
Protokół Nr XXX/2016

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 29 grudnia 2016 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 14:50

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXX  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.

Przewodniczący Rady przywitał osoby obecne na sesji: Burmistrza Miasta Żarów

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

oraz Skarbnika Gminy Renatę Dawlewicz.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny 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. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Burmistrz Leszek Michalak omówił dwa pierwsze przedmiotowe projekty uchwał

i powiedział, że są to projekty porządkujące budżet, tak jak co roku. Jest tu jeden

zasadniczy temat, ponieważ mamy poskładanych cały szereg wniosków o dotacje



unijne,  w  których  to  zgodnie  z  pierwotnymi  terminami  wskazanymi  przez

Marszałka  Dolnego  Śląska  mieliśmy  ujęte  środki  w  budżecie  na  realizację

począwszy  od  tego  roku,  a  we  wnioskach  są  one  wpisane  i  niezmienione  w

budżecie pomimo braku realizacji  i  pozostawione na ten rok, chociaż nie będą

realizowane na ten rok, żeby utrzymać zgodność budżetu.

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

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,  w  wyniku  którego  przy  15

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXX/227/2016

Pkt  2.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

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

przedmiotowego projektu uchwały?

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,  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 6

Uchwała Nr XXX/228/2016

Pkt 3.  przyjęcia Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Żarów. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali opinię o projekcie uchwały



w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów przedstawionej wraz z

projektem uchwały budżetowej na rok 2017, przekazaną przez Regionalną Izbę

Obrachunkową  we  Wrocławiu.  Skład  orzekający  RIO  przedstawił  pozytywną

opinię. Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 8

Burmistrz Leszek Michalak powiedział,  że dwa przedmiotowe projekty uchwał

były omawiane na komisji wspólnej i zapytał, czy jeszcze są pytania do nich, to

odpowie.

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 Komisje.

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  15

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Uchwała Nr XXX/229/2016

Pkt  4.  uchwalenia  budżetu  gminy  Żarów  na  rok  2017. Przedmiotowy  projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 10

Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali opinię o przedłożonym przez

Burmistrza  Żarowa  projekcie  uchwały  budżetowej  na  rok  2017  oraz  opinię  o

możliwości  sfinansowania  deficytu  Gminy  Żarów  przedstawionego  w  projekcie

uchwały  budżetowej  na  2017  rok,  przekazaną  przez  Regionalną  Izbę

Obrachunkową  we  Wrocławiu.  Skład  orzekający  RIO  przedstawił  pozytywne

opinię. Przedmiotowe opinie stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Załącznik nr 11 i 12

Burmistrz  Leszek Michalak  w uzupełnieniu powiedział,  że  nie  znalazło  się  w

budżecie pozycji objętej wnioskami unijnymi, które jeszcze nie zostały złożone, a

będą  składane  w  ciągu  roku  i  wówczas  będziemy  Państwu  proponowali

odpowiednie zapisy w samym projekcie uchwały. Nie wszystkie terminy znamy, a

te które już znamy dotyczące rewitalizacji w części mieszkaniowej, czy dotyczący



kanalizacji,  to  tych  pozycji  nie  ma  w  budżecie.  W momencie,  kiedy  będziemy

dokonkretyzowali we wnioskach, w takiej formie będziemy Państwu zgłaszali do

projektu uchwały budżetowej.

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 wszystkie stałe Komisje Rady:

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

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

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

Gałązka powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie  projekt  omawianej

uchwały.

4. Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie

projekt omawianej uchwały.

5.  Przewodniczący  Komisji  ds.  Rolnictwa  Waldemar  Ganczarek powiedział,  że

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

6.  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń powiedziała,  że  Komisja

zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Radna Iwona Nieradka – przewodnicząca klubu radnych „Wspólnota” przekazała

opinię klubu w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Przedmiotowa

opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  15

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 14

Uchwała Nr XXX/230/2016

Burmistrz  Leszek  Michalak  podziękował  radnym za  przyjęcie  budżetu  gminy

Żarów na 2017 rok.

Pkt 5. zmiany Uchwały Nr XIX/162/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24

marca 2016 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez



Gminę Żarów, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł

dochodów  i  ich  przeznaczenia. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 15

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,  w  wyniku  którego  przy  15

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 16

Uchwała Nr XXX/231/2016

Pkt  6. przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie

Żarów  na  2017  rok. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 17

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo  omówiony  przez  panią  kierownik  OPS  w  Żarowie  na  wspólnym

posiedzeniu  wszystkich  komisji  Rady  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. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Norbert Gałązka

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  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 18

Uchwała Nr XXX/232/2016

Pkt  7. przyjęcia  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  w  Gminie  Żarów  na  2017  rok. Przedmiotowy  projekt  stanowi



załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 19

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo  omówiony  przez  panią  kierownik  OPS  w  Żarowie  na  wspólnym

posiedzeniu wszystkich komisji 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 Komisje.

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

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  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 20

Uchwała Nr XXX/233/2016

Pkt  8.  podziału  Gminy  Żarów  na  okręgi  wyborcze  oraz  ustalenia  ich  granic,

numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Przedmiotowy projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 21

Sekretarz Sylwia Pawlik omówiła dwa przedmiotowe projekty uchwał nr 8 i 9 i

powiedziała, że zgodnie ze zmianami w Kodeksie Wyborczym gmina Żarów z racji

ilości mieszkańców i obwodów głosowania musiałaby dostosować lokal dla osób

niepełnosprawnych jeszcze jeden i mamy na to czas do końca roku. Będzie to lokal

dla niepełnosprawnych przy ul. Armii Krajowej 60, ponieważ musieliśmy to zrobić,

to od razu wyczyszczone zostały wszystkie kwestie związane z wyborami i dopisane

zostały ulice, które powstały, na których już budują się domy, tak żebyśmy nie

musieli  tego robić później, więc w projekcie uchwały nr 9 jest ten lokal i  ulice

Różana i Fiołkowa i Parkowa, więc w projekcie nr 8 przy okręgach te ulice zostały

wprowadzone i to jest tyle. Ulica, która jest w obrębie miasta, a która nie będzie

zamieszkana nie będzie wprowadzona, np. ul. Rzemieślnicza.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy ul. Krótka w Żarowie jest zamieszkała?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że nie jest zamieszkała.

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze pytania do przedmiotowego

projektu uchwały?



Głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję

i przeszedł do głosowania, 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 22

Uchwała Nr XXX/234/2016

Pkt 9. podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów,

granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 23

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

przeszedł do głosowania, 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 24

Uchwała Nr XXX/235/2016

Pkt 10.  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie

na 2017 rok. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 25

Przewodniczący Rady omówił projekt uchwały i powiedział, że Komisja Rewizyjna

przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 15 lutego każdego

roku. Dlatego też Komisja Rewizyjna pracowała w dniu 19.12.2016 r. i opracowała

plan na 2017 r. Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej

o przedstawienie wykazu jednostek, które będą poddane kontroli. 

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń powiedziała,  że  komisja

jednogłośnie  wybrała  do  kontroli  GCKiS  w  Żarowie,  ze  względu  na  to,  że  od

poprzedniej kadencji nie było kontrolowane po względem gospodarki finansowej.

Komisja podjęła także decyzje, że będzie kontrolować LKS-y „Zryw” Łażany oraz

„Zieloni” Mrowiny odnośnie wykorzystania dotacji z realizacji zadania publicznego

za 2015 i 2016 rok.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego

projektu uchwały?



Głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i

przeszedł do głosowania, 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 26

Uchwała Nr XXX/236/2016

Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący 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 27

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zarządzenie w sprawie powołania Komisji do

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe

utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017”, kto wygrał przetarg?

Burmistrz  Leszek Michalak  dopowiedział,  że  tak jak w roku ubiegłym firma

Borgosz.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zarządzenie w sprawie regulaminu korzystania

z kompleksu sportowego przy ul.  Zamkowej  w Żarowie,  czy może otrzymać to

zarządzenie do wglądu.

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że tak.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o nabycie od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc

Chłopska” w Żarowie prawa użytkowania wieczystego działki o pow. 375 m² w

Żarowie, która to jest działka?

Burmistrz  Leszek  Michalak  dopowiedział,  że  przy  Nefrycie.  Skorzystałem  z

prawa pierwokupu. 2/3 fontanny było Spółdzielni, ponieważ Spółdzielnia była w

trakcie sprzedaży osobie fizycznej, to skorzystałem z prawa pierwokupu i tę część

publiczną należącą do Spółdzielni wykupiliśmy jako miasto.

Radny Robert Kaśków powiedział, że dobrze by było żeby ten teren, który należy

do osoby fizycznej też był terenem publicznym. Jakby była okazja, to trzeba to

zrobić. Ten teren jest pięknym terenem do publicznego wykorzystania.

Burmistrz Leszek Michalak zgodził się z przedmówcą.

Radny Robert Kaśków zapytał o sprzedaż lokalu mieszkalnego w Żarowie przy

ul. Kwiatowej, czy mógłby coś więcej się dowiedzieć?

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział,  że to jest  w ramach bonifikaty,  bo



uchwała już weszła w życie.

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. V.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

1. Radny Tadeusz Pudlik  złożył prośbę do przewodniczącego komisji, aby była

możliwość zadania pytań przez radnych, bo po to są te komisje. 

Przewodniczący  komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Mariusz  Borowiec

powiedział, że na komisji każdy ma prawo zapytać, była dyskusja i każdy radny,

który chciał pytał.

Przewodniczący Rady  powiedział,  że przy zwołaniu komisji  łączonych intencją

jego było aby wszyscy mogli się razem spotkać, wypowiedzieć i aby każdy wiedział,

jak  wygląda  budżet  na  2017r.,  bo  Pani  Skarbnik  po  to  była  zaproszona,  aby

wyjaśnić i wytłumaczyć pewne kwestie, tak samo Pani kierownik OPS w Żarowie.

Natomiast przewodniczącym komisji budżetu jest pan Mariusz Borowiec i to on

prowadził komisję, dlatego też oddałem mu prowadzenie tej części komisji, która

związana była z budżetem.

Radny  Robert  Kaśków  powiedział,  że  prośba  radnego  Tadeusza  nie  jest

agresywna,  chce  mieć  możliwość  zabrania  głosu  i  zadawania  pytań.  Radny

Mariusz  jest  natomiast  przewodniczącym  komisji  i  skorzystał  z  prawa

przewodniczącego komisji.  Myślę,  że prośba radnego Tadeusza jest  sensowna i

należy ją uwzględnić.

2.  Radny  Tadeusz  Pudlik  podziękował  panu  Burmistrzowi  i  zastępcy  za

powieszone światełka, mieszkańcy są zadowoleni, bo mówią, że teraz czują się, że

są częścią tego miasta. Do podziękowań dołączyli także radni z terenów wiejskich.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że takie zobowiązanie w roku ubiegłym

padło i również jeżeli chodzi o tereny wiejskie.

3. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację o odnowienie znaków drogowych, np.

jeden jest koło wyjazdu z CPN – u na prawo, na znaku jest biała strzałka, której w

ogóle nie widać. Drugi znak jest od ul. Dworcowej na ul. Wojska Polskiego jest

znak zakaz wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony, to jest znak czarny

samochód na białym tle, a tej czerwonej oblamówki w ogóle nie widać.



4. Radny Wademar Ganczarek  powiedział,  że po ubiegłorocznych zmianach w

pomiarach  geodezyjnych  u  nas  droga  z  Bukowa  do  Pyszczyna  uległa  zmianie.

Rolnicy  po  tych  nowych  pomiarach  mają  swoją  granicę,  drogę.  My  z  panem

Burmistrzem już objeżdżaliśmy tą drogę i poprosił pana Burmistrza o komentarz. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział obrazowo, że jak jest droga to z jednej

strony tej drogi są działki i jest to „uząbkowanie” na wysokości kilku kilometrów.

Tego  typu  problemy  są  prawdopodobnie  w  wielu  miejscach  i  właściciele

korzystający z tej działki zwrócili uwagę, że dzisiaj te słupki geodezyjne dochodzą

nawet za oś jezdni,  tej  naszej  drogi  polnej.  Teraz będziemy musieli  na ten cel

przekazać  środki  finansowe i  zlecić  geodecie.  Wszędzie  tam,  gdzie  z  pomiarów

szczegółowych wyszły „takie zęby”, będziemy musieli robić protokoły uzgodnień z

właścicielem, wykonać nasz pomiar, prawdopodobnie teren będzie się zachodził i

albo w trybie uzgodnienia geodezyjnego dwóch stron będzie to można zrobić, albo

oddawać sprawę do sądu. Jest to długa procedura, ale lepiej to zrobić teraz, niż

dopuścić  do  sytuacji  trwałej,  do  zajęcia  drogi  pod  uprawę.  Musimy  rozpoznać

każdą taką sytuację indywidualnie.

Radny Waldemar Ganczarek powiedział, że takie przykłady to w obrębie Buków

działka nr 34 i 714 i drugi przykład to działka nr 557, tam rolnicy nie mogą się

porozumieć i tam w ogóle nie ma drogi, jest zaorana.

5. Radny Waldemar Ganczarek  złożył  interpelację  o  utwardzenie  drogi  na ul.

Kwiatowej. Chodzi o wykorytowanie i nawiezienie kamienia, w większości zrobimy

to sami, ale żeby było to zrobione tak jak trzeba, zgodnie z procedurami.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest sytuacja, która wyszła przy

okazji przebudowy rzeki „Tarnawy”. Dokonaliśmy wykupu drogi od właściciela i

przywróciliśmy jeden ciąg drogi. 

6. Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy firma „Raz, Dwa, Trzy” ma w obowiązku

sprzątać ul. Łokietka – to jest ta ślepa uliczka przy budynku nr 10 i 12?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że sprawdzi i odpowie.

Radny  Norbert  Gałązka zaprosił  wszystkich  radnych  w  Nowy  Rok  na  mecz

noworoczny na nowym obiekcie o godz. 12:00. 

Radny Robert Kaśków podzielił się refleksją, że Żarów od lat 80-tych wypiękniał.



Radny Tadeusz Reruch podzielił się refleksją, że od momentu kiedy jest włączony

telebim  pięknie  wyglądają  Żarowskie  kamienice  na  przeciwko,  są  pięknie

oświetlone.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że niemal po czterech latach oczekiwania

doszło do włączenia telebimu, który jest własnością Marszałka Dolnego Śląska. W

godzinach nocnych nie jest przewidziana transmisja.

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

Rady  przeszedł  do  następnego  punktu  porządku  obrad. Przewodniczący  Rady

przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu Gminy

Żarów przewodniczący stałych komisji Rady w terminie do 30 stycznia każdego

roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdanie z działalności Komisji. W związku

z  powyższym  poprosił  przewodniczących  komisji  o  przygotowanie  takiego

sprawozdania. Przewodniczący Rady poprosił też protokolantów z komisji o takie

przygotowywanie  protokołów,  aby  były  one  zgodne  z  zapisami  statutowymi

określonymi  w  §  64  ust.  3  tj.  wszystko,  to  co  powinien  zawierać  protokół  z

posiedzenia komisji.

2.  Przewodniczący Rady powiedział,  że  do  biura  Rady  wpłynęło  wiele  życzeń

świątecznych i  noworocznych, wszystkie  są do wglądu przez radnych w biurze

rady.

3. Przewodniczący Rady powiedział,  że wpłynęło pismo od mieszkańca Kalna,

który  uskarża  się  na  przepisy  związane  z  utrzymaniem porządku  na  drogach

publicznych (nr 239), zanieczyszczanie psimi odchodami. Pismem podzielił się z

komisją ds. Ochrony Środowiska i poprosił o weryfikacje przepisów. 

4. Przewodniczący Rady powiedział, że od mieszkańców Łażan wpłynął wniosek

o sporządzenie Studium do planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łażany,

dotyczący przekształcenia gruntów rolnych kl.  IV a, III  b i  pastwisk na grunty

budowlane. Zainteresowani przedkładają uzasadnienie do wniosku.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  uchwalone  studium

zagospodarowania przestrzennego przed 5 laty było uchwalone, czyli jeszcze przez

5  lat  jest  ważne,  ale  też  na  szkoleniu  w  ubiegłym  roku  przedstawiałem



obowiązkowe zapisy,  które  należy  wprowadzić  do  studium.  Czyli  chodziło  o  te

tereny powodziowe. Możliwe, że przy analizie nie będziemy czekali 10 lat, tylko

przyspieszymy, jest to wydatek, jest to praca, która trwa od 1,5 – 2 lat. Wymaga to

przemyślenia i jest to kwestia wniosków. Nie można zrobić tylko i wyłącznie dla

Łażan, trzeba zrobić dla całej gminy. Zmieniając musimy wszystko, co powodziowe

wprowadzić. Wnioski wpływają 

5. Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 13.01.2017r. radni wyjeżdżają na

szkolenie  do  Czarnej  Góry.  Szkolenie  poprowadzi  Pan  Burmistrz.  Szkolenie

dotyczyć będzie zmian oświatowych. Poprosił po sesji, aby zadeklarować wyjazd,

gdyż musimy odpowiednio wcześniej zgłosić do miejsca zakwaterowania.

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

dnia 24 listopada 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 15 głosach

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

Ad VII. Zakończenie obrad XXX 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 29 grudnia 2016

roku, wypowiadając formułę: „Zamykam XXX Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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


