
Protokół Nr XXVII/2016

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 4 października 2016 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 14:30

Ad. I. Otwarcie sesji:

Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Kozłowski otworzył sesję Rady Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXVII  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 (radny

Robert Kaśków spóźniony - usprawiedliwiony).

Nieobecny:

1. Radny Roman Konieczny.

Wiceprzewodniczący  Rady  przywitał  osoby  obecne  na  sesji:  Burmistrza  Leszka

Michalaka, Z-cę Burmistrza Grzegorza Osieckiego, Sekretarz Sylwię Pawlik oraz

sołtysa wsi Pyszczyn i zebranych radnych Rady Miejskiej w Żarowie.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Kozłowski przedstawił Radzie porządek

obrad. 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

powiedział, że porządek obrad został przyjęty.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1.  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  Programu Wieloletniego „Senior  –

WIGOR” na lata 2015 - 2020. Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.



          Załącznik nr 3

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały został omówiony na

Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej przez panią Kierownik OPS w

Żarowie.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział,  że w ostatnich dniach uzyskaliśmy tą

informację,  mamy  przyznane  środki  i  możemy  formalnie  przystąpić  do  tego

programu i stąd też konieczność podjęcia uchwały. Myślę, że jest to bardzo ważna

uchwała,  która  pokazuje,  że  problem ludzi  starszych  jest  dla  nas  problemem

bardzo ważnym. Niektóre gminy mają nawet po kilka takich ośrodków, zakładają,

bądź  chcą  założyć.  My  jesteśmy  wśród  50  tych,  którzy  się  zakwalifikowali  do

finansowania  takiego  zadania.  Program jest  trzyletni  i  myślę,  że  wszystko  już

zostało dopowiedziane na komisji.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania

do przedmiotowego projektu uchwały?

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisje.

Przewodniczący Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Norbert Gałązka

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  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 XXVII/208/2016

Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Wiceprzewodniczący  Rady powiedział,  że  sprawozdanie  otrzymali  radni  w

materiałach na sesję i zapytał, czy są pytania do przedmiotowego sprawozdania?

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 5

Na sesję doszedł radny Robert Kaśków.

Pytań  do  przedmiotowego  sprawozdania  nie  było,  więc  Wiceprzewodniczący

Rady powiedział,  że  sprawozdanie  z  pracy  Burmistrza  Miasta  Żarów  zostało

przyjęte i przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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



1. Radny Norbert Gałązka zwrócił się z prośbą o zamontowanie w trybie pilnym

kilku słupków, które zabraniałyby wejścia ze zwierzętami na skwerek, plac zabaw

na  Placu  Wolności.  Aby  tam  widniała  tabliczka  zabraniająca  wchodzenia  ze

zwierzętami z kilku stron, a nie tylko z jednej, bo tam są trzy wejścia.

2. Radna Paulina Trafas zapytała, czy przy boisku sportowym w Imbramowicach

można postawić kubeł na śmieci?

3.  Radny  Mariusz  Borowiec złożył  interpelację  o  wstawienie  jednej  ławki  w

pareczku za jednostką OSP w Żarowie.

4. Radny Mariusz Borowiec  zapytał,  czy byłaby możliwość postawienia znaku

zakazu wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony na ul. Dębowej w Żarowie.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że procedura jest taka Państwo składacie

wniosek, my go kierujemy do Starostwa podlega ona analizie przez Policję i potem

jest odpowiedź zwrotna.

5.  Radna  Paulina  Trafas  zapytała,  czy  będą  uzupełniane  pobocza  w  stronę

Tarnawy, jak się jedzie są koleiny i urwany jest asfalt.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  ostatnio  była  zgłoszona  ta

interpelacja,  została ona zgłoszona do Powiatu i  jeszcze nie  mamy odpowiedzi,

myślę, że dla bezpieczeństwa powinno być to zrobione. Ale odpowiedzi jeszcze nie

mamy.

6.  Radny Robert  Kaśków  powiedział,  że  na  ul.  Krzywoustego  w Żarowie  jest

zapadnięty chodnik.

7. Radny Tadeusz Reruch zapytał w imieniu mieszkańców ul. Piastowskiej 1, 2,

3, ul. Armii Krajowej 7 i 3, czy jest taka możliwość w ramach ochrony środowiska,

by  kotłownia  mogła  tam  się  włączyć  z  centralnym  ogrzewaniem.  Te  budynki

tworzą Wspólnoty, tam Gmina ma jakieś udziały i co oni mają zrobić?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tą interpelację przekażemy do firmy,

która jest właścicielem kotłowni i myślę, że będzie odpowiedź, z założenia każda

kotłownia jest zainteresowana. Wymaga to na pewno analizy ekonomicznych. Jest

sygnał zgłoszony, przekażemy i zobaczymy, jak to się będzie rozwijało.

     Więcej  interpelacji,  wniosków  i  zapytań  radnych  nie  było,  więc



Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że od Wojewódzkiego Sądu Okręgowego

we  Wrocławiu  zostało  przekazane  prawomocne  postanowienie  w  sprawie

odrzucenia  skargi  pana  Piotra  Makowskiego.  Postanowienie  jest  do  wglądu  w

biurze rady.

2.  Wiceprzewodniczący  Rady  powiedział,  że  od  RIO  we  Wrocławiu  została

przekazana Uchwała w sprawie opinii  o przedłożonym przez Burmistrza Miasta

Żarów sprawozdania  za I  półrocze  2016 roku.  Opinia  jest  pozytywna i  jest  do

wglądu w biurze rady. 

3. Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że z Fundacji Babcia i Dziadek zostało

skierowane  pismo  z  prośbą  o  objęcie  działań  związanych  z  rewitalizacją  i

powstaniem Pomnika. Wiceprzewodniczący poprosił Komisję ds. Oświaty i Kultury

o zwołanie posiedzenia w przedmiotowej sprawie.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  takie  pismo  wpłynęło  również  do

niego.  Jest  to  oczywiście  kompetencja  rady.  Fundacja  chciałaby  sfinansować

obelisk, pomnik, cokolwiek by to było. Rzeczywiście temat jest ciekawy. Z panią

Przewodniczącą  komisji  omówimy termin  i  z  panią  architekt,  która  już  pewne

rozwiązania  dla  tego  terenu  proponowała  i  także  dla  terenów  związanych  z

rewitalizacją miasta. Będzie mogła Państwa zapoznać z projektem. 

4. Wiceprzewodniczący  Rady  powiedział,  że  Marszałek  Województwa

Dolnośląskiego zaprasza na II Dolnośląski Kongres Samorządowy, które odbędzie

się  12.10.2016r.  we  Wrocławiu.  Gościem specjalnym będzie  Minister  Edukacji

Narodowej  Anna  Zalewska.  Chętni  na  wyjazd  proszeni  są  o  zgłoszenie  do

Przewodniczącego Rady.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w tym roku Marszałek zaprasza także

radnych. Jesteśmy w takim momencie oświaty, gdzie potrzeba wiedzy po to, żeby

skutecznie i dobrze wszystko przeprowadzić. Myślę, że warto skorzystać, a już za

chwilę trzeba zgłosić przyjazd organizatorowi.

Radny  Robert  Kaśków  zapytał  o  powołany  Zespół  Oświatowy,  który  ma

przygotowywać zmiany oświatowe na naszym terenie, o skład, jak to wygląda i w

którą stronę zmierzają prace? Ktoś spośród radnych powinien brać udział.



Burmistrz  Leszek Michalak powiedział,  że  oczywiście  będzie  brać  udział  cała

komisja oświaty,  ten zespół to pani  dyrektor Gimnazjum, pani  dyrektor szkoły

podstawowej,  pani  Sekretarz  i  pracownik  Urzędu  odpowiedzialny  za  sprawy

oświaty. W tym kształcie zespół jest przeze mnie po to ustanowiony, żeby przede

wszystkim przeanalizować stan obecny,  jeśli  chodzi  o  dzieci,  czyli  przygotować

materiały do pracy, przeanalizować dokumenty wychodzące z rządu i ukazujące

kierunek, bo jeszcze nie ma wszystkich dokumentów np. kształtu i poszczególnych

godzin  dla  nauczania  początkowego,  nie  ma  rozkładu  na  klasy,  bardzo  wielu

rzeczy  jeszcze  nie  ma.  Natomiast  wychodzę,  z  założenia,  żeby  Burmistrz  nie

wczytywał  się  w  każdą  linijkę,  tylko  żeby  zrobili  to  fachowcy,  przygotowali

konkretnie  jak  to  wygląda  i  w  ślad  za  tym wszystko  Państwo  otrzymacie,  bo

przypomnę, że Rada Miejska podejmuje uchwałę w tej sprawie.

Radny Robert Kaśków powiedział, że w tym zakresie pan Burmistrz go uspokoił.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  środowiska  oświatowe  są  bardzo

zaniepokojone i doskonale o tym wiemy. Wiemy, że ten niepokój jest związany z

miejscami  pracy.  Bo  myślę,  że  nikt  nie  ma  wątpliwości,  że  będziemy  szli  w

kierunku  jak  największego  stworzenia  modelu  dydaktycznego  dla  naszych

dzieciaków.  Mamy takie  miejscowości  jak  Żarów,  Strzegom których  jest  sporo,

gdzie jest maleńka szkoła średnia, która nie będzie w stanie wchłonąć w ślad za

całym rocznikiem gimnazjalnym jednej trzeciej nauczycieli. Dlatego też pracujemy

nad koncepcją, wizją co zrobić, żeby skutki reformy w żaden sposób nie uderzyły

w nauczycieli. Pewne pomysły są ale mamy jeszcze mało danych, trudno mówić o

konkretach. Na pewno nie wchodzi w grę likwidacja żadnej szkoły. Nie ma co do

tego  żadnej  wątpliwości.  Na  pewno nie  wchodzą  w  grę  zwolnienia  nauczycieli.

Natomiast całą resztę będziemy musieli układać, jak już będziemy wiedzieli więcej.

Radny Robert Kaśków powiedział, że dużo jest dyskusji na ten temat, one nie są

niczym złym. Natomiast uważam, że dobrym pomysłem jest powołanie zespołu.

Pamiętam,  że  pierwszy  raz  zrobił  to  prezydent  Bydgoszczy  i  sytuacja  tam  się

trochę  uspokoiła.  Zadaniem  tego  zespołu  jest  opracowanie  informacji,

przedyskutujmy to i wyślijmy to wcześniej, jak już będą dokumenty, a niektóre z

nich  pojawią  się  wkrótce,  a  proponowane  ramówki  już  są.  Choć  nie  są

zatwierdzone,  są  tylko  projektem.  Jeżeli  znacznie  wcześniej,  przed  tym  całym

harmidrem ogólnopolskim nasi  ludzie  będą wiedzieli,  jak to będzie  wyglądało i



dojdzie do spotkania pana Burmistrza, czy komisji przedstawimy plan oraz kroki

dochodzenia  do  tych  zmian,  które  musimy  zrobić,  bo  będziemy  musieli  się

podporządkować, bo jesteśmy częścią tego układu zbiorowego, to po prostu będzie

spokojnie, nie będzie nerwowo. To nie jest wina nasza, czy pana Burmistrza, to

wynik zmian które nadchodzą i nie dziwmy się, że ludzie pytają.

5. Wiceprzewodniczący  Rady  powiedział,  że  Gmina  Złotoryja  zwróciła  się  o

pomoc finansową w związku z pożarem  w budynku wielorodzinnym. Ewakuowano

mieszkańców 22 lokali.  Po przeprowadzonej  wstępnej  rozmowie  z  Burmistrzem

Miasta  Żarów moglibyśmy wystąpić  do  Zakładów o  wsparcie  w  postaci  pralki,

zmywarki itp.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  Gminę  Złotoryję  dotknęło  to

nieszczęście,  bo  spłonął  budynek.  Jest  to  trudna  sytuacja,  przede  wszystkim

chcemy spróbować rozpoznać, jeżeli chodzi o te sprawy rzeczowe, ale też podać do

wiadomości  chętnym  mieszkańcom  w  formie  naszej  gazety,  czy  w  internecie

numery kont, na które osoby będą mogły wpłacać, dary rzeczowe, jeżeli będą, to

gdzie je przekazać, takie tego typu organizacyjną pomoc i  tego typu konkretną

pomoc dla ludzi, którzy zostali bez dachu nad głową. Jest to problem, w naszej

gminie w ostatnim roku mieliśmy trzy pożary mieszkań i niełatwo jest pomóc tym

ludziom, którzy wszystko tracą. Dlatego tutaj każdy gest dobrej woli jest ważny.

6.  Wiceprzewodniczący  Rady  przypomniał,  że  w  dniu  06.10.2016r.  O  godz.

14:00 w Auli Gimnazjum odbędzie się uroczystość 15 -lecia Żarowskiej Podstrefy

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i poprosił radnych o przybycie.

Wobec wyczerpania przedmiotowego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady

przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2016 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 15 września 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 14 głosach

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



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

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Żarowie oznajmił,  iż  wyczerpany  został

porządek  obrad,  po  czym  zamknął  obrady  sesji  Rady  Miejskiej  w  dniu  4

października  2016  roku,  wypowiadając  formułę:  „Zamykam XXVII  Sesję  Rady

Miejskiej w Żarowie”.

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


