
Protokół Nr II/2018

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 5 grudnia 2018 roku

Rozpoczęcie:  godz. 15:00

Zakończenie: godz. 14:50

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając  formułę:  „Otwieram II  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,

Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik oraz Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz. 

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  porządek  obrad  otrzymali  radni  w materiałach  na  sesje.

Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                                                                        Załącznik nr 2

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

Burmistrz Leszek Michalak zawnioskował, aby do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/2011 o nadaniu nazw ulicom w mieście Żarów. Jest to projekt

uchwały  o  rozszerzenie  ulicy  o  jedną  działkę,  jest  to  potrzebne  w  związku  z  infrastrukturą

niezbędną do zamieszkania w trakcie rozbudowy osiedla.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania wniosku Burmistrza o wprowadzenie do porządku

obrad, jako punkt 6 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/2011 o nadaniu nazw

ulicom  w  mieście  Żarów.  W  wyniku  głosowania  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciwko”  i  0

„wstrzymujących się” projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad i będzie omawiany

jako pkt 6. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Załącznik nr 3

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze zapytania do przedmiotowego porządku

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

całego zmienionego porządku obrad. 

W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciwko” i 0 „wstrzymujących się” porządek

obrad został zmieniony. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Załącznik nr 4

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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 5

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

projektu uchwały?

Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania

przedmiotowego projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciwko” i 0

„wstrzymujących się” uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018

rok została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Przedmiotowa uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  gminy Żarów na 2018 rok

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

Uchwała nr II/3/2018

Pkt 2.  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Żarów.  Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

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

projektu uchwały?

Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania

przedmiotowego projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciwko” i 0

„wstrzymujących się” uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10
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Uchwała nr II/4/2018

Pkt 3.  powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

Przewodniczący Rady poinformował Radę, że dotychczas funkcjonowało sześć komisji rady, tzn.:

Komisja  Rewizyjna,  Komisja  ds.  Rolnictwa,  Komisja  ds.  Budżetu  i  Gospodarki,  Komisja  ds.

Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego,  Komisja  ds.  Oświaty  i  Kultury,

Komisja ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. W tej chwili jest propozycja, aby było 7 stałych

komisji  Rady,  ponieważ zgodnie ze  zmianami  w ustawie o samorządzie  gminnym oraz statucie

gminy Żarów należy powołać Komisje Skarg, Wniosków i Petycji.  Te stałe komisje to: Komisja

Rewizyjna,  Komisja Skarg,  Wniosków i Petycji,  Komisja  ds.  Rolnictwa,  Komisja  ds.  Budżetu i

Gospodarki, Komisja ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego,

Komisja ds. Oświaty i Pomocy Społecznej, Komisja ds. Sportu i Kultury. Przewodniczący otworzył

dyskusję i zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały?

Pytań  nie  było,  więc Przewodniczący  Rady poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na

przewodniczących komisji, a następnie uzupełnienie ich składu.

1.  Komisja  Rewizyjna –  kandydaturę  Pani  Barbary  Zatoń  zgłosiła  radna  –  Pani  Maria

Tomaszewska.  Przewodniczący  Rady  zapytał  radną  Barbarę  Zatoń,  czy  wyraża  zgodę  na

kandydowanie,  na  co  odpowiedziała:  „tak,  wyrażam  zgodę”.  Następnie  Przewodniczący  Rady

zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Innych kandydatur nie było, więc Przewodniczący Rady

przeszedł  do  głosowania  i  zapytał  radnych,  kto  jest  za  wyborem  Pani  Barbary  Zatoń  na

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej? W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0

„wstrzymujących  się” Pani  Barbara  Zatoń  została  wybrana  Przewodniczącą  Komisji

Rewizyjnej.  Głosowanie  imienne  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Przewodniczący Rady przystąpił do ustalenia składu osobowego stałej komisji Rady Miejskiej w

Żarowie i powiedział, że zgodnie z § 65 ust. 2 Statutu Gminy Żarów Komisja Rewizyjna składa się

z członków w liczbie od 3 do 5, po czym poprosił o zgłaszanie się do Komisji Rewizyjnej.

Do Komisji Rewizyjnej zgłosili się następujący radni:

1. Ewa Góźdź,

2. Zuzanna Urbanik.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Więcej kandydatur nie było, więc

Przewodniczący  Rady  stwierdził  zamknięcie  listy  kandydatur  i  poddał  pod  głosowanie  skład

3



osobowy  Komisji  Rewizyjnej.  W  wyniku  głosowania  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0

„wstrzymujących się”, Rada Miejska w Żarowie ustaliła skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

1. Barbara Zatoń – Przewodnicząca Komisji,

2. Ewa Góźdź – członek komisji,

3. Zuzanna Urbanik – członek komisji.

Głosowanie  imienne  w  sprawie  składu  osobowego  Komisji  Rewizyjnej  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - kandydaturę Pani Zuzanny Urbanik zgłosił radny – Pan

Bartosz  Żurek.  Przewodniczący  Rady  zapytał  radną  Zuzannę  Urbanik,  czy  wyraża  zgodę  na

kandydowanie,  na  co  odpowiedziała:  „tak,  wyrażam  zgodę”.  Następnie  Przewodniczący  Rady

zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Innych kandydatur nie było, więc Przewodniczący Rady

przeszedł  do  głosowania  i  zapytał  radnych,  kto  jest  za  wyborem  Pani  Zuzanny  Urbanik  na

Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”  Pani Zuzanna Urbanik została wybrana Przewodniczącą

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  Głosowanie imienne w sprawie wyboru Przewodniczącego

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Przewodniczący Rady przystąpił do ustalenia składu osobowego stałej komisji Rady Miejskiej w

Żarowie i powiedział, że zgodnie z § 86a ust. 2 Statutu Gminy Żarów Komisja Rewizyjna składa się

z członków w liczbie od 3 do 5, po czym poprosił o zgłaszanie się do Komisji Skarg, Wniosków i

Petycji.

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgłosili się następujący radni:

1. Robert Kaśków,

2. Tadeusz Pudlik,

3. Bartosz Żurek.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Więcej kandydatur nie było, więc

Przewodniczący  Rady  stwierdził  zamknięcie  listy  kandydatur  i  poddał  pod  głosowanie  skład

osobowy  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji.  W wyniku  głosowania  przy  15  głosach  „za”,  0

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących się”,  Rada Miejska  w Żarowie  ustaliła  skład  osobowy Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Zuzanna Urbanik – Przewodnicząca Komisji,

2. Robert Kaśków – członek komisji,

3. Tadeusz Pudlik – członek komisji
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4. Bartosz Żurek – członek komisji.

Głosowanie  imienne  w sprawie  składu osobowego  Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

3. Komisja ds. Rolnictwa – kandydaturę Pana Waldemara Ganczarka zgłosiła radna – Pani Barbara

Zatoń.  Przewodniczący  Rady  zapytał  radnego  Waldemara  Ganczarka,  czy  wyraża  zgodę  na

kandydowanie,  na  co  odpowiedział:  „tak,  wyrażam  zgodę”.  Następnie  Przewodniczący  Rady

zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Innych kandydatur nie było, więc Przewodniczący Rady

przeszedł do głosowania i zapytał  radnych, kto jest  za wyborem Pana Waldemara Ganczarka na

Przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa? W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw”

i 0 „wstrzymujących się” Pan Waldemar Ganczarek został wybrany Przewodniczącym Komisji

ds. Rolnictwa.

Głosowanie imienne w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Przewodniczący Rady przystąpił do ustalenia składu osobowego stałej komisji Rady Miejskiej w

Żarowie i poprosił o zgłaszanie się do Komisji ds. Rolnictwa.

Do Komisji ds. Rolnictwa zgłosili się następujący radni:

1. Barbara Zatoń,

2. Mieczysław Myrta.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Więcej kandydatur nie było, więc

Przewodniczący  Rady  stwierdził  zamknięcie  listy  kandydatur  i  poddał  pod  głosowanie  skład

osobowy Komisji  ds.  Rolnictwa.  W wyniku głosowania  przy 15 głosach „za”,  0  „przeciw” i  0

„wstrzymujących się”, Rada Miejska w Żarowie ustaliła skład osobowy Komisji ds. Rolnictwa:

1. Waldemar Ganczarek – Przewodniczący Komisji,

2. Barbara Zatoń – członek komisji,

3. Mieczysław Myrta – członek komisji.

Głosowanie  imienne w sprawie  składu osobowego Komisji  ds.  Rolnictwa stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

4. Komisja ds. Budżetu i Gospodarki – kandydaturę Pani Marii Tomaszewskiej zgłosiła radna –

Pani Ewa Góźdź. Przewodniczący Rady zapytał radną Marię Tomaszewską, czy wyraża zgodę na

kandydowanie,  na  co  odpowiedziała:  „tak,  wyrażam  zgodę”.  Następnie  Przewodniczący  Rady

zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Innych kandydatur nie było więc, Przewodniczący Rady
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przeszedł  do głosowania  i  zapytał  radnych,  kto  jest  za  wyborem Pani  Marii  Tomaszewskiej  na

Przewodniczącą Komisji ds. Budżetu i Gospodarki? W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” Pani Maria Tomaszewska została wybrana Przewodniczącą

Komisji ds. Budżetu i Gospodarki.

Głosowanie  imienne  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Przewodniczący Rady przystąpił do ustalenia składu osobowego stałej komisji Rady Miejskiej w

Żarowie i poprosił o zgłaszanie się do Komisji ds. Budżetu i Gospodarki.

Do Komisji ds. Budżetu i Gospodarki zgłosili się następujący radni:

1. Ewa Góźdź,

2. Joanna Kaczorowska,

3. Bartosz Żurek,

4. Waldemar Ganczarek.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Więcej kandydatur nie było, więc

Przewodniczący  Rady  stwierdził  zamknięcie  listy  kandydatur  i  poddał  pod  głosowanie  skład

osobowy  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki.  W wyniku  głosowania  przy  15  głosach  „za”,  0

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”, Rada Miejska w Żarowie ustaliła skład osobowy Komisji ds.

Budżetu i Gospodarki:

1. Maria Tomaszewska – Przewodnicząca Komisji,

2. Ewa Góźdź – członek komisji,

3. Joanna Kaczorowska – członek komisji,

4.  Bartosz Żurek – członek komisji,

5.  Waldemar Ganczarek – członek komisji.

Głosowanie  imienne  w  sprawie  składu  osobowego  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

5. Komisja  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa,  Zdrowia  i  Porządku  Publicznego –

kandydaturę Pana Mieczysława Myrty zgłosiła radna – Pani Iwona Nieradka. Przewodniczący Rady

zapytał radnego Mieczysława Myrty, czy wyraża zgodę na kandydowanie, na co odpowiedział: „tak,

wyrażam zgodę”. Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Innych

kandydatur nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania i zapytał radnych, kto jest

za  wyborem Pana  Mieczysława  Myrty  na  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,

Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego? W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0
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„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”  Pan Mieczysław Myrta został wybrany Przewodniczącym

Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego.

Głosowanie  imienne  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,

Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Przewodniczący Rady przystąpił do ustalenia składu osobowego stałej komisji Rady Miejskiej w

Żarowie i poprosił o zgłaszanie się do Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Zdrowia  i

Porządku Publicznego.

Do Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego zgłosili się

następujący radni:

1. Zuzanna Urbanik,

2. Piotr Zadrożny,

3. Barbara Zatoń,

4. Maria Tomaszewska,

5. Robert Kaśków,

6. Joanna Kaczorowska.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Więcej kandydatur nie było, więc

Przewodniczący  Rady  stwierdził  zamknięcie  listy  kandydatur  i  poddał  pod  głosowanie  skład

osobowy Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego. W

wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”, Rada Miejska w

Żarowie  ustaliła  skład  osobowy  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa,  Zdrowia  i

Porządku Publicznego:

1. Mieczysław Myrta – Przewodniczący Komisji,

2. Zuzanna Urbanik – członek komisji,

3. Piotr Zadrożny – członek komisji,

4. Barbara Zatoń  – członek komisji,

5. Maria Tomaszewska – członek komisji,

6. Robert Kaśków - członek komisji,

7. Joanna Kaczorowska - członek komisji.

Głosowanie  imienne  w  sprawie  składu  osobowego  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,

Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

6. Komisja ds. Oświaty i Pomocy Społecznej – kandydaturę Pana Mariusza Borowca zgłosił radny

– Pan Norbert  Gałązka.  Przewodniczący  Rady zapytał  radnego  Mariusza  Borowca,  czy  wyraża
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zgodę na kandydowanie,  na co odpowiedział:  „tak,  wyrażam zgodę”. Następnie Przewodniczący

Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Innych kandydatur nie było, więc Przewodniczący

Rady przeszedł do głosowania i zapytał radnych, kto jest za wyborem Pana Mariusza Borowca na

Przewodniczącego  Komisji  ds.  Oświaty  i  Pomocy  Społecznej?  W wyniku  głosowania  przy  15

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  Pan  Mariusz  Borowiec  został  wybrany

Przewodniczącym Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej.

Głosowanie  imienne  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Oświaty  i  Pomocy

Społecznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

Przewodniczący Rady przystąpił do ustalenia składu osobowego stałej komisji Rady Miejskiej w

Żarowie i poprosił o zgłaszanie się do Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej.

Do Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej zgłosili się następujący radni:

1. Norbert Gałązka,

2. Iwona Nieradka.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Więcej kandydatur nie było, więc

Przewodniczący  Rady  stwierdził  zamknięcie  listy  kandydatur  i  poddał  pod  głosowanie  skład

osobowy Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”, Rada Miejska w Żarowie ustaliła skład osobowy Komisji ds.

Oświaty i Pomocy Społecznej:

1. Mariusz Borowiec – Przewodniczący Komisji,

2. Norbert Gałązka – członek komisji,

3. Iwona Nieradka – członek komisji.

Głosowanie  imienne  w  sprawie  wyboru  składu  osobowego  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,

Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

7. Komisja ds. Sportu i Kultury – kandydaturę Pana Norberta Gałązki zgłosiła radna – Pani Maria

Tomaszewska.  Przewodniczący  Rady  zapytał  radnego  Norberta  Gałązkę,  czy  wyraża  zgodę  na

kandydowanie,  na  co  odpowiedział:  „tak,  wyrażam  zgodę”.  Następnie  Przewodniczący  Rady

zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Innych kandydatur nie było, więc Przewodniczący Rady

przeszedł  do  głosowania  i  zapytał  radnych,  kto  jest  za  wyborem  Pana  Norberta  Gałązki  na

Przewodniczącego Komisji ds. Sportu i Kultury? W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 1

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” Pan Norbert Gałązka został wybrany na Przewodniczącego

Komisji ds. Sportu i Kultury.

Głosowanie imienne w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Sportu i Kultury stanowi
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załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Przewodniczący Rady przystąpił do ustalenia składu osobowego stałej komisji Rady Miejskiej w

Żarowie i poprosił o zgłaszanie się do Komisji ds. Sportu i Kultury.

Do Komisji ds. Sportu i Kultury zgłosili się następujący radni:

1. Tadeusz Pudlik,

2. Iwona Nieradka,

3. Mariusz Borowiec,

4. Piotr Zadrożny.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Więcej kandydatur nie było, więc

Przewodniczący  Rady  stwierdził  zamknięcie  listy  kandydatur  i  poddał  pod  głosowanie  skład

osobowy Komisji ds. Sportu i Kultury. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 1

„wstrzymującym  się”,  Rada  Miejska  w  Żarowie  ustaliła  skład  osobowy  Komisji  ds.  Sportu  i

Kultury:

1. Norbert Gałązka – Przewodniczący Komisji,

2. Tadeusz Pudlik – członek komisji,

3. Iwona Nieradka  – członek komisji,

4. Mariusz Borowiec – członek komisji,

5. Piotr Zadrożny - członek komisji,

Głosowanie imienne w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Sportu i Kultury stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  po  przeprowadzeniu  głosowań została  podjęta  uchwała  w

sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

           Załącznik nr 26

Uchwała Nr II/5/2018

Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Pkt 4. ustalenia  szczegółowych zakresów działania  stałych komisji  Rady Miejskiej  w Żarowie.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

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

uchwały?

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał,  czy  nie  powinno  być  zapisane,  że  komisja  ma  się  zbierać
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przynajmniej raz na kwartał? 

Przewodniczący Rady powiedział, że od tych zapisów jest Statut Gminy, który należy ujednolicić.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął

dyskusję i  przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały, w wyniku którego przy 15

głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie  ustalenia szczegółowych

zakresów działania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie została przyjęta. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

         Załącznik nr 29

Uchwała Nr II/6/2018

Pkt  5.  ustalenia  wynagrodzenia  dla  Burmistrza  Miasta  Żarów. Przedmiotowy  projekt  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30

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

projektu uchwały?

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  analizując  kwestie  wynagrodzenia  Burmistrza  i

przygotowując projekt uchwały opierał się na Rozporządzeniu z dnia 15 maja 2018r. w sprawie

wynagrodzenia pracowników samorządowych i poinformował,  że w dniu 21 czerwca 2018r.  Na

podstawie tego rozporządzenia uchwałą obniżono pensje Burmistrza. Wynagrodzenie z 12.100 zł

zostało obniżone do kwoty 10.180 zł brutto i takie wynagrodzenie zostało zaproponowane w tym

projekcie uchwały.

Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję i przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały, w wyniku którego przy 15

głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla

Burmistrza Miasta Żarów została przyjęta. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

    Załącznik nr 31

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 32

Uchwała Nr II/7/2018

Pkt 6. zmiany uchwały Nr VI/31/2011 o nadaniu nazw ulicom w mieście Żarów. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 33
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i  zapytał,  czy radni mają pytania do przedmiotowego

projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję i przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W wyniku głosowania przy

15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” Rada Miejska w Żarowie przyjęła uchwałę w

sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/2011 o nadaniu nazw ulicom w mieście Żarów. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 34

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

         Załącznik nr 35

Uchwała Nr II/8/2018

Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący  Rady przystąpił  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad,  tj.  do

sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Żarów. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

      Załącznik Nr 36

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego sprawozdania?

Radna Iwona Nieradka  zapytała, z kim podpisano umowę na utrzymanie nowo wybudowanych

chodników i ścieżek rowerowych, jaka to jest firma i kiedy będzie to realizowane?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że odpowiedź zostanie przygotowana.

Radny Waldemar Ganczarek zapytał o konkurs na stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, czy ta

osoba jest już wyłoniona i czy ma wykształcenie rolnicze?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że jest ta osoba wyłoniona i będzie od 01.01.2019r.

Radny Robert Kaśków zapytał o nasadzenia 500 sztuk brzóz na terenie składowiska odpadów, czy

to jest nasze działanie, czy konsekwencja jakiejś decyzji?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  proces  rekultywacji  dawnego  wysypiska  śmieci

objęty  jest  bardzo  szczegółowymi  zasadami  jest  on  rozpisany  na  około  30  lat.  Jest  to  jedne  z

nasadzeń, które są realizowane pod pełną kontrolą osoby z uprawnieniami.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o pozytywne uzgodnienia dotyczące zmiany zezwolenia na

wykonywanie  przewozów  regularnych  w  krajowym transporcie  drogowym w części  dotyczącej

Gminy Żarów m.in. dotyczy to Imbramowic, czego to dotyczy?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że przedsiębiorcy chcący wykonywać bądź zmienić

zakres przewozów występują do Starostwa Powiatowego i stosowną decyzję wydaje Starosta. Zanim
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decyzje wyda występuje o uzgodnienie tej zmiany. 

Radna Joanna Kaczorowska  zapytała,  o  ustawienie przystanków autobusowych,  czy to  jest  w

gestii gminy i czy byłaby potrzeba przestawienia przystanku, to jak należałoby to zrobić?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  należy  to  zgłosić  do  Burmistrza  i  musimy  to

uzgodnić  zawsze  ze  Starostwem  Powiatowym,  po  uzyskaniu  zgody  i  jeżeli  jest  to  możliwe

przenosimy istniejący przystanek.

Radny Mieczysław Myrta  zapytał,  o  pkt  8  i  9  w referacie  nieruchomości  dotyczący  Budowy

zakładu dróg, czy jakiś zakład powstaje?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że na terenie strefy przy ul. Nadbrzeżnej doszło do

sprzedaży dróg pomiędzy właścicielami prywatnymi ma tam być zakład produkcji kostki i suchej

masy asfaltowej bez frakcji ciekłych.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zarządzenie nr 195/2018 w sprawie zmiany nieruchomości, jakie

to były nieruchomości i między kim była zamiana?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że doprecyzuje na piśmie.

Więcej pytań do przedmiotowego sprawozdania nie było więc Przewodniczący obrad przeszedł do

kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. V.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

Przewodniczący Rady powiedział, że interpelacje, zapytania i wnioski zgodnie z nowymi przepisami

są przedkładane do Przewodniczącego Rady na piśmie oraz umieszczane na BIP i poprosił o ich

składanie. Do Przewodniczącego Rady trafiły interpelacje od radnych: Marii Tomaszewskiej, Iwony

Nieradki, Roberta Kaśków i Ewy Góźdź.

Po złożeniu przez radnych interpelacji Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  radni  otrzymali  książeczki  dotyczące  profilaktyki  i

rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.  Przewodniczący  Rady przypomniał,  że  pierwsze  oświadczenie  majątkowe  Radny  składa  w

terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, tj. do 22.12.2018 r. Druki radni otrzymali.

3. Radna Iwona Nieradka poinformowała, że 22.11.2018r. zawiązał się klub radnych „Wspólnota”,

w skład klubu wchodzi 11 radnych i przekazała informacje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

Po  zakończeniu  przedmiotowej  dyskusji Przewodniczący  Rady przeszedł  do  kolejnego  punktu

porządku obrad.
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VI. Przyjęcie protokołu Nr LVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 listopada

2018 roku. 

Przewodniczący obrad  poinformował Radę,  iż  protokół  był  udostępniony do wglądu w Biurze

Rady  Urzędu  Miejskiego  w  Żarowie  oraz  wyłożony  podczas  obrad  sesji,  w  celu  naniesienia

ewentualnych uwag.  Uwag do przedmiotowego protokołu  nie  było,  więc  Przewodniczący Rady

przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, Protokół Nr LVIII/2018 z sesji

Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  6  listopada  2018  roku  został  przyjęty  przez  radnych  Rady

Miejskiej w Żarowie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 37

Ad VII.  Przyjęcie protokołu Nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 listopada

2018 roku. 

Przewodniczący obrad  poinformował Radę,  iż  protokół  był  udostępniony do wglądu w Biurze

Rady  Urzędu  Miejskiego  w  Żarowie  oraz  wyłożony  podczas  obrad  sesji,  w  celu  naniesienia

ewentualnych uwag.  Uwag do przedmiotowego protokołu  nie  było,  więc  Przewodniczący Rady

przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, Protokół Nr I/2018 z sesji Rady

Miejskiej w Żarowie z dnia 22 listopada 2018 roku został przyjęty przez radnych Rady Miejskiej w

Żarowie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 38

Ad VIII. Zakończenie obrad II 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 5 grudnia 2018 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam II Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

…......................................                                            …..........................................
Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady:
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