
Protokół Nr XLVII/2018

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 11 stycznia 2018 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  XLVII  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.

Przewodniczący Rady przywitał osoby obecne na sesji: Burmistrza Miasta Żarów

Leszka Michalaka, Z-cę Burmistrza Grzegorza Osieckiego, Sekretarz Sylwię Pawlik

oraz Skarbnika Gminy Renatę Dawlewicz.

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

Burmistrz Leszek Michalak  zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad

projektu  uchwały  w  sprawie odpowiedzi  na  skargę  złożoną  przez  Prokuratora

Rejonowego w Świdnicy na uchwałę nr XLVII/286/2006 Rady Miejskiej w Żarowie

z  dnia  31  stycznia  2006  r.  w  sprawie  regulaminu  dostarczania  wody  i

odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żarów. Skarga ta była

przedstawiana  na  poprzedniej  sesji,  dotyczy  czterech  paragrafów  w  związku  z

rozwiązywaniem  umów  i  to  należy  poprawić,  dlatego  jest  przedstawiony  ten

projekt  uchwały.  Regulamin  jest  w  trakcie  sporządzania  i  będzie  Państwu

przedstawiony po jego opracowaniu. Jest to uchwała formalna, gdzie przychylamy

się do wniosku prokuratury.
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Sekretarz Sylwia Pawlik dopowiedziała, że tutaj nie ma żadnych naruszeń, te

zapisy powinny być regulowane umowami cywilno – prawnymi, a nie  uchwałą

organu stanowiącego, czyli Rady. Jest tu przeniesienie przepisów wyższej rangi do

niższej. Te zapisy są niezgodne z zasadami techniki prawodawczej.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania i zapytał, kto z radnych jest za

wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w  sprawie  odpowiedzi na

skargę  złożoną  przez  Prokuratora  Rejonowego  w  Świdnicy  na  uchwałę  nr

XLVII/286/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie

regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  obowiązującego  na

terenie  Gminy  Żarów,  o  wprowadzenie  której  wnioskuje  Burmistrz.  W wyniku

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

uchwały w sprawie  odpowiedzi na skargę złożoną przez Prokuratora Rejonowego

w Świdnicy na uchwałę nr XLVII/286/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31

stycznia  2006  r.  w  sprawie  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania

ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żarów został  włączony do porządku

obrad jako pkt 4.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  chce  zabrać  głos  w  tym

punkcie? 

Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu,  więc  Przewodniczący  Rady przeszedł  do

głosowania zmienionego porządku obrad, w wyniku którego przy 15 głosach „za”,

0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” zmieniony porządek obrad został przyjęty.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że budżet, który został przyjęty na 2018

rok, był opracowywany przed ponad kwartałem i był przedkładany do radnych i do

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej.  Natomiast  są  nowe  przesunięcia  terminów

naborów wniosków na zadania  unijne,  co spowodowała konieczność zmiany w

budżecie.

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.     2



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  została  przyjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XLVII/338/2018

Pkt  2.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i

zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  15

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr XLVII/339/2018

Pkt 3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na

2018 rok. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Przewodniczący Rady omówił projekt uchwały i powiedział, że Komisja Rewizyjna

przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 15 lutego każdego

roku. Dlatego też Komisja Rewizyjna pracowała w dniu 21.12.2017 r. i opracowała

plan pracy na 2018 rok. Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji

Rewizyjnej o przedstawienie planu pracy komisji rewizyjnej. 

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń powiedziała,  że  komisja

ustaliła i wybrała do kontroli Szkołę Podstawową w Mrowinach, ze względu na to,

że  od  poprzedniej  kadencji  nie  była  kontrolowana  po  względem  gospodarki

finansowej. Komisja podjęła także decyzje, że będzie kontrolować LKS „Błyskawica
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Kalno” oraz KS „Zjednoczeni” Żarów odnośnie wykorzystania dotacji z realizacji

zadania publicznego za 2016 i 2017 rok.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego

projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy może być poinformowany na dwa tygodnie

przed kontrolą KS Zjednoczeni Żarów?

Przewodniczący  Rady odpowiedział,  ja  będzie  znany  termin  kontroli  to

poinformujemy radnych.

Dalszych  głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję  i  przeszedł do głosowania,  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 8

Uchwała Nr XLII/340/2018

Pkt 4. odpowiedzi na skargę złożoną przez Prokuratora Rejonowego w Świdnicy na

uchwałę nr XLVII/286/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 stycznia 2006r.

w  sprawie  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków

obowiązującego na terenie Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

Przewodniczący Rady  powiedział,  że w odpowiedzi na skargę Rada Miejska w

Żarowie  uwzględnia  przedmiotową  skargę  w  całości.  Uwzględnia  jednocześnie

wniosek prokuratora w zakresie stwierdzenia jej niezgodności z prawem w zakresie

obejmującym § 15-18. Przygotowywany jest Regulamin, który będzie wprowadzony

na najbliższych sesjach.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego

projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady

przeszedł do głosowania, 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 10

Uchwała Nr XLVII/341/2018
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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

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 Roman Konieczny złożył interpelację w sprawie zerwanego przewodu

telefonicznego,  w  miejscu  gdzie  jest  robiona  kanalizacja  w Mrowinach.  Radny

poprosił, aby zawiadomić telekomunikację, co z tym zrobić, bo nie wiemy, co to

tak naprawdę jest.

2.  Radny  Roman  Konieczny  złożył  interpelację,  aby  na  bieżąco  zasypywać

wszystkie  dziury  na  ul.  Myśliwskiej  i  ewentualnie  pomyśleć,  aby  objazd  w

kierunku  Siedlimowic  był  przez  tzw.  owczarnię,  bo  w  tej  chwili  wszystkie

samochody  jadą  przez  ul.  Myśliwską.  Tu  jest  bardzo  duży  ruch,  a  droga  jest

wąska. Rozwiązywało by to duży problem. Na Myśliwskiej są jeszcze stare rury

wodne,  które  pod  masą  przejeżdżających  samochodów  mogą  pękać.  Wówczas

Mrowiny staną się nieprzejezdne.

3. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację nt. parkingu przy ul. K. Wielkiego,

który miał być wyrównany w terminie II/III kwartał 2017r. i nic się nie zadziało.

4.  Radny  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  że  brak  jest  znaku  z  informacją  o  ul.

Kazimierza  Wielkiego,  który  miał  być  uzupełniony  po  przeglądzie  wszystkich

znaków w Żarowie w terminie II i III kwartał 2017r. Znaku dalej nie ma.

5. Radny Tadeusz Pudlik zwrócił się z prośbą o przycięcie trzech starych jarzębin

na ul. K. Wielkiego, które rosną przy drodze, przy chodniku.

6. Radny Tadeusz Pudlik zwrócił się z prośbą o posprzątanie terenu wkoło remizy

strażackiej w Żarowie.

7. Radny Tadeusz Pudlik  zapytał, jak jest realizowana „Ustawa mieszkanie +”,

czy w ogóle przystąpiliśmy do tego programu i jak to jest realizowane?
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Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jest  utworzony  rządowy  spis

nieruchomości  zgodnie,  z  którym  wskazuje  się  tereny  przeznaczone  pod

budownictwo  mieszkaniowe.  W  przypadku,  kiedy  gmina  jest  właścicielem,  to

wskazuje to gmina. Gdy właścicielem jest Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa,

to  wtedy  ten  ośrodek.  Kiedy  program  ruszał,  to  ten  sygnał  przekazaliśmy  do

Ośrodka  Wspierania  Rolnictwa.  To  jest  ich  obowiązkiem  i  myślę,  że  zostało

zgłoszone. Oczywiście sprawdzimy, które tereny zostały zgłoszone, jeśli chodzi o

Żarów.  Tu  jest  o  tyle  trudna  sytuacja,  że  wszystkie  te  tereny  są  w  zastawie

sądowym, więc różnie może być z tym zgłoszeniem. Natomiast my jako Gmina nie

posiadamy własnych terenów, więc nie możemy zgłosić.

8. Radny Tadeusz Pudlik zwrócił się z prośbą o pomalowanie pasów na jezdni od

kamieniołomu w  Łażanach  w  stronę  Mielęcina,  nie  ma  ani  zewnętrznych,  ani

środkowych.

9.  Radny  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  że  w  kalendarzu  na  2018  rok  nie  ma

żadnego zdjęcia Rady Miejskiej.  Dobrze by było chociaż na jednym uwidocznić

skład całej Rady Miejskiej.

10. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, ile osób z gminy Żarów przebywa w Domach

Pomocy  Społecznej  poza Żarowem i  za jakie  pieniądze.  W jakiej  kwocie  gmina

dofinansowuje do tych pensjonariuszy? Radny dopowiedział, że w Żarowie mamy

Dom Pomocy Społecznej.  Obecnie  w tym domu przebywa 75 pensjonariuszy,  z

tego z Żarowa i z gminy tylko 3 osoby. Ilu wobec tego pensjonariuszy z gminy

Żarów przebywa poza gminą? Natomiast z ustawy wynika, że pensjonariusze z

gminy mają być odsyłani do DPS, jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zanim ten DPS zafunkcjonował, to

rzeczywiście osoby były odsyłane. Ukazały się w formie wytycznych, wyjaśnień i

zaleceń informacje, że jeśli chodzi o kierowanie osób przez gminy, to winny to być

DPS-y publiczne. W związku z tym kolejne, osoby w pewnym momencie przestały

być kierowane, nie wiem czy to się wyjaśniło, ale sprawdzę, co się w tym temacie

zadziało i ile od tego momentu osób i gdzie zostało skierowanych. 
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11. Radny Tadeusz  Pudlik  zwrócił  się  z  prośbą  o  remont  chodnika  przy  ul.

Krzywoustego w Żarowie. Otrzymał odpowiedź na interpelację, że właścicielem jest

Spółdzielnia  Mieszkaniowa,  która  do  tej  pory  nie  ustosunkowała  się  do  tego

tematu. Radny stwierdził, że tam mieszkają nasi mieszkańcy, którzy płacą podatki

m.in. też na te chodniki, w związku z tym radny poprosił o zajęcie się tematem.

12. Radny  Tadeusz  Pudlik  zwrócił  się  z  prośbą,  aby  umyć  dwa  samochody

rekwizyty przy remizie strażackiej w Żarowie.

13.  Radny Tadeusz Pudlik zwrócił się z prośbą o remont zapadniętej jezdni na

wysokości ul. Armii Krajowej 58 w Żarowie.

14.  Radny Tadeusz Pudlik  zapytał,  kiedy i  w jakiej  formie podziękowano za

wieloletnią pracę panu dyrektorowi Arturowi Adamkowi?

15. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, kiedy i czy zostanie wybudowany plac zabaw

koło cmentarza Armii Czerwonej w Żarowie?

16.  Radny  Tadeusz  Pudlik  złożył  interpelację,  aby  załatać  dziury  na  ul.  A.

Krajowej, obok byłego budynku administracji DZCh.

17. Radny Waldemar Ganczarek złożył interpelację, aby na łączniku między ul.

Lipową a Kwiatową w Bukowie przyciąć wysokiego świerka.

18.  Radny  Waldemar  Ganczarek  złożył  interpelację,  aby  na  ul.  Spokojnej

poprawić znak, który jest źle osadzony i przechylił się w kierunku jezdni.

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 01.02.2018r. W auli szkoły podstawowej

w Żarowie przy ul. Piastowskiej odbędzie się Spotkanie Noworoczne.

2. Przewodniczący Rady powiedział,  że zgodnie z § 62 ust.  1  Statutu Gminy

Żarów przewodniczący stałych komisji Rady w terminie do 30 stycznia każdego

roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdanie z działalności Komisji. W związku

z  powyższym  poprosił  przewodniczących  komisji  o  przygotowanie  takiego

sprawozdania.    
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Przewodniczący  Rady poprosił też  protokolantów  z  komisji  o  takie

przygotowywanie  protokołów,  aby  były  one  zgodne  z  zapisami  statutowymi

określonymi  w  §  64  ust.  3  tj.  wszystko,  to  co  powinien  zawierać  protokół  z

posiedzenia komisji.

3. Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 08.02.2018r. odbędzie się kolejna

sesja Rady Miejskiej w Żarowie.

Ad. VI. Przejście do budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja 2

w Żarowie, celem omówienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Radni  Rady Miejskiej  w Żarowie  przeszli  do budynku Szkoły  Podstawowej  w

Żarowie przy ul. 1 Maja 2. Na spotkaniu z Dyrektorem Szkoły panią Heleną Słowik

omówione  zostało  bezpieczeństwo  dzieci  i  młodzieży  oraz  prace  remontowe

obiektu  zarówno  w  wewnątrz,  jak  i  na  zewnątrz.  Radni  zapoznali  się  z

planowanymi  inwestycjami  takimi,  jak:  zatoka  dla  dowożonych  przez  rodziców

dzieci  do  szkoły,  plac  zabaw  z  zewnętrzną  siłownią,  parking  dla  nauczycieli,

otwarte patio na dziedzińcu szkoły. Radni mieli możliwość obejrzenia szkoły po

remoncie  (  docieplenie,  tynki,  sale  lekcyjne,  wejście  do  szkoły).  Pani  Dyrektor

przekazała  wszystkim  radnym  informacje  o  liczbie  uczniów,  pracowników,

nauczycieli  w  poszczególnych  budynkach,  organizacji  pracy  szkoły  i  świetlicy.

Przekazano również redagowaną gazetkę „Szkolne Wieści”. Wszystkie te informacje

stanowią załącznik do protokołu.

Ad VII. Zakończenie obrad XLVII 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 11 stycznia 2018

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

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