
Protokół Nr XXXVII/2017

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 4 maja 2017 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:00

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXXVII  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 13

radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecni:

1. Waldemar Ganczarek,

2. Robert Kaśków.

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  Pawlika,

przedstawicieli jednostek straży pożarnej z gminy oraz dyrektora GCKiS w Żarowie

pana Tomasza Pietrzyka.

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  złożył  wniosek  o  wprowadzenie  autopoprawki  do

przedmiotowego  projektu  uchwały,  która  pokazuje,  że  zakup  będzie  dotyczył

oprócz programu unijnego, jednego samochodu, a nie dwóch. My dopiero stajemy

do konkursu, też możemy w nim nie przejść. Ta dzisiejsza uchwała pozwala nam

jutro złożyć wniosek do wystartowania w konkursie. To nie jest uchwała, która

mówi  o  tym,  że  kupujemy  samochód,  to  jest  uchwała,  która  upoważnia

Burmistrza  do  złożenia  dokumentów  w  konkursie,  dokumentów  dotyczących

pozyskania  dotacji  z  WFOŚ,  Urzędu  Marszałkowskiego,  niezależne  jest  to  od

Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. 

Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  dwa  wnioski,  które  ewentualnie  przejdą  i

generalnie ile Gmina musiałaby zabezpieczyć środków własnych?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że 796.000 zł.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że to są bardzo duże pieniądze, tym bardziej

że wozy, które mamy nie są takie stare.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  ilość  wniosków  związana  jest  z

pieniędzmi  w  budżecie,  które  są  przewidziane  na  zakupy  samochodów.  Były

przewidziane  na  trzy  samochody,  na  skutek  dwóch  jednoczesnych  zdarzeń,

wzrostu  VATu  z  8  do  23%  oraz  wycofaniu  się  z  dotacji  Ministerstwa  Spraw

Wewnętrznych i Administracji niestety nie mogą to być trzy samochody.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że jest 11 pojazdów pożarniczych w gminie i

zapytał,  ile  kosztuje  utrzymanie  tych  samochodów,  chodzi  o  ubezpieczenia,

przeglądy, jaka to jest kwota?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  udzielona  zostanie  odpowiedź  na

piśmie. Straż pożarna jest wyjątkowym stowarzyszeniem, gdzie strażacy spotykają

się nie raz na dwa tygodnie, tylko wtedy, kiedy jest potrzeba, ratują ludzkie życie i

mienie.  Z  eksploatacji  należy  wyłączyć  dwa  samochody,  a  w  Kalnie  nie  ma



samochodu ze zbiornikiem wodnym, więc dobrze by było żeby tam trafił samochód

ze zbiornikiem wodnym.

Radny Norbert Gałązka zapytał przedstawicieli osp z gminy, jak wygląda sytuacja

w jednostkach, do których miałby pójść ewentualnie ten samochód? 

Przedstawiciele  Gminnych  OSP przedstawili  sytuacje,  jak  to  wygląda  w

gminnych jednostkach, jeżeli chodzi o pojazdy i dopowiedzieli, że ratować można

wszędzie tylko trzeba mieć czym ratować.

Radny Norbert Gałązka zapytał,  czy  w przypadku zakupu tych dwóch wozów

przejdą one do tych OSP, które są w największej potrzebie?

Radny  Tadeusz  Pudlik poprosił  o  taką  samą  informację,  dotyczącą  kosztów

utrzymania  tych  pojazdów  oraz  informację  o  ilości  wyjazdów  w  danych

jednostkach,  w  rozbiciu,  ile  było  do  pożarów,  ile  do  podtopień,  ile  wypadków

drogowych i inne.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że z informacji przedstawionej wynika, że te

pojazdy są stare.

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział,  że  na dziś  ta potrzeba dotyczy trzech

samochodów, w tym jednego z programu unijnego. Jeżeli w tym roku zrealizujemy

dwa,  to  w  przyszłym  roku  będę  się  starał  jeszcze  o  jeden  samochód,  jeżeli

zabezpieczycie Państwo pieniądze w budżecie.

Na  wniosek  radnej  Iwony Nieradki Przewodniczący Rady zarządził  10  minut

przerwy.

Po przerwie  Przewodniczący Rady wznowił  obrady i  przeszedł  do głosowania,

zapytał,  kto  z  radnych  jest  za  tym,  aby  wprowadzić  do  projektu  uchwały

autopoprawkę  zgłoszoną  przez  Burmistrza  Leszka  Michalaka.  W  wyniku

głosowania  przy  10  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  3  „wstrzymujących  się”

autopoprawka została wprowadzona do 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  10

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  3  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5



Uchwała Nr XXXVII/276/2017

Ad. IV. Przedstawienie Protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję

Rewizyjną Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie Barbara Zatoń

odczytała  protokół  z  kontroli  przeprowadzonej  w  GCKiS  w  Żarowie.  Protokół

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Pytań do przedmiotowego protokołu z  kontroli  nie  było,  więc  Przewodniczący

Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. V. 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

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. VII.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

1. Radna Paulina Trafas zapytała, kiedy Powiat zacznie łatać drogi?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przekażemy sprawę. Natomiast u

nas na drogach gminnych, z przeprowadzonych inwentaryzacji wynika, że mamy

około połowy zniszczeń dróg, tych które były w ubiegłym roku. Z drugiej strony,

aby sprzęt mógł wejść do akcji musi być temperatura przynajmniej 15 stopni i nie

może padać deszcz. Jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne natychmiast nasz

sprzęt wejdzie.

2.  Radna  Iwona  Nieradka  zapytała,  czy  urządzenia  na  placach  zabaw  są

konserwowane i czy w ogóle jest to zawsze robione w zimie i jak często?

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  są  konserwowane.  Zależy

gdzie, bo w wielu sytuacjach np. na terenach wiejskich robią to sami mieszkańcy.

Jeżeli chodzi o tereny miejskie, zawsze po sezonie zimowym jest robiony przegląd i

tam, gdzie są wymagane naprawy, są zlecenia konserwacji.

Burmistrz  Leszek  Michalak dodał,  że  tam,  gdzie  są  urządzenia  zniszczone,

zgodnie  z  zapisem  uchwały  budżetowej  dokupowane  są  urządzenia  i  są



zamieniane.

3. Radna Iwona Nieradka zapytała o prace, które są wykonywane na chodniku

przy ul. 1 Maja, z jakiego powodu i jak długo będzie to trwało, bo już to zbyt długo

trwa?

4.  Radna  Iwona  Nieradka powiedziała,  że  trwa  termomodernizacja  budynku

szkoły  podstawowej,  w  przyszłości  na  ul.  Sikorskiego  będzie  droga  rowerowa,

będzie wymieniana w przyszłości też nawierzchnia na ul. Wojska Polskiego, radna

zapytała, czy są jakieś plany związane z budową, czy wykonaniem zatoczki dla

autobusów oraz bezpiecznym wjazdem dla samochodów, którymi rodzice przywożą

dzieci,  wjeżdżają  i  wyjeżdżają,  chodzi  o  miejsce  przy  szkole.  Czy  mógłby  być

zrobiony jakiś  parking,  gdzie  bezpiecznie  można by  było  wywieźć  dzieci  z  tego

miejsca.  Radna  zapytała  czy  będzie  jakaś  wiata  dla  dzieci  oczekujących  na

autobus szkolny?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że aktualnie trwają prace projektowe,

aby  dookreślić  sposób  bezpiecznego  dowozu  dzieci  do  szkoły  podstawowej  i

gimnazjum w Żarowie. 

5. Radny Mieczysław Myrta poprosił, aby zrobić przegląd studzienek burzowych

na terenie Kalna, ponieważ niektóre studzienki zapadają się.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  takie  sprawy  należy  zgłaszać  do

Gminy. Na bieżąco staramy się usuwać te awarie.

6. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że na ul. Kazimierza Wielkiego jest brak

nazwy ulicy, tak samo na ulicy Sportowej, na ul. Armii Krajowej jest jeden znak z

nazwą ulicy,  ale jest  on niewidoczny, ponieważ jest  zasłonięty.  Do końca ulicy

Armii Krajowej nie ma nazwy ulicy. 

7. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że na ul. Kazimierza Wielkiego zapada się

jezdnia między jednym, a drugim kanałem.

8. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że są dziury i nierówności na parkingu przy

ul. Kazimierza Wielkiego. 

9.  Radny  Tadeusz  Pudlik złożył  interpelację  o  remont  jezdni  na  ul.  Wojska

Polskiego, tam gdzie jest stara nawierzchnia, ponieważ jest tam pełno dziur.



10.  Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację, aby pomalować przęsła na boisku

w Żarowie.

11. Radny Tadeusz Pudlik złożył  interpelację,  aby na ul.  Kwiatowej naprawić

nawierzchnię drogi, tam są straszne dziury i nierówności.

12. Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  czy  można  zrobić  zjazd  dla

niepełnosprawnych tam, gdzie jest robiony chodnik na ul. Armii Krajowej, koło

cmentarza Armii Radzieckiej?

13. Radny Roman Konieczny zapytał w sprawie Mrowin. Niedawno była awaria

wody i poprosił, aby w takich sytuacjach, jeżeli to możliwe pan Prezes wodociągów

był przygotowany na to, aby była dostarczona woda. Otrzymałem odpowiedź, że od

awarii nie minęło 72 godziny, dlatego też woda nie będzie dostarczona. Na tym

terenie jest MOW i funkcjonuje stołówka, na której przygotowywane są posiłki dla

ok. 40 wychowanków. Wody nie było prawie 3 dni z półgodzinną przerwą. 

14. Radny Roman Konieczny zapytał, czy po awarii wody w Mrowinach, gdzie

została  rozkopana  droga  i  wystaje  hydrant,  w  najbliższym  czasie  będzie  ten

fragment zaklejony, załatany? 

Radny Tadeusz Pudlik dopytał o drogę w Mrowinach, czy dziury, na drodze, które

zostały pokryte kostką, to już tak zostanie, czy będzie tam położony asfalt?

Przewodniczący Rady powiedział, że od 12 lat ta droga jest, jaka jest. Od pana

Burmistrza  uzyskał  informację,  że  w  momencie,  kiedy  będzie  wymieniana

kanalizacja  w  Mrowinach,  przynajmniej  ten  odcinek  na  ul.  Wojska  Polskiego

będzie również wyrównana droga. Natomiast w tej chwili nie może być położony na

to asfalt, tylko ewentualnie uzupełniony. W tej chwili też to będzie uzupełniane.

Radny Tadeusz Pudlik dopytał, kiedy będzie kanalizacja w Mrowinach?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że na tym odcinku po wielu zabiegach

i  zaangażowaniu  pana  posła  Wojciecha  Murdzka  uzyskaliśmy  zgodę  od

Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  oraz

Ministerstwa Ochrony Środowiska na wykorzystanie oszczędności przetargowych.

Jest to milion złotych z przetargu na budowę kanalizacji w Łażanach. W związku z

tym, że ta decyzja została pomyślnie dla nas podjęta w tej chwili projektant ma

przeprojektować w taki sposób, aby wyodrębnić to odrębne zadanie. Ono będzie



natychmiast  ogłaszane  w przetargu  i  realizowane  w ramach Łażan.  Natomiast

kolejne  elementy  planujemy  najpierw  zrealizować  ze  środków  Narodowego

Funduszu i w pierwszym możliwym naborze włącznie z wioską Kalno uruchomić

realizację pozostałej części.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział radnemu Tadeuszowi Pudlikowi,

że  znak  z  nazwą  ul.  Sportowa  był  dobrze  usytuowany.  Niestety  dwa  lub  trzy

tygodnie temu doszło do wyrwania tego znaku drogowego przez młodych ludzi,

sprawa trafiła na Policję i sprawcy będą odpowiadać za wyrządzoną szkodę.

15.  Radny  Norbert  Gałązka powiedział,  że  na  boisku  w  Żarowie  została

uszkodzona brama wjazdowa i poprosił o naprawę.

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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

przekazał ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. Ocena jest do wglądu

dla radnych w biurze rady oraz poprosił o analizę Komisję ds. Sportu, Zdrowia i

Pomocy Społecznej.

2. Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęło pismo od mieszkańca Żarowa w

sprawie herbu Gminy Żarów.

3. Przewodniczący  Rady poinformował,  że  na  18.05.2017r.  zaplanowana  jest

sesja Rady Miejskiej.

4. Przewodniczący  Rady powiedział,  że  RIO  przekazało  opinię  w  sprawie

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Opinia jest pozytywna.

5. Przewodniczący Rady podziękował radnym obecnym na obchodach z okazji

uroczystości 3 Maja.

Obecny na sesji Dyrektor GCKiS w Żarowie pan Tomasz Pietrzyk zaprosił radnych

na koncert do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 13 kwietnia 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 13 głosach

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

Ad VIII. Zakończenie obrad XXXVII 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 4 maja 2017 roku,

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

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


