
Protokół Nr XLIX/2018

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 8 marca 2018 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:10

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XLIX  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,

Skarbnika  Gminy  Renatę  Dawlewicz  oraz  radną Powiatu  Świdnickiego  Urszulę

Ganczarek.

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



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

przedmiotowego projektu uchwały?

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  15

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XLIX/347/2018

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?

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 6

 Uchwała Nr XLIX/348/2018

Pkt  3.  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2018 roku”.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

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.    



Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie

projekt  omawianej  uchwały  i  członkowie  komisji  postanowili,  że  w najbliższym

czasie zrobią wyjazdowe posiedzenie komisji, aby zobaczyć w jakich warunkach są

przetrzymywane te bezdomne zwierzęta w Świdnicy.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki dopowiedział, że do 28.03. zbieramy karmę i

jak ktoś chce to może przynieść do Urzędu Miejskiego w Żarowie. Później zostanie

ona zawieziona do Schroniska do Świdnicy.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  warto  zobaczyć,  jest  to  nowe

schronisko, można zobaczyć w jakim jest standardzie.

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 8

Uchwała Nr XLIX/349/2018

Pkt 4.  zmiany Uchwały Nr XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28

grudnia  2017r.  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  i

szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat,

motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy,  niektóre  inne  składniki

wynagrodzenia. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że nadzór wskazał nam na przekroczenie

naszych uprawnień. Niektóre regulacje są w przepisach wyższego rzędu, więc nie

ma  potrzeby  zamieszczać  ich  w  uchwałach.  Te  uchylone  paragrafy  nie  mają

znaczenia na kształt tej uchwały, są one uregulowane odrębnymi przepisami.

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

zapytał o opinię Komisje.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec 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,  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 XLIX/350/2018

Pkt  5.  podziału  Gminy  Żarów  na  okręgi  wyborcze  oraz  ustalenia  ich  granic,

numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Przedmiotowy projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

Głos  zabrała  Sekretarz  Sylwia  Pawlik,  która  powiedziała,  że  te  uchwały

podejmujemy  w  związku  ze  zmianami  w  naszym  kodeksie  wyborczym.  Mamy

obowiązek  podjąć  te  uchwały  do  końca  marca.  Jeżeli  chodzi  o  naszą  gminę  i

kwestie  okręgów  wyborczych,  to  tutaj  nic  się  nie  zmienia,  mamy  15  okręgów

wyborczych.  Jeśli  chodzi  o  normę  przedstawicielstwa  w  naszych  okręgach,  to

kształtują się od 0,76 do 1,22. Wszystko jest zachowane i na takim poziomie na

jakim  powinno.  Ustalone  i  uzgodnione  jest  to  z  komisarzem wyborczym jeżeli

chodzi o kwestie norm i ewentualną zmianę granic.

Radny Tadeusz Reruch zapytał co to jest ten wskaźnik?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że otrzymuje się go poprzez podzielenie

liczby mieszkańców przez ilość radnych wybieranych w danej gminie. U nas jest

15 radnych, więc ten wskaźnik wynosi 824,8. Ten wskaźnik musi oscylować w

granicach od 0,5 do 1,5 to jest wymóg wynikający z kodeksu wyborczego.

Radny Waldemar Ganczarek zapytał,  czy obwody i okręgi są takie same jakie

były wcześniej?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  tak,  nic  się  nie  zmienia.  Ulic  nie

zamieszkałych się nie wpisuje.

Dalszych głosów w dyskusji nie było, więc  Przewodniczący obrad 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 12

Uchwała Nr XLIX/351/2018



Pkt 6.  podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów,

granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 13

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

przedmiotowego projektu uchwały. 

Radny Tadeusz Pudlik zwrócił się z prośbą, aby utworzyć lokal wyborczy w Żar –

Medzie. Radny powiedział, że posiada pismo, które trafiło w dniu dzisiejszym do

Urzędu z Żar – Medu, odnośnie utworzenia tego lokalu.

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że w tej uchwale nie możemy utworzyć

takiego okręgu, ponieważ w tej  uchwale tworzymy okręgi stałe. Natomiast tego

typu okręgi jak szpitale czy DPS, o którym mówi radny to są okręgi niestałe, które

powołuje się później, najpóźniej na 35 dni przed wyborami. W tym okresie, kiedy

będzie się to robić Burmistrz zwróci się do dyrektora szpitala, czy prezesa DPS z

zapytaniem, czy w dniu wyborów przewiduje odpowiednią liczbę osób mogących

głosować.  Może  być  również  kwestia  urny  noszonej,  więc  prezes  czy  dyrektor

odpowie, czy ma być taka urna czy nie. Wtedy my tworzymy taki obwód, który jest

niestały i to będzie zupełnie odrębna uchwała rady. Będziemy zwracać się do tych

osób w momencie tworzenia obwodu wyborczego.

Dalszych głosów w dyskusji nie było, więc  Przewodniczący obrad 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 14

Uchwała Nr XLIX/352/2018

Ad IV.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej w Żarowie za 2017 rok.

Przewodniczący Rady  powiedział,  że zgodnie z zapisami Statutu Gminy do 30

marca Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie sprawozdanie z działalności i poprosił

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z działalności.

Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń odczytała  sprawozdanie  z

działalności Komisji za 2017 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 15



Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos.

Głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady powiedział,  że

sprawozdanie zostało przyjęte.

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 16

Burmistrz  Leszek  Michalak poinformował  radnych  w  sprawie  przesunięcia

terminu zamknięcia centrum miasta z powodu budowy ronda. Ostatecznie w dniu

dzisiejszym wykonawca po okresie mrozów i kilku dniach na rozmrożenie podłoża

wszedł na budowę, zamknięta jest droga przez przejazd przy ul. Armii Krajowej.

Jadąc od strony osiedla przy rogatkach znajduje się posterunek straży pożarnej,

która wskazuje i informuje kierowców, jak jeszcze się zapędzą. Chcemy uniknąć

nawracania  w  obrębie  budowy,  zwłaszcza  przez  większe  pojazdy.  Ten  swój

posterunek strażacy będą mieli wystawiony tylko dzisiaj do godz. 22:00. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, na kiedy jest przewidywany koniec tych robót?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  do  6  tygodni  jest  przewidziany

przez Wykonawcę. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą i nie będzie awarii sprzętu,

to  Wykonawca  powinien  przyspieszyć.  Na  tym  terenie  była  wymieniana  już

instalacja  wodociągowa,  studnie,  jak  również  zakład  gazowniczy  w  sposób

kompletny  wymienił  swoje  instalacje.  W  związku  z  powyższym  wszystko  jest

przygotowane i nie powinno być większych niespodzianek.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy w centrum ronda będzie studnia?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  w  centrum  ronda  nie  będzie

niczego,  natomiast  przed  rondem  w  różnych  miejscach  mogą  być  najazdowe

studzienki – miejsca połączeń nowych rur ze starymi.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  o  wniosek  w  sprawie  dotacji  na  samochód

pożarniczy dla OSP w Imbramowicach, czyli znów kupujemy nowy samochód?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w budżecie przyjęliście Państwo te

środki, a Wojewódzki Fundusz jest jedną z instytucji  dotujących. W tym roku

rzeczywiście wpłynęło z Województwa Dolnośląskiego wyjątkowo mało wniosków.

Środki  są  wstępnie  rozdysponowane  przez  Krajowy  System  i  Komendanta

Państwowej  Straży  Pożarnej.  Wskazana  dotacja  dla  gminy  Żarów  przewyższa



zdecydowanie wartość 50%, czyli na dzień dzisiejszy proponowana jest wyższa,

niż  ujęta  w  budżecie.  Jak  się  skończy,  to  będziemy  wiedzieć  po  przyznaniu

wszystkich środków.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  to  będzie  tak  jak  przedtem.

Przyznawaliśmy poprzednio środki na te dwa wozy strażackie, a okazało się, że

płaciliśmy po 800.000zł, a były to wozy „gołe”. Ileś setek tysięcy złotych poszło na

uzbrojenie tego samochodu. To nas w sumie kosztowało w granicach 1.700.000

zł. Teraz jak my dostaniemy jakieś środki i kupimy ten samochód to okaże się, że

i  tak  trzeba  będzie  go  dozbrajać  i  będziemy  musieli  mieć  30%-40%  swoich

środków własnych i znów nas będzie kosztował w granicach 300.000 zł. 

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  żaden  samochód  nie  wymaga

dozbrojenia w celu wejścia do służby. Rzeczywiście dokupiony został w tym roku

za niecałe 10.000 zł sprzęt do samochodu z Wierzbnej – wyciągarka. Jest w tej

chwili  instalowana  do  samochodu  po  to  żeby  pomagać  w  razie  wypadków

drogowych,  natomiast  nie  jest  to  w  żadnym  przypadku  sprzęt,  który

uniemożliwiałby funkcjonowanie wozu. Na razie jest to jeden wydatek. Będziemy

również  uczestniczyli  w  projekcie  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych,  które

wyasygnowało kwotę odpowiadającą 99% dotacji też dla sprzętu, który znajdzie

się we wszystkich naszych jednostkach. To są defibrylatory i inny sprzęt ratujący

życie. Ta procedura dozbrajania i  doposażania jednostki jest  procedurą ciągłą,

każdego  roku  występującą,  poprawiającą  warunki  bezpieczeństwa  przede

wszystkim  dla  tych,  którzy  korzystają  z  tego  sprzętu  i  strażaków  oraz  osób

poszkodowanych.  To  nie  ma  nic  wspólnego  z  zakupem samochodu.  Tak,  czy

inaczej my i tak doposażaliśmy nasze jednostki w miarę możliwości.

Dalszych 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 Waldemar Ganczarek w związku z pismem otrzymanym do komisji

rolnictwa od Przewodniczącego Rady w sprawie tych odchodów i fetoru na terenie

Kalna i Mrowin zapytał, czy to jest aktualne i komisję należy zwoływać? Tu jest

jeszcze jedna sprawa innego inwestora, który zaorał drogę od 3 do 5 metrów, były

interwencje rolników z Bukowa, droga miała 12, a teraz ma 7 metrów. To jest na

odcinku 1,5 km.



Przewodniczący Rady odpowiedział, że napisał to pismo w imieniu mieszkańców

Mrowin, ale na pewno też przyłączyliby się mieszkańcy innych miejscowości jak

Kalno, Kalno Wostówka, Łażany, gdyż ten fetor był również tam odczuwalny. Ta

sprawa  została  również  poruszona  na  zebraniu  sołeckim.  Ten  Pan  zaczął  to

rozwozić bodajże 2 marca, kiedy były silne mrozy na naszym terenie. Wiatr zrobił

swoje i to tak naprawdę ludzie wdychali to przez cały tydzień. Tu nie chodzi o to,

żeby robić  komuś na złość,  ale  o to żeby jeden drugiemu nie  utrudniał  życia.

Można nawozić pola w jakimś terminie, ale można to zrobić w jeden czy dwa dni,

natomiast  to  trwało  cały  tydzień,  ziemia  była  zamarznięta.  Chodzi  o  to,  aby

zwrócić się do tego Pana, aby w przyszłości nie robił tego tak długo. Poza tym,

wydaje  się,  że  nie  jest  to  sam obornik,  więc  w  przyszłości  należy  zawiadomić

SANEPID.

Burmistrz  Leszek Michalak odniósł  się  do drugiej  części  wypowiedzi  radnego

Waldemara Ganczarka i powiedział, że około miesiąc temu mieliśmy spotkanie z

około 20 rolnikami w Bukowie w terenie. Okazało się, że nastąpiło przesunięcie

dróg  w  pracach  geodezyjnych  i  wszyscy  rolnicy  wyrazili  chęć  i  zgodę  na

odstąpienie  gminie  fragmentów  swoich  terenów,  które  kiedyś  były  drogą,  a  w

wyniku modernizacji stały się własnością rolników. W tym przypadku ludzie dbają

o to,  żeby  te  drogi  miały  swoją  szerokość.  Nie  może  być  tak,  aby użytkownik

zaorywał drogę, aby mieć więcej pola. Jak są takie sytuacje, to trzeba zgłaszać do

Urzędu.  Będziemy  wzywali  do  odtworzenia  naszych  własności  gminnych  z

zachowaniem standardów drogi, jaki ona miała.

Radna  Powiatowa  Urszula  Ganczarek  powiedziała,  że  tym  tematem  wywozu

nieczystości jakim jest podmiot kurzęcy, powinna zająć się komisja ds. ochrony

środowiska.  Powinno  być  napisane  pismo,  takie  zgłoszenie  do  Sanepidu  i  do

Urzędu  Marszałkowskiego. Oni się tym zajmą z urzędu. Podmiotu kurzęcego na

razie nie można w ogóle wywozić, do tej pory nie można było w ogóle wywozić w

soboty i niedziele. Przepisy o tym stanowią i dopóki nie zajmą się tym instytucje to

ten Pan nie będzie czuł się zobowiązany do przestrzegania tych przepisów.

Radny Waldemar Ganczarek powiedział, aby zrobić połączone posiedzenie dwóch

komisji ochrony środowiska i rolnictwa, pojechać na miejsce i sprawdzić to.

Radny  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  należałoby  poinformować  tego

właściciela, aby też tam był i porozmawiać z nim.



2. Radny Tadeusz Pudlik  podziękował za zamontowanie znaku z nazwą ulicy

Kazimierza Welkiego i ścięcie trzech jarzębin, które były chore.

3.  Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  na  ulicy  Kazimierza  Wielkiego  są

nasadzone cztery krzewy i nie wie kto to posadził gmina czy właściciel posesji,

który tam mieszka. To się tak rozrośnie, że nie będzie widać skrętu w lewą stronę.

Radny prosi o zajęcie się sprawą.

4. Radny Tadeusz Pudlik zwrócił się z prośbą o postawienie na ul. Kazimierza

Wielkiego  znaku  zakaz  ruchu  „nie  dotyczy  mieszkańców  ul.  K.  Wiekiego”,

ponieważ tam stają osoby, które nie są mieszkańcami tej ulicy i blokują parking

mieszkańcom. 

5. Radny Tadeusz Pudlik zwrócił się z prośbą o zrobienie przejścia, chodnika tam

gdzie był stary most od ul. Ogrodowej do ul. Hutniczej. Pensjonariusze z Żar –

Medu, którzy mają konta w banku zachodnim korzystają z bankomatu. Łatwiej

byłoby tamtędy przejechać. Około 50 z nich porusza się na wózkach inwalidzkich.

6. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że nasze centrum miasta będzie wyglądało

pięknie  po tych remontach,  a na ul.  Dworcowej  jest  wybudowany lokal,  który

szpeci swoim wyglądem i zaburza estetykę centrum miasta. Radny zwrócił się z

prośbą,  aby  zwrócić  się  do  właściciela  tego  lokalu,  żeby  przynajmniej  go

wybiałkował.

7. Radny Tadeusz Pudlik zwrócił się z zapytaniem, kto jest właścicielem placu po

byłej  Organice, koło przychodni Pepera Med? Tam ten teren jest nieogrodzony,

panuje duży bałagan, stoją jakieś worki, budynki za chwilę tam się zawalą, a to

jest teren nieogrodzony. 

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

kamieniołomów w stronę Mielęcina, tam jest nieoznakowane i jest niebezpiecznie.

9.  Radny Tadeusz Pudlik jak  jest  realizowany projekt,  pomysł  planu miasta.

Kiedyś naprzeciwko Urzędu był plan miasta Żarowa. Ulic w Żarowie przybyło, my

sami  nie  wiemy  gdzie  są  te  nowe  ulice  i  taki  plan  miasta  by  pomógł  np.

przyjezdnym.

10.  Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  kto  jest  właścicielem  posylezyjnych

zbiorników, które leżą w kierunku Łażan po lewej stronie i co się dalej  z nimi



będzie działo? Te zbiorniki miał zrekultywować właściciel, kto nim jest i dlaczego

tego  nie  robi?  Jeszcze  rok,  dwa  i  to  gmina  będzie  musiała  zrobić  za  własne

pieniądze.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  koszty  tego  są  na  pewno duże.

Natomiast  teren  ten  ma  swojego  właściciela,  jest  to  osoba  fizyczna  i  to  na

właścicielu  ciąży  ten  obowiązek.  Gmina  tego  terenu  absolutnie  nie  chce

przejmować.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy nie można by było napisać do Sanepidu, że są

takie dwa zbiorniki i niech właściciel je zrekultywuje? A jak nie to sprawę oddać

do  sądu.  Nasi  mieszkańcy  odczuwają  to.  To  są  prawdopodobnie  odpady

rakotwórcze.

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 wiadomości Rady Miejskiej w Żarowie

wpłynęło pismo z Żar Medu w sprawie utworzenia lokalu wyborczego. W rozmowie

z panią Sekretarz wiemy, że nastąpi to na miesiąc przed wyborami.

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

pismo – zawiadomienie o rozprawie w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego

na uchwałę  Rady  Miejskiej  w Żarowie  w przedmiocie  regulaminu dostarczania

wody i  odprowadzania  ścieków na terenie  gminy Żarów.  Odpowiedź  na skargę

została  przygotowana  i  wysłana  do  WSA  we  Wrocławiu.  Radni  otrzymali

informację, kiedy będzie przygotowany regulamin.

Radny Tadeusz Reruch  zapytał, czy ta zmiana regulaminu ma związek z ceną

wody i czy nie będzie zmiany ceny wody i odprowadzania ścieków?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  to  nie  Rada  Miejska  zatwierdza

nowe ceny wody tylko Wody Polskie. W materiale, który został złożony generalnie

ja  dla  mieszkańców nie  przewiduje  podwyżek,  do  radnych  będę  się  zwracał  o

pewne  uregulowanie,  tylko  musimy  mieć  zatwierdzone  propozycje  przez  Wody

Polskie. W tej chwili taryf już się nie określa na jeden rok, tylko na trzy lata. Dla

mieszkańców będę Państwu proponował generalnie bez zwiększenia w budżecie

istotnych kwot,  nie  przewiduję  że  mieszkańcy  będą obciążeni,  ale  czekamy na



decyzję ze strony Wód Polskich.

3.  Przewodniczący  Rady poinformował,  że  Przewodniczący  Rady  ze  Świdnicy

zwrócił się z prośbą o zwołanie wspólnej sesji Rad Miejskich z powiatu w dniu 28

września, w związku ze 100 - leciem Odzyskania Niepodległości.

4. Przewodniczący Rady powiedział, że do Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęło

pismo  od  Polskiego  Stowarzyszenia  na  rzecz  Osób  z  Niepełnosprawnością

Intelektualną w Świdnicy zwróciło się z prośbą o wzięcie udziału w akcji, która

rozpoczęła  się  od  1  marca  i  trwa  do  3  czerwca.  Stowarzyszenie  poprosiło  o

umożliwienie zbiórki na terenie gminy, razem z Burmistrzem odpowiedzieliśmy, że

jest to możliwe na imprezach, które będą się odbywać m.in. Kiermasz Wielkanocny

oraz Dni Żarowa.

5. Przewodniczący Rady poinformował, że do dnia 30 kwietnia radni mają złożyć

oświadczenia majątkowe.

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 8 lutego 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 VIII. Zakończenie obrad XLIX 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 marca 2018 roku,

wypowiadając formułę: „Zamykam XLIX Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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


