
Protokół Nr L/2018

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 12 kwietnia 2018 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:00

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram L 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 13

radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecny:

1. r. Paulina Trafas,

2. r. Waldemar Ganczarek

Spóźniony:

1. r. Robert Kaśków,

2. r. Tadeusz Pudlik

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 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 dopowiedział,  że  do  porządku  obrad  Burmistrz

zawnioskował  o  wprowadzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wysokości  stawek

opłat za zajęcie pasa drogowego, jako punkt 8. Wczoraj na komisji otrzymaliście

Państwo  ten  projekt  uchwały,  który  był  szczegółowo  omówiony  przez  pana

Burmistrza. Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem

przedmiotowego  projektu  uchwały  do  porządku  obrad,  jako  pkt  8.  W  wyniku

głosowania przy 11 głosach „za”,  0 „przeciw” i  0 „wstrzymujących się”  projekt

uchwały został wprowadzony do porządku obrad, jako pkt 8.

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

punkcie?

Pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc  Przewodniczący Rady

przeszedł do głosowania zmienionego porządku obrad, w wyniku głosowania przy

11 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” zmieniony porządek obrad

został przyjęty.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1.  przekazania  środków  finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji.

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

Komisje.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  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  11

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



       Załącznik nr 4

Uchwała Nr L/353/2018

Pkt  2.  przekazania  środków  finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji.

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 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.

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  11

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr L/354/2018

Pkt 3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

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  11

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr L/355/2018

Pkt  4.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

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  11  głosach  „za”,  0

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” podjęła przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 10

 Uchwała Nr L/356/2018

Pkt 5.  udzielenia dotacji celowej Miejsko – Gminnej Spółce Wodnej w Żarowie.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

Przewodniczący Rady powiedział,  że w podstawie prawnej do Prawa Wodnego

należy  wpisać  poz.  1566,  bo  nie  jest  wpisana,  następnie  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. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że



Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  12

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

sesję  Rady  doszedł  radny  Robert  Kaśków). Przedmiotowa  uchwała  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 12

Uchwała Nr L/357/2018

Pkt  6.  dopłaty  do  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów. 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 Reruch zapytał, czy opłaty środowiskowe będą przenoszone do

Przedsiębiorstwa Wody Polskie? Kto będzie ustalał stawkę za korzystanie z wód?

Czy one będą zmienne, czy stałe, co z wodami powierzchniowymi, jak to będzie

odebrane przez społeczeństwo, czy nie narzucą nam swoich cen?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tu kilka wątków łączy się w jeden.

Wody Polskie powstały w zakresie odprowadzenia opłat. Gospodarowanie wodami

powierzchniowymi  przejęły  Wody  Polskie  w  całości.  Jeśli  chodzi  o  taryfy,  to

wniosek taryfowy został przygotowany wobec obecnie obowiązujących przepisów i

został  przygotowany  przez  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  na  okres  3  lat.

Przesłany  został  do  decyzji  do  Wód  Polskich.  Ustalenie  stawek  należy  do

kompetencji  Wód  Polskich.  Jeżeli  stawki  zostaną  zatwierdzone,  to  zgodnie  z

intencją, którą Państwu przedstawiłem i Państwo się zgadzaliście, chcemy by ceny

wody  pozostały  na  zbliżonym  poziomie.  Prowadzimy  różne  inwestycje

kanalizacyjne,  wodociągowe,  odtworzeniowe,  sieciowe  na  terenie  naszej  gminy.

Prowadzimy  inwestycje  kanalizacyjne  kolejnych  miejscowości,  również

wodociągowe, wymieniamy rury azbestowe na rury z polietylenu. Robimy to w ten

sposób, żeby pomimo ponoszenia kosztów w zakresie dzierżawy, podatku przez

nasze wodociągi, nowe elementy realizowane w jednej miejscowości i w kolejnych



miejscowościach  nie  wpływały  na  ceny  dla  wszystkich  mieszkańców.  Stąd  też

kwoty  wpłacane  do  gminy  z  tytułu  dzierżawy  z  tytułu  podatku  przez  zakład,

zamieniamy na dopłaty, co rekompensuje to naszym mieszkańcom. Ta uchwała

dotyczy  dokładnie  tego,  żeby  mieszkańcy  z  tytułu  prowadzonej  przez  gminę

inwestycji  nie  ponosili dodatkowych kosztów za wodę i ścieki.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy te gospodarstwa, które jeszcze korzystają ze

studni, czy oni będą obciążani za korzystanie z niej?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że na ten moment nie powinno nas to

interesować, jak również nie opowiedziałem się w kwestii wód powierzchniowych

po opadach deszczu. Według obowiązującej ustawy te opłaty obowiązkowo pobiera

się w przypadku gdy powierzchnia zlewni jest powyżej 3500 metrów, w naszym

przypadku, na szczęście, naszej Spółdzielni to nie dotyczy.

Dalszych  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.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  12

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 14

Uchwała Nr L/358/2018

Pkt 7.  przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 15

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

przedmiotowego projektu uchwały.

Dalszych  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.



Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  12

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 16

Uchwała Nr L/359/2018

Pkt 8.  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Przedmiotowy projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 17

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

przedmiotowego projektu uchwały.

Dalszych  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.

Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania,  w  wyniku  którego  przy  12

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

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 18

Uchwała Nr L/360/2018

Ad IV. Przedstawienie Protokołu z kontroli  przeprowadzonej przez Komisję

Rewizyjną Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący  Rady  oddał  głos  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej,  aby

przedstawiła protokół z kontroli.

Na sesję doszedł radny Tadeusz Pudlik.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń przedstawiła  protokół  z

kontroli, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

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 20

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.  Radna  Maria  Tomaszewska  zwróciła  się  z  ponowną  prośbą  o  postawienie

znaków przy wjeździe  do Łażan od strony Żarowa i  od strony kamieniołomów.

Chodzi o znak „15 ton za wyjątkiem p. Jarosław Tomaszewski”. Taki znak jest od

strony Strzegomia. W tej chwili ruch ciężarówek ruszył i to bardzo intensywnie i w

nocy, i w dzień przez Łażany, nie jadą na Strzegom, bo jest zakaz i cały ruch jest

puszczony  na  Żarów.  Radna  prosi  o  ponowienie  prośby  o  postawienie  tych

znaków, żeby były, bo te znaki były obiecane i do dnia dzisiejszego tych znaków

nie ma.

2. Radna Maria Tomaszewska złożyła interpelację w sprawie zagospodarowania

w obrębie skrzyżowania ul.  Leśnej i  Strzegomskiej.  Tam jest konflikt sąsiedzki.

Radna prosi o odpowiedź pisemną, na jakim etapie jest ta sprawa rozpatrywana i

co będzie dalej. Tam chodzi o sprzęt rolniczy, o klomby.

3. Radna Maria Tomaszewska złożyła interpelację o naprawę nawierzchni drogi,

jak  się  wjeżdża  do  Łażan,  od  strony  Żarowa  na  wysokości  i  długości  dwóch

mostów, bo jest to najgorsza w tej chwili nawierzchnia. Radna prosi o załatanie

tych dziur.

4. Radny Tadeusz Reruch złożył interpelację w sprawie kolein koło garaży na

osiedlu, wjazd od ul. Piastowskiej. Radny w imieniu użytkowników garaży poprosił

o przywiezienie wywrotki lub dwóch niesortu z Siedlimowic. Radny zapytał, czy to

będzie zrealizowane?



5. Radny Mariusz Borowiec zapytał, kiedy rozpocznie się kanalizacja w Kalnie?

Radny  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  z  tego  co  rozmawiał  z  panem

Burmistrzem wie, że prawdopodobnie ta inwestycja rozpocznie się na przełomie III

i  IV  kwartału  i  będzie  robiona  głównie  przez  Kalno,  a  te  boczne  w  kierunku

Gołoszyc i Kalna Wostówki w późniejszym etapie. Na ten cel jest  przeznaczone

1.800.000zł.

Przewodniczący Rady dopowiedział,  że  w  czerwcu  będą  składane  wnioski  na

Kalno i tą trzecią część w kierunku Mrowin.

6.  Radny  Roman  Konieczny złożył  interpelację  o  sprzątanie  przystanku  w

Mrowinach,  kiedyś  przystanki  były  sprzątane  przez  świetlicowych,  w  tym

momencie nie są w ogóle sprzątane. To nie jest tylko problem Mrowin, to jest też

sprawa tych wsi,  które mają świetlice a z świetlicowymi nie została podpisana

umowa w tym zakresie. Problem zgłaszany był w tamtym roku i do dzisiaj nie jest

to w sposób prawidłowy wykonywane.

7.  Radny  Roman  Konieczny złożył  interpelację,  aby  firma,  która  obsługuje

wywożenie śmieci z wiosek, zabierała kosze, na które została podpisana umowa,

chodzi o małe kosze przy przystanku w Mrowinach, przy boisku i przy mostku. Te

kubły nie są opróżniane.

8.  Radny  Roman  Konieczny złożył  interpelację,  aby   wyrównać   drogę  w

kierunku Mrowiny – Kalno-Wostówka, tamtędy przejeżdżają dzieci do szkoły oraz

te ulice, które były każdego roku robione, bez Leśnej.

9. Radny Roman Konieczny zwrócił się z prośbą aby wystąpić do Nadleśnictwa w

Świdnicy z prośbą posprzątanie dróg w lasach Mrowińskich, bo są w tej chwili

zasypane  gałęziami,  drewnem,  papierami,  butelkami.  Proszę  dopytać  czy  jest

możliwe, aby Nadleśnictwo wzięło to w swoje ręce. Drogi te zarastają.   Mieszkańcy

Mrowin mogą pójść i posprzątać papiery. Czy jest możliwe aby nadleśnictwo to

później zabrało  i wywiozło. Ten teren jest od wielu lat niesprzątany i nawet nie

można przejść, jeżeli chodzi o spacery, czy jazdy rowerowe.

10. Radny Mariusz Borowiec zapytał o wóz śmieci przed świętami, których jest

więcej, czy jest możliwe, żeby w piątek przed świętami wywieźli?

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  jest  grafik,  który  jest



generalnie umieszczony na Wspólnotach.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  należałoby  wtedy  dać  dodatkowe

zlecenie, ponieważ oni mają umowy i ściśle określone terminy.

11. Radny Norbert Gałązka złożył interpelację, aby na ul. Kwiatowej w budynku

byłego  hotelu  wylać  podjazd  około  metr  placu  dla  osoby  niepełnosprawnej  na

wózku, która tam mieszka. Mieszkanie jest gminne, a mieszkaniec wykłada tam

sobie deski, aby wjechać do domu i z tym ma problem.

12. Radny Norbert Gałązka złożył interpelację o wyrównanie szutrowych dróg na

ul. Cembrowskiego, z jej wylotem czyli tzw. Stumetrówką oraz ul. Kwiatowej.

13. Radny Norbert Gałązka w imieniu włodarzy szkoły podstawowej w Żarowie

zwrócił się z prośbą, aby zamontować piłkochwyt na odcinku 40 metrów, gdzie jest

zrobiona nowa elewacja budynku, aby ochronić budynek przed szkodami i żeby

nie było jak wcześniej. Wiemy jak to wyglądało. Radny powiedział, że służy także

swoją pomocą, jak będzie potrzeba, bo ma doświadczenie w tej dziedzinie.

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  drogi

szutrowe, to równiarka wjechała i temat ul. Cembrowskiego i Stumetrówki jest

nieaktualny,  bo  już  jest  zrobione.  Jeżeli  chodzi  o  pozostałe  drogi  to  proszę  o

sprawdzenie  ewentualnie  w  jakich  obszarach  ma  być  wykonane  a  jeszcze  nie

zostało to wykonane i zgłosić bezpośrednio do pana Wojtka pracownika Urzędu.

Jeżeli  chodzi  o  piłkochwyt,  to  z  uwagi  na  bliską  odległość  między  bieżnią,  a

budynkiem oraz z uwagi na instalację podziemną i deszczową, kanalizacyjną nie

ma mowy o  zamontowanie  piłkochwytu.  Kiedyś  była  rozmowa na umocowanie

ewentualnie siatek na okna, ale ten temat jest tez nie aktualny. Także nie ma

fizycznie  takiej  możliwości  zamontowania  piłkochwytów.  Z  uwagi  na

bezpieczeństwo, piłkochwyt też nie może stać w bezpośredniej odległości od bieżni,

bo nie daj Bóg jedno dziecko popchnie drugie.

Radny Norbert Gałązka dopowiedział, że można by było coś wymyślić, bo szkoda

szkoły.

14.  Radny  Tadeusz  Pudlik  odczytał  odpowiedź  na  interpelację  w  sprawie

nasadzeń krzewów i pokazał zdjęcie, które zrobił 20 mint wcześniej.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że nie powoduje to tej sytuacji,



gdzie stawali na samym skrzyżowaniu samochodami i nie było nic widać, w tej

chwili jest lepszy wyjazd.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że można by było postawić słupek, który by

załatwił ten problem stawania.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział,  że  jeden słupek by tego nie

załatwił.  Te  krzewy  będą  przycinane  do  tej  wysokości,  by  nikomu  nie

przeszkadzały.

15.  Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że  na  sesji  kiedyś  mówił  i  aby  zrobić

parking koło szkoły, budynek Armii Krajowej 58. Zakaz postoju do pół godziny nie

obowiązuje. Policjanci nic nie mogą. A gdyby to miejsce parkingowe zrobić przy

szkole to i sklepikarze by stawali.

16.  Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  wywożenie  gruzu  koło  tych  dwóch

odstojników. Kto wywozi i czy gmina o tym wie? Tam jest spychacz i równa to

wszystko. I tu jak jest parking zaraz za hotelem też ktoś wywozi gruz i tego gruzu

jest dużo, czy jest on z rozbiórki?

17. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że droga do garaży na ul. Piastowskiej jest

nierówna i są dziury.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że przed chwilą on już zgłosił tą interpelację.

18. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację o zamontowanie spowalniaczy na

ul. Piastowskiej koło szkoły podstawowej przed pasami i za pasami.

19.  Radny Tadeusz Pudlik  zwrócił  się  z  prośbą  o  obniżenie  chodnika  na ul.

Krasińskiego, ewentualnie zrobić podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich.

20.  Radny  Tadeusz  Pudlik  zwrócił  się  z  prośbą  o  remont  chodnika  na  ul.

Krzywoustego, który po zimie skruszał.

21. Radny Tadeusz Pudlik ponowił prośbę o umycie samochodów strażackich –

rekwizytów.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że straż już dwukrotnie myła te

rekwizyty, ostatni raz przed świętami. Jeżeli chodzi o Krzywoustego to odpowiedź

zostanie udzielona pisemnie. Jeżeli chodzi o zjazd dla osób niepełnosprawnych, w



tej  chwili  jest  to  plac  budowy,  wiem  że  jest  ustalone,  że  będzie  przecięcie

chodnika,  które  będzie  pozwalało  na  przejazd  zarówno  osobom  z  wózkami  z

dziećmi, jak i osobom niepełnosprawnym. Jeżeli chodzi o ziemię, czy gruz, który

jest składowany przy wylocie na Łażany i równany jest teren, to jest to oczywiście

pod kontrolą Urzędu.  Część tego gruzu,  to  gruz  który jest  po zburzeniu m.in.

komórek na ul. A. Krajowej, z innych zburzeń, a pozostała ziemia, to jest ziemia

która  jest  ze  ścieżek  rowerowych,  po  dawnej  bocznicy.  Jest  to  tak  naprawdę

wyrównywanie terenu i później będzie posypana trawa, żeby tam rosła.

22. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, co się dzieje ze ścieżkami rowerowymi na Alei

Korczaka przestała firma budować?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że zasada jest taka, na terenie

miasta  w  tej  chwili  dwie  firmy  wykonują  ścieżki  rowerowe  i  ciągi  piesze,  np.

wzdłuż ul.  Dworcowej  wykonuje firma, która robi  centrum przesiadkowe, jeżeli

chodzi o bocznicę wylot na Łażany to wykonuje firma z Dzierżoniowa. Jak zlecą

wylanie asfaltu, to będzie to robione.

23. Radny Mieczysław Myrta zapytał o chodnik koło CPN do ul. Pogodnej jest

zrywany asfalt, czemu to ma służyć, aby zrywać ten asfalt?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że cztery lata temu była wylana

tam cienka warstwa asfalt, po to aby wyrównać to, bo poruszanie się na tamtym

odcinku było trudne i wtedy nikt też nie wiedział, że Gmina dostanie pieniądze,

jeżeli  chodzi  o  niską emisję  i  w  ramach tego  wykona ścieżki  rowerowe  i  ciągi

piesze.  To zostało  ujęte  we wniosku do dokumentacji,  otrzymaliśmy pieniądze,

więc na tym odcinku Żarów – Bożanów będzie wykonana nowa ścieżka rowerowa

asfaltowa i ciąg pieszy z kostki.

24. Radny Tadeusz Pudlik zapytał,  jak się ma sprawa z parkingiem i z ulicą

Kazimierza Wielkiego? Jezdnia jest popękana, a parking to nie jest parking, to jest

kawałek pola.

25. Radny Mariusz Borowiec złożył interpelację, że na ul. Pogodnej zapada się

asfalt przy studzienkach kanalizacyjnych. Radny prosi o zajęcie się tematem.

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 oświadczenia majątkowe należy złożyć w

dwóch  egzemplarzach  do  dnia  30.04.2018 r  przez  biuro  podawcze.  Na  dwóch

egzemplarzach powinny być pieczątki  wpływu. Oświadczenie  składamy na stan

31.12.2017 r. Na kopii  musi być oryginalny podpis. Koniecznie zaznaczyć co z

majątku jest  wspólnością  majątkową,  a co stanowi  majątek odrębny.  Pilnować

wpisów część A pkt II. Chodzi o odpowiednie przypisanie nieruchomości z części A

do odpowiedniego punktu w części B.  

2. Przewodniczący Rady powiedział, że do 04.05.2018r można składać wnioski o

odznaczenia Złoty Dąb, wnioski należy złożyć przez biuro podawcze.

3. Przewodniczący Rady powiedział,  że  planowana jest kolejna sesja na dzień

26.04.2018r.  i  zaproponował,  czy  sesja  mogłaby  odbyć  się  w  dniu  27.04.,

ponieważ  nie  może  być  w tym dniu.  Radni  zgodzili  się  na  termin  27.04.br.  o

godz.14:30.

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

dnia 8 marca 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 13 głosach

„za” przedmiotowy protokół został przyjęty przez Radę Miejską w Żarowie.

Ad VIII. Zakończenie obrad L 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 12 kwietnia 2018

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

…......................................                                    …..........................................

Protokołowała:                                                    Przewodniczący obrad:


