
Protokół Nr XLVIII/2018

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 8 lutego 2018 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 14:30

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny otworzył sesję Rady Miejskiej

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XLVIII 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.

Spóźniony:

1. r. Robert Kaśków

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 oraz mieszkańców

gminy Żarów.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny przedstawił  Radzie  porządek

obrad. Powiedział,  że  porządek  obrad  radni  otrzymali  w  materiałach  na

sesję. Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                        Załącznik nr 2

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

punkcie?

Pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc  Przewodniczący

Rady powiedział, że porządek obrad został przyjęty.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:



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

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 3

Burmistrz Leszek Michalak zawnioskował  o  wprowadzenie  autopoprawki

dotyczącej  przeniesienia  z  kompetencji  dyrektora  szkoły  do  Urzędu

przeprowadzenia  przetargu  na remont  i modernizację kotłowni  w  szkole

podstawowej. Jest to zasadne, bo służby inwestycyjne są u nas w urzędzie.

Pytań  nie  było,  więc Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania

autopoprawki,  w  wyniku  którego,  przy  14  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0

„wstrzymujących  się”  autopoprawka  została  przyjęta.  Przedmiotowa

autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania

do przedmiotowego projektu uchwały.

Dalszych pytań 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 14

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 5

Uchwała Nr XLVIII/342/2018

Pkt 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 6

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 Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 7

 Uchwała Nr XLVIII/343/2018

Pkt 3.   przyznania  dotacji  na prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub

roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków,

znajdujących  się  na  terenie  Gminy  Żarów. Przedmiotowy  projekt  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 8

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w § 1 pkt 2 omyłkowo wpisano w

brzmieniu słownym kwotę i należy wykreślić słowo „dwa”.

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 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, 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 9

Uchwała Nr XLVIII/344/2018

Pkt 4. nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  Komisja  ds.  Oświaty  i  Kultury

analizowała projekt uchwały i poprosił Przewodniczącą komisji, aby podała

zaproponowaną przez komisję nazwę ulicy.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury  Iwona  Nieradka

powiedziała,  że  biorąc  pod  uwagę  propozycję  mieszkańców  miejscowości



Wierzbna, komisja  proponuje  nadać  nazwę  „ul.  Śliwkowa”,  jest  to  ulica

prywatna.

Dalszych głosów w dyskusji nie było, więc  Przewodniczący obrad zapytał,

kto z radnych jest za tym, aby nadać nazwę ul. Śliwkowa we wsi Wierzbnej i

przeszedł  do  głosowania.  W wyniku  głosowania przy  15  głosach  „za”,  0

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała została przyjęta. Przedmiotowa

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

Uchwała Nr XLVIII/345/2018

Pkt 5. nadania nazwy ulicy w mieście Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  Komisja  ds.  Oświaty  i  Kultury

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 nadać nazwę „ul. Ceramiczna”.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że ulica ta będzie stanowiła dojazd

do zakładów Ceramicznych.

Dalszych głosów w dyskusji nie było, więc  Przewodniczący obrad zapytał,

kto z radnych jest za tym, aby nadać nazwę ul. Ceramiczna w mieście Żarów

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  do  uchwały  ul.  Ceramiczną.  Przedmiotowa

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr

13

Uchwała Nr XLVIII/346/2018

Ad IV. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady

Miejskiej w Żarowie za 2017 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że do 31 stycznia Przewodniczący stałych

komisji  przedkładają sprawozdania z pracy za poprzedni rok. Do 31 stycznia

2018 roku wpłynęły wszystkie sprawozdania z działalności stałych komisji.



Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są za tym, aby czytać wszystkie

sprawozdania  w  tej  chwili  na  sesji?  Otwarta  została  dyskusja  w  wyniku,

której część radnych proponowała pozostawić sprawozdania do wglądu, gdyż

wiedzą  co  było  na  komisjach  i  jak  pracowali.  Radny  Tadeusz  Pudlik

zaproponował  by  sprawozdanie  przedstawić na sesji.  Przewodniczący  Rady

zaproponował  głosowanie  i  zapytał  kto  z  radnych  jest  za  tym  aby

sprawozdania były przedstawione przez przewodniczących komisji na sesji.

W wyniku głosowania przy 3 głosach „za”, 10 „przeciw” i 2 „wstrzymujących

się” sprawozdania pozostają do wglądu w dokumentacji każdej komisji.

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 14

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. VI.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

1. Radny Tadeusz Reruch zapytał, odnośnie kostki granitowej, która była

na ul. Dworcowej, tam gdzie robiona jest ścieżka rowerowa, co z nią będzie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że mamy nagromadzoną bardzo

dużą  ilość  kostki.  Jestem  przeciwnikiem  sprzedaży,  raczej  staramy  się

wykorzystać  tam gdzie  jest  potrzebna,  czyli  w  celach  społecznych.  Jeżeli

byłaby gdzieś potrzebna, to proszę zgłosić i udostępnimy, pod warunkiem, że

będzie to cel społeczny.

2.  Radny Tadeusz Pudlik  powiedział,  że  należałoby utworzyć  dodatkowy

lokal  wyborczy  w  tutejszym Domu  Opieki  Społecznej,  w  związku  ze

zbliżającymi się wyborami.

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała,  że  to  nie  jest  lokal  stały  i  takie

lokale należy zgłosić przed samymi wyborami. U nas  będzie ten lokal i  w

szpitalu. Będziemy o tym pamiętać.

3. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że ostatnio stał na przejeździe przy ul.



Dworcowej  czekał  ok.15  minut  i  żaden  pociąg  nie  przejechał,  po  czym

otworzył się szlaban.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  przejazd  kolejowy  jest

kontrolowany prawdopodobnie przez dyżurnego ruchu.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że dyżurny, który jest na

dworcu  ma  podgląd  na  kamerach  i  po  stwierdzeniu,  że  wszystko  jest  w

porządku otwiera przejazd kolejowy.

4. Radny Roman Konieczny zwrócił się z prośbą do komisji ds. rolnictwa,

aby  sprawdziła  teren  między  Kalnem (Wostówką)  a  Mrowinami,  gdzie  są

składowane  kurze  odchody  ze  skorupkami  jaj  i  piórami.  Usypane  zwały

zauważyli mieszkańcy Mrowin i proszą o zainteresowanie się tematem.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Rolnictwa  Waldemar  Ganczarek

odpowiedział, że komisja zajmie się sprawą.

5.  Radny  Robert  Kaśków zwrócił  uwagę  na  problem  dojazdów  dzieci  z

Przyłęgowa do szkoły do Świdnicy, które spóźniają się na lekcje.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  zajęliśmy  się  już  tym

problemem. To był sygnał jednorazowy, zostało to wskazane przewoźnikowi,

aby dzieci na czas przyjeżdżały do szkoły i mam nadzieję że ten problem już

się nie będzie powtarzał.

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  do  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wpłynęła opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w

uchwale budżetowej na 2018 rok. Jest ona pozytywna.

2.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  do  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wpłynęła  opinia  RIO  o  prawidłowości  planowanej  kwoty  długu

przedstawionej  w uchwale  w sprawie  przyjęcia  WPF gminy  Żarów oraz  w

uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na 2018 rok.  Opinia



jest pozytywna.

3.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  wpłynęło  pismo  z  Delegatury  w

Wałbrzychu.  Pismo  zostało  przedstawione  wszystkim  radnym.

Przewodniczący poprosił aby radni zapoznali się z pismem.

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

Żarowie z dnia 28 grudnia 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. VIII. Przyjęcie protokołu Nr XLVII/2018 z sesji  Rady Miejskiej w

Żarowie z dnia 11 stycznia 2018r.

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 IX. Zakończenie obrad XLVIII 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 8

lutego  2018  roku,  wypowiadając  formułę:  „Zamykam  XLVIII  Sesję  Rady

Miejskiej w Żarowie”.

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


