
Protokół Nr LIV/2018

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 26 lipca 2018 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:20

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę: „Otwieram LIV 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 12 radnych, co

stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecni:

1. r. Mariusz Borowiec,

2. r. Robert Kaśków,

3. r. Tadeusz Reruch.

Przewodniczący  Rady przywitał  osoby  obecne  na  sesji:  Burmistrza  Miasta  Żarów  Leszka

Michalaka,  Z-cę  Burmistrza  Grzegorza  Osieckiego,  Sekretarz  Sylwię  Pawlik,  Skarbnika  Gminy

Renatę  Dawlewicz,  Kierownika  OPS w Żarowie  Małgorzatę  Siemińską  oraz  mieszkańcy gminy

Żarów.

Przewodniczący Rady oddał głos pani Kierownik OPS w Żarowie.

Kierownik OPS w Żarowie Małgorzata Siemińska przedstawiła się, przywitała z obecnymi na sali

narad.  Wyraziła  nadzieje,  że  współpraca  z  Gminą  i  Radnymi  będzie  układać  się  na  dobrym

poziomie. Postara się sprawnie zarządzać OPS, tak by mieszkańcy Gminy byli zadowoleni. Chętnie

też będzie współpracować z Radą. Otwarta jest na wszelkie pomysły.

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? 

Radny Mieczysław Myrta Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i

Porządku Publicznego powiedział,  że komisja proponuje i prosi o wycofanie projektu uchwały nr

6 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie

wsi Wierzbna, gmina Żarów (dz. nr 503/2, 503/3, 503/4), z uwagi na to, że komisja chce jeszcze

mieć czas, aby nad tym projektem popracować.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania zmiany do porządku obrad,  w wyniku którego

przy 12 głosach „a”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” skreślono z porządku obrad projekt

uchwały nr 6 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego

w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów (dz. nr 503/2, 503/3, 503/4).

Więcej pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł

do  głosowania  zmienionego  porządku  obrad.  W wyniku  głosowania  przy  12  głosach  „za”,  0

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” 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.

W  zastępstwie  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  radna  Iwona  Nieradka

powiedziała, 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 4

Uchwała Nr LIV/373/2018

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. 

W  zastępstwie  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  radna  Iwona  Nieradka

powiedziała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały,  w  wyniku

którego Rada Miejska w Żarowie przy 12 głosach „za”,  0 „przeciw” i  0 „wstrzymujących się”

podjęła przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 6

 Uchwała Nr LIV/374/2018

Pkt  3.  przyjęcia  regulaminu  programu  dofinansowania  ze  środków  budżetu  Gminy  Żarów

wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Przewodniczący Rady powiedział, aby w § 4 ust. 3  po słowie „Żarów” dać kropkę i usunąć resztę

zdania, wtedy będzie prawidłowo. Wkradł się błąd z przepisywaniem regulaminu.

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

Komisje.

W  zastępstwie  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  radna  Iwona  Nieradka

powiedziała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego

Mieczysław Myrta 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 8

Uchwała Nr LIV/375/2018

Pkt 4. określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej

dla nauczycieli. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



       Załącznik nr 9

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  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 10

Uchwała Nr LIV/376/2018

Pkt  5.  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Aglomeracji  Wałbrzyskiej  z  perspektywą  do  2030r.
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

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. 

W  zastępstwie  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  radna  Iwona  Nieradka

powiedziała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały,  w  wyniku

którego Rada Miejska w Żarowie przy 12 głosach „za”,  0 „przeciw” i  0 „wstrzymujących się”

podjęła przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 12

 Uchwała Nr LIV/377/2018

Ad IV.  Przedstawienie Protokołu z kontroli przedstawionej przez Komisję Rewizyjna Rady

Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady powiedział, że wyniki kontroli w zakresie wykorzystania dotacji przez LKS

„Błyskawica” Kalno na realizację zadania publicznego w latach 2016 – 2017 omówi Przewodnicząca



Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie. 

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń przedstawiła  protokół  z  kontroli  i

powiedziała,  że  w  wyniku  kontroli  nie  stwierdzono  nieprawidłowości.  Przedmiotowy  protokół

stanowi  załącznik  do  niniejszego  protokołu.  Dostępny  jest  również  w  dokumentach  Komisji

Rewizyjnej.

Załącznik nr 13

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

Burmistrz Leszek Michalak poinformował radnych, że za niedługo będzie potrzeba zwołania sesji

w sprawie konieczności  podjęcia  uchwały Rady Miejskiej  w sprawie  upoważnienia Burmistrza

Miasta  Żarów do  złożenia  w imieniu  Gminy  Żarów wniosku  o  dofinansowanie  rozszerzonego

zakresu  projektu  pn.  „Uporządkowanie  gospodarki  ściekowej  na  terenie  Aglomeracji  Żarów

poprzez  budowę  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Łażany",  przyjęcia  do  realizacji

przedsięwzięcia  określonego  w  zaktualizowanym  Studium  Wykonalności  oraz  akceptacji

założonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf. Jest

to dokument,  który zleciliśmy jeszcze w czerwcu do opracowania,  umowę mamy podpisaną na

wykonanie  tego dokumentu  do  10 sierpnia.  W tej  chwili  do  skutecznego  wysłania  wniosku ta

uchwała będzie potrzebna.

Radna  Barbara  Zatoń podziękowała  za  szybkie  załatwienie  spraw  przez  referat  komunalny

Urzędu.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania udzielenia

zamówienia publicznego na dowóz uczniów do szkół  od 03.09.2018r.  do 21.06.2018r.,  czy ten

przetarg już się rozstrzygnął?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  oferty  już  spłynęły,  ale  nie  ma jeszcze wyboru

oferenta.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o Program Dobry Start, czy to jest elementarz+, czy 300+?

Kierownik OPS w Żarowie odpowiedziała, że Dobry Start to jest 300+, to jest 300 zł dla każdego

dziecka jednorazowo. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zamianę działek na ogólną kwotę 55.900 zł, na czym polegała ta

zamiana?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przygotuje szczegółową informację.



Radny Tadeusz Pudlik zapytał  o  wydanie postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, czyli nie musimy wydawać zgody na to?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przedsiębiorca, który podejmuje działalność, bądź

dokonuje rozbudowy fabryki, bądź zakładu ma obowiązek wystąpić do Burmistrza z zapytaniem o

decyzję  środowiskową.  Burmistrz  ma  obowiązek,  w  oparciu  o  dokumenty  dotyczące  danego

przedsięwzięcia, złożyć zapytanie do trzech instytucji to jest: Sanepid, Wody Polskie i RDOŚ. W

momencie,  w  którym  przychodzą  zbieżne  informacje  od  wszystkich  trzech  instytucji  o  braku

podstaw do decyzji  środowiskowej następuje odstąpienie.  Jednocześnie prawo określa do jakiej

pojemności można odstąpić, a od jakiej bezwzględnie decyzja jest niezbędna.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Armii

Krajowej 40, na wniosek GCKiS w Żarowie, czy już mamy koncepcję co zrobimy z budynkiem po

dawnym kinie?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  został  złożony  wniosek  do  Aglomeracji

Wałbrzyskiej na rewitalizację miasta i w zakresie tego wniosku jest remont tego wnętrza obiektu w

kierunku średniej wielkości sali, z możliwością sali wystawowej i możliwością organizowania tam

małych spektakli.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że coraz częściej się słyszy, że te małe miasteczka wracają do

małych kin.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w tej sali jest przewidziana taka funkcja.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o wyjazd do Ujfeherto, jaki był skład delegacji?

Przewodniczący Rady odpowiedział, że odpowie na piśmie.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  ile  w  skali  roku  jest  składanych  wniosków  o  Kartę  Dużej

Rodziny?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że odpowiedź zostanie przygotowana na piśmie.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, ile zostało zgłoszonych wniosków suszowych na terenie gminy?

Przewodniczący  Komisji  ds.  Rolnictwa  Waldemar  Ganczarek odpowiedział,  że  na  chwilę

obecną jest 27 wniosków.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał  o umowę z wykonawcą na zadanie usuwania drzew na terenie

gminy. Zadał pytanie, czy prywatny właściciel może zgłosić do wykonawcy usunięcie drzewa z

posesji, czy to będzie odpłatnie, czy gmina poniesie koszty?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  gmina  nie  ma  prawa  wydawania  środków  na

prywatnych gruntach.

Sekretarz Sylwia Pawlik  dopowiedziała, że najpierw ustalamy zasady ile i jakich drzew należy

usunąć  na  terenie  gminy.  Ustalona  jest  cena  za  każdy  gatunek  drzewa  i  to  nie  jest  tak,  że

wykonawca natnie prywatnym osobom i my za to zapłacimy. Płacimy za to co zostało złożone w



ofercie i za poszczególną liczbę drzew.

Radny Roman Konieczny zapytał o zwolnienie jednego z lokali mieszkalnych na terenie Mrowin,

dokonano przekwalifikowania lokalu na dwa lokale socjalne, w którym to jest miejscu?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział ul. Wojska Polskiego 39.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, co to znaczy, że na wniosek jednego z najemców wyrażono zgodę

na przydział lokalu mieszkalnego w zamian za obecnie najmowany lokal?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że ktoś zwalnia lokal,  który posiada np.  większy i

wnioskuje o mniejszy, wówczas jeżeli nie ma tam problemów technicznych, to staramy się ludziom

pomóc.  

Więcej 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 Mieczysław Myta powiedział, że na drodze z Żarowa do Kalna po prawej stronie leży

martwy  borsuk,  prawdopodobnie  potrącony  przez  samochód.  Radny  zwrócił  się  z  prośbą  o

uprzątnięcie i uporządkowanie terenu.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  o  takich  rzeczach  należy  jak  najszybciej

powiadamiać, nie czekać. 

2. Radna Maria Tomaszewska  odczytała dwa pisma od mieszkańców wsi Kruków o wykonanie

renowacji  całego  rowu  przy  ul.  Zamkowej  wchodzącego  w  ul.  Wojska  Polskiego.  Mieszkańcy

proszą także o położenie korytek głębokich w połowie zakrętu ul. Leśnej, aż do rowu końcowego i

wysypanie grubym grysem z kopalni Lapis pobocza na zakręcie od ul. Leśnej.

3.  Radna Maria  Tomaszewska złożyła  interpelację  w sprawie  zebrania  i  wywiezienia  ziemi  z

pobocza przy ul. Zamkowej od nr 5-11 w Krukowie oraz założenie dwóch lamp na początku i na

końcu tej ulicy.

4. Radna Maria Tomaszewska złożyła interpelację w sprawie budynku przy ul. Strzegomskiej 1,

który  jest  położony  niżej  niż  jezdnia.  Po  pracach  związanych  z  kanalizacją  jest  tam  zrobiona

studzienka,  kratka  ściekowa,  są  położone  krawężniki.  W tym  miejscu  jest  wjazd  do  garażu  i

krawężnik jest równy, a powinien być przynajmniej 3 cm wyniesiony do góry. W wyniku ulewnego

deszczu woda wpada do garażu,  do domu.  Ta woda do kratki  już  nie  dopłynie i  to  jest  wielki

problem dla tych mieszkańców. Radna prosi o zajęcie się sprawą.

5.  Radna  Maria  Tomaszewska złożyła  interpelację  związaną  z  nową  kanalizacją.  Na  ul.



Strzegomskiej nr 20  i 35 też jest podobna sytuacja, jest wyżej studzienka, kratka dalej i wszystko

zatrzymuje się przed  budynkiem, przed wjazdem do garażu i woda stoi. Radna prosi o zajęcie się

sprawą.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  te  informacje  zostaną  przekazane  Starostwu

Powiatowemu, bo wszystkie sprawy związane z nową nawierzchnią drogi prowadzone były przez

właściciela drogi i Starostwo Powiatowe. Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego nadzorowała i

dokonywała odbioru. Także przekażemy te informacje również do Służby. Burmistrz zapytał, czy te

pierwsze interpelacje to są wnioski do budżetu na kolejny rok?

Radna Maria Tomaszewska odpowiedziała, że tak.

6.  Radna  Maria  Tomaszewska złożyła  interpelację  w  sprawie  nawierzchni  drogi  przy  ul.

Wrocławskiej  8a.  Wykonana  była  tam  kanalizacja.  Wykopany  został  rów,   położone  są  rury,

zasypane. Położono asfalt i teraz transport ciężarowy przejeżdża tą drogą w kierunku Strzegomia i z

powrotem. To wszystko siada, prawdopodobnie jest źle zasypany dół kanalizacyjny i na to została

nawieziona  nawierzchnia  asfaltu.  W niedługim  czasie  przejedzie  jeszcze  kilka  aut  i  powstanie

dziura. Radna prosi o zajęcie się problemem.

7. Radna Maria Tomaszewska złożyła interpelację w sprawie drogi bocznej za kościołem. Rolnik,

który tam mieszka doprowadził tą drogę do użytku, bo ma ciężki sprzęt, nawiózł kamień, poniósł

koszty.  W wyniku  tego,  że  główna  nawierzchnia   drogi  została  zamknięta,  jak  została  robiona

kanalizacja, cały transport został puszczony boczną drogą. W tej chwili ta droga nie została przez

firmę kanalizacyjną doprowadzona do stanu pierwotnego i ten rolnik ma problem. Ma ciężki sprzęt,

a w tej chwili są żniwa. Radna prosi, aby odtworzyli tą drogę tak, jak to było przed kanalizacją. 

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  prawdopodobnie  jest  to  przy  drodze  gminnej  i

oczywiście wykonawca ma obowiązek przywrócenia drogi do stanu pierwotnego. Jeżeli takie coś się

dzieje, to prosimy jak najszybciej przekazywać te wiadomości do wykonawcy, najlepiej  jeszcze w

momencie trwania inwestycji, aby na bieżąco tego typu naprawy były dokonywane. 

8.  Radna  Maria  Tomaszewska złożyła  interpelację,  aby  zrobić  drogę  dojazdową  do  gruntów

rolnych.  Tu  jest  taki  problem,  bo  w  tej  chwili  część  rolników  przekształciła  swoje  ziemie  na

budowlane i wybudowali się mieszkańcy, chodzi o drogę przy ul. Leśnej w Łażanach, na której też

kładziona była kanalizacja i ta droga też została zniszczona, są wyrwy. Radna prosi, aby poszerzyć

tą  drogę,  tam  jest  duża  skarpa,  można  tą  drogę  poszerzyć  i  nawieźć  kamienia,  to  jest  droga

dojazdowa do pól. Druga to jest droga przy ul. Polnej. Skręca się przed kościołem w lewo. Jest

kostka, później droga polna i dalej aż do drewnianego mostu jest droga mocno zniszczona. Radna



prosi o wyremontowanie tych dróg i ujęcie ich do programu naprawa dróg dojazdowych do gruntów

rolnych.

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  drogi  dojazdowe do gruntów rolnych mogą być

zgłaszane  również  w  obszarze  zabudowy.  Tam jedynie  jest  wymóg  klasy  drogi,  to  jest  jedyny

parametr.  Może  to  być  droga  wewnętrzna,  polna  lub  publiczna,  by  nie  wyższej  kategorii  niż

dojazdowa. Tego typu zgłoszenia i dokumentację będziemy przygotowywali i wnioskowali, co nie

gwarantuje otrzymania środków, ale próbować trzeba.

9. Radny Tadeusz Pudlik  złożył interpelację w sprawie problemu wywożenia śmieci do punktu

odbioru odpadów. Tam jest duży, wysoki kontener i otwiera się tylko z jednej strony. Radny zwrócił

się z prośbą, aby zrobić przynajmniej dwa podesty, żeby ludzie mieli możliwość wrzucania worków.

10. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy w gminie można by było wyznaczyć jeden dzień na palenie

śmieci?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że jest to zabronione przepisami prawa wyższej rangi i my

w prawie miejscowym nie możemy takich przepisów umieszczać.

11. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy została zakończona sprawa strażaków?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie dostaliśmy żadnych dokumentów w tej sprawie.

12. Radny Tadeusz  Pudlik  zapytał  o  plac  zabaw koło  cmentarza  Armii  Radzieckiej,  otrzymał

odpowiedź, ale jest prośba chociażby o dwie huśtawki?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie możemy zrobić jakiegoś kawałka innego niż w

projekcie, który złożyliśmy do Aglomeracji. Albo całość, albo nic. Wniosek jest złożony i czekamy.

A realizując możemy realizować tylko zgodnie z dokumentacją.

13. Radny Tadeusz Pudlik zapytał o chodnik przy ul. Krzywoustego, dostał teraz odpowiedź na

interpelację,  że  trwają  negocjacje  a  wcześniej  otrzymał  odpowiedź,  że  nawierzchnia  będzie

sukcesywnie wymieniana. Radny poprosił o wyjaśnienie.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że negocjacje się zakończyły i porozumienie zostało

podpisane.

14. Radny Tadeusz Pudlik zapytał o program Mieszkanie+, otrzymał odpowiedź na interpelację,

chodziło generalnie o grunty na terenie gminy i słyszał w radiu, ze to gmina ma zgłaszać wnioski i

na tej podstawie będą budowali plan. W odpowiedzi na interpelację jest odwrotnie napisane, że będą

do nas zgłaszać się z zapytaniem, czy gmina ma grunty.



Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że każdy grunt przeznaczony pod zagospodarowanie

musi  mieć  odpowiednie  przeznaczenie  w miejscowym planie  zagospodarowania  przestrzennego.

Takie grunty na terenie naszej gminy są i na dzień dzisiejszy są to grunty Krajowej Agencji Rozwoju

Rolnictwa.

Pani  Urszula  Ganczarek  Kierownik  Sekcji  Zamiejscowej  Gospodarowania  Zasobem  w

Świdnicy powiedziała,  że  pierwsza  zasada  to  zapis  w planie  mpzp,  który  musi  być  zgodny ze

studium.  Na terenie gminy, na terenie miasta Żarów mamy takie nieruchomości, które od 2014 roku

były w zastawie sądowym. Jutro jest rozprawa sądowa w sprawie wydania nieruchomości. Jeżeli

byłaby pozytywnie załatwiona w dniu jutrzejszym, to komornik rozpocznie swoje działania w celu

wydania tych nieruchomości do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. My po przejęciu tych

nieruchomości moglibyśmy przekazać je na rzecz gminy, a wtedy gmina rozpocznie procedurę tego

Programu, która znana jest panu Burmistrzowi.

15. Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  parking  przy  ul.  K.  Wielkiego,  otrzymał  odpowiedź  na

interpelację że będzie sukcesywnie naprawiany i zostanie zamówiona wyrówniarka, ale do tej pory

jej nie było.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że sprawdzi i odpowie.

16. Radny Waldemar Ganczarek złożył interpelację, że mieszkańcy Bukowa przy ul. Kwiatowej

mają problem odnośnie zalewania posesji, do garażu wlewa się woda. Radny prosi o interwencję i

dołożenie korytek, które były założone w kierunku rzeki, teraz to zarosło i nie ma kto tego udrożnić.

17. Radny  Waldemar  Ganczarek złożył  interpelację  nt.  ul.  Kołodko,  na  której  jest  znak

obluzowany i wisi. Radny poprosił, aby przykręcić znak.

18. Radny Waldemar Ganczarek złożył interpelację, aby do budżetu na przyszły rok zaplanować

kawałek drogi w Zastrużu w kierunku zamku, kostkę, ewentualnie asfalt. 

19.  Radna Paulina Trafas podziękowała za naprawę nawierzchni i złożyła interpelację, czy można

by było zlecić firmie sprzątającej wyczyszczenie chodnika na ul. Mostowej w Imbramowicach, teraz

będą Dożynki, a tam pół chodnika jest zarośnięty.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że m.in. z uwagi na Dożynki trzeba to zrobić.

20.  Radny  Norbert  Gałązka złożył  interpelację,  aby  na  ul.  Cembrowskiego  i  Stumetrówce

przejechała  równiarka,  tam są  bardzo duże  dziury.  Mieszkańcy proszą  o  wyrównanie  tej  drogi.

Także, aby na przyszłość wziąć pod uwagę i zaplanowanie w budżecie wyasfaltowanie tych dróg.



21. Radny Norbert Gałązka  poprosił o interwencję u pani Komendant,  aby Policjanci podczas

patroli  zwracali  uwagę przy korcie tenisowym i boisku do kosza. Tam po weekendzie jest dużo

porozbijanych butelek i tam nie ma monitoringu.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że przekaże sugestie pani Komendant.

22.  Radny  Roman Konieczny złożył  interpelację  o  regulację  potoku  Tarnawki  w  Mrowinach.

Radny przekazał interpelację na piśmie.

O głos poprosiła mieszkanka gminy Żarów, która zapytała, czy w związku z wymianą nawierzchni

drogi, budynki na ul. Kopernika będą podłączone do kanalizacji?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  w  ramach  rewitalizacji  otrzymaliśmy  środki

pieniężne na wymianę nawierzchni. Podłączenia do budynków są możliwe, tylko proszę pamiętać ze

prawie wszystkie bloki,  z niewielkimi wyjątkami stanowią własność Wspólnot Mieszkaniowych.

Jeżeli  będzie  stosowana  uchwała  w  tej  części,  która  dotyczy  mieszkań  nie  wykupionych,  to

zdecydujemy, natomiast nie możemy narzucać woli obecnych właścicieli. Jest to okazja, aby podjąć

decyzję. Trzeba spotkać się z Zarządcami, żeby przedstawili sytuację, jak jest w poszczególnych

blokach. To jest cenna inicjatywa i okazja, aby to zrobić. Musimy zwrócić się do właścicieli.

Mieszkanka gminy Żarów zapytała, czy na ul. Kopernika w Żarowie zostanie zrobiony chodnik po

lewej stronie, bo po prawej jest?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w ramach tego zadania, w niektórych przypadkach

te chodniki są w projekcie, natomiast w ramach tego zadania jest wola mieszkańców, żeby zostawić

to miejsce do parkowania.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  następnego  punktu  porządku  obrad. Przewodniczący  Rady

przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 19.07.br do Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęło

pismo z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę

Rady  Miejskiej  w  Żarowie  w  przedmiocie  określenia  zasad  gospodarowania  nieruchomościami

stanowiącymi własność gminy Żarów. Zaskarżono § 6 ust. 2 i § 7.

2. Przewodniczący Rady powiedział, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie

gminnym jeszcze w tej kadencji Rada powinna dostosować Statut do aktualnych przepisów. Musimy

zastanowić się, czy taką komisję ds. statutu powołać. Jeszcze w tej kadencji powinniśmy się tym

zająć.



Sekretarz Sylwia Pawlik dopowiedziała o przepisach RODO, które weszły w maju br. i myśli, że

szkolenie radnych z inspektorem ochrony danych osobowych powinno się odbyć. Mamy taką osobę,

która ma specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.

3. Przewodniczący Rady powiedział, że w sierpniu kończy się II i  ostatnia kadencja Rzecznika

Praw Dziecka i zwrócił się do Komisji ds. Oświaty i Kultury do pani Iwony Nieradki, z prośbą, aby

wspólnie przygotować podziękowanie za współpracę. 

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr LIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 czerwca

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  12  głosach  „za”  przedmiotowy  protokół  został  przyjęty  przez  Radę  Miejską  w

Żarowie.

Ad VIII. Zakończenie obrad LIV 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 26 lipca 2018 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam LIV Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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

Protokołowała:                                                         Przewodniczący obrad:


