Protokół Nr XXXV/2017
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 30 marca 2017 roku
Rozpoczęcie: godz. 14:00
Zakończenie: godz. 14:15
Ad. I. Otwarcie sesji:
Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny otworzył sesję Rady Miejskiej
w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XXXV 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 Norbert Gałązka.
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 Ryszarda Pawlik oraz
mieszkańców gminy Żarów.
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?
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Przewodniczącego o zwołanie dzisiejszej sesji na prośbę Zarządu Aglomeracji
Wałbrzyskiej, gdyż po odwołaniu się wspólnie miasta Żarów i przede wszystkim
Strzegomia i Świebodzic wniosek został ponownie rozpatrzony. W efekcie nasz
wniosek w ramach udzielenia dotacji na zadanie e-usługi otrzymał najwięcej
punktów, także z wniosku wątpliwego stał się wnioskiem najlepszym. Teraz,

abyśmy mogli już w dalszym ciągu procedować sam wniosek, czyli aby
Aglomeracja Wałbrzyska mogła podpisać umowy z poszczególnymi Burmistrzami
na realizację tego zadania jest konieczność ujednolicenia nazwy tak, żeby nazwa
zadania objęła wszystkie trzy gminy i to jest w zmianach do budżetu. Taką samą
sesję miały lub będą miały Świebodzice i Strzegom, tak aby do końca miesiąca
uregulować i ujednolicić nazwę zadania. Również została przygotowana dla
radnych informacja, co będzie realizowane w ramach tego programu. Jest to
bardzo konkretnie rozpisane i nie powinno być kłopotów z rozszyfrowaniem tej
nazwy, co oznaczają e-usługi.
Pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc Przewodniczący Rady
powiedział, że porządek obrad został niezmieniony.
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
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 XXXV/268/2017
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.
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 XXXV/269/2017
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 7
Radny Tadeusz Pudlik zapytał o sprzedaż dwóch działek nr 302/7 i nr 302/3 w
Mrowinach, czy to działki budowlane i o jakiej powierzchni?
Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że przygotuje informację.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał o nabycie działki położonej w Krukowie, czy to
jest działka na potrzeby Gminy, czy budowlana?
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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 Mariusz Borowiec zwrócił się z prośbą o wycinkę dwóch drzew przed
wejściem do klatki przy ul. Rybackiej 2a w Żarowie.
2. Radna Paulina Trafas zapytała, kiedy zacznie się łatanie dziur na drogach
gminnych?
Burmistrz Miasta Żarów odpowiedział, że podpisana jest umowa z wykonawcą i
teraz sukcesywnie w miejscowościach będą łatane dziury na drogach gminnych.
3. Radny Waldemar Ganczarek złożył interpelacje, że w Bukowie uszkodzona jest
barierka na rzece Tarnawce, to jest droga powiatowa, więc radny poprosił o
interwencję w Powiecie.

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 powiedział, że pojawiła się aplikacja dotycząca
wypełniania oświadczeń majątkowych, w związku z tym można wypełnić
oświadczenie,
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Przewodniczącego Rady do dnia 30.04.2017r.
2. Przewodniczący Rady powiedział, że kolejna sesja Rady Miejskiej zaplanowana
jest na 13.04.2017r.
3. Przewodniczący Rady przekazał, że odbyło się posiedzenie Komisji ds. Oświaty
i Kultury w sprawie analizy uchwały w sprawie odznaczenia „Złoty Dąb”. Te prace
trwają i do kolejnej sesji będą przygotowane materiały przez Komisję ds. Oświaty i
Kultury. Po analizie zastanowimy się, czy zmienimy uchwałę, czy pozostawimy w
takiej formie jaka jest w tej chwili.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy w tym roku będzie chociaż jedna komisja ds.
sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że na ostatniej sesji przekazywał materiał z
Ośrodka Pomocy Społecznej, który należy przeanalizować w ramach tejże komisji.
Przekazał te informacje panu Przewodniczącemu komisji, również w formie sms i
poprosił o zwołanie tej komisji.
Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 16 marca 2017r.
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 VIII. Zakończenie obrad XXXIV 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 30 marca 2017 roku,

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