
Protokół Nr LV/2018

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 2 sierpnia 2018 roku

Rozpoczęcie:  godz. 11:00

Zakończenie: godz. 11:40

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę:  „Otwieram LV 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.

Nieobecni:

1. r. Waldemar Ganczarek

2. r. Tadeusz Reruch

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

Michalaka, Z-cę Burmistrza Grzegorza Osieckiego oraz Sekretarz Sylwię Pawlik.

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 przeszedł  do

kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1.  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.. 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  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” oraz 1 nieobecnym uchwała została przyjęta (z obrad wyszła

radna Maria Tomaszewska) . Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr LV/378/2018

Ad IV. 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 5

Na obrady wróciła radna Maria Tomaszewska.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w nocy doszło do spalenia kilku mieszkań przy ul.

Mickiewicza w Żarowie. Na bieżąco są przygotowywane mieszkania dla pogorzelców. Jestem w

kontakcie z różnymi instytucjami. Jeżeli chodzi o pożar to ucierpiały 4 osoby, dwoje dzieci i dwie

osoby dorosłe.  Wszystkie są w szpitalu,  jedno dziecko i  jedna osoba dorosła są na obserwacji,

natomiast na oddziale jest jedno dziecko i jedna osoba dorosła po poparzeniu. Jeżeli chodzi o straty

materialne to są  one bardzo duże,  co prawda nie  ucierpiał  dach,  przynajmniej  na ten moment.

Strażacy  nad  tym cały  czas  czuwają  i  dogaszają  tam gdzie  się  tli,  gdzie  się  wydobywa dym.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Żarowie  jest  z  mieszkańcami  od  godz.  4:00  rano,  mamy



przygotowane w ramach rewitalizacji Dworca mieszkania. Obecnie Dyrektor Elektroluxu wyraził

zgodę na przekazanie kuchenek do tych mieszkań, mieszkania mamy kompletne, pozostaje parę

rzeczy, które trzeba kupić. To są sztućce, łóżka, potrzebne meble. W tej chwili są zaangażowane

osoby  w  Urzędzie.  Podjęliśmy  niezależnie  od  tego  decyzję,  aby  poprzez  samodzielne

stowarzyszenie  „Edukacja”  otworzyć  konto  pomocy  dla  tych  ludzi.  My  pokryjemy  niezbędne

koszty  związane  z  odbudową  wnętrza  budynku,  na  pewno  instalacje,  w  ramach  Wspólnoty.

Rozmawiałem też z poszczególnymi dyrektorami zakładów o pomoc łącznie z gotówkową i jest

wyrażana. Będziemy prosili o wpłaty, bo dla tych ludzi trzeba dużo pieniędzy zgromadzić, by oni

mogli  tam z powrotem zamieszkać.  To jest  bardzo trudna sytuacja,  trzeba będzie tym ludziom

pomóc.

Radny Norbert Gałązka zapytał, jak to jest z mieszkańcami dla pogorzelców? Oprócz tych dwóch

mieszkań, co są na PKP, to jak to będzie rozwiązane?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  wcześniej  przy  pogorzelcach  wynajmowaliśmy

hotel Żar – Med, musimy zobaczyć strukturę osób zamieszkujących, bo np. jak ktoś jest sam to

może być z kimś w mieszkaniu i mieć wspólną kuchnię, my musimy to na spokojnie przejrzeć. Ci

ludzie też chcą sobie pomagać wzajemnie.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  od  takiego  typu  spraw  jest  Ośrodek  Pomocy

Społecznej. Oni z tymi ludźmi są w kontakcie i będą wiedzieć, jakie są potrzeby i w jaki sposób

należy ewentualną pomoc uruchamiać,  czy w postaci zasiłków celowych, czy innej kwestii.  To

samo dotyczy zabezpieczenia tych mieszkań w sprzęt itd. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię zbiórki,

to będziemy ją robić przez stowarzyszenie „Edukacja”. Konto będzie podane w najbliższym czasie.

Jeżeli chodzi o zbiórkę rzeczy, to będzie wykaz, co jest potrzebne i będą składowane w Gimnazjum.

I to wydaje się, że będzie najlepsze rozwiązanie.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał odnośnie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej

położonej we wsi Kalno, o co chodzi, czy ktoś zrezygnował ze Wspólnoty?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że bardzo często jest tak, że mamy współwłasność

procentową, a da się to fizycznie podzielić, to najczęściej są to takie sytuacje.

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. V.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

1. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że obok ronda jest ścieżka rowerowa, jak należy jechać, kto

ma pierwszeństwo od ul. Armii Krajowej do Dworcowej , rowerzysta czy kierujący pojazdem?



Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że pierwszeństwo ma rowerzysta, wynika to z przepisów

ruchu drogowego. Ale należałoby napisać informację w Gazecie Żarowskiej .

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jest  to  dobry  pomysł.  Są  u  nas  osoby,  które

zawodowo się tym zajmują, jak poruszać się na drogach, jakie są przepisy ruchu drogowego, jak

egzekwować przepisy i spróbujemy coś takiego zrobić z wykorzystaniem wiedzy tych osób - chodzi

o artykuł lub wywiad do Gazety Żarowskiej. 

2. Radny Robert Kaśków wrócił do kwestii ul. Mickiewicza  i powiedział, że jest to zadanie OPS,

tak jak pani Sekretarz powiedziała, ale dobrze by było, aby w medialnej formie pan Burmistrz i pan

Przewodniczący dali na zewnątrz informację o tym, z apelem o pomoc.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to już się w tej chwili dzieje. Jestem pod telefonem

cały czas z różnymi osobami i instytucjami, bo na bieżąco są telefony.

Sekretarz Sylwia Pawlik dopowiedziała, że już jest informacja na facebooku, za niedługo ukaże się

na stronie internetowej Urzędu. Natomiast nie mamy jeszcze numeru konta bankowego na który

będzie można wpłacać pieniądze dla poszkodowanych, bo musimy tą sprawę załatwić z Urzędem

Skarbowym.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział,  że wystosujemy wspólny apel od rady i  Burmistrza o

pomoc dla mieszkańców.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik dopowiedziała,  że  urzędnicy  zrobili  to  w  taki  sposób,  że  zbierają

pieniądze  wśród  siebie,  a  następnie  przekażą  na  konto  bankowe  podane  przez  Stowarzyszenie

Edukacja.

3. Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zbiórkę ziemi za hotelem w kierunku Łażan. Tej ziemi jest tam

coraz więcej i czy gmina wie, skąd ta ziemia jest tam składowana? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że wypełniamy „nasze bagno” świeżą ziemią,  którą

mamy z wykopu od realizacji inwestycji. Jest to nasza ziemia i nasza działka.

4. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację w sprawie tablicy kierunkowej od ronda (od strony

Łażan), tam widnieje napis Gimnazjum 1 km, czy zmieniamy nazwę na Szkoła Podstawowa, czy

zostaje Gimnazjum?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że pomijając, że tam wszystko jest 1 km, to proponuję

żeby jeszcze zostało, bo Gimnazjum jest jeszcze do III klasy, poza tym ludzie kojarzą Gimnazjum z

budynkiem. 



Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przy budowie drogi betonowej, to jest obwodnicy

Żarowa,  która prowadzi  do Świdnicy  te  tablice zostały umieszczone i  są  w obszarze własności

Powiatu.  Umieszczone  są  przez  wykonawcę  drogi  od  samego  początku  z  błędem  i  pomimo

wielokrotnego zwracania się o usunięcie błędu to zostało, jak zostało. Może rzeczywiście będzie to

okazja, aby uporządkował te rzeczy. W ślad za złożoną interpelacją prześlemy tą interpelację, jako

informację do Powiatu. Przynajmniej, żeby z kilometrami poprawić.

5. Radny Tadeusz Pudlik powiedział odnośnie strażaków i zakończenia sprawy. Wie, że śledztwo

zostało zakończone, nie jest umorzone i teraz będzie sprawa karna w sądzie.

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że jeszcze nic nie dostaliśmy w tej sprawie, ale jesteśmy

stroną w sprawie to dostaniemy. 

6. Radna Maria Tomaszewska zapytała, kiedy Wspólnoty będą podłączać się do kanalizacji? Tam

jest tak, że część to własność prywatna, a część to własność Gminy. Czy Wspólnoty wiedzą o tych

dofinansowaniach? Jak to wygląda?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to wszystko zależy od tego, kiedy Zarządca zrobi

zebrania.  Zarządca   ZGL był  na  zebraniu,  na  którym  była  informacja,  gdzie  po  raz  pierwszy

pokazywaliśmy przygotowany program. Więc Zarządca ZGL ma tą informację.

7. Radny Roman Konieczny złożył interpelację, że w Mrowinach na zakręcie przed torami na ul.

Wojska Polskiego zostało skradzione lustro.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przekażemy tą informację do Powiatu.

8. Radny Tadeusz Pudlik zapytał,  o remont ul. Wojska Polskiego w Żarowie, tam jak się skręca na

elektrownię  jest odcinek około 50 metrów dużej kostki, czy tam można by było to zalać?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie jest to w zakresie rewitalizacji. Natomiast robiąc

nawierzchnię bardzo często pozostaje asfalt, który jest rozkładany w różnych miejscach i kierownik

budowy jest o tym uprzedzony, żeby warstwy pozostające były tam lokowane.

9. Radny Norbert Gałązka  powiedział,  aby zwrócić uwagę Policji o częstsze patrole, chodzi o

przejście podziemne, koło fontanny w centrum miasta. 

10. Radna Ewa Góźdź powiedziała, że na ul. Krasińskiego przy drodze rowerowej  jest wejście na

stare  zabudowania  DZCh  i  tam  prawdopodobnie  też  zbierają  się  różni  ludzie,  odbywają  się

pijaństwa, uczestniczą w tym dzieci. Radna była na Policji i powiedziała, aby zwrócili na to uwagę.

Odpowiedzieli,  żeby  za  każdym razem dzwoniła.  Radna powiedziała,  że  nie  jest  w stanie  tego



kontrolować, te sytuacje mają miejsce zwłaszcza wieczorami. Radna dopowiedziała, że na Placu

Wolności jest plac zabaw. Tam chodzą dzieci się bawić, ale nie zawsze mogą, ponieważ zbierają się

różni ludzie, różne słowa tam padają, piją piwo i rodzice boją się tam puszczać dzieci. Ostatnio było

bardzo dużo porozbijanych butelek, puszki leżały, najgorzej jest z piątku na sobotę i z soboty na

niedzielę.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  te  sugestie  przekażemy  w  trybie  interpelacji

pisemnie na Komisariat Policji. 

Radny Robert Kaśków dopowiedział, że jeżeli chodzi o korelacje między monitoringiem, a tym co

się dzieje to rzeczywiście żadnej korelacji nie ma.

Radny Mariusz Borowiec powinniśmy się spotkać z przedstawicielami Policji i porozmawiać w

tym temacie.

Radny Tadeusz Pudlik poparł propozycję radnego Mariusza Borowca.

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

następnego punktu porządku obrad.

Ad VIII. Zakończenie obrad LV 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 2 sierpnia 2018 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam LV Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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

Protokołowała:                                                         Przewodniczący obrad:


