Protokół Nr XLI/2017
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 3 sierpnia 2017 roku
Rozpoczęcie: godz. 14:00
Zakończenie: godz. 14:40
Ad. I. Otwarcie sesji:
Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny otworzył sesję Rady Miejskiej
w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XLI 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 Robert Kaśków.
W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Z-ca Burmistrza
Grzegorz Osiecki, Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy Renata
Dawlewicz oraz mieszkańcy Gminy Żarów.
Przewodniczący Rady przywitał osoby obecne na sesji: radnych, radną Powiatu
Świdnickiego panią Urszulę Ganczarek, Sołtysa wsi Pyszczyn oraz mieszkańców
gminy.
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 niezmieniony.
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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
projektu uchwały, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu oraz omówił
projekt uchwały.
Załącznik nr 4
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania autopoprawki. W wyniku głosowania
przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka do
projektu uchwały została przyjęta.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisję.
W zastępstwie Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusza
Borowca, który był nieobecny na posiedzeniu komisji głos zabrała radna Iwona
Nieradka,

która

powiedziała,

że

Komisja

zaopiniowała

pozytywnie

projekt

omawianej uchwały.
Przewodniczący

obrad

przeszedł

do

głosowania

przedmiotowego

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 5
Uchwała Nr XLI/295/2017
Pkt 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Przedmiotowy
projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 6
Burmistrz Leszek Michalak złożył wniosek o wprowadzenie autopoprawki do
projektu uchwały, która jest konsekwencją przyjętej wcześniej autopoprawki do
zmian do budżetu. Autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
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przedmiotowego projektu uchwały?
Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania autopoprawki. W wyniku głosowania
przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka do
projektu uchwały została przyjęta.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisję.
W zastępstwie Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusza
Borowca, który był nieobecny na posiedzeniu komisji głos zabrała radna Iwona
Nieradka,

która

powiedziała,

że

Komisja

zaopiniowała

pozytywnie

projekt

omawianej uchwały.
Przewodniczący

Rady

przeszedł

do

głosowania

przedmiotowego

projektu

uchwały, w wyniku którego Rada Miejska w Żarowie przy 14 głosach „za”, 0
„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” podjęła przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8
Uchwała Nr XLI/296/2017
Pkt 3. zmiany uchwały nr XL/291/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27
czerwca

2017r.

w

sprawie

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 9
Sekretarz Sylwia Pawlik omówiła przedmiotowy projekt uchwały i powiedziała, że
z Nadzoru Wojewody przekazano informację, że uchwała ta nie jest prawem
miejscowym i należy wprowadzić zapis, że wchodzi w życie z dniem określonym
przez uchwałodawcę. Wejdzie ona w życie od 01.09.2017r., zamiast od momentu
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o opinię
Komisję.
W zastępstwie Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusza
Borowca, który był nieobecny na posiedzeniu komisji głos zabrała radna Iwona
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Nieradka,

która

powiedziała,

że

Komisja

zaopiniowała

pozytywnie

projekt

omawianej uchwały.
Przewodniczący

Rady

przeszedł

do

głosowania

przedmiotowego

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 10
Uchwała Nr XLI/297/2017
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 11
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy Zarządzenie nr 110/2017 i 123/2017 to ten
sam temat?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to są uaktualnienia zmian
kadrowych, chodzi o podpisy osób uprawnionych do podpisywania dokumentów
księgowych.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał o Zarządzenie nr 129, czy tu chodzi o okres
urlopowy?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak, było to powierzenie zastępcy
Burmistrza obowiązków na czas urlopu.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, o sprzedanie w Wierzbnej 4 działek, czy to są
działki budowlane, czy na poprawienie warunków?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to działki budowlane, kolejne
sprzedajemy, mieliśmy około 18 działek. One są sukcesywnie sprzedawane i
ogłaszane nowe przetargi.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zakupiony zestaw komputerowy dla Jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej, czy to jest im potrzebne, czy ta
jednostka nie miała zestawu?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że środki z Krajowego Systemu są
przyporządkowane jednostce i jednostka wskazuje sposób wydatkowania.
Radny Waldemar Ganczarek zapytał, czy to jest zakupione z budżetu gminy, czy
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z własnego budżetu?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że każdego roku po rozliczeniu
wyjazdów następuje określenie przez jednostki zapotrzebowania sprzętowego.
Jednostka złożyła zapotrzebowanie na komputer, aby usprawnić komunikowanie
się z Krajowym Systemem. W związku z tym sprzęt został zakupiony.
Radny Tadeusz Reruch zapytał o drogę między ul. Górniczą, a Wiejską. W
pierwszej uchwale było zwiększenie wydatków na dokumentację projektową. Co to
będzie za droga?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jak jedziemy ul. Piastowską do ul.
Górniczej, to ta droga na wprost pozwoli na przejechanie do ul. Wiejskiej i od razu
do miasta. Są to tereny Agencji Nieruchomości Rolnych i Skarbu Państwa, które
w drodze specustawy po wykonaniu dokumentacji będziemy chcieli przejąć
nieodpłatnie.
Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy ul. Wiejska nie będzie pozbawiona
chodnika?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie może być pozbawiona,
ponieważ jest objęta dotacją.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał, ile kosztował zakupiony do jednostki OSP w
Wierzbnej laptop?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ok. 2.500 zł razem z drukarką.
Radny Waldemar Ganczarek powiedział, że powinien być taki zestaw zakupiony
dla wszystkich jednostek gminnych.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli wszystkie jednostki będą
zapotrzebowały to tak.
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. V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
1. Radna Maria Tomaszewska ponowiła interpelację w sprawie ekranów w
Łażanach od strony ul. Sportowej, które miały być zamontowane i do dzisiaj ich
nie ma.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zostanie wysłane pismo do Powiatu
w sprawie zbadania zasadności umieszczenia tych ekranów.
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2. Radna Iwona Nieradka złożyła interpelację w sprawie częstotliwości zamykania
przejazdów kolejowych w Żarowie, aby wyjaśnić w Gazecie Żarowskiej dlaczego jest
to tak często zamykane i na dłuższy czas.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że spróbujemy wyjaśnić tą sprawę.
3. Radny Norbert Gałązka złożył interpelację w imieniu mieszkańców domków
jednorodzinnych w sprawie dłuższego otwarcia punktu przyjmowania odpadów
komunalnych u pana Koniecznego w sobotę, aby był on otwarty przynajmniej do
godz. 14:00. Chodzi o wywóz skoszonej trawy.
4. Radny Norbert Gałązka złożył interpelację w sprawie nowo wybudowanego
parkingu przy wjeździe do Żarowa, samochody stają tam na chodniku i
wyjeżdżający od strony Organiki nic nie widzą, a dodatkowo jest tam przejście dla
pieszych. Radny prosi o interwencję w sprawie.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tą sugestię przekażemy przede
wszystkim

na

Policję,

natomiast

nowe

oznakowanie

będzie

połączone

z

wykonaniem ścieżki rowerowej, bo na tej długości ma być wykonana ścieżka
rowerowa.
5. Radny Norbert Gałązka złożył interpelację w sprawie ulicy Krzywoustego, gdzie
Spółdzielnia chce przekazać kwotę od 25.000 zł do 30.000 zł na wsparcie budowy
chodnika, tam gdzie do tej pory są płyty.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że do tej pory nic w sprawie nie wie,
natomiast zawsze chętnie wszystkie pieniądze na infrastrukturę chodnikową
przyjmiemy.
6. Radny Norbert Gałązka złożył interpelację w sprawie problemu mieszkańców z
ul. Cembrowskiego i Stumetrówki ze składem opału w Żarowie. Mieszkańcy
twierdzą, że tam jest przywożony węgiel specjalnie wieczorem i rozładowywany też
wieczorem, żeby było głośno, pyli się w stronę domów. Radny powiedział, aby
napisać do Powiatu, aby zainteresowali się tą sprawą.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, aby radny przekazał mieszkańcom
informację, że jeżeli dalej taka sytuacja będzie miała miejsce i jest to między
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godziną 22:00, a 6:00 rano, to należy dzwonić na Policję, bo to jest okres ciszy
nocnej. Natomiast jeżeli wcześniej, to przedsiębiorca ma prawo działać. W ślad za
interwencją zwrócimy się do właściciela, aby rozważył podwyższenie ogrodzenia.
7. Radny Norbert Gałązka złożył interpelację w sprawie zakupu podkoszarki na
boisko w Żarowie, ponieważ ta co jest psuje się notorycznie.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że ta podkoszarka była ostatnio
uszkodzona i oddana do serwisu bodajże w maju i od maja nikt nic nie mówił, że
coś jest z nią nie tak. Jeżeli jest to proste do naprawy, to będziemy ją naprawić.
Natomiast nowa jest bardzo droga.
8. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że koło byłej Silesi jest plac, może właściciel
sprzedałby ten teren.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ten temat już został zgłoszony
właścicielowi i spróbujemy to przejąć za jakieś zadłużenie.
9. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy tegoroczne rekolekcje dla gimnazjum
odbywały się w GCKiS w Żarowie?
Przewodniczący Rady odpowiedział, że to są ustalenia między Dyrekcją a
Księdzem, a nie Burmistrzem.
Radna

Iwona

Nieradka

odpowiedziała,

że

rekolekcje

szkoły

podstawowej

odbywały się w kościele, to pewnie też i gimnazjum.
10. Radny Waldemar Ganczarek złożył interpelację, że w Bukowie koło mostu
zerwana

jest

linia

napowietrzna

telefoniczna,

prace

wykonywała

firma

telekomunikacyjna, brak jest słupa koło mostu i ta linia wisi. Radny zwrócił się z
prośbą, aby zgłosić do tej firmy, żeby to naprawili.
11. Radny Waldemar Ganczarek zapytał, kiedy będą czyszczone rowy w
Bukowie, te przy drodze powiatowej?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wystąpimy z pismem do Powiatu w
tej sprawie.
Przewodniczący Rady powiedział, że ostatnio widział, jak w Wierzbnej były
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czyszczone rowy przez Powiat, to na pewno też dojdą do Bukowa. W Mrowinach
też jest ten problem, jeżeli chodzi o Powiat.
Więcej interpelacji, wniosków i zapytań radnych nie było, więc Przewodniczący
Rady przeszedł do spraw organizacyjnych i powiedział, że we wrześniu w dniach
21-23.09.2017r. odbędzie się szkolenie i poprosił radnych o zarezerwowanie
terminu.
Wobec wyczerpania przedmiotowego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XL/2017 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z
dnia 27 czerwca 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 VII. Zakończenie obrad XLI 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 3 sierpnia 2017 roku,
wypowiadając formułę: „Zamykam XLI Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

…......................................
Protokołowała:

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