłynął  już  wniosek  na  sztuczną  nawierzchnię  płyty  boiska  bocznego, 

rezerwowego na samym stadionie. To co się może zmieścić w Totalizatorze, czyli 

sztuczna nawierzchnia do Totalizatora,  pozostałe  prace w ramach programu o 

którym wspomniałem.

4. Radna Paulina Trafas zapytała, kiedy rozpocznie się na drogach łatanie dziur 



po zimie? Chodzi o skrzyżowanie ul. Żarowskiej z ul. Mostową w Imbramowicach.

5. Radny Waldemar Ganczarek zgłosił interpelację o łatanie dziur na drodze w 

Zastrużu.

6. Radny  Waldemar  Ganczarek zapytał,  na  jakim  etapie  jest  realizacja 

interpelacji dotyczącej przywrócenia przejezdności ul. Kwiatowej w Bukowie? Tam 

brakuje tego odcinka. Gmina miała rozmawiać z właścicielem gruntu.

7. Radny Tadeusz Reruch  zapytał, czy już na wykonanych wnękach w na ul. 

Łokietka  można  by  było  porobić  pasy,  wyznaczyć  miejsca  parkingowe  liniami 

przeznaczonymi do parkowania samochodów. Tam różnie ludzie parkują i inni 

skarżą się, że nie ma gdzie parkować.

8. Radny Tadeusz  Reruch  powiedział,  że  znak  zakazu  zatrzymywania  się  i 

postoju  na  ul.  Łokietka  jest  przekręcony.  Wypadałoby  go  odwrócić  i  mocniej 

umocować, żeby nikt już nie przekręcił go.

9.  Sołtys wsi  Pyszczyn pan Ryszard Pawlik powiedział,  że  na  wyjeździe  do 

Pyszczyna z Zastruża Tauron ciągnął energię elektryczną pod drogą i jest  tam 

uszkodzony próg spowalniający. Należałoby wystąpić, aby Tauron to naprawił.

10. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że nie zostały jeszcze usunięte wszystkie 

plakaty wyborcze. Chodzi o plakaty wyborcze PiS, przy wjeździe do Łażan.

11. Radny Tadeusz Pudlik  powiedział, że kiedyś składał interpelację odnośnie 

pawilonu na ul.  Dworcowej,  który  jest  obskurny,  czy  nie  można by  było  tego 

wybiałkować?

12.  Radny Tadeusz Pudlik  zapytał,  kto odpowiada za  utrzymanie chodników 

przy ul. Zamkowej? Nie było posypane i mieszkanka przewróciła się dwa razy tego 

samego dnia.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  generalnie  właściciel  posesji 

przylegającej,  nie  wiadomo na którym to było chodniku,  jak przy Urzędzie,  to 

bezpośrednio Urząd, jak na terenie gdzie przylega np. plac zabaw, czy park, to 

oczywiście  Urząd.  Jeżeli  przy  kręgielni,  przy  budynku  prywatnym,  czy  przy 

zamku,  to  odpowiednio  właściciele,  bądź  wspólnoty.  Nie  potrafię  wprost 

odpowiedzieć, bo nie wiem, gdzie doszło do zdarzenia. Ta pani musiałaby opisać.



Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że też nie wie.

13. Radny Tadeusz Pudlik zapytał o legitymacje radnego.

Przewodniczący Rady powiedział, że chce o to zapytać przy sprawach bieżących.

14. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że na Spotkaniu Noworocznym w Żar – 

Medzie zwrócił uwagę na parę rzeczy, aby wyczytać pana Przewodniczącego Rady 

Miejskiej  i  aby  wyczytać  radnych  Rady  Miejskiej  z  imienia  i  nazwiska.  Jeżeli 

chodzi o kalendarium, to o Radzie Miejskiej nie pisze się nic.

Przewodniczący Rady powiedział, że niektóre uwagi są słuszne i zaproponował, 

aby w przyszłym tygodniu, gdy będzie składana Gazeta Żarowska, przyjść i zgłosić 

swoje  uwagi,  wnioski  czy  spostrzeżenia.  Można  np.  napisać  m.in.  relacje  ze 

złożonych sprawozdań z działań stałych komisji Rady. W związku z powyższym 

poprosił,  aby spotkać się  w przyszłym tygodniu i  temu też  będzie  poświęcona 

kolejna Gazeta Żarowska.

Radna Iwona Nieradka powiedziała, że w imieniu radnych to pan Przewodniczący 

Rady wypowiedział się na pierwszej stronie w Kalendarium.

Przewodniczący Rady powiedział, że chyba nie ma kłopotu, aby podejść do pani 

Magdy Pawlik, która pisze do Gazety i pochwalić się co zostało zrobione, przyjść 

porozmawiać i artykuł będzie napisany. Przewodniczący Rady zapytał radnych, 

czy mieli z tym problemy, czy komuś zostało odmówione?

Radni odpowiedzieli, że nie.

Radny Waldemar Ganczarek  powiedział, że na niektórych imprezach, gdzie są 

radni zapraszani, to aby ich przedstawiać.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że zwróci uwagę pracownikom, aby 

baczniej patrzeli na te zaproszenia i osoby zapraszane.

15. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że otrzymał odpowiedź na interpelację, 

jeżeli  chodzi  o  Gazetę  Żarowską,  że  teksty  które  wpływają  do  redaktora,  są 

umieszczane po autokorekcie. Jeżeli ja złożę tekst, to wystarczy napisać, że za 

treść artykułu redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Bo nie może być tak, że ja 

złożę artykuł i on będzie w 90% przemodelowany, a to ja się pod tym podpisuję. 

Dlatego nie powinno być autokorekty.



16. Radny Tadeusz Pudlik zapytał,  kiedy zostaną przeprowadzone prace przy 

oczyszczaniu rowu za budynkiem przy ul. Armii Krajowej? Tam remontu nie było 

już ze siedem lat.

17. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy została przekazana informacja do Policji 

w sprawie złego parkowania przy ul. Wojska Polskiego 16? 

18. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w związku z ignorowaniem jego prośby 

odnośnie  zwołania  Komisji  Sportu  przez  Przewodniczącego  Rady  oraz  Komisji 

Sportu, to zmuszony jest powziąć inne środki w tym kierunku.

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 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez 

Gminę Żarów.

2.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  z  RIO  wpłynęła  pozytywna  opinia  w 

sprawie  możliwości  sfinansowania  deficytu  przedstawionego  w  uchwale  Rady 

Miejskiej  w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Żarów na rok 2016. 

3. Przewodniczący  Rady powiedział,  że  z  RIO  wpłynęła  pozytywna  opinia  o 

prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale rady Miejskiej 

w  Żarowie  Nr  XVI/121/2015  z  dnia  22  grudnia  2015  r  w  sprawie  przyjęcia 

wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.

4.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  Burmistrz  przekazał  informację 

odnośnie  nieruchomości  i  zagospodarowania  przestrzennego na  terenie  Gminy 

Żarów.  Informacja  jest  sporządzona  na  podstawie  ustawy  o  planowaniu  i 

zagospodarowaniu przestrzennym- informacja do wglądu w biurze.

5.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  wspólnie  z  Panem  Burmistrzem 

proponują  przeprowadzenie  wyjazdowego szkolenia  radnych w terminie  4-5.03 

lub 11-12.03.2016r.  Tematem szkolenia  będą min przepisy  w funkcjonowaniu 

Rady oraz jednostki organizacyjne w gminie.



Burmistrz Leszek Michalak  powiedział,  że Wojewoda Dolnośląski  zwrócił  się z 

zapytaniem odnośnie możliwości przyjęcia do gminy na stałe zamieszkanie osób 

pochodzenia polskiego zamieszkujących na terenie objętym walkami na Ukrainie. 

Pytanie było dwuwątkowe o możliwość przyjęcia i zabezpieczenia mieszkania oraz 

pracy. Jeśli chodzi o przyjęcie myślę, że problemu nie widzimy, jeśli chodzi o pracę 

problemu  nie  widzimy,  jeśli  chodzi  o  mieszkanie  zaproponowaliśmy,  żeby  pan 

Wojewoda w ramach swoich możliwości zapewnił tym osobom, jeśli takie będą do 

nas kierowane sfinansowanie, partycypację w kosztach wynajmu lokali, oczywiście 

poza substancji gminy, bo my nie dysponujemy na ten moment wolnymi lokalami, 

które  moglibyśmy  przekazać,  a  na  wolnym  rynku  takie  lokale  są.  Są  to 

rzeczywiście polskie rodziny, rzeczywiście sytuacja jest tragiczna. Jeśli  chodzi o 

miejsca pracy u nas jest z tym najmniejszy kłopot. Zobaczymy co pan Wojewoda 

na  to  odpowie  i  chciałbym  poznać  państwa  zdanie  w  tym  zakresie.  Również 

podobny  temat  to  państwo  z  Kazachstanu,  których  przyjęliśmy  zapytali  o 

możliwość wprowadzenia córki z mężem i dzieckiem i to pytanie też do państwa 

kieruję.

Radny Mariusz Borowiec powiedział,  że można ich przyjąć jak najbardziej, ale 

jeśli będą mieli pracę, to dlaczego nie mają sobie wynająć i płacić?

Radny Waldemar Ganczarek powiedział, że nie możemy zapominać, że te rodziny 

były wywiezione, oni to co tu mieli wszystko, to zostawili, im to wszystko zabrano. 

Także w tej początkowej fazie trzeba to wszystko rozgraniczyć i podejść do tematu. 

Jak staną na nogi to owszem mogą płacić, tylko że nie na początku.

Przewodniczący Rady powiedział, że na początku powinno być dofinansowanie 

przez  Wojewodę  do  mieszkania,  a  później  jak  dostaną  pracę  będą  mogli  sami 

płacić.

Radny  Waldemar  Ganczarek  powiedział,  żeby  nie  zostali  pozostawieni  sami 

sobie, bo raz, że są w innym kraju, a dwa trudności z językiem też niektórzy mają. 

Myślę, że ta nasza pomoc będzie wskazana, najbardziej w początkowej fazie.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy tu chodzi o uchodźców, czy repatriantów?

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  chodzi  o  osoby  polskiego 

pochodzenia, zamieszkali na terenie objętym działaniami wojennymi na terenie 



Ukrainy.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  czyli  można  ich  podciągnąć  pod  ustawę 

repatriacyjną, w związku z tym ta ustawa jest przygotowywana i to może nam 

rozwiązać  temat.  Najprawdopodobnie  przez  pół  roku,  czy  rok  czasu  będzie  to 

dofinansowane i będą to dość duże pieniądze na osobę. Trzeba będzie jednak się 

temu przyjrzeć, aby znaleźć mieszkanie i trochę im pomóc. Można wykorzystać 

lokal  w  Mrowinach,  jest  tam 60  metrów,  gdyby  była  rodzina  wielodzietna  już 

mamy zabezpieczenie. Dziś podjęliśmy uchwałę, że to mieszkanie przejmujemy, 

jest to jakiś kierunek.

Przewodniczący Rady powiedział, że pewnie jest to jakiś kierunek i przeszedł do 

następnego punktu porządku obrad.

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

dnia 22 grudnia 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 XVII 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 28 stycznia 

2016  roku,  wypowiadając  formułę:  „Zamykam  XVII  Sesję  Rady  Miejskiej  w 

Żarowie.

…......................................                                    …..........................................
Protokołowała:   Przewodniczący Rady:


