
Protokół Nr LVIII/2018

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 6 listopada 2018 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:45

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny otworzył sesję Rady Miejskiej  w Żarowie

wypowiadając  formułę:  „Otwieram  LVIII  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie”.  Przywitał

wszystkich zebranych, a następnie stwierdził kworum i prawomocność obrad na podstawie

listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 1

Na  ustawową  liczbę  15  radnych  w  sesji  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  uczestniczyło  15

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

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

Michalaka, Z-cę Burmistrza Grzegorza Osieckiego, Skarbnika Gminy Renatę Dawlewicz,

Kierownik OPS w Żarowie Małgorzatę Siemińską oraz Radą Powiatu Świdnickiego Urszulę

Ganczarek.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny przedstawił  Radzie  porządek  obrad.

Powiedział,  że  porządek  obrad  radni  otrzymali  w  materiałach  na  sesję.  Przedmiotowy

porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                                Załącznik nr 2 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad dwa projekty

uchwał  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Burmistrza  Miasta  Żarów  oraz

rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Kierownika  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Żarowie.

Przewodniczący Rady powiedział,  że  w dniu  wczorajszym odbyło  się  trzecie  i  ostatnie

posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej,  w  związku  z  powyższym  spisany  został  protokół  i

przygotowane  zostały  dwa  projekty  uchwał  w  przedmiotowej  sprawie.  Przewodniczący

obrad powiedział, że jest obecna Pani Kierownik OPS, więc jest prośba, aby jako pierwszy



był rozpatrzony projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza, a

jako  drugi  projekt  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Kierownika  Ośrodka

Pomocy  Społecznej  w  Żarowie.  Kolejne  punkty  będą  przesunięte  o  dwa  dalej.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  zmiany  porządku  obrad  w  powyższej

sprawie, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, „0” przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

porządek obrad został zmieniony, przedmiotowe projekty uchwał zostały wprowadzone do

porządku obrad.

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

Radny Tadeusz Pudlik  zaproponował,  aby punkt V. Przejście do nowo wybudowanego

Żłobka przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie celem przedstawienia, był realizowany jako

VI., a Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych, jako pkt V.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  zmiany  porządku  obrad  w  powyższej

sprawie, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, „0” przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

porządek  obrad  został  zmieniony  w  tym  zakresie,  czyli  punkt  V.  został  zamieniony  z

punktem VI.

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

przeszedł  do  głosowania  zmienionego  porządku  obrad.  W wyniku  głosowania  przy  15

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

przyjęty.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1.  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Żarów. Przedmiotowy projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady powiedział, że skarga wpłynęła 28 września, została przekazana do

Rady  Miejskiej,  jako  organowi  właściwemu  w  sprawie  za  pośrednictwem  Wojewody

Dolnośląskiego. 4 października została przekazana na sesji do Komisji Rewizyjnej,  która

zajmuje  się  analizą  i  badaniem skarg na burmistrza  i  kierowników gminnych jednostek.

Komisja pracowała na trzech posiedzeniach w dniach 17.10., 29.10. i 05.11.2018r. Następnie

Przewodniczący  obrad  poprosił  Przewodniczącą  Komisji  Rewizyjnej  Barbarę  Zatoń  o

przedstawienie tematu skargi.



Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń powiedziała,  że  została  złożona

skarga przez mieszkańca gminy, komisja spotykała się trzykrotnie. Na posiedzeniu pierwszej

komisji członkowie zapoznali się ze skargą, następnie poprosili pana Burmistrza oraz panią

Kierownik  OPS  w  Żarowie  o  złożenie  wyjaśnień  na  piśmie  do  przedmiotowej  skargi.

Następnie został zaproszony mieszkaniec na posiedzenie komisji celem jego wysłuchania w

sprawie.  Komisja  skargę  rozpatrzyła,  przyjęła  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie  oraz

sporządziła  protokół.  Komisja  Rewizyjna  uznała  przedmiotową  skargę  na  działalność

Burmistrza  Miasta  Żarów  oraz  Kierownika  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Żarowie  za

bezzasadną.

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Robert Kaśków zapytał, co było przedmiotem skargi?

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Zatoń odczytała pismo – skargę.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  osoba  skarżąca  nie  jest  w  wieku,  który  byłby

przeciwwskazaniem do pracy.  W gminie  nie  ma dużego bezrobocia  i  nie  ma większych

przeciwwskazań do tego, aby te osoby się zatrudniły. Jest to tylko kwestia dobrej woli.

Przewodniczący Rady powiedział, że z akt sprawy wynika, że ten pan otrzymuje zasiłki z

OPS-u,  nie  podejmuje  pracy  mimo  zgłaszanych  propozycji,  nie  uczestniczy  również  w

terapii,  którą  zaproponował  mu OPS,  w związku z  nadużywaniem przez jego małżonkę

alkoholu. Wszystkie inne dowody w tej sprawie przedstawiła pani Kierownik OPS, jeśli są

jeszcze pytania to najlepiej zadać je w tej chwili do pani Kierownik.

Radny Tadeusz Reruch zapytał o wysokość stałego zasiłku jaki ten pan pobiera, ponieważ

on sam w piśmie pisze, że otrzymuje 514 zł, a pani Kierownik pisze, że 525 zł, czy to są

jakieś rozbieżności?

Kierownik OPS Małgorzata Siemińska odpowiedziała, że ten pan napisał pismo - skargę

we wrześniu  i  otrzymywał  taki  zasiłek,  jaki  mu się  również  należał.  We  wrześniu  była

podwyżka ustawowa i ten zasiłek stały został podwyższony, tak jak zasiłek pielęgnacyjny i

na  dzień dzisiejszy od 1 października wynosi  on 528 zł.  To jest  maksymalna wysokość

zasiłku stałego jaki ten Pan może otrzymać.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy to jest cała pomoc finansowa z opieki społecznej?



Kierownik OPS Małgorzata Siemińska odpowiedziała, że nie. Zasiłek stały dostaje się w

momencie  kiedy  ma  się  orzeczenie  o  niepełnosprawności,  Ten  Pan  ma  orzeczenie  o

niepełnosprawności  w  stopniu  umiarkowanym  z  możliwością  podjęcia  zatrudnienia  w

warunkach chronionych i z tego tytułu dostaje zasiłek stały. Oprócz tego co miesiąc dostaje

wsparcie  z  OPS  w  formie  zasiłku  celowego,  bo  taką  pomoc  możemy  mu  udzielić.  Z

początkiem  2018r.  zasiłki  celowe  wynosiły  ponad  300  zł,  później  ta  forma  pomocy  w

związku z tym, że był okres letni trochę się zmniejszyła, bo wiadomo, że w tym okresie

można iść i sobie dorobić, są większe możliwości zdobycia zatrudnienia i ten zasiłek był

niższy, co klientowi się widocznie nie spodobało. Oprócz tego korzysta z żywności, teraz

korzystał z żywności, którą wydawaliśmy, otrzymują też środki na leki.

Więcej  pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  zapytał

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o podjętą uchwałę. 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Barbara Zatoń powiedziała, że Komisja Rewizyjna

Rady  Miejskiej  w  Żarowie,  po  zapoznaniu  się  z  dokumentami  sprawy  oraz  wnikliwej

analizie  uznaje  za  bezzasadną  skargę  Pana Krzysztofa  Dubiel  na  działalność Burmistrza

Miasta Żarów.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, pytając kto z Państwa radnych jest za tym,

aby tą skargę uznać za bezzasadną. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw”

i 0 „wstrzymujących się” skarga została uznana za bezzasadną, uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady poprosił,  aby w miejsce  wykropkowane w uchwale  wpisać słowo

„Bezzasadna”. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr LVIII/393/2018

Pkt  2.  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Kierownika  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w

Żarowie. 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 Przewodniczącą



Komisji Rewizyjnej o podjętą uchwałę. 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Barbara Zatoń powiedziała, że Komisja Rewizyjna

Rady  Miejskiej  w  Żarowie,  po  zapoznaniu  się  z  dokumentami  sprawy  oraz  wnikliwej

analizie uznaje za bezzasadną skargę Pana Krzysztofa Dubiel  na działalność Kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, pytając kto z Państwa radnych jest za tym,

aby tą skargę uznać za bezzasadną. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw”

i 0 „wstrzymujących się” skarga została uznana za bezzasadną, uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady poprosił,  aby w miejsce  wykropkowane w uchwale  wpisać słowo

„Bezzasadna”. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

           Załącznik nr 6

Uchwała Nr LVIII/394/2018

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?

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Mariusz  Borowiec powiedział,  że

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, 0

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta. Przedmiotowa  uchwała

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr LVIII/395/2018

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 nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Mariusz  Borowiec powiedział,  że

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, 0

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta. Przedmiotowa  uchwała

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 10

 Uchwała Nr LVIII/396/2018

Pkt 5. zmiany Uchwały Nr LVII/387/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 4 października

2018r.  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

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

przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział,  że ten projekt uchwały był już głosowany,  ale

zapis  odnośnie  wielkości  autobusu  był  błędny  i  trzeba  to  zmienić,  ponieważ  mieliśmy

wpisany 30-osobowy, a nie ma takich są 22-osobowe, stąd nie korygujemy stawki tylko

wielkość autokaru.

Więcej pytań nie było, więc  Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię

Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Mariusz  Borowiec powiedział,  że

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, 0

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta. Przedmiotowa  uchwała

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



        Załącznik nr 12

 Uchwała Nr LVIII/397/2018

Pkt 6. zmiany Uchwały Nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r.

w  sprawie  utworzenia  jednostki  budżetowej  pod  nazwą  „Żłobek  Miejski”  w  Żarowie  i

nadania  nazwy  Żłobek  Miejski  „Bajkowa  Kraina”  w  Żarowie. Przedmiotowy  projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 13

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. Oświaty i  Kultury Iwona Nieradka powiedziała,  że Komisja

zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, 0

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta. Przedmiotowa  uchwała

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 14

 Uchwała Nr LVIII/398/2018

Pkt 7. rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 15

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.  Sportu,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Norbert  Gałązka

powiedział, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, 0



„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta. Przedmiotowa  uchwała

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 16

 Uchwała Nr LVIII/399/2018

Pkt  8.  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obrębu

Kruków, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 17

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  chciałby  wprowadzić

autokorekty, ponieważ wkradły się literówki. W uzasadnieniu na str. 4 ostatni myślnik, tam

jest data 20.07.2016r., powinna być data 13.12.2016r. Na str. 5 zamiast 0 wniosków ma być

12. Na str.  7 w punkcie 6a) jest data 18.07.2016r. Trzeba wpisać 18.01.2017r.,  i  kolejny

myślnik ta sama data. 

Przewodniczący  Rady dopowiedział,  że  musimy  także  określić  rentę  planistyczną  w

procentach na str. 13, w § 17. Do tej pory na terenach wiejskich ta stawka wynosiła 20%.

Musimy  to  przegłosować  i  zapytał,  czy  jesteście  Państwo  za  tym,  aby  wpisać  w §  17

wysokość  renty  planistycznej  20%?  W  wyniku  głosowania  przy  15  głosach  „za”,  0

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” renta planistyczna w wysokości 20% została przyjęta.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  do  tego  projektu  uchwały  należy  przegłosować

rozstrzygnięcie,  które  znajduje  się  w  załączniku  nr  2  do  tego  projektu  uchwały.

Przewodniczący obrad odczytał tą uwagę i przeszedł do głosowania, zapytał kto z Państwa

radnych jest za przyjęciem rozstrzygnięcia zaproponowanego przez Burmistrza. W wyniku

głosowania  przy  15 głosach „za”,  0  „przeciw” i  0  „wstrzymujących się”  rozstrzygnięcie

zaproponowane przez Burmistrza zostało przyjęte.

Przewodniczący  Rady 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. 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 15 głosach „za”, 0

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta. Przedmiotowa  uchwała

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 18

Uchwała Nr LVIII/400/2018

Pkt 9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łażany,

gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 19

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i powiedział, że musimy w tym projekcie także

określić rentę planistyczną w procentach. Musimy to przegłosować i zapytał, czy jesteście

Państwo za tym, aby wpisać w § 18 wysokość renty planistycznej wynosiła 20%? W wyniku

głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” renta planistyczna w

wysokości 20% została przyjęta.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  do  tego  projektu  uchwały  należy  przegłosować

rozstrzygnięcie,  które  znajduje  się  w  załączniku  nr  2  do  tego  projektu  uchwały.

Przewodniczący obrad odczytał tą uwagę i przeszedł do głosowania, zapytał kto z Państwa

radnych jest za przyjęciem rozstrzygnięcia zaproponowanego przez Burmistrza. W wyniku

głosowania  przy  15 głosach „za”,  0  „przeciw” i  0  „wstrzymujących się”  rozstrzygnięcie

zaproponowane przez Burmistrza zostało przyjęte.

Przewodniczący  Rady 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. 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 15 głosach „za”, 0

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 20



Uchwała Nr LVIII/401/2018

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 21

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. Radna Maria Tomaszewska złożyła interpelacje, aby zwrócić się do Służby Drogowej

Powiatu  Świdnickiego  z  podziękowaniem  za  zrobienie  oznakowania,  czyli  założenie

tabliczek  pod  znakami  oraz  naprawienie  ubytków  nawierzchni  drogi  do  Łażan  od

pierwszego mostu. Radna  ponowiła interpelację o postawienie barier dźwiękochłonnych na

całej wysokości Łażan od starego mostu do ronda. Radna powiedziała, że otrzymała pismo,

że nigdy nie deklarowano montażu tych barier, a to jest nieprawda.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  przed  kilku  laty  uczestniczył  w  tym

spotkaniu i deklaracja była jednoznaczna. Była obietnica, że jeżeli będzie hałas, który będzie

przekraczał normy, to Powiat zamontuje bariery.

2.  Radna Maria Tomaszewska złożyła interpelacje, aby namalować pasy w Łażanach na

ul.  Strzegomskiej  przy  nowo powstałym przystanku,  aby dzieci  wysiadający  z  autobusu

mogły przejść na drugą stronę ulicy.

3.  Radna Maria Tomaszewska  złożyła interpelacje, aby postawić lampę na skwerku w

Łażanach w stronę Mikoszowa. Obiecana była też lampa w Krukowie na ul. Zamkowej oraz,

aby postawić ze dwie lampy za Żarowem do ronda w kierunku  Łażan, ponieważ jest tam

bardzo ciemno.

4. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że na Alei Korczaka jest wykopany znak i nie ma go

już z pół roku, był to uszkodzony znak.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  była  tam  robiona  ścieżka  rowerowa  i

wykonawca  usunął  ten  znak,  po  czym  ma  obowiązek  te  znaki  wmontować  zgodnie  z



projektem organizacji ruchu. Wykonawca jeszcze dzisiaj montował znaki może i ten został

zamontowany. Jeśli jeszcze dzisiaj nie zamontował, to będziemy interweniować.

5.  Radny Tadeusz Pudlik  powiedział,  że  na  ul.  Wojska Polskiego jest  znak wjazdu na

rondo, jak się wyjeżdża z tej ulicy od elektrowni  tam jest pod górkę i tam jak się wyjeżdża

to  nie  widać  znaku  ustąp  pierwszeństwa  stoi  zaraz  metr  od  tego  wyjazdu.  Radny

zaproponował,  aby  przenieść  ten  znak  5  metrów  dalej,  żeby  był  widoczny  dla

wyjeżdżających kierowców.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zostanie to sprawdzone, czy jest to możliwe.

6. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, aby na rondzie na ul. Dworcowej nasadzić krzew,

rośliny, kwiaty, bo jak popada śnieg to nie będzie to rondo widoczne.

7. Radny Tadeusz Pudlik zwrócił się o pomalowanie nowych znaków. 

8.  Radny  Norbert  Gałązka powiedział,  że  na  komisję  ds.  Sportu,  Zdrowia  i  Pomocy

Społecznej przyszedł mieszkaniec, który zgłosił problem, że nie ma miejsca parkingowego

w  okolicy  banku,  apteki,  OPS-u,  przychodni  zdrowia  dla  niepełnosprawnych  oraz,  aby

parkingi dla niepełnosprawnych, które są na ul.  Krasińskiego nie były na samym środku

tylko jeden ewentualnie na skraju przy ośrodkach zdrowia, drugi przy poczcie.

9. Radny Mariusz Borowiec złożył interpelację, aby na ul. Pogodnej i Brzozowej  postawić

lampę na połączeniu tych dróg.

Dalszych głosów w dyskusji  nie  było,  więc Przewodniczący Rady przeszedł  do  spraw

organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  z  Urzędu  Skarbowego  w  Świdnicy  zostały

przysłane  analizy  oświadczeń  majątkowych  radnych.  Każdy  radny  otrzymał  w  kopercie

analizę swojego oświadczenia majątkowego. Radni którzy mają uchybienia proszeni są o

korekty oświadczeń majątkowych).

2.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  Burmistrz  przekazał  na  jego  ręce  dokument

dotyczący  realizacji  zadań  oświatowych  w  gminie  Żarów  i  przekazał  go  na  ręce

Przewodniczącej Komisji ds. Oświaty i Kultury Iwony Nieradki o analizę.

3.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  z  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Żarowie



przekazano pismo – drogowskaz dla Św. Mikołaja, jak co roku organizowane są paczki dla

dzieci -podopiecznych Żarowskiego OPS.

Ad.  VI. Przejście  do  nowo  wybudowanego  Żłobka  przy  Bajkowym  Przedszkolu  w

Żarowie celem przedstawienia.

Radni  mieli  możliwość  obejrzenia  nowego  żłobka,  zapoznali  się  z  funkcjonowaniem

obiektu. Po budynku radnych oprowadziła Dyrektor pani Elżbieta Wierzyk. Wszyscy byli

zadowoleni  z  nowej  placówki,  która  zapewni  pobyt  dla  kilkudziesięciu  dzieci  z  gminy.

Przedszkole zyskało nowe sanitariaty, brudowniki, sale do zajęć wychowawczych, salę do

prowadzenia  uroczystości  przedszkolnych,  szatnie  i  nowe  miejsca  do  zabaw,  w  tym

nowoczesny plac zabaw.

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr LVII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 4

października 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  (dwoje  radnych  wyszło  wcześniej  zwalniając  się  u

Przewodniczącego Rady).

Ad VIII. Zakończenie obrad LVIII 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 6 listopada 2018 roku, wypowiadając

formułę: „Zamykam LVII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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

Protokołowała:                                                         Przewodniczący obrad:


