
Protokół Nr XXXII/2017

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 26 stycznia 2017 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:15

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXXII  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, sołtysa wsi Pyszczyn pana Ryszarda Pawlika

oraz sołtysa wsi Bożanów panią Agnieszkę Mazur i przedstawiciela rady sołeckiej

wsi Bożanów.

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 2017 rok. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



       Załącznik nr 3

Burmistrz Leszek Michalak omówił dwa pierwsze przedmiotowe projekty uchwał

i powiedział, że w tej uchwale oraz w kolejnej, chcielibyśmy w formie autopoprawki

wprowadzić pewne porządkujące rzeczy. Mam ze sobą materiał ze szkolenia, na

którym pracowaliśmy i przy omawianiu możliwości pozyskania dotacji na remont

byłego budynku Żarowskiego Ośrodka Kultury, pokazywaliśmy alternatywę, czyli

albo  skorzystanie  ze  środków  przeznaczonych  na  fundusze  rolne,  czyli  pod

zagospodarowanie tego obiektu w kierunku wystawienniczym lub skorzystanie ze

środków  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego.  Obydwa  nabory

ogłoszone  są  w  tym  samym  terminie  ze  względu  na  bardziej  korzystne

uwarunkowania związane z naborem prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i

Dziedzictwa  Narodowego.  Zdecydowaliśmy  się  po  analizie  możliwości  złożenia

wniosku na złożenie wniosku do ministerstwa. Pociąga to za sobą pewne zmiany w

nazewnictwie  i  w tej  uchwale  w  uzasadnieniu,  w ostatnim akapicie  tę  zmianę

byśmy wprowadzili.  Państwo radni  otrzymali  materiał,  w którym wszystko jest

podane.  Czyli  w  miejsce  zapisu  właściwego  dla  złożenia  wniosku  z  funduszy

rolnych wpisujemy zapisy właściwe do złożenia wniosku do Ministerstwa Kultury i

Dziedzictwa Narodowego. Obydwie zmiany są tu pokazane w uchwale pierwszej i

drugiej. Obydwa nabory są w marcu. W tej chwili  wprowadzenie tej zmiany do

budżetu pozwoli nam na skonstruowanie zarówno wniosku, jak i dokumentacji

kosztorysowej  i  projektowej.  Oprócz  tego  w  pierwszym  i  w  drugim  akapicie

uzasadnienia,  jako  źródło  pozyskania  środków  na  remont  elewacji  i  zmiany

zagospodarowania terenu przy Urzędzie Miejskim oraz terenu wystawienniczego

przy Straży Pożarnej wskazane są środki rolne, tymczasem należy tu poprawić i

( ze środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowanych) skreślić PROW i wpisać ZIT

AW w obydwu przypadkach. To są te zmiany i również złożona jest ta propozycja

na piśmie.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  pan  Burmistrz  proponuje  wprowadzić

autopoprawkę polegającą na tym, w uzasadnieniu w dwóch pierwszych akapitach

wprowadzić zapis zamiast „PROW”, wpisać „ZIT AW”, jako źródło dofinansowania

zadania. Druga autopoprawka polega na tym, aby była zmiana nazwy zadania z:

„Przebudowa  obiektu  przy  ul.  Armii  Krajowej  40  na  cele  promocji  lokalnych

produktów Gminy Żarów”, na: „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40

w Żarowie”. Kolejna zmiana to przesunięcie środków w kwocie 80.000 zł, w planie



wydatków inwestycyjnych wieloletnich z zadania inwestycyjnego:  „Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w

Żarowie”, na zadanie: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im

nowych  funkcji  gospodarczych  –  budowa  sieci  wodno  –  kanalizacyjnej  wraz  z

odtworzeniem nawierzchni  na  terenie  WSSE Podstrefa  Żarów”.  Przewodniczący

Rady zapytał,  kto z  radnych jest  za  wprowadzeniem złożonej  autopoprawki  do

przedmiotowego projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” przedmiotowa autopoprawka zastała przyjęta

do projektu uchwały.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego

projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zmiany dotyczące cmentarza komunalnego, kto

jest właścicielem cmentarza?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że właścicielem dwóch cmentarzy w

Żarowie i we Wierzbnej jest Gmina. Pozostałe cmentarze są własnością Parafii. W

tym przypadku dotyczy to kosztów ponoszonych na terenie cmentarza żarowskiego

i związane jest ze zmianą obsługującego. Czyli mamy tu rozbicie środków. Do tej

pory,  do  końca roku obsługiwała  Firma „Raz,  Dwa,  Trzy”  i  były  uwagi  co,  do

sposobu obsługiwania, od stycznia robi to osoba fizyczna, stąd jest konieczność

wyodrębnienia pozycji kosztowej.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zmniejszenie kwoty zabezpieczonej na zapłatę

podatku VAT, czy przeszacowaliśmy lub nie doszacowaliśmy VAT-u?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  VAT  rozliczany  za  inwestycje

podany jest na lata. To jest tak, że część dostajemy w roku, w którym zgłaszamy, a

kolejne  części  w  formie  obniżenia  zobowiązań  VAT  realizowane  są  w  latach

kolejnych  i  to  jest  do  dziesięciu  lat.  Także  te  ruchy  będą  możliwe  także  w

kolejnych latach. W zależności od tego jak dostajemy decyzje o zwrocie VAT-u.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie planu wydatków na „Zakup kamer

do monitoringu miejskiego”. Czyli będzie monitorowanie Żarowa?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że bardzo szczegółowo omawialiśmy to

na szkoleniu. Są to pierwsze środki przeznaczone na okamerowanie i monitoring

gminny. Zaczynamy od miasta. W kolejnych dwóch numerach gazety zwracaliśmy

się  do  mieszkańców z  różnych środowisk o wskazanie  miejsc  niebezpiecznych.

Mamy wskazanych pięć lub siedem miejsc. Te środki wystarczą na pierwsze pięć



kamer, natomiast kolejne z oszczędności na programie e-miasto.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w rozdziale 70005 brak znaku paragrafów

oraz  w tym akapicie  brak  łącznika  „na”,  a  akapit  niżej  dotyczący  zwiększenia

planu wydatków na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki w Żarowie,

czyli kupiliśmy na podstawie prawa własności?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  w  momencie,  kiedy  jest

użytkowanie  wieczyste,  a  nie  pełna  własność,  to  trzeba  było  zmienić

przyporządkowanie.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, który to budynek przy ul. Armii Krajowej 40?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to były ŻOK.

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  14

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXXII/240/2017

Pkt  2.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  Burmistrz  proponuje  również  w  tym

projekcie autopoprawkę polegającą na zmianie celu zadania, gdzie było: „ wsparcie

inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla

ludności  wiejskiej,  w  tym  rekreacji,  kultury  i  powiązanej  infrastruktury”,  a

powinno być: „ stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności

kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a

także  innych  podmiotów  działających  w  tym  obszarze”.  Przewodniczący  Rady

zaproponował,  aby  przegłosować  przedmiotową  autopoprawkę.  W  wyniku

głosowania  przy  14  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”

przedmiotowa autopoprawka zastała przyjęta do projektu uchwały.

Przewodniczący  Rady 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 6

Uchwała Nr XXXII/241/2017

Pkt 3.  zaciągnięcia  pożyczki  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci

wodno-kanalizacyjnej  wraz  z  odtworzeniem  nawierzchni  na  terenie  WSSE

podstrefa  w  Żarowie”. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 7

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w dniu wczorajszym dostaliśmy już

potwierdzenie z WFOŚiGW zarówno o dotacji, jak i związanej z nią pożyczce, bo to

jest tak, jak za każdym razem, Wojewódzki Fundusz przyznając dotację niejako

obliguje do wzięcia pożyczki oprocentowanej bardzo nisko, bo w granicach 2%. Z

tych  pieniędzy  zarówno  dotacyjnych,  jak  i  pożyczkowych  możemy  skorzystać.

Związane są z tym dookreślenia, które chciałbym przekazać to są drobne zmiany

w  uchwale,  a  w  zasadzie  uzupełnienia.  W  tytule  oraz  w  §  1  po  nazwie

„ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej” dopisać

„we Wrocławiu” oraz w dopisaniu „-III etap” po nazwie zadania ujętego w nazwie

uchwały , to jest po nazwie zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z

odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE podstrefa w Żarowie”.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  pan  Burmistrz  proponuje  wpisanie

powyższej  autopoprawki, którą należy przegłosować. W wyniku głosowania przy

14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” przedmiotowa autopoprawka

zastała przyjęta do projektu uchwały.

Przewodniczący  Rady 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  14

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr XXXII/242/2017

Pkt 4.  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na

terenie  Gminy  Żarów. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

       Załącznik nr 9

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  jeszcze  nie  wszystkie  środki

przeznaczone przez Radę Miejską w budżecie są rozdysponowane. Jest to związane

z  koniecznością  uzupełnienia  dokumentów  przez  dwa  podmioty  składające

wnioski. W tym roku wnioski te złożyły tylko podmioty kościelne, tylko Parafie.

Osoby  fizyczne,  będące  właścicielami  zabytków  nie  składały  w  tym  roku.

Rozdysponowanie  zaproponowane  w  uchwale  jest  zgodne  z  opinią  komisji

konserwatorskiej, która jest powołana u nas w Urzędzie przede wszystkim przy

współudziale w pracach przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że na samym początku roku w zasadzie te

pieniądze budżetowe zostają rozdysponowane, bo na pewno te dwie organizacje

złożą pozytywnie wnioski i te pieniądze zostaną wykorzystane. Gdyby na przykład

ktoś  w połowie  roku chciał  złożyć  taki  wniosek,  czy  ewentualnie  będzie  jakaś

zmiana w budżecie, bo rok jest długi, jest jeszcze 11 miesięcy i nie każdy wiedział,

że można na samym początku roku taki wniosek złożyć.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że oczywiście może się zdarzyć taka

sytuacja. Dlaczego jest to styczeń? Dlatego, że do 31 stycznia jest termin naboru u

Marszałka Dolnego Śląska. Stąd też po dzisiejszej  sesji  te informacje  będziemy

przekazywali  właścicielom  tych  zabytków,  że  takie  środki  z  gminy  są

wyasygnowane i jest jeszcze kilka dni na sporządzenie wniosku do Marszałka. Nie

ma drugiego terminu naboru u Marszałka, dlatego to jest styczeń. Natomiast jeśli



wydarzy się to w ciągu roku, mamy w naszej uchwale taki zapis, że jest możliwość

udzielenia w ciągu roku dotacji, w razie pilnej naprawy jakiej wymaga zabytek.

Musi  to  być  odpowiednio  udokumentowane.  Wówczas  po  rozdysponowaniu

środków będę musiał się do Państwa zgłosić o zabezpieczenie dodatkowych kwot,

bo  już  nie  będzie  innego  wyjścia.  Jesteśmy właścicielami  zabytków i  może  się

zdarzyć, że zwrócę się do Państwa o dotację dla naszych zabytków. Będę musiał

mieć kosztorys i opinię konserwatorską.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady 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  przy  14

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 10

Uchwała Nr XXXII/243/2017

Pkt  5. zatwierdzenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń

wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Zakładu

Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Żarowie  Spółka  z  o.o.  na  lata  2017-2020.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

Przewodniczący Rady powiedział,  że po konsultacji  z  Panią mecenas w tytule

uchwały  nie  powinniśmy  wpisywać  słowa  „zatwierdzenia”,  gdyż  Rada  Miejska

uchwala,  a nie  zatwierdza,  chodzi  o  to,  aby zapis  w tytule  „zatwierdza”  został

wykreślony  i  poprosił  radnych  o  wykreślenie  tego  słowa  z  tytułu  uchwały  i

jednocześnie  dodał,  że  w  §  1  przedmiotowego  projektu  uchwały  jest  napisane

„Uchwala się...” Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy

radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  wczoraj  komisja  zapoznawała  się

merytorycznie z tymi elementami, które są ujęte w wieloletnim planie. Burmistrz

podziękował  Przewodniczącemu  komisji  i  całej  komisji,  że  ten  czas  znalazła  i

myślę, że tu się zgadzamy, bo całkiem inna praca jest nad materiałem, jak się



widzi to, nad czym się pracuje.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  ponieważ  są  już  trzy  takie  przypadki,  gdzie

Wspólnoty zgłaszają się o to, kto ma robić tą kanalizację. Ja rozumiem, że jeżeli

kanalizacja idzie pod budynkiem, czyli Wspólnota, a jeżeli jest studzienka przed z

jednej i z drugiej strony to kto to ma robić? Czy Wspólnota ze swojej strony, czy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że najlepiej aby konkretna Wspólnota

skierowała konkretne pytanie albo do Burmistrza, albo do Zakładu Wodociągów

wtedy będzie konkretna odpowiedź. Bo może być różna sytuacja, więc to trzeba

indywidualnie rozpatrzyć. Zasada generalna jest taka, że od punktu pomiarowego

do  studzienki  zbiorczej,  od  strony  kanalizacji  obsługuje  Zakład,  a  od  tego

momentu  dany  właściciel,  ale  mogą  być  też  indywidualne  sytuacje,  dlatego

indywidualnie powinno się wtedy rozpatrywać.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że  ostatnio  miał  taki  przypadek na ul.  W.

Polskiego, tam gdzie są przy sobie trzy studzienki kanalizacyjne. Jest to na drodze

publicznej, po której jeździ dosyć ciężki sprzęt i tam jedna studzienka (środkowa)

trochę się zapadła. Pani prowadząca Wspólnotę powiedziała, że to trzeba naprawić

we własnym zakresie.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  to  jest  przykład  sytuacji,  gdzie

należy indywidualnie podejść.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, odnośnie organów spółki, że jest Prezes i członek

Zarządu. A później jest napisane, że jest dwóch członków zarządu.

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że Prezes jest członkiem zarządu.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o system radiowy liczników, który będą zakładać. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, załóżmy, że mamy do opomiarowania

5 tysięcy liczników w Żarowie. Niech statystycznie 1% ulega uszkodzeniu, w tym

momencie,  kiedy  jest  odczyt  radiowy,  to  jest  natychmiast  sygnał  o  miejscu

wypływu wody  i  natychmiast  jest  automatyczne  zgłoszenie.  Warto takie  rzeczy

robić.

Radny Tadeusz  Pudlik zapytał,  odnośnie  wymiany  i  legalizacji  wodomierzy  u

odbiorców usług, źródło finansowania wskazane jest, że są to środki własne. Czy

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  wymienia  licznik  za  swoje  pieniądze,  czy

właściciel ma kupić wodomierz za swoje pieniądze. Czy monter ze ZWiK wymienia

licznik i właściciel ma zapłacić za licznik, czy nie? Jak to jest?



Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że niedługo jak co roku będziemy mieć

uchwałę związaną z regulacją cen, jest tam opłata abonamentowa, którą uchwaliła

rada jako źródło pozyskania środków na przygotowanie nowych liczników i w tym

momencie są to środki własne, natomiast są sytuacje gdzie następuje wpłata np.

przez Zarządce na liczniku zbiorczym i wówczas po dokonaniu wpłaty do ZWiK

znowu są te środki własne, które są w ZWiK i służą zakupowi licznika. Także zapis

jest  prawidłowy,  niezależnie  od  tego  w  jakim  trybie,  czy  w  postaci  opłaty

abonamentowej, czy w postaci innego rozliczenia. Po dokonaniu opłaty do Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji stają się to środki własne.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że Spółdzielnia robi tak, że co miesiąc bierze

od licznika 1 zł przez cały okres i powiedzmy, że ten odbiorca wody tak nie cierpi,

jakby miał dać na raz 70 zł czy 80 zł, generalnie chodzi o emerytów lub rencistów. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to są Spółdzielcze uwarunkowania,

a Spółdzielnia z Zakładem się rozlicza na wejściu do bloku.

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  14

głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie wieloletniego

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o.

na lata 2017-2020 została przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 12

Uchwała Nr XXXII/244/2017

Pkt 6. zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24

listopada 2016r.  w sprawie  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 13



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

przedmiotowego projektu uchwały?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik powiedziała,  że  uchwałę  tą  próbujemy  zmienić  na

wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej, która uznała że sformułowanie, które

użyliśmy w pierwotnej uchwale, czyli kwota dotacji w wysokości „nie niższej niż

75%”, to nie jest jednoznaczny sposób ustalenia kwoty. Dla nich jednoznacznym

ustaleniem kwoty jest konkretna kwota, czyli „w wysokości 75%”, co oznacza że

gdybyśmy chcieli dać więcej, to musimy zrobić zmianę do uchwały, nie stosujemy

z reguły dawania więcej niż musimy. Skoro twierdzą, że to nie jest jednoznaczne

określenie, to musimy ustalić konkretnie. Więc ustalamy, tyle ile wymaga od nas

ustawa o systemie oświaty.

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.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury  Iwona Nieradka powiedziała,  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 14

Uchwała Nr XXXII/245/2017

Pkt 7. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIX/220/2016 z dnia 24

listopada 2016r. w sprawie „określenia zasad gospodarowania nieruchomościami

stanowiącymi własność Gminy Żarów”. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 15

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że wkradł się błąd przy przepisywaniu

uchwały w momencie kiedy była uchwalana treść uchwały jednolitej, czyli raz już

była  ta  bonifikata  wprowadzona  w  formie  jednostkowej,  były  zastrzeżenia

Regionalnej  Izby Obrachunkowej,  były zastrzeżenia Nadzoru Wojewody.  Została

wykonana zbiorcza i przypadkowo pominięto tę kwestię nieruchomości Wspólnoty



Mieszkaniowej (tej części niezabudowanej). Już raz Państwo tą decyzję podjęliście,

dla  uporządkowania  szybko  zgłaszamy  przed  pierwszym  wykupem,  żeby

mieszkańcy  mogli  skorzystać  z  pełnej  bonifikaty  wcześniej  już  uchwalonej,  a

potem zgubionej.

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  14

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 16

Uchwała Nr XXXII/246/2017

Pkt 8.  zmiany Uchwały Nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23

czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 17

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że Państwowy  Inspektor  Sanitarny  wydał

pozytywną  opinię  o  przedmiotowym  projekcie  uchwały.  Następnie otworzył

dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że nadzór Wojewody zwrócił nam uwagę,

że nie  jest  kompetencją Burmistrza,  żeby w formie decyzji  ustalał  miejsce pod

pojemniki przy drogach, ponieważ nie wszystkie drogi są gminne, w związku z tym

należy  skreślić  ten  zapis,  który  jest  w  przyjętej  uchwale  i  dostosować  ją  do

obowiązującego porządku prawnego.

Radny Tadeusz pudlik powiedział, że w § 1 jest dwa razy napisane „na terenie”,

należałoby jeden zapis „na terenie” wykreślić. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze pytania do przedmiotowego

projektu uchwały?

Głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję

i zapytał o opinię Komisje.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku

Publicznego  Mieczysław  Myrta 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 18

Uchwała Nr XXXII/247/2017

Pkt  9. nadania  nazwy  ulicy  w  mieście  Żarów. Przedmiotowy  projekt  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 19

Przewodniczący Rady  powiedział,  że Komisja ds. Oświaty i Kultury pracowała

nad  tym  projektem  uchwały  i  poprosił  Przewodniczącą  Komisji  panią  Iwonę

Nieradkę o przedstawienie propozycji nazwy ulicy w mieście Żarów.

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

po dogłębnej analizie dokumentów, po analizie umiejscowienia tej ulicy doszliśmy

do wniosku, że nadajemy nazwę ulicy w Żarowie ul. Nadbrzeżna.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział,  że nazwa jak nazwa, ale terenem jest

zainteresowany niemiecki inwestor, może być trudne do wypowiedzenia.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania i zapytał, kto z Państwa radnych

jest  za  nadaniem  nazwy  ulicy  w  mieście  Żarów  ul.  Nadbrzeżna?  W  wyniku

głosowania  przy  12 głosach „za”,  0  „przeciw”  i  2  „wstrzymujących się”  została

nadana ulica Nadbrzeżna w mieście Żarów.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały,  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 20

Uchwała Nr XXXII/248/2017

Pkt 10.  nadania  nazwy ulicy  w mieście  Żarów. Przedmiotowy projekt  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 21

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  zgadza  się  z  opinią  komisji,  że

niewłaściwym jest  nadanie  nazwy  ulicy  już  nadanej.  I  po  konsultacji  z  Panią

mecenas jest przekazana Państwu w formie autopoprawki nowe brzmienie do § 1

do działki, która tej nazwy nie ma. Jest to na wniosek mieszkańców, którzy do tej



pory  mają  adres  ul.  Armii  Krajowej  34,  bez  dojazdu  od  ul.  Armii  Krajowej.

Konsultowałem z nimi kwestię, czy ul. Słowiańska, jest wjazd od ul. Słowiańskiej.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  należy  przegłosować  autopoprawkę

przekazaną  od  Pana  Burmistrza  polegającą  na  tym,  aby  §  1  przedmiotowego

projektu  uchwały  otrzymał  następujące  brzmienie:  „§1.  Ulicy  położonej  w

granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 259/4 obręb 0001 Żarów

nadaje się nazwę ulica Słowiańska.” Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych

jest  za  przyjęciem  omawianej  autopoprawki?  W  wyniku  głosowania  przy  14

głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” przedmiotowa autopoprawka

została przyjęta.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego

projektu uchwały?

Radny Tadeusz  Pudlik powiedział,  aby  zrobić  nowy  plan  miasta  z  nadanymi

nowymi  ulicami  miasta.  Takie  plany  miasta  już  były  i  można  by  było  go

uaktualnić.

Przewodniczący Rady powiedział, że to jest dobry pomysł i należy się nad tym

zastanowić.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy ul. Stumetrówka jest to nazwa nadana, czy

zwyczajowa?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest nazwa ulicy nadana przez Radę

Miejską.

Dalszych  głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję  i  poprosił  Komisję  ds.  Oświaty  i  Kultury  o  przedstawienie  opinii  do

projektu 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  przy  14

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 22

Uchwała Nr XXXII/249/2017

Przewodniczący Rady zarządził 2 min. przerwy i powiedział, że w związku z pracą

zawodową  musi  opuścić  obrady  i  przekazał  dalsze  prowadzenie  sesji

wiceprzewodniczącemu  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  panu  Kazimierzowi



Kozłowskiemu, który poprowadził dalsze posiedzenie obrad. 

IV. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej

w Żarowie za 2016 rok.

Wiceprzewodniczący Rady  powiedział, że przewodniczący stałych komisji Rady

złożyli  sprawozdania  z  działalności  komisji  za  2016  rok  i  zapytał,  czy  każdy

przewodniczący  odczyta  sprawozdanie,  czy  każdy  radny  zapozna  się  ze

sprawozdaniami  i  będą  do  wglądu  w  biurze  rady?  Radna  Barbara  Zatoń

powiedziała,  że  komisja  rewizyjna  zgodnie  ze  Statutem  Gminy  przedstawia

sprawozdanie do dnia 31 marca. 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy radni są za tym, aby sprawozdania były

przedłożone  do  protokołu,  do  zapoznania  się?  W  wyniku  głosowania  przy  13

głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” radni opowiedzieli się za tym,

aby sprawozdania były do zapoznania się dla radnych w biurze rady.

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 23

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. Radna Iwona Nieradka złożyła wniosek od mieszkańców z ul. Dworcowej w

Żarowie o wykonanie oświetlenia ulicznego jednej, albo dwóch lamp w tym rejonie.

Radna złożyła wniosek od mieszkańców na piśmie.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  trzeba  zrobić  analizę,  czy

przedłużenie istniejącego ciągu lamp, czy jakieś solarne.

2. Radny Tadeusz Pudlik złożył wniosek o powołanie komisji doraźnej w związku

ze  zmianami  w  ordynacji  wyborczej,  z  ograniczeniem  kadencji  wójtów,

burmistrzów do 8 lat i wystosować apel-protest w obronie demokracji. To by była

obrona nasza i pana Burmistrza.

Radny Robert Kaśków powiedział, że nie mogło to by być w formie uchwały, nie

ma takich możliwości prawnych. To jest temat wielkiej polityki i w takim temacie



byłbym ostrożny. Nie znamy do końca pomysłów, ani nie wiemy jaki będzie wynik

dyskusji  wewnątrzpartyjnych. Można się nad tym zastanowić,  ale nie w formie

protestu.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że do każdego z nas docierają różne

pomysły  na  różne  projekty  ustaw  w  tym  ordynacji.  Jest  to  kompetencja

Parlamentu,  ustalenie  zasad  i  z  tym  się  trzeba  zgodzić.  Odrębną  rzeczą  jest

działanie prawa wstecz, ale wiem, że w tej kwestii wypowiedział się Związek Miast

Polskich i  zaproponowałbym, aby radny Tadeusz Pudlik wycofał  swój  wniosek,

ściągniemy opinię, czy ten apel ZMP przekażemy Państwu i zobaczymy, co tam

jest.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w zawiązku z tym wycofuje swój wniosek,

pod warunkiem, że zapoznamy się z tym apelem. 

3. Radna Paulina Trafas złożyła interpelację, że drogi polne, dojazdowe do pól,

które idą w las są niszczone np. po wycinkach drzew, które są wywożone z lasu

tymi  drogami  polnymi.  Jest  np.  droga  w  Tarnawie  i  można  nią  wyjechać  w

Imbramowicach i tam teraz są duże dziury, ta droga jest zniszczona. Radna pyta,

czy to jest droga gminna i czy można ją naprawić? W Pożarzysku też jest taka

droga.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  takie  sygnały  należy  zgłaszać  i

rzeczywiście jako właściciel drogi mamy prawo dochodzenia naprawy, ale trudno

jest  dostrzec  z  urzędu  wszystkie  te  drogi.  Zgłaszajcie  te  Państwo  te  rzeczy  i

będziemy występować do tych instytucji, które niszczą, o naprawę.

4. Radna Paulina Trafas  powiedziała, że mieszkańcy wyczytali w internecie, że

będzie  Biogazownia  i  fabryka  „kurczków”,  a  nie  było  żadnych  rozmów  z

mieszkańcami, którzy boją się że będzie im to przeszkadzało.

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  czy będzie ta fabryka, to się okaże.

Jeszcze w poprzedniej kadencji na komisji rzecz była omawiana. Jeżeli chodzi o

kurczaki, to myślę, że z tego nic nie będzie. Teren kupili dawno, a tam nic się nie

dzieje. Biogazownia jest natomiast dwukrotnie ograniczona co do mocy twórczych.

Czy coś z tego będzie też jeszcze nie wiadomo. Ale nic nie było robione po cichu,

było rozpatrywane przez komisję Rady Miejskiej.



5. Radny Robert Kaśków  powiedział,  że  zakończył  się  rok budżetowy i złożył

interpelację w sprawie symulacji wyliczeń nt. basenu, jak to wygląda, jak na tym

wychodzimy,  ile  dopłacamy,  jak  to  wygląda,  jaka  jest  używalność  basenu,  ilu

klientów się „przewinęło”, czy w ogóle nie było takiej przymiarki?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że po pierwszych trzech miesiącach

były robione wyliczenia, myślę, że warto zrobić takie wyliczenia na koniec roku.

Orientacyjnie w tych pierwszych trzech miesiącach basen był w stanie zarobić na

wynagrodzenia  pracowników,  pozostałe  koszty  były  po  stronie  gminy.  Nie

oszukujmy się nie jest to obiekt, który w pełni na siebie zarobi, bo musiałyby być

bilety nie  wiadomo jak drogie,  a  nie  o to chodzi.  Chodzi  o to,  żeby basen był

dostępny  dla  mieszkańców.  Jeśli  chodzi  o  frekwencję  w  pierwszych  trzech

miesiącach była ona rosnąca, średnio było ponad 5 tysięcy miesięcznie. Na koniec

roku można zrobić takie wyliczenia.

6.  Radny  Tadeusz  Pudlik  złożył  interpelację,  aby  przygotować  sprawozdanie

finansowe z Targowiska Miejskiego, po roku działalności. Czy zarabiamy i ile?

7.  Radny  Mariusz  Borowiec złożył  interpelację,  aby  postawić  lampę  na

połączeniu drogi Dębowej w lewo, w kierunku Mrowin.

8. Radna Paulina Trafas  złożyła interpelację,  aby postawić lampę na odcinku

drogi od strony Mrowin do Żarowa. Jest tam na jednym odcinku ciemno.

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

Rady  przeszedł  do  następnego  punktu  porządku  obrad. Przewodniczący  Rady

przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że Burmistrz przekazał sprawozdanie z

wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  za  2016  rok  na  poszczególnych

stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  prowadzonych  przez  jednostkę

samorządu terytorialnego. Sprawozdanie jest do wglądu dla radnych w biurze.

2. Wiceprzewodniczący Rady powiedział,  że Burmistrz przekazał informację o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2016. Informacja jest do

wglądu dla radnych w biurze. 

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 12 stycznia 2017r. 



Wiceprzewodniczący 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

Wiceprzewodniczący obrad powiedział,  że przedmiotowy protokół został przyjęty

przez Radę Miejską w Żarowie.

Ad VII. Zakończenie obrad XXXII 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 26 stycznia

2017  roku,  wypowiadając  formułę:  „Zamykam  XXXII  Sesję  Rady  Miejskiej  w

Żarowie”.

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


