
Protokół Nr XLV/2017

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 23 listopada 2017 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:30

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XLV  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, Sekretarz Sylwia

Pawlik, Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.

Przewodniczący Rady przywitał osoby obecne na sesji: włodarzy, radnych, Radną

powiatu Świdnickiego Urszulę Ganczarek 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? 

Pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc  Przewodniczący Rady

powiedział,  że  porządek obrad został  przyjęty i  przeszedł  do kolejnego punktu

porządku obrad.

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  dwóch
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autopoprawek. Pierwsza autopoprawka wynika z usunięcia kolizji infrastruktury,

z  azbestową  i  żeliwną  siecią  wodociągową,  w  rejonie  skrzyżowania  ulic  Armii

Krajowej,  Dworcowej,  Mickiewicza  i  Krasińskiego  w  Żarowie.  W  tej  chwili  są

realizowane prace związane z budową ronda. Nasze wodociągi dokonały wymiany

sieci na obszarze ulic przed Dworcem i związane z Dworcem i dalej nie są już w

stanie finansowo dociągnąć tej wymiany. W tej chwili jest jeszcze szacowany koszt.

Na ten moment z budżetu jesteśmy w stanie przeznaczyć 60.000 zł na zlecenie

wodociągom wykonania tej pracy i należy dopisać w tym punkcie etap I. Może to

być niewystarczająca kwota, może ona urosnąć nawet do 150.000 zł. Zmniejszamy

z realizacji ul. Łokietka, bo taniej wyszedł przetarg, niż zakładaliśmy.

Radny Robert Kaśków zapytał, ile kosztuje ul. Łokietka?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  300.000 zł,  przewidywaliśmy,  że

może urosnąć do 400.000 zł.

Radny  Robert  Kaśków zapytał,  o  infrastrukturę  azbestową  w  gminie,  gdzie

jeszcze może być azbestówka?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  sukcesywnie  wymieniane  są

wszystkie rury i na dzień dzisiejszy wiedza wynika z fizycznego odsłonięcia rur.

Teoretycznie rury azbestowe mogą być w kilku miejscach w gminie. Azbestowe

rury  są  na  pewno jeszcze  w Mrowinach,  na  niektórych ulicach  i  sukcesywnie

będziemy je również wymieniali.

Radny  Tadeusz  Reruch  zapytał  o  zwiększenie  planu  wydatków  na  wynajem

sprzętu do dróg gminnych, czy my osobno płacimy za wynajem sprzętu?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  sołtysi  zgłaszają  nam  czasem

potrzebę  podesłania  równiarki  i  dlatego  realizujemy te  zamówienia  i  dowozimy

sprzęt, to jest według zgłaszanych potrzeb.

Radny Robert Kaśków zapytał o duży deficyt budżetu, czy to nie stanowi dla nas

problemu finansowego? 

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  na  pokrycie  tego  deficytu

wyemitujemy  obligacje  i  sukcesywnie  je  uruchamiamy.  Jest  to  na  potrzeby

inwestycyjne,  na  wkład  w  projektach  unijnych,  bo  to  jest  deficyt  na  wydatki

inwestycyjne.  Nie  może  być  to  deficyt  na  wydatki  bieżące,  więc  cały  niedobór

środków łączy się z wydatkami inwestycyjnymi.  

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział,  że na łączonym posiedzeniu komisji
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Rady było to omawiane i wyjaśniane, pokazując potrzeby i zaciąganie zobowiązań

z tego tytułu. Raz na pół roku pokazuję Państwu te potrzeby i zwracam się do

Państwa  z  zapytaniem,  czy  idziemy  w  tym  kierunku,  czy  nie  idziemy  w  tym

kierunku? Dzisiaj te środki unijne są, a za chwilę ich nie będzie. Dobrze jest z

nich korzystać.

Radny  Robert  Kaśków  powiedział,  że  nie  ma  wątpliwości  i  popiera  plany

inwestycyjne Burmistrza, ale widzi duże kwoty i  wie jakie są realia Żarowskie.

Warto  się  zastanowić  i  zawsze  warto  o  tym myśleć,  bo  tu  wspólnie  ponosimy

odpowiedzialność za to wszystko co się będzie działo, także w kolejnych latach.

Lepiej dwa razy zapytać, niż potem zbłądzić chociaż raz.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  pierwszej  autopoprawki,  w

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

autopoprawka została przyjęta. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Przewodniczący  Rady  oddał  głos  Burmistrzowi,  który  zawnioskował  o

wprowadzenie  drugiej  autopoprawki  i  powiedział,  że  podczas  połączonego

posiedzenia  komisji  Rady  Przewodniczący  Komisji  Sportu  zwrócił  uwagę  na

niezasadność wycofania środków związanych z  zabezpieczeniem obrzeża boiska

sportowego w Żarowie, na którym doszło do wypadku, o czym nie wiedziałem, stąd

też zwracam się do Państwa o zmianę i zwiększenie o 21.000 zł.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, co tam będzie robione na stadionie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że kostka ułożona przy murawie.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał,  czy tam nie można by było zrobić ogrodzenia,

ponieważ teraz jest przestrzeń między tym boiskiem, a boiskiem sztucznym.

Przewodniczący Rady powiedział, że najpierw należy położyć kostkę. 

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania drugiej autopoprawki, w wyniku

którego, przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka

została  przyjęta.  Przedmiotowa  autopoprawka stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 5

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

przedmiotowego projektu uchwały?
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Radny Tadeusz Pudlik zapytał o wyprawkę szkolną, czy dostaliśmy środki, czy

ich brakło?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że Ministerstwo dołożyło środki.

Radny Robert Kaśków zapytał, czy dużo dokładamy do subwencji oświatowej? 

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że około 50%. Informacje przedstawimy

na piśmie z ostatnich 3 lat.

Radny Tadeusz Pudlik poprosił też o tą informację. Radny zapytał o zwiększenie

planu dla ZWiK o 18.000 zł, z czego to wynika?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że radni podjęli w styczniu uchwałę o

zastosowaniu  dopłat.  Wodociągi  w  związku  z  realizowanymi  przez  nas

inwestycjami,  wydzierżawiają  od  nas  sieci.  Za  sieci  odprowadzają  do  gminy

podatek. Wodociągi mają obowiązek wliczenia wszystkich kosztów do ceny wody i

ścieków odpowiednio klasyfikując te ceny przy kanalizacji i zapewnieniu wody. Z

tego powodu, że te wpływy do budżetu wchodzą, to zaproponowałem Państwu i

Państwo  radni  podjęliście  uchwałę  o  sfinansowaniu  różnicy  pomiędzy  ceną

dotychczasową wody, a zwyżką ceny która by nastąpiła. Dzięki temu taryfy nie

wzrosły.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał odnośnie budowy boksu na odpady komunalne

Targowiska Miejskiego, czy to jest zalecenie Sanepidu? W którym miejscu będzie

to usytuowane?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  to  chodzi  o  śmieci  komunalne,

niesegregowane. Będzie to usytuowane z tyłu Targowiska.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  odnośnie  kosztu  wynagrodzeń  osobowych  i

pochodnych  od  wynagrodzeń,  czy  mamy  mniej  pracowników,  czy  to  było

przeszacowane?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że gmina jest pracodawcą dla kilkuset

osób.  Każdy  z  dyrektorów  i  kierowników  ma  obowiązek  w  miarę  możliwości

przewidzieć zdarzenia  losowe,  tj.  zastępstwa,  urlopy chorobowe,  macierzyńskie.

Nie do końca można przewidzieć całoroczne funkcjonowanie placówki. Różnice są

nieuniknione przy tak dużym zakładzie pracy. To jest urealnienie planu.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o oświetlenie świąteczne, czy będzie na końcu ul.

A. Krajowej?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  w  tym  roku  jest  zaplanowane
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częściowo  i  będzie  nowe  oświetlenie  na  terenie  miasta.  Chcieliśmy  więcej,  ale

możliwości finansowe są, jakie są. To które było do tej pory zostanie sprawdzone

pod  względem  przydatności  technicznej.  To  co  zostanie  będziemy  starali  się

rozdysponować  po  innych  miejscowościach.  Myśleliśmy  o  tym,  aby  całościowo

wymienić, ale to jest duża kwota, więc będziemy sukcesywnie wymieniać. 

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 6

Uchwała Nr XLV/314/2017

Pkt  2.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Przedmiotowy

projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Burmistrz Leszek Michalak zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki, która

jest konsekwencją wprowadzonych autopoprawek do zmian do budżetu.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania autopoprawki, w wyniku którego,

przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka została

przyjęta. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

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 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
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Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 9

 Uchwała Nr XLV/315/2017

Pkt 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przedmiotowy

projekt  uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  jeśli  ktoś  ma  prywatną  działalność  i  ma

kawałek  gruntu,  a  na  nim  posadowiony  budynek  i  płaci  tylko  podatek  od

nieruchomości  od  budynku,  a  już  od  gruntu  na  którym prowadzi  działalność

gospodarczą nie, to powinno być jakieś uzasadnienie, np. ująć na gruntach, na

których prowadzi się działalność gospodarczą.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że stosujemy stawkę ministerialną w

tym zakresie dopuszczalną, nie ma żadnej innej. Nie wolno Radzie przyjąć wyższej

stawki niż ministerialna. Rada ma prawo do zniżek, a nie do zwyżek. Burmistrz

ma prawo w indywidualnych zwolnień w uzasadnionych przypadkach, tam gdzie

trzeba pomóc. 

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący

obrad 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 przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

Uchwała Nr XLV/316/2017

Pkt  4.  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych.

Przedmiotowy projekt  uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

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

przedmiotowego projektu uchwały?
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Radny  Robert  Kaśków  zwrócił  się  z  zapytaniem  do  radnego  Waldemara

Ganczarka,  jako  do  osoby  która  ma  rozeznanie  branżowe,  co  myśli  o  tych

stawkach?

Radny  Waldemar  Ganczarek odpowiedział,  że  tu  niewiele  się  zmieniło  w

stosunku do ubiegłego roku.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że 

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad 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 przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 13

Uchwała Nr XLV/317/2017

Pkt  5.  częstotliwości,  terminu  i  trybu  uiszczania  opłat  za  gospodarowanie

odpadami komunalnymi. Przedmiotowy projekt  uchwały stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  w dniu  2.11.2017  do  Przewodniczącego

Rady  Miejskiej  wpłynęło  wystąpienie  od  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony

Środowiska,  w  którym przedstawiono  informację  o  ustaleniach kontroli  Gminy

Żarów przeprowadzonej od 19 do 26 października 2017r.,  po której stwierdzono,

że  Uchwała  nr  XXVIII/207/2012  r  w  sprawie  częstotliwości,  terminu  i  trybu

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi utraciła moc z dniem

1 sierpnia 2016 r. W związku z powyższym przedkładany jest projekt uchwały, do

rozpatrzenia.  Przewodniczący  Rady  dopowiedział,  że  powiadomił  pisemnie

Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska,  że  ta  uchwała  będzie

przedmiotem obrad na dzisiejszej sesji i po uchwaleniu będzie wysłana. 

Następnie  Przewodniczący obrad otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  radni  mają

pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Robert Kaśków zapytał, czy my zapomnieliśmy podjąć uchwałę?
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Burmistrz Leszek Michalak  powiedział, że w trybie nadzoru Wojewody w lipcu

2016 roku wprowadziliśmy zmiany wskazane przez Wojewodę, WIOŚ doszukał się

jeszcze jednej koniecznej zmiany, stąd to jest ta druga zmiana.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad 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 przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 15

Uchwała Nr XLV/318/2017

Pkt  6. współdziałania  Gminy  Żarów  z  jednostkami  samorządu  terytorialnego,

Sygnatariuszami  Deklaracji  Aglomeracji  Wałbrzyskiej,  przy  opracowaniu

aktualizacji „Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2020r.”.

Przedmiotowy projekt  uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Robert Kaśków zapytał,  skąd wynika ta potrzeba aktualizacji,  przecież

niedawno podejmowaliśmy taką uchwałę?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że wynika ze strategii, która jest do

2020r. z wydłużeniem do 2030r., po to aby móc skorzystać ze środków unijnych w

kolejnym rozdaniu.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, jaki to koszt, czy to 7400 zł?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nasza część w przypadku wielkości

gminy od 10000 do 50000 mieszkańców jest taką kwotą.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący

obrad 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
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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 17

Uchwała Nr XLV/319/2017

Pkt  7. stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły

Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.

UNICEF w Imbramowicach. Przedmiotowy projekt  uchwały stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że ten projekt, jak i dwa następne dotyczą

tego  samego,  czyli  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły

Podstawowej  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową.  Od  1  września  funkcjonuje

ośmioletnia szkoła podstawowa, stało się to na mocy przepisów wprowadzających

prawo  oświatowe.  Gminy  dostały  czas  do  30  listopada,  aby  stwierdzić

przekształcenie  tych  placówek.  Gmina  ustala  obwód  i  ta  uchwała  jest  aktem

założycielskim tej ośmioletniej Szkoły Podstawowej. Stało się to z mocy prawa od 1

września i to dotyczy wszystkich naszych trzech placówek szkół podstawowych.

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury  Iwona Nieradka 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 ( w trakcie procedowania przedmiotowego projektu

uchwały  wyszedł  radny  Norbert  Gałązka).  Przedmiotowa  uchwała  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 19

Uchwała Nr XLV/320/2017

Radny Norbert Gałązka powrócił na obrady.

Pkt  8. stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły
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Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.

Anny Jenke w Mrowinach. Przedmiotowy projekt  uchwały stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury  Iwona Nieradka powiedziała,  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 21

Uchwała Nr XLV/321/2017

Pkt  9. stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły

Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową

im. Jana Brzechwy w Żarowie. Przedmiotowy projekt  uchwały stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury  Iwona Nieradka powiedziała,  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 23

Uchwała Nr XLV/322/2017
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Pkt  10. rocznego  programu  współpracy  Gminy  Żarów  z  organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na 2018 rok. Przedmiotowy projekt   uchwały stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 24

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Norbert Gałązka

powiedział, 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 1 „wstrzymującym

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 25

Uchwała Nr XLV/323/2017

Pkt 11. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarów na

lata 2018 – 2020. Przedmiotowy projekt  uchwały stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 26

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisje.

Przewodniczący Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Norbert Gałązka

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  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.
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       Załącznik nr 27

Uchwała Nr XLV/324/2017

Pkt 12.  przyjęcia „Planu urządzeniowo – rolnego Gminy Żarów”. Przedmiotowy

projekt  uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Burmistrz Leszek Michalak złożył wniosek o wprowadzenie autopoprawki, która

polega na dopisaniu w tabeli dróg, które zostały wskazane przez radnych.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania autopoprawki,  zgłoszonej  przez

Burmistrza,  w  wyniku  którego  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0

„wstrzymujących się” autopoprawka została przyjęta. Przedmiotowa autopoprawka

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 29

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Rolnictwa  Waldemar  Ganczarek 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 XLV/325/2017

Pkt 13. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego  gminy  Żarów  i  miejscowych  planów  zagospodarowania

przestrzennego. 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?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący obrad

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

12



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 32

Uchwała Nr XLV/326/2017

Pkt  14.  przystąpienia  do  sporządzenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. 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?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  rozpoczęły  się  już  spotkania  z

mieszkańcami,  na  których  informuje  o  planach  urządzeniwo  –  rolnych,  w

kontekście możliwości przystąpienia do scalania gruntów z informacją o drogach i

na czym to wszystko polega, jak również z informacją o tempie prac, w szczegółach

związanych z przystąpieniem do studium zagospodarowania przestrzennego.

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 34

Uchwała Nr XLV/327/2017

Ad. IV.  Przedstawienie Protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję

Rewizyjną Rady Miejskiej w Żarowie.
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Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń przedstawiła  protokół  z

kontroli, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 35

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  ktoś  chce  zabrać  głos  w  sprawie

przedmiotowego protokołu.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał na czyj wniosek była przeprowadzona kontrola?

Przewodniczący Rady odpowiedział,  że  kontrola była wpisana do planu pracy

Komisji Rewizyjnej na ten rok, który był przyjęty przez radnych uchwałą.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  w  protokole  jest  napisane,  że

kontrolowanym podmiotem jest Pan Burmistrz i Prezes klubu.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  Burmistrz  udziela  dotacji,  a

kontrolowany jest pracownik merytoryczny to pod tym kątem jest ten zapis.

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 36

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał  odnośnie  Zarządzenia  nr  164/2017,  kto kupił

Jelcza strażackiego i za ile? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przygotuje informacje.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał  odnośnie  Zarządzenia  nr  169/2017 w sprawie

nieodpłatnego  przyjęcia  do  zasobu  Gminy  Żarów  zabudowanej  nieruchomości

gruntowej położonej na terenie wsi Mrowiny.

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  Burmistrz  na  terenie  gminy  ma

prawo do pierwokupu, z reguły nie stosujemy, chyba że jest istotny powód, żeby

było inaczej, co się nieraz zdarza.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał odnośnie Zarządzenia nr 178 w sprawie powołania

Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska urzędnicze

ds. dróg i kasjera.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest wiele inwestycji, a grupą 4 osób

nie  obrobimy  wszystkiego,  stąd  jesteśmy na  etapie  rozmów,  aby  wyłonić  taką

osobę.
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Sekretarz Sylwia Pawlik dopowiedziała, że jeśli chodzi o kasjera to pani kasjerka

przeszła na zasłużoną emeryturę.

Radny  Tadeusz  Pudlik zwrócił  uwagę  na  pkt.  10  str.  3  dotyczący  referatu

nieruchomości i gospodarki przestrzennej.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  tak  jak  się  zobowiązał  wobec

mieszkańców wszystkich 4 miejscowości stosuje wszelkie możliwe, dopuszczalne

prawem opóźnienia w zakresie kopalni, bo taka jest prośba mieszkańców. To jest

jedna z wyjątkowych sytuacji, jak mówimy o dużej szkodliwości i  potencjalnym

zagrożeniu. W chwili obecnej Profesor Wirth podjął działania w zakresie ochrony

zabytków w miejscowości Pożarzysko, być może to jeszcze pomoże.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał odnośnie przygotowania materiałów do kalendarza

gminnego na 2018 rok, czy możemy liczyć na plan miasta Żarowa, jako wkładka

do kalendarza, chodzi o nowe drogi, ulice, które powstały.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jeżeli  zdążymy,  bo  to  musi  być

dobrze opracowane.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik dopowiedziała,  że  to  nie  jest  kalendarium,  tylko

kalendarz. A kalendarium będzie na styczeń, czyli tu będzie można rozpatrzyć.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  odnośnie  wymierzenia  kary  administracyjnej

pieniężnej  za  zniszczenie  drzew  przy  drodze  powiatowej  na  trasie  Łażany  –

Mikoszowa, czy to się zakończyło, jaka jest kara i czy płacą?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  my  w  tej  chwili  prowadzimy

postępowanie  administracyjne,  wszczęliśmy  postępowanie.  W  tej  chwili  strony

zostały  powiadomione,  została  wystawiona  decyzja  i  oni  się  odwołują,  próbują

nam wskazać na błędy w postępowaniu. Będziemy czekać na rozstrzygnięcie, oni

zniszczyli ponad 50% korony, więc tutaj są procedury.

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. Radny Norbert Gałązka  wspomniał  odnośnie  boiska w Żarowie.  Dobrze,  że

będzie tam wyłożona kostka, bo będzie można wymienić żarówki w lampach. Teraz

nie ma jak tam wjechać, bo nie można wjechać ciężkim sprzętem. Z najwyższej

drabiny też nie można ich wymienić, nie ma tam na razie dojścia, a światło jest
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potrzebne..

2. Radna Maria Tomaszewska zwróciła się z prośbą o zamontowanie wiaty na

drugim  przystanku  w  Łażanach  koło  kościoła,  a  na  pierwszej  wiacie  radna

poprosiła o założenie dwóch szyb, ponieważ te które były są wybite i tam wieje.

3. Radny Waldemar Ganczarek zwrócił się z prośbą, aby doświetlić przystanek w

Bukowie, ponieważ tam jest ciemno.

4. Radny Tadeusz Pudlik  zwrócił się z prośbą, aby zwrócić uwagę Dyrektorom

Szkoły  podstawowej  i  GCKiS  w  Żarowie,  aby  pracownicy  nie  parkowali  na

parkingu  obok  basenu.  Jest  parking  z  tyłu  basenu  i  on  jest  pusty,  wszyscy

parkują  z  przodu i  również  na ul.  K.  Wielkiego,  a  mieszkańcy  nie  mają  gdzie

zaparkować. 

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  po  komisji  ta  uwaga  została

skierowana do Dyrektorów. Jednak pani dyrektor szkoły podstawowej powiedziała,

że będzie to trudne z racji na fakt, że nauczyciele muszą się szybko, na przerwie,

przemieścić do drugiego budynku szkoły na inne lekcje, a to jest za przejazdem

kolejowym. To jest wyjątkowa sytuacja. 

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że może trzeba bardziej opisać ten parking.

Radna  Zuzanna  Urbanik dopowiedziała,  że  ten  parking  za  basenem  jest  źle

oznakowany.

5. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że niektóre lampy nie są skierowane na

przejścia dla pieszych, np. koło poczty, koło sklepu Rogatek. Radny poprosił  o

interwencję.

6. Radna Zuzanna Urbanik zgłosiła, że na ul. Czarnej są wyrzucone stare szyby,

nie ma jak tego posprzątać. Radna zgłosiła prośbę, aby to zabrać i posprzątać.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że takie rzeczy należy zgłaszać i my to

odbierzemy.

7. Radna Zuzanna Urbanik zapytała, czy można tam powiesić tabliczkę, że obiekt

jest monitorowany, ewentualnie foto pułapkę?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przyjął zgłoszenie.

8. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, nt. głównego przejazdu kolejowego, nieraz

jest kolejka prawie pod urząd. Trzeba by było przyjąć jakieś rozwiązanie.

Przewodniczący Rady  odpowiedział, że ten temat był zgłaszany. Wysłano w tej

sprawie pismo do kolei. Na pewno jest problem, który może wynikać ze skrętu do

„Biedronki” i to też może powodować tą kolejkę.

9. Radny Roman Konieczny zgłosił problem ściętych gałęzi w Mrowinach na ul.

Szkolnej, Myśliwskiej, Sportowej i Wojska Polskiego, które zalegają w rowach i na

poboczach. Radny powiedział, że nie może się dodzwonić do energetyki, dlatego

zgłasza problem.

10.  Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  kiedy  będzie  spotkanie  Rady  Sportu  i

powiedział, nt. Sekcji sportowej w judo, gdzie klub chce zwiększenia dotacji, aby

się nad tym zastanowić i porozmawiać, ponieważ z tego co wie, to klub prowadzi

działalność na terenie gminy Strzegom. 

Przewodniczący Rady powiedział, że Rada Sportu jest organem doradczym dla

burmistrza.  A Burmistrz  na podstawie uchwały  przyznaje  dotacje  i  będą w tej

sprawie prowadzone rozmowy.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  do  klubu  wystosowaliśmy  z  Radą

Sportu pismo i zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Po uchwaleniu budżetu przez

Radę będzie można dokonać podziału środków.

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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych i powiedział,  że Wojewoda Dolnośląski

Rozstrzygnięciem  nadzorczym  nr  NK-N.4131.166.57.2017.AS  z  dnia  27

października 2017r. stwierdził nieważność § 2 ust. 9 pkt 2 i § 2 ust. 9 pkt 3 we

fragmencie  „wymienionych  w  punktach  1-2”  uchwały  nr  XLIII/308/2017  Rady

Miejskiej w Żarowie z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego

planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  w  obrębie  wsi

Wierzbna, gmina Żarów.

Przewodniczący Rady powiedział, że wszyscy radni odebrali analizę oświadczeń
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majątkowych i jeśli były jakieś uchybienia, to należy zrobić korekty do oświadczeń

majątkowych za 2016 rok.

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

dnia 12.10.2017r.

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 VII. Zakończenie obrad XLV 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 23 listopada 2017

roku, wypowiadając formułę: „Zamykam XLV Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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