
Protokół Nr LIII/2018

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 21 czerwca 2018 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 16:00

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę: „Otwieram LIII 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, Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki,

Skarbnik Renata Dawlewicz oraz mieszkańcy 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  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy  Żarów  za  2017  rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady powiedział,  że  Burmistrz  Zarządzeniem nr 46/2018 z dnia 27.03.2018r.

przekazał  Radzie  Miejskiej  w  Żarowie  i  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  we  Wrocławiu

sprawozdanie  roczne  z  wykonania  budżetu  Gminy  Żarów  za  2017  rok  wraz  z  informacją  o

kształtowaniu się  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Żarów, informację  o stanie  mienia

gminy  oraz  sprawozdania  roczne  z  wykonania  planów  finansowych  samorządowych  instytucji

kultury. Radni mieli możliwość zapoznania się z ww. dokumentami.



Ad.  IV.  Zapoznanie  się  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we  Wrocławiu  o

przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu

gminy Żarów za 2017 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w dniu 23 kwietnia 2018r. do Przewodniczącego

Rady  Miejskiej  wpłynęła Uchwała nr XII/6/2018 z RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez

Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2017r.

Opinia ta jest pozytywna. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Ad. V. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Żarów.

Przewodniczący Rady powiedział, że radni informację tą otrzymali razem ze sprawozdaniem z

wykonania budżetu. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Ad. VI. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2017 rok.

Przewodniczący Rady  powiedział,  że  Burmistrz  Zarządzeniem nr  85/2018 z  dnia 21.05.2018r.

przekazał  Radzie Miejskiej  w Żarowie sprawozdanie finansowe Gminy Żarów za 2017r.  Radni

odebrali  to sprawozdanie i  mieli  możliwość zapoznania się z nim. Przedmiotowe Sprawozdanie

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Ad.  VII.  Zapoznanie  się  ze  stanowiskiem  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia

absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2017 rok.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  opinię  i  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  radni  otrzymali

wcześniej w materiałach. Komisja po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu za 2017 rok

zawnioskowała do RIO o udzielenie Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium. Opinia i wniosek

Komisji Rewizyjnej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7 i 8

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VIII. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium.

Opinię RIO przedstawił  Przewodniczący Rady Miejskiej  w Żarowie  i  powiedział,  że  w dniu

13.06.2018 r RIO we Wrocławiu przekazała Uchwałę nr III/38/2018r. w sprawie opinii o wniosku

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2017 r. RIO wydało

opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów

absolutorium. Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

    Załącznik nr 9



Ad. IX. Dyskusja.

Przewodniczący Rady  otworzył  dyskusję  nad wyżej  wymienionymi materiałami i  zapytał,  czy

radni mają pytania? 

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku

obrad.                      

Ad X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1.  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego wraz  ze  sprawozdaniem z  wykonania  budżetu

Gminy  Żarów  za  2017  rok.  Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

  Załącznik nr 10

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję.  Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu  w  dyskusji,  więc

Przewodniczący Rady zapytał komisję o opinię.

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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  Gminy  Żarów  za  2017  rok  została  przyjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 11

Uchwała Nr LIII/365/2018

Pkt 2.  udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017

rok. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 12

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

Przewodnicząca Klubu „Wspólnota” Iwona Nieradka przedstawiła stanowisko klubu w sprawie

wykonania  budżetu  za  2017 rok.  Radna powiedziała,  że  radni  Klubu "Wspólnota"  pozytywnie

opiniują wykonanie budżetu gminy Żarów za 2017 rok:

1.  Realizacja  dochodów  budżetowych  w  roku  2017  wyniosła  blisko  93%,  z  czego  realizacja

dochodów bieżących stanowiła ponad 97% wykonania planu rocznego, a dochodów majątkowych

ponad 62%. Ponadto dochody własne z podatków i opłat lokalnych zrealizowano w prawie 96%.

2. Wydatki zrealizowano w ponad 92%, z tego wydatki bieżące zrealizowano w ponad 97%, a

wydatki majątkowe na poziomie około 78%.

3. Gmina na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupionych

usług, jak i z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.



4. Na dzień 31.12.2017r. relacja spłat zobowiązań i kosztów ich obsługi do dochodów wykonanych

ogółem, nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w ustawie o

finansach publicznych.

5.  Realizując  zadania  Gminy  w  2017r.  Burmistrz  Leszek  Michalak  należycie  gospodarował

środkami  publicznymi  stosując  zasadę  celowego  i  racjonalnego  wydatkowania  środków

publicznych.

6.  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Wałbrzychu  wydała  pozytywną  opinię  o  przedłożonym

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017r., podobnie jak i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Przedmiotowe stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Załącznik nr 13

Przewodniczący Rady podziękował pani Iwonie Nieradce za przedstawione stanowisko klubu i

zapytał, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji. 

Radny  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  ponieważ  jest  to  ostatnie  udzielenie  absolutorium  w  tej

kadencji, będzie za udzieleniem absolutorium. Pan Burmistrz bardzo dobrze prowadził Gminę oraz

gospodarował  środkami  publicznymi.  Powiedział  też,  że  nie  podoba  mu  się  projekt  uchwały

mówiący o obniżeniu wynagrodzenia Burmistrzowi.

Przewodniczący Rady powiedział, że nad tym punktem, który jest w porządku obrad będziemy

dyskutowali później.

Więcej głosów w dyskusji nie było. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad przeszedł do

głosowania. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

Rada Miejska w Żarowie udzieliła Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania

budżetu za 2017 rok. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 14

Uchwała Nr LIII/366/2018

Burmistrz  Leszek  Michalak w  kilku  słowach  podziękował  radnym  za  całoroczną  ocenę  i

udzielone  absolutorium  i  podziękował  radnym  również  za  cztery  lata  wytężonej  pracy,  za

zrozumienie i obdarzenie go zaufaniem i współpracowników, ponieważ to pozwoliło na to, aby jak

najlepiej projektować rozwój naszej gminy z uwzględnieniem również tych środków, które musimy

pozyskiwać z zewnątrz, by móc inwestować. 

Przewodniczący Rady pogratulował panu Burmistrzowi za udzielone absolutorium oraz za cztery

lata wytężonej pracy. Do gratulacji przyłączyli się pozostali radni, jak i przybyli na sesję goście.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił pięciominutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady  wznowił obrady i przeszedł do następnego punktu porządku

obrad.



Pkt. 3. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 15

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

projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak  omówił  przedmiotowy  projekt  uchwały  powiedział,  że  to  są  te

obligacje, które są w budżecie przewidziane i uruchamiamy w tym momencie, kiedy przystępujemy

do rozliczania zadań unijnych.

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 16

Uchwała Nr LIII/367/2018

Pkt. 4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 17

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

projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  przedkłada  dwie  autopoprawki,  druga  jest

konsekwencją  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej.  Pierwsza  autopoprawka  wynika  z

dostosowania szkoły podstawowej w Mrowinach do zadań ośmioklasowych oraz zadań związanych

z budową ścieżek rowerowych.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania autopoprawki, w wyniku, którego przy 15 głosach

„za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka została przyjęta. Autopoprawka stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

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 19

Uchwała Nr LIII/368/2018

Pkt 5.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.  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?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział,  że przedkłada autopoprawkę, która jest  konsekwencją

wcześniejszej autopoprawki.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania autopoprawki, w wyniku, którego przy 15 głosach

„za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka została przyjęta. Autopoprawka stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

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 22

Uchwała Nr LIII/369/2018

Pkt 6. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy

Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 23

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

projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt niniejszej uchwały i powiedział, że odnośnie projektu

6  i  7  ustawodawca  przewidział  obowiązkowe  konsultacje  społeczne  w  ramach  jednostek

pomocniczych  gminy.  W  Sołectwach  odbyły  się  zebrania  wiejskie.  Wszystkie  w  100%

zaopiniowały pozytywnie te projekty uchwał. W związku ze wszystkimi pozytywnymi opiniami,

również Państwu w pełnym składzie, nie proponujemy nocnego ograniczenia handlu alkoholem. U



nas dotyczyłoby to tylko stacji benzynowej, bo tylko tam po 22:00 jest sprzedawany alkohol na

wynos. Jeden taki punkt uważamy w gminie nie stanowi szkody. To jest Państwa kompetencja tu i

dzisiaj. Jeżeli zadecydujecie o konieczności ograniczenia, natychmiast wtedy wprowadzamy.

Radny Tadeusz Pudlik dodał, że istnieje takie zagrożenie, że w momencie kiedy zamkniemy ten

ostatni, jedyny punkt nocny, to powstaną meliny.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  istnieją  miejsca  z  pozwoleniem  na  spożywanie

alkoholu np w Warszawie -  bulwary nad Wisłą.  Podobnej  uchwały jeszcze nie  przedłożyliśmy,

różne są opinie w różnych miejscowościach. Obserwujemy co robi nadzór w innych miejscach, w

odniesieniu do uchwał już podjętych. Nie chcemy popełnić błędu. Myślę, że na pierwszej sesji po

wakacjach będziemy Państwu przedkładać to wszystko, co już uzgadnialiśmy z radami sołeckimi i

jakąś  propozycję  w  Żarowie  znajdziemy.  Czy  określimy  takie  miejsce  publiczne  swobodnego

spożywania alkoholu, to się jeszcze okaże. Dzisiaj zakaz obejmuje wszystkie miejsca publiczne.

Obecnie jest jeszcze niedookreślone, czy tylko w przestrzeni otwartej,  czy również w obiektach

publicznych.  To  jest  niewyjaśnione,  dlatego  tej  uchwały  nie  robiliśmy.  Chcemy  przedstawić

Państwu uchwałę precyzyjną.

Więcej głosów w dyskusji  nie było,  więc  Przewodniczący Rady 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 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 24

 Uchwała Nr LIII/370/2018

Pkt  7.   zasad  usytuowania  na  terenie  gminy  Żarów  miejsc  sprzedaży  i  podawania  napojów

alkoholowych. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

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

projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział,  że  Rada Miejska uchwaliła  u  nas godzinę otwarcia  i

godzinę zamknięcia sklepu,  jest  to  dokładnie godzina 22:00. Te godziny otwarcia  nie obejmują

stacji  benzynowej,  więc  ewentualne  ograniczenia  byłyby w tej  uchwale,  jeżeli  by  Państwo tak

postanowili.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, co na to Policja?



Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie zgłaszała uwag.

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 26

Uchwała Nr LIII/371/2018

Pkt.  8.  ustalenia  wynagrodzenia  dla  Burmistrza  Miasta  Żarów. Przedmiotowy projekt  uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  w  dniu  19.05.br.  weszło  w  życie

Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  15.05.2018r.  w  sprawie  wynagrodzenia  pracowników

samorządowych,  w  którym  ulegają  zmianie  maksymalne  stawki  wynagrodzenia  zasadniczego

pracowników samorządowych. W związku z tym nowym Rozporządzeniem Przewodniczący Rady

jest  zobowiązany  do  przedstawienia  Państwu  projektu  uchwały  w  sprawie  wynagrodzenia  dla

Burmistrza. Przewodniczący Rady przypomniał, że na początku kadencji 9 grudnia 2014r. Rada

ustaliła wynagrodzenie Burmistrzowi kwotę na poziomie 12.100 zł  (brutto).  Obecnie analizując

aktualne tabele z rozporządzenia w projekcie proponowane jest wynagrodzenie na poziomie 10.180

zł (brutto). Na wynagrodzenie to składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek

specjalny oraz dodatek za wieloletnią  pracę.  W dniu 14.06.18r.  Przewodniczący Rady otrzymał

pismo od Wojewody Dolnośląskiego w tym temacie i  odczytał  je.  Pismo stanowi zalącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Mieczysław Myrta zapytał, co znaczy sformułowanie "Rady Gminy powinny"?

Przewodniczący Rady  powiedział, że jest Rozporządzenie, gdzie musimy zastosować to prawo,

które  nas  obowiązuje,  więc  w związku z  tym przedłożyłem ten  projekt  uchwały.  Sprawdziłem

wszystkie te tabele, które stanowią załącznik do Rozporządzenia. Proponowane wynagrodzenie jest

na najwyższym poziomie w ustalonych "widełkach". Też mi się nie podoba, że w momencie, kiedy

jest dobry rozwój gminy, prowadzonych jest wiele inwestycji,  tworzone są nowe miejsca pracy,

budowane  są  zakłady  pracy  trzeba  obniżyć  wynagrodzenie  Burmistrza.  Należy  zauważyć,  że

niedługo może być sytuacja, że w wyborach na Burmistrza będą startować osoby przypadkowe, a



nie ludzie wykształceni, znający problemy Gminy, kompetentni, etc. Bo przy takim wynagrodzeniu

dobrzy  burmistrzowie  mogą  rezygnować  i  szukać  lepiej  płatnej  pracy.  To  dochodzi  jeszcze

olbrzymia odpowiedzialność, z której nikt nikogo nie zwolni. Rozporządzenie obowiązuje więc go

stosujemy. Musiałem przedłożyć Państwu ten projekt uchwały, a każdy z Państwa będzie musiał

podjąć własną decyzję w drodze głosowania.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że nikt nie jest w stanie aby narzucić radnemu sposób

głosowania, stąd też słowo "powinny". Natomiast, jeżeli chodzi o samo wynagrodzenie Burmistrza

jest  tutaj  sytuacja  jednoznaczna,  tabele  określone  przez  Ministra,  określają  zasady  tworzenia

wynagrodzenia.  W  zwiąku  z  tym,  jeśli  Państwo  nie  przyjmiecie  tej  uchwały  Gmina  będzie

wypłacała  kwoty,  które  będą  nienależne  jako  wynagrodzenie,  więc  będą  podlegały  zwrotowi

wcześniej, czy później. 

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  jesteśmy  samorząowcami,  zostaliśmy  wybrani  z  woli

mieszkańców, pan Burmistrz  został  wybrany w bezpośrednich wyborach,  w związku z tym nie

rozumie dlaczego politycy na górze decydują, kto i ile ma zarabiać w gminie. Nie mogę się z tym

zgodzić  i  dwoma  rękoma  będę  głosował  przeciwko  temu,  żeby  panu  Burmistrzowi  zabrać

jakąkolwiek złotówkę. W 2014r. byłem przeciwko, lub wstrzymałem się od głosu, jeżeli chodzi o

wynagrodzenie dla Burmistrza,  ale teraz przeciwko temu, żeby te pieniądze panu Burmistrzowi

zabrać.

Radny Tadeusz Reruch wypowiedział się nt. pracy pana Burmistrza i tego co zostało zrobione do

tej pory. Burmistrz wykonał dobrą pracę, miasto pięknieje. Natomiast, jeżeli chodzi o tabele, to

wspieram pana Tadeusza i myślę, aby to komuś nie odbiło się czkawką.

Radny Mieczysław Myrta powiedział,  że  my możemy sobie  mówić,  jak  zagłosujemy,  w jaki

sposób i  tak  zrobią,  co  będą  chceli.  Według mnie  ta  stawka,  która  obowiązywała  na  początku

kadencji powinna obowiązywać do końca kadencji, postawili nas przed faktem dokonanym. Mam

tylko wewnętrzny dylemat, żeby moim głosowaniem nie zaszkodzić panu Burmistrzowi.

Burmistrz  Leszek  Michalak  dopowiedział,  że  zgodnie  z  obowiązującycm  prawem  byłem

zmuszony swojemu zastępcy od 1 lipca ograniczyć wynagrodzenie.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc  Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za

przyjęciem projektu uchwały i przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 7 głosach „za”, 4

„przeciw”  i  4  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 29

Uchwała Nr LIII/372/2018

Ad. XI. Analiza projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy

Żarów.



Przewodniczący Rady  powiedział, że w dniu 18 maja br. z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

wpłynął projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Żarów. W

dniu 20 czerwca zwołałem komisje łączone, w celu dokonania analizy tego projektu Regulaminu.

Na posiedzenie był  zaproszony prezes  ZwiK w Żarowie oraz pracownik Urzędu Miejskiego w

Żarowie. W drodze analizy radni wyrazili zgodę, aby ten projekt Regulaminu został przekazany do

Wód Polskich w takiej wersji, jaki został nam przedstawiony. Projekt przedmiotowego Regulaminu

stanowi załącznik do  niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedmiotowego projektu Regulaminu?

Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady  poprosił  radnych,  aby  podpisali  się  na  liście  o

następującycm brzmieniu: "Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych

innych ustaw, po zapoznaniu się z treścią projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

ścieków  dla  Gminy  Żarów  i  dokonaniu  jego  analizy  nie  wnoszę  uwag  do  zapisów  w  nim

zawartych."  To  zostanie  odesłane  do  Wód  Polskich,  później  przyjdzie  do  nas  prośba  o

zaopiniowanie uchwały i wtedy będziemy nad tym gosować.

Ad.  XII.  Przedstawienie  Protokołu  z  kontroli  przeprowadzonej  przez  Komisję  Rewizyjną

Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołu z

kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Mrowinach.

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Zatoń, króra przedstawiła protokół z

kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Mrowinach, w zakresie gospodarki finansowej

za 2017 rok. Przedmiotowy protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31

Ad. XIII. 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 32

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. XIV.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

Radny Norbert  Gałązka  zwrócił  się  do  Przewodniczącego  Rady,  aby  wystosować  pismo do

Wojewody,  że  Rozporządzenie  o  wynagrodzeniach  dla  pracowników  samorządowych  jest



krzywdzące.

Radny Robert Kaśków rozumie intencje radnego, ale lepiej to przemilczeć. Rozumie też, że taki

projekt uchwały musiał być wprowadzony do porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapytał, czy to jest wniosek formalny?

Radny Norbert  Gałązka odpowiedział,  jeśli  nie  ma jednomyślności,  to  on  tego wniosku nie

składa.

1.  Radna  Paulina  Trafas zwróciła  się  z  prośbą  o  załatanie  dziur  na  ul.  Mostowej  w

Imbramowicach oraz aby zrobić przejście dla pieszych przed skrzyżowaniem ulicy Żarowskiej z

Mostową. Radna stwierdziła, że takie przejście już kiedyś tam było.

2. Radna Maria Tomaszewska ponowiła swoją interpelację o postawienie znaków przy wjeździe

do Łażan od strony Żarowa i od strony kamieniołomów na ul. Wrocławskiej. Chodzi o znak „15 ton

za wyjątkiem p. Jarosław Tomaszewski”. Radna otrzymała wcześniej odpowiedź, ale jest dla niej

niesatysfakcjonującą, dlatego ponawia interpelację.

3.  Radna  Maria  Tomaszewska ponowiła  interpelację  w  sprawie  ekranów  akustycznych,  aby

wystosować pismo do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego o ich zamontowanie, ponieważ były

one mieszkańcom obiecane w trakcie budowy obwodnicy oraz, aby je rozszerzyć od obwodnicy, aż

do ronda za ul. Sportową.

4.  Radna  Maria  Tomaszewska złożyła  interpelację  w  sprawie  skrzynek  pocztowych  na  ul.

Sportowej, aby gmina wyznaczyła miejsce na ich zamontowanie.

5. Radny Mieczysław Myrta złożył interpelację w sprawie wywozu nieczystości na terenie po

byłej  kopalni  w Gołaszycach.  To wyrobisko leży  na  terenie  gminy Marcinowice,  ale  to  jest  w

najbliższym  sąsiedztwie  mieszkańców  Gołaszyc.  Radny  zwrócił  się  z  prośbą,  aby  zająć  się

problemem.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zna ten problem, bo sami mieszkańcy Gołaszyc mu

o tym powiedzieli. Skontaktował się już z Komendantem Powiatowym Policji i była już kontrola

pojazdów co wywożą i  akurat  był to  gruz.  Mieszkaniec Gołaszyc zwrócił  się  ze zdjęciami,  na

których  widać  że  są  to  śmieci.  Zdjęcia  te  zostały  przesłane  do  Wójta  Marcinowic  z  prośbą  o

działanie.

Radny Mieczysław Myrta powiedział, że rozmawiał z członkami komisji ds. ochrony środowiska i

uzgodnili, że w najbliższym czasie komisja pojedzie na miejsce i zobaczy jak to wygląda.



6. Radny Tadeusz Reruch złożył interpelację w sprawie znaku zatrzymywania się i postoju na

osiedlu. Tam mieszkańcy kłócą się, że znak ten dotyczy tylko prawej strony, a on dotyczy też lewej.

Tam problem z wjazdem ma szeroka śmieciarka, bo przy klatce 10c ustawiają się samochody po

lewej stronie, dotyczy to ślepej uliczki. 

7. Radny Waldemar Ganczarek dopytał, o sprawę zaorywania dróg przez rolnika, były robione

zdjęcia dronem, również była sprawa drogi w Kalnie, aby ten temat dokończyć, bo sprawa nie jest

zakończona. Ten rolnik zostawił tam dwa, może trzy metry, ale tam należy teraz przebronować,

zrekultywować, żeby to jakoś wyglądało.

8. Radny  Waldemar  Ganczarek złożył  interpelację  nt.  Suszy.  Zostało  wysłane  pismo  do

Wojewody,  czekamy również  na  stanowisko  Ministerstwa.  W Gazecie  trzeba  teraz  napisać,  że

rolnicy, którzy uważają, że mają obszar objęty suszą, aby składali dokumenty. Już jedno pismo jest

złożone.

Radny Mieczysław Myrta zasugerował, aby napisać jakie korzyści będą mieli rolnicy, jak złożą

takie pisma, chodzi o ulgi, kredyty preferencyjne itp.

9. Radny Norbert  Gałązka złożył  interpelację,  aby Gmina  nawiązała  kontakt  ze  Spółdzielnią

Mieszkaniową, chodzi o remont, wymianę chodnika na ul. Krzywoustego w Żarowie. Mieszkańcy

wychodzą z  inicjatywą,  że może być to  nawet  węższy chodnik,  niż  jest  teraz  i  wtedy miejsca

parkingowe można by było pogłębić.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tym tematem już się zajął z-ca Burmistrza. Jesteśmy

w kontakcie ze Spółdzielnią i rzeczywiście chcemy razem tej naprawy dokonać.

10.  Radny  Mieczysław  Myrta złożył  interpelację  nt  zerwanego  kolektora  w  Siedlimowicach

naprzeciwko pani Sołtys. Tam załamuje się droga, to jest droga powiatowa. Rady powiedział, aby

zwrócić się do Powiatu, bo zaczynają się już żniwa, a załamanie asfaltu jest coraz większe, aby oni

tą awarię jak najszybciej naprawili. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zwróciliśmy się do Powiatu o naprawę tej awarii.

11.  Radny  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  aby  wyprostować  znak,  który  jest  przekrzywiony  na

skrzyżowaniu Alei Korczaka i ul. Górniczą.

12. Radny Tadeusz Pudlik zapytał  o  plac zabaw i  siłownię zewnętrzną koło cmentarza Armii

Radzieckiej, co dalej z tym tematem się dzieje? Radny poprosił o odpowiedź na piśmie.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zarówno plac zabaw, jak i siłownia zewnętrzna są



objęte  wnioskiem  do  Aglomeracji  Wałbrzyskiej.  Na  ten  moment  nasz  wniosek  jest  pierwszy

oczekujący na skompletowanie środków, przy czym około pół miliona złotych na nasz wniosek

zostało, potrzeba jeszcze 1.7 mln żeby mógł być uruchomiony. Jeżeli się uzbiera to powinniśmy te

środki dostać. Czekamy co z tego wyniknie, bo zależy to od różnych sytuacji.

13. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację aby przyciąć do około 1 metra żywopłot  na ul.

Kazimierza Wielkiego, który wystaje w stronę miejsc parkingowych. 

14. Radny  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  aby  na  rondzie  w  centrum  Żarowa  postawić  gazon,

ponieważ samochody jeżdżą przez to rondo centralnie, a nie wkoło ronda.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że coraz więcej osób stosuje się do tego, że jest to

rondo. Ale wystosujemy wniosek do Policji o częstsze bywanie w tym terenie.

15. Radny Tadeusz Pudlik zapytał o remont chodnika na ul. Zamkowej, czy nie można by było

tych kamieni, które zapadły się podnieść i podsypać.

16. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację, o remont chodnika na ul. Krzywoustego oraz, aby

przyjechała wyrówniarka na parking na ul. K. Wielkiego i go wyrównała.

17. Radny Tadeusz Pudlik zapytał o program Mieszkanie+. Miała być odpowiedź nt zgłoszenia

gruntów pod budowę tych mieszkań, czy już coś wiemy w sprawie.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeszcze nie widział odpowiedzi.

18. Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zbiorniki „posylezyjne”. Miało być wystosowane pismo do

właściciela tych zbiorników i czy jest już odpowiedź od niego?

19. Radny Tadeusz Pudlik zwrócił się z prośbą o postawienie jednego słupka przy wyjeździe z ul.

K.  Wielkiego,  skrzyżowanie  z  ul.  Piastowską,  tam  gdzie  są  nasadzone  4  krzewy.  Na  tym

skrzyżowaniu  notorycznie  staje  samochód  i  wyjeżdżając  w  lewo  nic  nie  widać,  jest  słaba

widoczność.

20. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy słupki koło basenu można usytuować bliżej krawężnika?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie, ponieważ są to skrajne drogi. np. jest ścieżka

rowerowa, jak i  pasek kostki,  to jest  skrajnia,  forma bezpieczeństwa,  zgodnie z  przepisami pół

metra.

21. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że na ostatniej sesji mówił, aby zrobić miejsce parkingowe

koło  szkoły  i  dostał  odpowiedź,  aby  uściślić.  Radny  powiedział,  że  chodzi  o  róg  ul.  Wojska



Polskiego i Zamkowej, koło szkoły podstawowej na ul. 1 maja.  

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  robiąc  prace  przy  wjeździe  dla  samochodów

odwożących dzieci do szkoły jednocześnie odsunęliśmy od stacji „trafo” trochę ogrodzenie, w tym

celu aby w niedalekiej przyszłości przygotować ewentualne miejsca parkingowe. One nie wszędzie

mogą być,  dlatego że tym pasem idzie  zasilanie  energetyczne.  Wykonawca nawierzchni  będzie

wchodził na ul. Wojska Polskiego, jednoczenie będziemy utwardzali ten teren pod parking. Tutaj,

gdzie  mówi  pan  radny  nie  ma  szans,  bo  idą  kable,  energetycy  nie  dadzą  nam  zgody.

Przygotowujemy teren pod parking od stacji „trafo”.

22.  Radny  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  że  należy  pomalować  ławki  w  Kościele  w  Żarowie,

ponieważ są bardzo obdrapane, a farba pozdzierana.

Przewodniczący  Rady Roman Konieczny powiedział,  że  od  tego  jest  Rada  Parafialna,  a  nie

Burmistrz.

Burmistrz  Leszek  Michalak  zadeklarował,  że  przy  odbiorze  prac  konserwatorskich

współfinansowanych  przez  Gminę  i  gdy  tylko  będzie  mógł  uczestniczyć,  to  postara  się  nie

zapomnieć o tych ławkach i wspomnieć, że takie głosy do niego dochodzą.

23. Radny Roman Konieczny złożył interpelację o oczyszczenie koryta rzeki Tarnawki w centrum

wsi Mrowiny.

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

do spraw organizacyjnych:

1. Przewodniczący Rady powiedział, że w wakacje odbywają się turnieje piłkarskie dla dzieci 

przeprowadzane przez LKS-y. Również dzieci będą pływały na żaglach na Zalewie Mietkowskim. 

W ramach wakacji zajęcia będą organizowane w świetlicach wiejskich przez GCKiS w Żarowie.

2. 26.07.2018r. planowana jest sesja Rady Miejskiej w Żarowie, odbędzie się o godz. 14:00.

Ad. XV. Przyjęcie protokołu Nr LI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 kwietnia

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 14 głosach „za”, 1 nieobecnym, przedmiotowy protokół został przyjęty przez

Radę Miejską w Żarowie. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał dlaczego Młodzieżowa Rada nie wręczała statuetek „Maciuś”?



Radna Iwona Nieradka odpowiedziała, że kadencja Młodzieżowej Rady już się zakończyła rok

temu. Od nowej kadencji Rady Miejskiej powołana zostanie Młodzieżowa Rada. Trzeba najpierw

opracować nowy statut, ponieważ zostały zlikwidowane gimnazja. 

Przewodniczący Rady powiedział, że ten temat należy omówić na komisji i przygotować nowy

Statut.

Ad. XVI. Przyjęcie protokołu Nr LII/2018 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia

25 maja 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”, 1 nieobecnym i 1 nie głosującym przedmiotowy protokół

został przyjęty przez Radę Miejską w Żarowie.

Ad XVII. Zakończenie obrad LIII 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 21 czerwca 2018 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam LIII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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


