
Protokół Nr XX/2016

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 5 maja 2016 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:00

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XX 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 13 

radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecny:

1. radna Maria Tomaszewska,

2. radna Zuzanna Urbanik.

W  sesji  uczestniczyli  Burmistrz  Miasta  Żarów  Leszek  Michalak,  Zastępca 

Burmistrza Grzegorz Osiecki,  Sekretarz Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy Renata 

Dawlewicz.

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

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 chce zabrać głos w tym punkcie? 

Burmistrz Leszek Michalak złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały nr 3 w 

sprawie  wprowadzenia  zmian w budżecie  gminy  Żarów na  2016 rok,  są  to  te 

zmiany  związane  z  przedszkolem  i  żłobkiem.  W  poniedziałek  zostaliśmy 

poinformowani, przez Marszałka Dolnego Śląska o przyznaniu nam dotacji na I 
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etap modernizacji stadionu w Żarowie z podanymi terminami, o których musimy 

się wypowiedzieć do 18-ego o gotowości przyjęcia tej dotacji, gdyż dotacja została 

przyznana w całości na ten rok, nie tak jak wnioskowaliśmy z rozbiciem na dwa 

lata. Następnie, już po zmianach w budżecie umożliwiających nam przyjęcie tej 

dotacji musimy wystąpić do 30 maja z formalnym wnioskiem do Ministra Sportu. 

Mamy to zadanie  w zadaniach wieloletnich i  musimy je  przenieść  do  zadania 

jednorocznego oraz zapewnić finansowanie w tym roku całości, a nie z rozbiciem 

na dwa lata, tak jak to planowaliśmy. W związku z tym, że do 30 maja musimy 

wystąpić  z  wnioskiem,  to  przed 30-tym musi  odbyć  się  sesja  Rady,  na której 

będziemy  mogli  tych  zmian  dokonać.  Stąd  też  zawnioskowałem  do  pana 

Przewodniczącego o zwołanie sesji na 24 maja, gdyż 26 maja w czwartek jest Boże 

Ciało,  a  27 maja  mamy już  uroczystą  sesję.  24 maja  jest  ostatnim dniem,  w 

którym możemy przeprowadzić niezbędne zmiany, a ponieważ ta uchwała nr 3 

wchodzi w życie od 1 czerwca, to do tej uchwały dopisalibyśmy wszystkie zmiany. 

Dodatkowo w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo ze Spółdzielni Mieszkaniowej, to 

jest  jeszcze efekt spotkania z naszymi radnymi, gdzie został złożony problem i 

Spółdzielnia wnioskuje do nas, jako kompetentnej jednostki o uruchomienie w 

tym roku specjalnych patroli policyjnych w okresie wakacyjnym i to też musi być 

wprowadzone do budżetu, żeby w ogóle ten temat mógł być przedstawiony policji. 

I to są te najbardziej istotne sprawy, które powodują konieczność przepracowania 

uchwały nr 3.

Przewodniczący  obrad powiedział,  że  pan  Burmistrz  zawnioskował,  aby  z 

porządku obrad wykreślić projekt uchwały nr 3, który będzie wprowadzony na 

kolejnej sesji i przeszedł do głosowania. Zapytał, kto z państwa radnych jest za 

wykreśleniem projektu uchwały nr 3 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy Żarów na 2016 rok. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” 

i 0 „wstrzymujących się” projekt uchwały nr 3 został usunięty z porządku obrad, 

a tym samym projekt nr 4 będzie rozpatrywany pod nr 3. 

Więcej uwag do porządku obrad nie było, więc Przewodniczący obrad przeszedł do 

głosowania zmienionego porządku obrad, w wyniku którego przy 13 głosach „za”, 

0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” zmieniony porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący obrad przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

2



Pkt. 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

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 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XX/166/2016

Pkt  2. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Projekt 

przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział,  że  przedmiotowy projekt  uchwały jest 

konsekwencją przed chwilą przyjętej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie.

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 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr XX/167/2016
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Pkt  3.  wyrażenia  opinii  w  sprawie  zmiany  przebiegu  granicy  pomiędzy 

obrębami  Łażany  i  Mielęcin.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt przedmiotowej 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.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały, w wyniku którego przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 8

 Uchwała Nr XX/168/2016

Ad. IV.  Przedstawienie Protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną Rady Miejskiej w Żarowie. Przedmiotowy protokół stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Załącznik Nr 9

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Barbara Zatoń przedstawiła protokół 

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Żarowie. 

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

przedmiotowego protokołu?

Pytań  nie  było  więc  Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  

kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie otrzymali radni w materiałach 

na sesję i zapytał, czy są pytania? 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 10
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Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zarządzenie nr 60 i 64 które są pod tym samym 

tytułem, czy to są te same upoważnienia?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  są  to  dwa  upoważnienia.  Jeżeli 

zakres świadczeń dotyczy innej grupy osób, bądź zmienia się zakres świadczeń, to 

musi być inne upoważnienie na inną osobę, lub na tą samą osobę.

Więcej pytań do przedmiotowego sprawozdania nie było, więc  Przewodniczący 

Rady powiedział,  że  sprawozdanie  z  pracy  Burmistrza  Miasta  Żarów  zostało 

przyjęte i przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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

1. Radny Mieczysław Myrta złożył interpelacje na temat łatania dziur przez firmę 

Raz, Dwa, Trzy na drodze Żarów – Kalno, nie minęło tydzień czasu i te dziury 

ponownie  zostały  odtworzone.  Radny  zwrócił  się  z  prośbą,  aby  podjechać  z 

pracownikiem i zobaczyć jak te roboty zostały wykonane.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  w  tym  roku  rzeczywiście  dużo 

później  rozpoczęły  się  prace,  one  tak  naprawdę  dopiero  teraz  powinny  się 

rozpocząć, ponieważ technologicznie emulsja asfaltowa powinna odparować, aby 

związać,  temperatura  powinna  być  przynajmniej  +  15  stopni,  a  jaki  mieliśmy 

kwiecień, sami Państwo wiecie. Wobec dylematu zaryzykować, czy też czekać z 

tymi dziurami w dalszym ciągu, to jest zawsze ten dylemat. Tam, gdzie nie ma 

dramatycznej  sytuacji,  to  czekamy.  W tej  chwili  powinny  wchodzić  na  dniach 

firmy,  które  łatają  poprzez  wycinkę  z  wykorzystaniem  emulsji  asfaltowej  i 

będziemy zlecali również naprawę nawierzchni nadmuchowo karczerem. Oprócz 

tego przy Polo markecie i na wysokości ul. Kazimierza Wielkiego zlecona jest już 

praca  firmie  tj.  naprawa  jest  całkowitą  wymianą  z  podbudową.  To  jest  już 

realizowane.  Wszędzie  indziej  jest  to  ryzyko,  albo  będzie  trzymało,  albo  nie, 

niezależnie od firmy. 

2.  Radny  Robert  Kaśków złożył  interpelację,  aby  sprawdzić  topolę  na  ul. 

Kazimierza  Wielkiego,  to  jest  drzewo,  które  usycha,  albo  już  uschło  i  może 

zagrażać  bezpieczeństwu  samochodów,  które  stoją  przy  parkingu  i  czy 

przypadkiem nie trzeba będzie jej usunąć.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że prace zostały już zlecone.
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3. Radny Robert Kaśków powiedział, że słyszał o tym, że komplikuje się sytuacja 

związana z remontem basenu, mimo zapowiedzi, że to będzie wcześniej, jednak te 

prace się przedłużają, i że odbiory będą później. Radny zapytał, jak to jest?

4. Radny Robert Kaśków zapytał, w związku ze spotkaniem z panem prezesem 

wodociągów, że w kwietniu miały rozpocząć się prace w przypadku wodociągu w 

Mrowinach.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że była mowa, że w kwietniu wchodzą 

roboty.

Przewodniczący  Rady dopowiedział,  że  otrzymał  od  pana  prezesa  pismo, 

powiadomił również mieszkańców Mrowin, wiadomość wywieszona na sklepie, że 

ten odcinek awaryjny będą robić na początku czerwca po ukończeniu sieci, którą 

kończą w tej chwili na ul. Parkowej w Żarowie. Osobiście mam zapewnienie, że ten 

wodociąg będą robić i na ul. Szkolnej i na ul. Wojska Polskiego.

Burmistrz Leszek Michalak potwierdził, iż na ul. Parkowej robiona jest instalacja 

wodociągowa i trwają prace przy kanalizacji. Jeżeli chodzi o basen, to umowa z 

wykonawcą jest do 30 października. Wykonawca najpierw twierdził, że zdąży w 

tamtym roku, potem, że zdąży w marcu. Był miesiąc przestoju i to mogło ludzi 

zaniepokoić, było to związane z parturbacjami finansowymi samego wykonawcy. 

My możemy płacić zgodnie z umową, nie możemy płacić wcześniej, nie możemy 

płacić zaliczek. Wykonawca pobrał kredyt w wysokości 8 mln zł na dwie budowy i 

bardzo mocno ruszyły prace, mniej więcej od 3 tygodni. W tej chwili niecka jest po 

próbie wytrzymałościowej, została zalana na ileś dni wodą, jeżeli chodzi o próbę 

statyki  wszystko  jest  ok.  Będzie  to  wszystko  wyżywicowane,  co  jest  normalną 

procedurą technologiczną. Możemy szacować kiedy to wszystko się skończy, gdzieś 

może końcem czerwca. Był już sanepid, są pierwsze uwagi i zobaczymy, chcemy 

aby przed wakacjami to ruszyło, czy się uda zobaczymy. 

5.  Radny  Tadeusz  Pudlik wrócił  do  interpelacji  w  sprawie  posprzątania  na 

posesji u zbiegu ul. 1 Maja i Wojska Polskiego, tam zostało to wykonane, zostały 

pozbierane  worki  foliowe,  papiery,  ale  najgorszym  problemem  jest  tam  stara 

szopa,  która  jest  zawalona,  są  tam  stare  deski,  były  kurniki  i  to  zagraża 

bezpieczeństwu  p.  pożarowemu,  tym  bardziej,  że  sąsiaduje  to  z  zakładem 
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energetycznym.  Radny  zapytał,  czy  można  by  było  wysłać  na  kontrole  straż 

pożarną w ramach kontroli przeciw pożarowej, aby ten Pan to wszystko usunął. 

Tam jest dosyć niebezpiecznie i jest to zagrożenie.

6.  Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał  odnośnie  otrzymanego  beczkowozu  ze 

Świebodzic, czy został on sprzedany, czy gdzieś przetransportowany?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  beczkowóz  był  własnością 

Państwowej Straży Pożarnej. Państwowej Straży Pożarnej nie można sprzedawać 

sprzętu,  może  przekazać  na  jednostkę  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  która 

następnie może ten sprzęt sprzedać. Został przekazany na jednostkę w Żarowie, 

jednostka zarobiła na tym ok. 20.000 zł i kupiła inny sprzęt.

7. Radny Tadeusz Pudlik  wrócił do interpelacji w sprawie wymalowania pasów 

na drodze Żarów – Bożanów – Wierzbna i powiedział, że otrzymał odpowiedź, że ta 

droga jest  za  wąska,  to dlaczego na odcinku od Sulisławic kończy się  granica 

gminy  i  tam są  wymalowane  pasy  i  u  nas  w połowie  drogi  od Bożanowa jest 

wymalowane a w połowie nie jest. Ta jezdnia jest tej samej szerokości. Wszędzie, 

gdzie się wyjeżdża to drogi są wymalowane. Tu chodzi o bezpieczeństwo.

8. Radny Tadeusz Pudlik zapytał o miejsce parkingowe przy basenie, w tej chwili 

budowany jest tam wjazd i prawdopodobnie autokar tam nie wjedzie, bo nie pod 

tym  kątem  jest  zrobiony  ten  wjazd.  Wyjazd  jest  taki,  że  jak  będzie  autokar 

wyjeżdżał,  a  są  tam cztery  miejsca parkingowe,  to  będzie  musiał  wyjechać na 

wprost, czyli tam parkingu nie będzie i zabierze się dodatkowo cztery miejsca, bo 

taki jest wyjazd. Radny zwrócił się, aby spojrzeć na tą sytuację, dopóki nie jest to 

jeszcze oddane.

9. Radny Tadeusz Pudlik wrócił do interpelacji w sprawie bocznicy PKP. Miało 

tam być zrobione rondo w centrum miasta, koło sklepu Rogatek 1.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  na  szkoleniu  opowiadał 

szczegółowo, jak wygląda proces przygotowania wniosków, wtedy nie powiedziałem 

o jednej rzeczy,  o której  dzisiaj  już wiemy, że w związku z tym, że największe 

opóźnienia  ma  województwo  dolnośląskie,  pan  Marszałek  Województwa 

Dolnośląskiego podziękował za współpracę pani Dyrektor odpowiedzialnej, ale ma 
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to nie skutkować naborem jeśli  chodzi o niską emisję, która będzie robiona w 

Żarowie.  Ten  materiał  dostaliście  państwo  w  postaci  slajdów.  Tam  może  być 

poślizg kilkudniowy. Jest obietnica Marszałka, że nowa dyrektorka nadrobi czas, 

na razie nie widzimy tego nadrobienia. A jest to dla nas duży problem w razie 

powtórzenia przetargu, gdyż może na to nie być czasu.

10. Radny Tadeusz Pudlik zapytał o remont chodnika przy ul. Armii Krajowej na 

wysokości Straży Pożarnej do hotelu DZCh.

11. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy zostały wykonane nasadzenia zieleni na 

Placu  Wolności  w  Żarowie.  Miało  to  być  robione  na  wiosnę,  czy  zostało  to 

wykonane, jeżeli nie to kiedy to będzie robione?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  w  ramach  rewitalizacji  miasta 

pewne rozstrzygnięcia nie zależne do końca od nas, one lada dzień będą musiały 

mieć miejsce i Państwo jako projekt uchwały otrzymacie. Nie wszystkie planowane 

tereny i ulice będą mogły być realizowane.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki dopowiedział, że do programu rewitalizacji idą 

te obszary, które są zdegradowane. Są dwa główne współczynniki, które mówią, że 

nie może być to teren większy niż 20% powierzchni gminy i nie może być na tym 

terenie więcej niż 30% mieszkańców gminy. To już zacieśnia ten obszar. Akurat ul. 

Hutnicza,  Plac  Wolności,  Kopernika,  Krasińskiego  są  ujęte,  bo  spełniają 

współczynnik. Są cztery współczynniki, dwa społeczne, jeden przedsiębiorczy tzw. 

gospodarczy i jeden techniczny. Techniczny to stan budynków, gospodarczy to jest 

rozwój  przedsiębiorstw  małych,  średnich  i  dwa  społeczne,  jeden  mówiący  o 

przestępczości  na  danym terenie,  a  drugi  jest  o  liczbie  osób  korzystających  z 

pomocy społecznej. Zasada jest taka, że przynajmniej dwa współczynniki w tym 

jeden  społeczny  musi  spełniać  dana  ulica.  W  związku  z  informacjami  jakie 

uzyskaliśmy od Policji, od opieki społecznej, od urzędu statystycznego, od urzędu 

pracy, niestety kilka ulic które były wcześniej ujęte w programie rewitalizacji, w 

tym niestety nie mogą być. M. in. ul. Kręta, Rybacka, Cicha, Wyspiańskiego, nie 

jest to od nas zależne, natomiast o tym mówią wskaźniki, albo je osiągamy, albo 

nie. 

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że te ulice, przy których mieszkańcy 
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będą mogli otrzymać dotacje na remont budynków wielorodzinnych też tylko te 

mogą być modernizowane. Plac Wolności idzie do przebudowy i nie będziemy robili 

nasadzeń na czymś, co za chwilę będziemy rozbierać. Ten program Rada będzie 

musiała uchwalić zgodnie z wytycznymi.

12.  Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  czy  i  kiedy  będą  prowadzone  prace 

oczyszczania rowu za budynkiem przy byłych zakładach chemicznych Organika w 

Żarowie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przed chwilą Państwo uchwaliliście 

pieniądze na ten cel, włącznie z przykryciem częściowo tego rowu.

13.  Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  co  ze  znakiem  F6  na  drodze  powiatowej 

12880D mówiącym o zakazie  wjazdu pojazdów o masie  całkowitej  powyżej  3,5 

tony na ul. Dworcowej w Żarowie? Ten znak dalej tam stoi, a sprawa ciągnie się 

już drugi rok.

Radny Robert Kaśków dopowiedział, że zgadza się z radnym ponieważ kierowcy 

mają problem zatrzymują się na torach, sam widział jak jeden kierowca próbował 

tam manewrować. Czy była interwencja w tej sprawie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że była interwencja do Powiatu, będzie 

kolejne wystąpienie. Miejmy nadzieje, że skuteczne.

14. Radny Tadeusz Pudlik zwrócił uwagę, że nie realizuje się planu pracy komisji 

ds.  sportu,  zdrowia  i  pomocy  społecznej.  W  kwietniu  mieliśmy  rozmawiać  o 

mieszkaniach socjalnych, mieliśmy mieć wizytę na basenie.

Przewodniczący komisji  Norbert Gałązka powiedział,  że wizytacja na basenie 

przesunęła się ze względu na postój w pracach. Po sesji zaproponował spotkanie i 

omówienie tematu.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że niedługo będzie uroczysta sesja i 

jak będzie taka możliwość, to podejdziemy po sesji.

15. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy jest utworzony komitet organizacyjny w 

związku z 70 rocznicą KS „Zjednoczeni” Żarów?

Radny Norbert Gałązka odpowiedział, że w związku, że są planowane prace na 
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stadionie  w Żarowie,  to  planujemy to  zrobić  później  po  wykonaniu  tych prac. 

Nałoży się wtedy otwarcie boiska z 70 rocznicą klubu. Można zgłosić się kto ma 

chęci i chce pomóc.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wszystko musi być zorganizowane 

przez klub, to jest olbrzymie wyzwanie dla klubu. I dobrze byłoby to połączyć z 

uroczystym otwarciem nawierzchni, kiedy wszystko już będzie gotowe, kiedy ludzie 

będą mogli tam wejść. 

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  że  wydaje  mi  się,  że  komitetem 

organizacyjnym jest zarząd klubu, jeżeli  zarząd klubu będzie chciał  zrobić taki 

komitet honorowy, to należy to zrobić. Jakieś działania są podejmowane, bo jakiś 

czas  temu  pytał  mnie  pan  Jacek  Kaletowski  ówczesny  prezes,  czy  nie 

dokończyłbym tej książki kolejne 10 lat, ja bardzo chętnie się podjąłem, ale po 

przejęciu władzy przez nowego pana prezesa te rozmowy ucichły. Zależy mi na 

tym, aby było to święto nie tylko klubu ale również gminne, było to zawsze spore 

święto samorządowe z publikacją, z zaproszonymi gośćmi, natomiast nie możemy 

narzucać  zarządowi  klubu  naszych  rozwiązań,  bo  to  jest  wobec  gminy 

autonomiczna  jednostka.  Jeżeli  to  będzie  plac  budowy to  warto  to  przesunąć, 

niech to będzie na nowym obiekcie, pochwalmy się tym obiektem i wtedy będzie to 

jeszcze większe święto samorządowe, niż sam jubileusz.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że my jesteśmy po to radnymi, żeby pomóc. A 

czas szybko leci i żeby nie było za późno, dobrze by było zrobić takie spotkanie i 

pewne rzeczy ustalić.

16. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że było powieszonych mało flag na święto 

1 i 3 Maja. Zwrócił się z prośbą, aby tych flag następnym razem było więcej.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że tych flag było więcej, na ul. 

K. Wielkiego było ich trochę mniej przez uchwyty, których brakuje. Natomiast jest 

przyjęta ogólna zasada, że zawsze ulica główna oraz ewentualnie Mickiewicza i 

Chrobrego na tych ulicach były. Na pozostałych każdy, kto się czuje patriotą ma 

prawo, a nawet obowiązek powiesić.

Radny  Robert  Kaśków  powiedział,  że  warto  to  święto  budować  od  strony 
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samorządowej, uważam, że to jest ważne święto 3 Maja, święto flagi państwowej i 

można  by  było  rzeczywiście  tych  uchwytów dorobić.  Ja  nie  tylko  oflagowałem 

szkołę, ale także na facebooku zamieściłem newsa – święto flagi państwowej, a czy 

ty wywiesiłeś flagę namawiamy uczniów, aby w swoim domu to zrobili. Można taki 

wpis  zrobić  na  stronie  internetowej  w  gazecie,  uczymy  się  w  ten  sposób 

patriotyzmu.

17.  Radny  Tadeusz  Reruch  złożył  interpelację,  w  sprawie  parkowania 

samochodów przy ślepej ulicy Łokietka i utrudnień dla pojazdów np. wywożących 

śmieci, lub pojazdów uprzywilejowanych, aby postawić tam znak zatrzymywania 

się i postoju obustronnie z dopiskiem dla samochodów uprzywilejowanych bądź 

dla mieszkańców do 15 min. Jest tam w ogóle problem z parkowaniem.

18. Radny Waldemar Ganczarek zapytał, czy mamy znaczki, pinsy takie do klapy 

marynarki  z  herbem gminy  Żarów,  czy  można by  było  zrobić  takie  w  ramach 

promocji gminy?

19. Radna Paulina Trafas złożyła interpelację, aby wystosować pismo do Powiatu 

o wypełnienie pobocza na drodze Mrowiny – Tarnawa.

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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  z  RIO  przyszła  opinia  w  sprawie 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarów za 2015 rok.

2.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  od  pana  Burmistrza  wpłynęło 

sprawozdanie  z  realizacji  Programu  Współpracy  gminy  Żarów  z  organizacjami 

pozarządowymi za 2015 rok.

3. Przewodniczący  Rady powiedział,  że  od  Kierownika  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Żarowie wpłynęła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział o Programie 500+. 

4. Przewodniczący Rady powiedział, że do radnych wpłynęło zaproszenie na 10 

maja do szkoły podstawowej w Imbramowicach na „Święto Książki”.

5. Przewodniczący  Rady powiedział,  że  do  radnych  wpłynęło  zaproszenie  od 
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GCKiS oraz OPS w Żarowie na Dzień Godności, które odbędzie się przemarszem 

od godz.12:00.

6.  Przewodniczący Rady w imieniu Burmistrza i swoim zaprosił radnych na Dni 

Żarowa w dniu 27 i 28 maja. Rano w sobotę są zawody pożarniczo – sportowe na 

boisku w Mrowinach, a o godz. 18:00 uroczysta kolacja z przedstawicielami miast 

partnerskich z Czech, z Węgier, z Niemiec.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2016 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie 

z dnia 24 marca 2016r.

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 13 głosach 

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

Ad VII. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie oznajmił, iż wyczerpany został porządek 

obrad, po czym zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 5 maja 2016 roku, 

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

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