
Protokół Nr XL/2017

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 27 czerwca 2017 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:20

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w

Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XL 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.

W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Z-ca Burmistrza

Grzegorz Osiecki, Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik oraz mieszkańcy Gminy Żarów.

Przewodniczący Rady przywitał osoby obecne na sesji: radnych, radną Powiatu

Świdnickiego  panią  Urszulę  Ganczarek,  dyrektorów  i  kierowników  jednostek

organizacyjnych Gminy 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  z  radnych  chce  zabrać  głos  w  tym

punkcie? 

Burmistrz Leszek Michalak zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad

projektu  uchwały  w sprawie  nadania  nazwy  ulicy  we  wsi  Łażany,  jest  to  na

wniosek mieszkanki Łażan, która wystąpiła na dzień przed przekazaniem radnym

materiałów na sesję. 

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  zmiany  do  porządku  obrad,

zgłoszonej  przez  pana  Burmistrza,  a  dotyczącej  wprowadzenia  do  porządku

obrad, jako punkt 12 projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi



Łażany. W  wyniku  głosowania  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0

„wstrzymujących się” zmiana do porządku obrad została przyjęta,  ww. projekt

uchwały będzie rozpatrywany jako pkt 12.

Więcej pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc Przewodniczący

Rady przeszedł do głosowania zmienionego  porządku obrad, w wyniku którego

przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” porządek obrad został

przyjęty.

Ad. III. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za

2016 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady powiedział, że Burmistrz Zarządzeniem nr 53/2017 z dnia

28.03.2017r.  przekazał  Radzie  Miejskiej  w  Żarowie  i  Regionalnej  Izbie

Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy

Żarów za 2016 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Żarów, informację o stanie mienia gminy oraz sprawozdania

roczne  z  wykonania  planów  finansowych  samorządowych  instytucji  kultury.

Radni mieli możliwość zapoznania się z ww. dokumentami.

Ad.  IV.  Zapoznanie  się  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we

Wrocławiu  o  przedłożonym przez  Burmistrza  Miasta  Żarów sprawozdaniu

rocznym z wykonania budżetu gminy Żarów za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział,  że w dniu 28 kwietnia 2017r. do

Przewodniczącego Rady  Miejskiej  wpłynęła Uchwała nr III/111/2017 z RIO w

sprawie  opinii  o  przedłożonym  przez  Burmistrza  Miasta  Żarów  sprawozdaniu

rocznym z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2016r. Opinia ta jest pozytywna.

Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Ad. V. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Żarów.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  radni  informację  tą  otrzymali  razem  ze

sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu.  Przedmiotowa  informacja  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Ad. VI. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2016 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że Burmistrz Zarządzeniem nr 97/2017 z dnia



25.05.2017r.  przekazał  Radzie  Miejskiej  w  Żarowie  sprawozdanie  finansowe

Gminy  Żarów  za  2016r.  Radni  odebrali  to  sprawozdanie  i  mieli  możliwość

zapoznania  się  z  nim.  Przedmiotowe  Sprawozdanie  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Ad.  VII.  Zapoznanie  się  ze  stanowiskiem  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2016 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że opinię i wniosek Komisji Rewizyjnej radni

otrzymali  wcześniej  w  materiałach.  Komisja  po  pozytywnym  zaopiniowaniu

wykonania budżetu za 2016 rok zawnioskowała do RIO o udzielenie Burmistrzowi

Miasta  Żarów  absolutorium.  Opinia  i  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  stanowią

załączniki do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7 i 8

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad.  VIII.  Zapoznanie  się  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we

Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi

Miasta Żarów absolutorium.

Opinię RIO przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie i powiedział,

że w dniu 16 .06.2017 r RIO we Wrocławiu przekazała Uchwałę nr III/152/2017r.

w  sprawie  opinii  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  o  udzielenie  absolutorium

Burmistrzowi Miasta Żarów za 2016 r. RIO wydało opinię pozytywną o wniosku

Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Miasta  Żarów

absolutorium. Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

    Załącznik nr 9

Ad. IX. Dyskusja.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad wyżej wymienionymi materiałami i

zapytał, czy radni mają pytania? 

Głosów w dyskusji  nie było,  więc Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego

punktu porządku obrad.                      

Ad X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1.  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z

wykonania budżetu Gminy Żarów za 2016 rok. Projekt przedmiotowej uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 10



Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję.  Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu  w

dyskusji, więc Przewodniczący Rady zapytał komisję o opinię.

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  w  sprawie

zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego wraz  ze  sprawozdaniem z  wykonania

budżetu  Gminy  Żarów  za  2016  rok  została  przyjęta. Przedmiotowa  uchwała

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 11

Uchwała Nr XL/283/2017

Pkt 2.  udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania

budżetu  za  2016  rok.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

  Załącznik nr 12

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  chce

zabrać głos.

Przewodnicząca Klubu „Wspólnota” Iwona Nieradka  przedstawiła stanowisko

klubu w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok.  Radna powiedziała, że radni

Klubu "Wspólnota" pozytywnie opiniują wykonanie budżetu gminy Żarów za 2016

rok:

1. Realizacja dochodów budżetowych w roku 2016 wyniosła ponad 85%, z czego

realizacja  dochodów  bieżących  stanowiła  100% wykonania  planu  rocznego,  a

dochodw majątkowych ponad 19%. Ponadto dochody własne z podatków i opłat

lokalnych zrealizowano w blisko 97%.

2.  Wydatki  zrealizowano  również  w  ponad  85%,  z  tego  wydatki  bieżące

zrealizowano w blisko 95%, a wydatki majątkowe na poziomie około 63%.

3. Gmina na dzień 31 grudnia 2016 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych z

tytułu zakupionych usług, jak i z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych

obligacji.

4.  Na  dzień  31.12.2016r.  relacja  spłat  zobowiązań  i  kosztów  ich  obsługi  do

dochodów  wykonanych  ogółem,  nie  przekroczyła  dopuszczalnego  wskaźnika

spłaty zobowiązań określonego w ustawie o finansach publicznych.

5.  Realizując  zadania  Gminy  w  2016r.  Burmistrz  Leszek  Michalak  należycie



gospodarował  środkami  publicznymi  stosując  zasadę  celowego  i  racjonalnego

wydatkowania środków publicznych.

6.  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w Wałbrzychu  wydała  pozytywną  opinię  o

przedłożonym  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  2016r.,  podobnie  jak  i

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Przedmiotowe stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Załącznik nr 13

Przewodniczący  Rady podziękował  pani  Iwonie  Nieradce  za  przedstawione

stanowisko klubu i zapytał, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji. Więcej głosów

w dyskusji nie było.

Po  zamknięciu  dyskusji  Przewodniczący  obrad  przeszedł  do  głosowania.  W

wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i  0 „wstrzymujących się”

Rada Miejska  w Żarowie  udzieliła  Burmistrzowi  Miasta  Żarów absolutorium z

tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 14

Uchwała Nr XL/284/2017

Burmistrz Leszek Michalak w kilku słowach podziękował radnym za całoroczną

ocenę i udzielone absolutorium i powiedział, że był to pierwszy rok realizacji tak

dużych zadań inwestycyjnych powiązanych ze środkami unijnymi,  min. budowa

basenu jak i modernizacja boiska sportowego. Burmistrz powiedział, że były to

duże wyzwania i podziękował radnym za zrozumienie i obdarzenie go zaufaniem. 

Przewodniczący  Rady  pogratulował  panu  Burmistrzowi  za  udzielone

absolutorium. Do gratulacji przyłączyli się pozostali radni, jak i przybyli na sesję

goście.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił pięciominutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady  wznowił  obrady i przeszedł do następnego

punktu porządku obrad.

Pkt.  3. zatwierdzenia  realizacji  projektu  „Ludzki  potencjał  chcę  więcej”

współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

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  omówił  przedmiotowy  projekt  uchwały

i podziękował,  obecnej na sesji, pani Kierownik za zaangażowanie pracowników

oraz za to, że projekt został przygotowany perfekcyjnie i zespół opieki społecznej

zdobył te niemałe pieniądze.

Przewodniczący  obrad  dodał,  że  Projekt  jest  adresowany  do  20

bezrobotnych  i  biernych  zawodowo  z  terenu  Gminy  Żarów,  zagrożonych

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Będzie realizowany od września tego

roku. Pzyjęcie uchwały jest konieczne, by OPS mógł złożyć komplet dokumentów.

Projekt był omawiany przez radnych na komisji budżetu i gospodarki.

Więcej pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  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  obrad przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały, 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 XL/285/2017

Pkt.  4. emisji  obligacji  komunalnych  oraz  określenia  zasad  ich  zbywania,

nabywania  i  wykupu. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

  Załącznik nr 17

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak  omówił  przedmiotowy  projekt  uchwały  oraz  dwa

kolejne po nim. Burmistrz powiedział, że emisja obligacji pozwoli w przyszłości na

bezpieczne realizowanie inwestycji, które mają być realizowane w naszej gminie.

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały 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  obrad przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu



uchwały, 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 XL/286/2017

Pkt. 5. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 19

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Robert Kaśków powiedział, że ma wątpliwości, ale trzeba zaryzykować i

sięgnąć po te pieniądze,  bo większa byłaby strata, niż ryzyko które ponosimy,

kiedy w to  wchodzimy.  Radny dopytał,  dlaczego wstrzymana jest  sprzedaż  na

Strefie  - czy  ona  wynika  z  tego,  że  rządowi  nie  udało  się  przyjąć  kolejnych

dokumentów, czy to jest może konkurencja powstającej Strefy w Jaworzynie Śl.?

Burmistrz Miasta Żarów odpowiedział na przykładzie zakładu T&P.  To zakład,

który się rozbudowuje. Dyrektor w rozmowie powiedział, że za rok chcą przenosić

produkcję ze Świdnicy do Żarowa i musi być spełniony jeden warunek. Tereny,

które rezerwujemy muszą być objęte Strefą. Podobną sytuację mamy z Invest Park

Dewelopment, który czeka na włączenie  terenu naszej Żarowskiej Strefy oraz na

podpisanie  dokumentów  przez  rząd.  Dla  nas  są  to  wielomilionowe  dochody

planowane  w  budżecie  i  oby  to  nastąpiło.  Wszystkie  sprawy  i  dokumenty  są

dograne czekamy na potwierdzenie poszerzenia. Jest to łącznie około niespełna

20 ha, jeśli chodzi o nasz teren. Jest zainteresowanie tym terenem i nie obawiam

się tutaj Jaworzyny Śl. U nas rozbudową zainteresowane są firmy, w tym  trzecia

firma koreańska. Są to projekty w różnych stadiach realizacji, w każdym jednym

przypadku zdecydowanie dochodowe, docelowe dla naszej gminy.

Radny Robert Kaśków powiedział, że paradoksalnie przez pewien okres może to

dodać nam pieniędzy do budżetu, bo będzie rywalizacja, pensje pójdą do góry,

konkurencja będzie duża, nawet jak się przeniosą od nas do Jaworzyny to i tak

pieniądze  zostaną  u  nas.  Ponato  odpisy  zostaną  u  nas,  ale  będzie  trudniej

zagospodarować dodatkowe tereny, bo będziemy mieli duże zagęszczenie strefowe

w naszej okolicy. Jaworzyny Śl. będzie chyba pierwszą przed nami, jeśli chodzi o

wykup ziemi, bo może być tak, że nam będzie trudniej.



Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  Strefa  w  Jaworzynie  Śl  na  pewno

powstanie,  ale  Strefy  są w  Świebodzicach,  w  Wałbrzychu,  w  Świdnicy,  w

Dzierżoniowie, w Strzegomiu, w Jaworze. Tutaj w okolicy wszędzie pełno jest tych

Stref i ja się nie obawiam, że np. Electrolux przeniesie swoją firmę do Jaworzyny

Śl. Te firmy, które istnieją, to one zostaną. U nas jest bardzo niskie bezrobocie i w

tej chwili naprawdę konkurencja będzie tylko zależała od firm. Firmę, która będzie

się rozmieszczała w Strefie Jaworzyńskiej pewnie nie będzie stać, żeby dodatkow

wchodzić w zwiększone pensje dla pracowników.

Rady Robert Kaśków powiedział, że słyszał już o uzgodnieniach z trzema dużymi

firmami i to tak działa. 

Radny  Tadeusz  Reruch zapytał,  jaka  jest  porównywalna  skala  powierzchni

Jaworzyny Śl. i naszej Strefy?

Burmistrz Miasta Żarów odpowiedział, że Jaworzyna to około 1/5 naszej Strefy.

Więcej  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  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  obrad przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały, 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 XL/287/2017

Pkt  6.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Przedmiotowy

projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 21

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  przedmiotowego  projektu

uchwały,  w wyniku którego  Rada Miejska  w Żarowie  przy  15  głosach „za”,  0



„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” podjęła przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 22

 Uchwała Nr XL/288/2017

Pkt 7.  przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego.  Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 23

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak  omówił projekt niniejszej uchwały i powiedział, że

przy realizacji chodników przy drogach powiatowych są dwie możliwości, jedna

jest  taka,  że  my przekazujemy środki  jako dotację  na Powiaty,  które realizują

swoje własne chodniki, a druga jest taka w uzgodnieniu z Powiatem, ze to Powiat

przekazuje środki do Gminy i realizujemy inwestycję. Przeznaczamy czterokrotnie

więcej środków na ten cel niż Powiat.

Radny  Roman  Konieczny zapytał,  jaka  jest  część  środków  finansowych

przeznaczonych przez Powiat, jeżeli chodzi o te  chodniki realizowane obecnie na

wsiach? 

Burmistrz Miasta Żarów odpowiedział, że 30.000 zł

Radny Roman Konieczny zapytał, a my mniej więcej ile przeznaczymy?

Burmistrz Miasta Żarów odpowiedział, że 120.000 zł.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję

i zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku

Publicznego Mieczysław Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały,  w wyniku którego  Rada Miejska  w Żarowie  przy  15  głosach „za”,  0

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” podjęła przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 24

 Uchwała Nr XL/289/2017

Pkt  8.  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 25

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Sekretarz Sylwia Pawlik  omówiła przedmiotowy projekt uchwały i powiedziała,

że  uchwała  ta  jest  następstwem  zmiany  w  systemie  oświaty  po  włączeniu

Gimnazjum  do  szkoły  podstawowej  nie  mamy  już  jednostki  gimnazjum  i  nie

będzie ona gromadzić dochodów na rachunkach. Obecnie, Gimnazjum zastępuje

się Szkołą Podstawową, która będzie posiadała wydzielony rachunek dochodów.

Gimnazjum jest już tutaj wyłączone.

Pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię

Komisje. 

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki powiedział,  że  Komisja

zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały,  w  wyniku

którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0

„wstrzymujących  się”  podjęła  przedmiotową  uchwałę.  Przedmiotowa  uchwała

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

 Uchwała Nr XL/290/2017

Pkt 9. organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej

jednostek  organizacyjnych  zaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych,  dla

których organem prowadzącym jest Gmina Żarów. Przedmiotowy projekt  uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Sekretarz Sylwia Pawlik  omówiła przedmiotowy projekt uchwały i powiedziała,

że  jest  to  następstwo  zmian  w  ustawie.  Organizacja  od  1  września  będzie

wyglądać to w ten sposób, że Szkoła Podstawowa w Żarowie będzie miała obsługę

finansową  i  administracyjną  wszystkich  naszych  placówek  szkolnych,  a  w

Imbramowicach  będzie  osoba,  która  będzie  wykonywała  obsługę  płacową.  W



przypadku Przedszkola i Żłobka tutaj się nic nie zmienia. Wiąże się to również z

oszczędnościami,  bo księgowa obecnej Szkoły Podstawowej w Żarowie nie będzie

już pracowała w szkole. Teraz jest potrzeba pracy w pełnym wymiarze godzin w

GCKiS.  To  obecnie  bardzo  duża  placówka  i  tu  jest  konieczność  zatrudnienia

księgowej. 

Radny Robert  Kaśków zapytał,  czy   te  działania  rodzą  skutki  kadrowe,  np.

zwolnienia?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik  odpowiedziała,  że  nie.  Dwie  panie  szykują  się  do

odejścia na emeryturę, ale to nie ma związku.  Jest tylko kwestia pani księgowej

szkoły  podstawowej,  która  będzie  miała  cały  etat  w  GCKiS.  W  związku  z

powyższym  żadnych zwolnień w kwestii administracji nie przewidujemy.

Burmistrz Leszek Michalak dodał, że te  informacje wpływają z różnych miejsc z

Polski.  Mówi  się   odnośnie  zwolnień  lub  nie  zatrudniania  nauczycieli.  U  nas

wygląda  to  następująco.  Przez  najbliższe  dwa  lata  wzrasta  ilość  oddziałów,

wzrasta zapotrzebowanie na nauczycieli. Za dwa lata jeden rocznik przejdzie do

Powiatu.  Teoretycznie  wówczas  może  być  problem  z  zapewnieniem  pracy  dla

nauczycieli.   Jeżeli  tylko  nauczyciele  podejmą  wyzwanie,  które  im

zaproponowałem i stworzą programy rozwijające kompetencje uczniów, to jestem

spokojny. Tu można pokusić się o koła zainteresowań, rozwijanie np. kompetencji

kluczowych,  realizowanie  zajęć  np.  dla  uczniów  zdolnych  i  bardzo  zdolnych.

Podobne  zajęcia  z  powodzeniem  realizowali  nasi  nauczyciele  z  programów

unijnych w każdej szkole i one przynosiły wymierne efekty. To za te dwa lata, bez

żadnego  uszczerbku  dla  Gminy,  z  pożytkiem  dla  dzieci,  będzie  możliwość

zagospodarowania wszystkich nauczycieli. Ja stawiam jeden warunek, żeby dzieci

chciały z tego skorzystać.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o uzasadnienie  do projektu uchwały, gdzie jest

napisane  włączenie  Gimnazjum  do  Szkoły  Podstawowej  oraz  o  konsekwencje

reorganizacji szkolnictwa w gminie, zapytał czy to tak jest?

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że to związane jest ze zmianą ustawy i to

jest taki skrót myślowy.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że w tamtym roku pan Burmistrz w związku

z reformą oświaty i redukcji Gimnazjum zapewnił nas, że będzie się starał, będzie

wszystko robił, by nauczyciele nie stracili pracy. To o czym pan dzisiaj mówi, by

nauczyciele  organizowali  zajęcia   np.  kółka  zainteresowań   to  pewnie  dobry



pomysł, ale, czy  nie stracą pracy w najbliższych latach? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli chodzi o najbliższe dwa lata,

to mielibyśmy jedną klasę więcej gimnazjum, która skupiałaby dzieci z Zastruża,

z  Mrowin,  z  Imbramowic.  Liczebnie  byłaby  to  jedna  klasa.  Dzisiaj  mamy trzy

oddziały  zamiast  tego  jednego.  Będziemy  mieć  po  jednym  oddziale  w

Imbramowicach, w Mrowinach i w Zastrużu, czyli statystycznie dojdą nam dwa

oddziały, w związku z czym jest więcej pracy dla nauczycieli. Przez te dwa lata do

momentu wygaszenia rocznika gimnazjum nie ma w ogóle takiego problemu.

Natomiast możemy mieć sytuację, że z pensum 18 godzin nauczyciele będą mogli

otrzymać, np. 10 godz.,  a   na te pozostałe  8,  jeśli  nauczyciele złożą rozsądny

projekt rozwoju wiedzowego, emocjonalnego naszych dzieci, to miejsca pracy będą

uratowane.  Dzisiaj  w  sytuacji,  kiedy   dopłacamy    do  oświaty  10  mln  zł,  a

będziemy musieli   dopłacić  np.  10,2 mln zł,  to  nie  wierzę,  że  Rada Miejska i

Burmistrz nie podejmą takiej decyzji. To jest tylko dla naszych dzieci, to jest tylko

korzyść.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o

opinię Komisje.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział,

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały, 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 28

Uchwała Nr XL/291/2016

Pkt 10.  zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXXIX/300/2013 z dnia

29  sierpnia  2013  roku  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,

których właścicielem jest Gmina Żarów oraz warunków i zasad korzystania z tych

przystanków. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 29

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



przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział,

że w tym projekcie uchwały wprowadzamy jeden przystanek do systemu.

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał,  czy  ten  ostatni  przystanek,  który  został

wybudowany we Wierzbnej, ten na górze, czy ten przystanek będzie do Żarowa,

czy do Świdnicy?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że doszedł nam przystanek na samym

dole Wierzbnej, kiedy się jedzie od Świdnicy w kierunku do Żarowa. Natomiast ten

u  góry  wybudowany  w  oparciu  o  fundusze  sołeckie  jest  przesuniętym

przystankiem, który był naniesiony, ale funkcjonował na skrzyżowaniu dróg.

Więcej  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku

Publicznego Mieczysław Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały, 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 30

Uchwała Nr XL/292/2017

Pkt. 11.  nadania nazwy ulicy we wsi Mrowiny. Przedmiotowy projekt uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  Komisja  analizowała  projekt  uchwały  i

poprosił Przewodniczącą komisji, aby podała zaproponowaną przez komisję nazwę

ulicy.

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

komisja  proponuje  nazwę  „ul.  Łąkowa”.  Nazwa  ulicy  jest  sugestią  właściciela

drogi.

Przewodniczący  Rady dopowiedział,  że  właściciel  złożył  wniosek  o  nadanie



nazwy ul. Łąkowa. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy może to być ul. Lawendowa?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jest  tu  problem,  ponieważ

mielibyśmy uchyloną uchwałę przez Wojewodę, albo w tej chwili  musielibyśmy

przerywać sesję i zapytać właściciela, co on na to.  W przypadku, gdy drogi są z

gruntu prywatnego, z nazwą ulicy powinien zgodzić się właściciel.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za

tym, aby była to ul. Łąkowa i przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 15

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

Przewodniczący Rady poprosił, aby wpisać „ul. Łąkowa”. Przedmiotowa uchwała

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 32

Uchwała Nr XL/293/2017

Pkt.  12.  nadania  nazwy  ulicy  we  wsi  Łażany. Przedmiotowy  projekt  uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 33

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  Komisja  analizowała  projekt  uchwały  i

poprosił Przewodniczącą komisji, aby podała zaproponowaną przez komisję nazwę

ulicy.

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

jest błąd w numerze działki i  zamiast nr 397, powinien być nr 379 ( pomyłka

literowa)  i  należ  to  poprawić.  Przewodnicząca  komisji  powiedziała,  że  komisja

proponuje nazwę „ul. Widokowa”.

Radna  Maria  Tomaszewska zgłosiła  nazwę  ul.  Radosna  i  powiedziała,  że

mieszkańcy, którzy wybudowali tam dom proponują tą nazwę.

Radny  Tadeusz  Reruch powiedział,  że  wczoraj  dosyć  szczegółowo  komisja

omawiała ten projekt uchwały i było wiele zaproponowanych nazw ulicy, nawet

dzwoniliśmy do pani radnej, ale ustaliliśmy nazwę ul. Widokowa.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  tu  właścicielem drogi  jest  gmina,

mieszkaniec wyraża swoje zdanie, oczywiście szanujemy zdanie mieszkańca, ale

pełnia kompetencjia jest po stronie rady.



Przewodniczący  Rady zaproponował,  aby  przegłosować  wniosek  komisji  z

zaproponowaną ul. Widokową. 

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za

tym, aby była to ul. Widokowa i przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy

13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” uchwała została przyjęta.

Przewodniczący  Rady  poprosił,  aby  wpisać  „ul.  Widokowa”.  Przedmiotowa

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 34

Uchwała Nr XL/294/2017

Ad. XI. 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 35

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. XII.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

1.  Radna Zuzanna Urbanik przekazała  interpelację  na piśmie.  Przedmiotowa

interpelacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 36

2. Radny Mariusz Borowiec złożył interpelację, aby wysłać pismo do p. Mazura,

właściciela 3 działek na ul. Kasztanowej w Żarowie, o ich wykoszenie.

3.  Radny Roman Konieczny  przekazał  interpelację  na  piśmie.  Przedmiotowa

interpelacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 37

4.  Radna  Paulina  Trafas  złożyła  interpelację,  że  mieszkańcy  ul.  Stawowej  w

Imbramowicach,  mieszkańcy  proszą  o  zamontowanie  progów  spowalniających,

ponieważ tam samochody jeżdżą bardzo szybko i jest niebezpiecznie.

5.  Radna  Maria  Tomaszewska złożyła  interpelację,  że  na  terenie  domków

jednorodzinnych od strony Kalna nie ma koszy na śmieci. Radna prosi, aby tam

postawić kosze na śmieci.



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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęło pismo od mieszkańca Mrowin

dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców na ul. Szkolnej w Mrowinach, w związku

z przejeżdżaniem ciężarówek z urobkiem ze zbyt dużą prędkością.

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział, że w budżecie jest wpisana kwota pod

tytułem obwodnica Pożarzysko, dokumentacja jest przygotowywana i  do końca

września,  najprawdopodobniej,  jak  co  roku  będzie  ogłoszony  termin  naboru

wniosków. Chodzi o dofinansowanie ze strony Skarbu Państwa dla szczególnie

ważnych dróg. Będziemy ten wniosek składali. Na dzień dzisiejszy samochody z

kruszywem jadą trasą z kopalni Siedimowice, skręcają na Mrowiny, przejeżdżają

ulicą  Szkolną,  jadą  w  kierunku  Tarnawy,  przejeżdżają  przez  Tarnawę,  przez

Imbramowice i  na końcu Imbramowic skręcają na towarową stację  kolejową z

rozładunkiem. Jeśli  uda nam się  uzyskać dofinansowanie i  je  zrealizujemy, to

pozbędziemy się problemu przejazdu ciężarówek przez wsie. To ok 900 metrów

drogi przez pole, która połączy stałą drogę do Siedlimowic, z drogą Siedlimowice-

Pożarzysko. Przekierujemy samochody jadące z kruszywem przez Pożarzysko od

razu na załadunek. Powrót też będzie tą starą drogą bez wjazdu do Siedlimowic.

Wówczas  samochody  od  razu  z  kamieniołomu,  odcinając  przejazd  przez

Imbramowice,  Tarnawę,  Mrowiny będą jechały  na załadunek.  To  jest  pierwszy

zakres, gdyż jak to uruchomimy i ta droga będzie, to będziemy mogli wystąpić do

Starosty Wrocławskiego o likwidację ograniczenia tonażu na starej drodze. Jeśli

dostaniemy tą dotację, to natychmiast idziemy w tym kierunku. 

2. Przewodniczący Rady  powiedział,  że od Wojewody wpłynęło rozstrzygnięcie

nadzorcze,  stwierdzające  nieważność  rozdziału  5.3  załącznika  do  uchwały  nr

XXXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie

przyjęcia  wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem

Gminy  Żarów  na  lata  2017-2021,  we  fragmencie  „wysokość  odszkodowania

ustalana jest na poziomie 3% wartości odtworzeniowej lokali w skali roku”.

3. Przewodniczący Rady  powiedział, że od Komendanta Powiatowego Policji w

Świdnicy  przesłał  na  ręce  pana  Burmistrza  podziękowania  dla  Burmistrza  i

Radnych  Rady  Miejskiej  w  Żarowie.  Przewodniczący  odczytał  podziękowania  i



przekazał wszystkim radnym. 

Wobec  wyczerpania  przedmiotowego  punktu  porządku  obrad  Przewodniczący

Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad.  XIII.  Przyjęcie  protokołu  Nr  XXXVIII/2017  z  sesji  Rady  Miejskiej  w

Żarowie z dnia 18 maja 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 15 głosach

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

Ad.  XIV.  Przyjęcie  protokołu  Nr  XXXIX/2017  z  uroczystej  sesji  Rady

Miejskiej w Żarowie z dnia 26 maja 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 15 głosach

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

Ad XV. Zakończenie obrad XL 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 27 czerwca

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

Żarowie”.

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


