
Protokół Nr XXXI/2017

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 12 stycznia 2017 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 14:25

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXXI  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.

Nieobecny:

1. Radny Tadeusz Reruch

Przewodniczący Rady przywitał osoby obecne na sesji: Burmistrza Miasta Żarów

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

Skarbnika Gminy Renatę Dawlewicz oraz sołtysa wsi Pyszczyn.

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 chce zabrać głos w tym punkcie? 

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  zmiany  do  budżetu  dotyczą

wprowadzenia  środków,  które  były  przygotowane  na  ubiegły  rok  na  zakup  w

ramach dotacji unijnej samochodu bojowego Straży Pożarnej, a w tym roku będą

składane  dokumenty  do  Marszałka  Dolnego  Śląska,  stąd  nie  czekaliśmy  do

kolejnej sesji.  Burmistrz zwrócił  się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku

obrad dwóch uchwał, o których powie pani Sekretarz.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że Komisarz Wyborczy zwrócił się  i uznał

po uchwaleniu tych uchwał wyborczych, że one zostały uchwalone na wyrost, tzn.



niewystarczające były przesłanki  prawne, a mianowicie  Komisarz stwierdził,  że

tych uchwał nie należy ujednolicać, tylko zmieniać. Nie wie, dlaczego tak uznał

teraz, bo wysyłała pismo do Komisarza informując, że takie uchwały będą podjęte,

nie odniósł się do tego, odniósł się w momencie, kiedy dostał. Nasza pani mecenas

twierdzi,  że  uchwały  są  dobre,  więc zaproponowaliśmy,  aby Wojewoda nam je

uchylił,  ale Pan Komisarz stwierdził,  że rozmawiał z Wojewodą, a Wojewoda je

opublikował, ale że jeszcze nie weszły w życie to je po prostu uchylimy, a w tej

jednej uchwale dokonamy zmian. Chciałam je ujednolicić, ale nie możemy tak

zrobić, bo komisarz twierdzi, że uchwała jest stała i że nie należy jej ujednolicać.

W uchwałach  nic  nie  zostało  zmienione,  tylko  dopisane  zostały  nowopowstałe

ulice.

Więcej pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc Przewodniczący

Rady powiedział, że należy przegłosować, aby w porządku obrad znalazły się, jako

punkt  2  projekt  uchwały  w  sprawie  podziału  Gminy  Żarów  na  stałe  obwody

głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,

a jako 3 punkt, projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/203/2012

Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  25  października  2012r.  w  sprawie  podziału

Gminy Żarów na okręgi  wyborcze  oraz ustalenia ich granic,  numerów i  liczby

radnych wybieranych w każdym okręgu. W wyniku głosowania przy 14 głosach

„za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  porządek  obrad  został  zmieniony

poprzez wpisanie tych dwóch projektów uchwał do porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że w całym projekcie brało udział 10 gmin z powiatu świdnickiego, z czego 5 gmin

zawnioskowało o zakup wozu bojowego, dobrane są 3 gminy spoza powiatu, aby

zebrać jak najwięcej punktów. Wygrał nasz projekt. Wrocław miał swoje pieniądze.

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  14

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXXI/237/2017

Pkt 2.  podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów,

granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

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 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0

„wstrzymujących się”  uchwała została  przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr XXXI/238/2017

Pkt 3. zmiany Uchwały Nr XXVIII/203/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25

października 2012r. w sprawie 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 7

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 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0

„wstrzymujących się”  uchwała została  przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr XXXI/239/2017

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 9

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. Radna Paulina Trafas  zapytała, aby załączniki w zmianach do budżetu były

pisane w większej czcionce.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że czcionka jest już powiększona i nadal jest mała.

Może robić załączniki w formacie A4.

2. Radna Maria Tomaszewska podziękowała pracownikom Urzędu z pokoju nr 10

za szybkie załatwienie sprawy.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że od 01 stycznia formalnie jesteśmy

przypisani  obszarowo do  południowego obszaru  województwa dolnośląskiego  w

zakresie utylizacji i zbierania odpadów komunalnych i nie tylko, co oznacza, że

nasze odpady nie jeżdżą do Jaroszowa, tylko do Sulisławic. Jest na tym wymierna

oszczędność.

3.  Radny  Tadeusz  Pudlik zwrócił  się  z  prośbą,  aby  zapraszać  na  Spotkanie

Noworoczne handlowców, ponieważ w tym roku nie byli zaproszeni handlowcy z

tego ciągu handlowego.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w roku ubiegłym przyszykowaliśmy

100 miejsc i nie były zajęte, w tym roku 120 i nie było wolnych miejsc. Natomiast,

jeżeli  chodzi  o  handlowców,  to  byli  zapraszani  i  nie  uczestniczyli,  więc

zapraszaliśmy tych, którzy uczestniczą, tam wysyłamy gdzie ktoś z tego korzysta.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że pani Pudlik dostawała co roku zaproszenie i

korzystała z niego uczestnicząc w spotkaniu, natomiast w tym roku nie dostała.

Radny poprosił, aby pamiętać o zaproszeniu.

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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady  przypomniał,  że  w  dniu  13.01.2017r.  odbędzie  się

szkolenie, związane z reformą oświaty. 



2.  Przewodniczący  Rady  przypomniał  przewodniczącym stałych komisji  Rady  o

sporządzeniu sprawozdania za 2016 rok do 30 stycznia.

3.  Przewodniczący Rady powiedział,  że w dniu 26.01.2017r.  odbędzie  się  sesja

Rady Miejskiej.

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

dnia 29 grudnia 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 XXXI 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 12 stycznia 2017

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

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


