
Protokół Nr X/2019

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 9 maja 2019 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 X  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 14 radnych, co

stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecny:

1. r. Robert Kaśków.

W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik,

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki, Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz oraz mieszkańcy gminy. 

Przewodniczący Rady przywitał wszystkich zebranych i przeszedł do następnego punktu porządku

obrad.

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?

Pytań do porządku obrad nie było,  więc  Przewodniczący Rady powiedział,  że porządek obrad

pozostaje bez zmian po czym poprosił Burmistrza o zabranie głosu.

Burmistrz Leszek Michalak odniósł się do spraw związanych z toczącymi się postępowaniami

dotyczącymi planowanej budowy zakładu dróg i powiedział, że od ostatniej sesji Rady Miejskiej

wpłynęły pisma, dotyczące w/w sprawy oraz odczytał fragmenty przedmiotowych pism.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik przekazała  informacje  odnośnie  toczącego  się  postępowania

administracyjnego, jak to wygląda pod kątem prawnym. Organem prowadzącym postępowanie jest

Burmistrz.  RDOŚ uzgadnia nam w zakresie  środowiskowym, bada inwestycje,  bada raport  pod

kątem pyłów,  oddziaływanie  itp.  Natomiast  wszystkie  kwestie  społeczne,  czyli  te  pisma,  które
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mieszkańcy  wysyłali  do  RDOŚ,  zostały  wysłane  do  nas.  Z  ustawy  wynika,  że  społeczeństwo

zgłasza  niezadowolenie  z  inwestycji  do  Burmistrza,  bo  Burmistrz  prowadzi  postępowanie  i

Burmistrz jest organem, który ma dopuścić społeczeństwo do udziału w postępowaniu. W tym też

czasie społeczeństwo może składać wnioski, a Burmistrz ma obowiązek w uzasadnieniu decyzji do

tych wniosków się odnieść.

Przewodniczący Rady powiedział, że Rada wysyłała pisma do instytucji i jest to już kolejna sesja,

gdzie  odczytuje  odpowiedzi,  że  te  instytucje  do których zwracamy się  o  zajęcie  stanowiska są

niewłaściwe.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  zostały  przesłane  analizy  oddziaływania  na  stan

powietrza przez Państwowy Instytut Badawczy. Analiza została wykonana na zlecenie Gminy. Po

dodatkowych uzupełnieniach oficjalnie Instytut przekazał ostateczną treść dokumentu, który został

dołączony  do  postępowania  z  powiadomieniem  stron  oraz  przekazany  wraz  z  pismem  do

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

Radny Bartosz Żurek zapytał, co raport wnosi do postępowania?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że wnosi on o tyle, że raport będzie analizowany pod

kątem modelowania oddziaływania. Dla nas jest to bardzo waży dowód, ponieważ na podstawie

tego  dokumentu  my  możemy  poszerzyć  katalog  stron  tego  postępowania,  bo  do  tej  pory  nie

mogliśmy tego zrobić i odczytała orzecznictwo sądowe w tym temacie.

Radna  Barbara  Zatoń zapytała,  czy  my  jako  Rada  możemy  w  jakiś  sposób  wpłynąć  na

Burmistrza, aby wydał decyzję negatywną ze względu na plan zagospodarowania przestrzennego?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że Rada nie może wpłynąć na Burmistrza, aby wydał

decyzję negatywną ze względu na plan. Rada w ogóle nie ma prawa do oceny zgodności z planem

inwestycji,  nie  ma prawa do oceny materiału  dowodowego w postępowaniu  administracyjnym.

Kompetencje  do  oceny  zgodności  z  planem  ma  Burmistrz  i  to  wynika  z  Ustawy.  Burmistrz

prowadząc postępowanie ma ocenić zgodność przedsięwzięcia z planem i to jest podstawowa rzecz.

To  jest  delegacja  ustawowa.  Burmistrz  prowadzi  postępowanie  administracyjne  i  w  toku  tego

postępowania  ma wykonać  określone  czynności.  Rada to  jest  organ  stanowiący,  Burmistrz  jest

organem wykonawczym i to wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Burmistrz ma obowiązek

wykonywać  uchwały  Rady.  Natomiast  Rada  nie  może  wskazać  Burmistrzowi  sposobu

wykonywania uchwał, bo to jest przekroczenie kompetencji i wchodzenie w kompetencje organu i

przytoczyła fragment z wyroku sądowego. 

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że po to są zbierane dodatkowe dowody i opinie, żeby

decyzja jaką będę podejmował była oparta o fakty i argumenty nie do obalenia.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że Rada nie może ocenić postępowania administracyjnego
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Burmistrza, bo do tego ustawodawca powołał kolegia i sądy administracyjne. Kolegium, czy Sąd

będzie badał, czy Burmistrz prawidłowo przeprowadził postępowanie administracyjne i wykaże w

swoim ewentualnym orzeczeniu, czy przeprowadził prawidłowo, czy nieprawidłowo. 

Burmistrz Leszek Michalak przekazał odpowiedzi od Posła Wojciecha Murdzka na złożone przez

siebie  interpelacje  poselskie,  dotyczące  naszej  sprawy i  zacytował  fragmenty  najistotniejsze  w

sprawie. 

Radna Zuzanna Urbanik powiedziała,  że  na  ostatniej  sesji  Pan,  który  reprezentował  Komitet

Społeczny  stwierdził,  że  destrukt  asfaltowy  jest  zawsze  odpadem,  to  w  takim  razie,  dlaczego

inwestor twierdzi, że to nie jest odpad? 

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  inwestor  opiera  się  na  orzeczeniach  sądowych,

przytoczyła fragmenty z wyroków sądowych i powiedziała, że przepis jest konkretny, jest odpad,

jest właściciel, Burmistrz wydaje decyzje i teoretycznie sprawa powinna być prosta, ale nie jest.

Po dyskusji Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. zmiany Uchwały nr VIII/38/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 marca 2019 r. w

sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od

opłat,  jak  również  tryb  ich  pobierania.  Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do

niniejszego  protokołu.

Załącznik nr 3

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 zapytał o opinię komisje.

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej Mariusz Borowiec powiedział, że

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 14

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie  zmiany  Uchwały  nr

VIII/38/2019  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  28  marca  2019  r.  w  sprawie  określenia

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
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psychicznymi oraz szczegółowe warunki  częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  jak

również tryb ich pobierania, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 4

Przedmiotowa uchwała w sprawie  zmiany Uchwały nr VIII/38/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 5

Uchwała nr X/61/2019

Pkt 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

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  ds.

Budżetu i Gospodarki.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Maria  Tomaszewska powiedziała,  że

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do  głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok została przyjęta. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

Przedmiotowa uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  gminy Żarów na 2019 rok

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Uchwała nr X/62/2019

Pkt 3.  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Żarów.  Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9
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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  Komisji  ds.

Budżetu i Gospodarki.

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Maria  Tomaszewska  powiedziała,  że

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów została  przyjęta.  Głosowanie  imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

Uchwała nr X/63/2019

Pkt  4. odpowiedzi  na  skargę  złożoną  przez  Wojewodę  Dolnośląskiego  na  uchwałę  Nr

LVIII/400/2018  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  6  listopada  2018r.  w  sprawie  uchwalenia

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obrębu  Kruków,  gmina  Żarów.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

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 Komisje.

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

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  komisja  zaopiniowała  pozytywnie  projekt

omawianej uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

odpowiedzi  na  skargę  złożoną przez  Wojewodę Dolnośląskiego na  uchwałę  Nr  LVIII/400/2018

Rady Miejskiej  w Żarowie z dnia 6 listopada 2018r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kruków, gmina Żarów, została przyjęta. Głosowanie

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13
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Przedmiotowa uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego

na uchwałę Nr LVIII/400/2018 Rady Miejskiej  w Żarowie z dnia 6 listopada 2018r.  w sprawie

uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obrębu  Kruków,  gmina

Żarów, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Uchwała nr X/64/2019

Pkt  5. zarządzenia  poboru  podatku  od  nieruchomości,  rolnego  i  leśnego  w  drodze  inkasa.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

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

projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że jest wpisane do projektu uchwały ustala się wynagrodzenie

za inkaso w wysokości 10% od sumy zainkasowanych kwot i zapytał, czy nie można zróżnicować

procentowo, w zależności od wielkości wioski?

Radny Mariusz Borowiec powiedział, że to jest współmierne do nakładu pracy.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  projekt  uchwały określa  z  imienia i  z  nazwiska

inkasentów, którymi są Sołtysi. Natomiast wniosek radnego zmierza do tego, żeby pochylić się nad

zasadą inkasa, ale to nie jest przedmiotem tej uchwały. Możemy się spotkać i nad tym pochylić w

trakcie prac komisji i zastanowić się jakie rozwiązania są tu prawne, aby docenić pracę Sołtysów.

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

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Maria  Tomaszewska powiedziała,  że

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa została przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Przedmiotowa uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

w drodze inkasa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Uchwała nr X/65/2019

Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący  Rady przystąpił  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad,  tj.  do
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sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Żarów. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

      Załącznik Nr 18

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

Burmistrz  Leszek  Michalak  poinformował,  że  wpisane  w  sprawozdanie  partnerskie  zawody

strażackie nie odbędą się, ponieważ dostaliśmy informację, że żadna drużyna z miast partnerskich

nie przyjedzie, w związku z tym zostało uzgodnione ze wszystkimi komendantami jednostek straży

pożarnych,  że  w  trakcie  Dni  Żarowa  nie  odbędą  się  partnerskie  zawody  strażackie.  W  dniu

15.06.2019r. Buków będzie gospodarzem zawodów i będą uczestniczyły tylko jednostki gminne.

Radny Roman Konieczny zapytał, ile wniosków o dofinansowanie zmiany ogrzewania wpłynęło

od mieszkańców?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  złożonych zostało indywidualnie  124 wnioski,  z

tym, że są to wnioski inicjujące. Teraz my mamy do końca maja złożyć wspólny wniosek i następnie

będzie przydział środków, kiedy ze wszystkich gmin objętych programem spłyną wszystkie wnioski

będzie ostatecznie wiadomo, jak to będzie wyglądało u nas w gminie.

Radny Roman Konieczny zapytał  o podpisanie umowy z wykonawcą II i III etapu kanalizacji w

Mrowinach, czy wykonawcy wejdą w jednym czasie, czy to będzie rozdzielone?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  II  etap,  czyli  wykonanie  kanalizacji  zbiorczej

wzdłuż  ul.  Wojska  Polskiego  wygrała  jedna  z  firm z  terminem zakończenia  do  końca  stycznia

następnego roku. Musi być ten główny kolektor wykonany, żeby mogły następować wpięcia to jest

III etap budowy.

Radna Joanna Kaczorowska  zapytała,  czy wnioski dotyczące ogrzewania,  były składane też z

terenów wiejskich?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak, dotyczy to całej gminy.

Radny Mieczysław Myrta  zapytał  o  postępowanie  na  wyłonienie  wykonawców do utrzymania

zieleni na terenie miasta Żarów, jaka to firma i czy będzie miała w kompetencjach wykaszanie boisk

na terenie wiosek, tam gdzie funkcjonują kluby sportowe?  

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że miasto zostało podzielone na sektory. Łącznie cztery

różne firmy wygrały w tym roku przetargi na terenie miasta. Jedna firma ma teren strefy, inna ma

zieleń miejską, inna strzyżenie żywopłotów. To są dwie firmy z naszej gminy i dwie spoza naszej

gminy. Jeśli chodzi o koszenie boiska to dzisiaj w budżecie Państwo przyjęli kwotę na koszenie

boisk i to już się dzieje.

Radna Ewa Góźdź zapytała o rewitalizację budynków przy ul. Armii Krajowej 16, Plac Wolności 1

i Armii Krajowej 12 ABC, co będzie dokładnie robione?
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Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że dotyczy to budynków na ulicy Plac Wolności

i Armii Krajowej 12 - dachy, natomiast ul.Armii Krajowej 16 - elewacja.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o sprzedaż samochodu pożarniczego marki „Volvo” DSW XA47, z

jakiej to było jednostki i czy samochód został już sprzedany?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jednostka Imbramowice otrzymała nowy samochód .

Jednostka  ta  dysponowała  dwoma  starszymi  samochodami  i  jednym  nowym.  Ma  obowiązek

posiadania dwóch i zdecydowała, że wyzbędzie się samochodu marki Volvo. Został skierowany na

przetarg po cenie zakupu przez nas sprzed kilku lat.  Do dnia 08.05. był wyznaczony termin na

przeprowadzenie przetargu, nie zgłosił się żaden chętny, w związku z tym przygotowujemy drugi

przetarg, obniżymy cenę o 20%, będzie to wycena rzędu 43.000 - 44.000 zł.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  rozpatrzenie  wniosków  o  udzielenie  60%  bonifikaty  od

jednorazowej opłaty przekształceniowej, czy te wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie? 

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że wszystkie wnioski, które spełniały wymogi formalne

zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o wprowadzenie 2 deklaracji na podatek od środków transportu, czy

zarejestrowały się jakieś firmy?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że musi sprawdzić tą informację.

Radna  Maria  Tomaszewska  zapytała  o  negatywnie  rozpatrzone  odwołania  czterech  osób  od

projektu listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  chodzi  tu  o  tworzenie  listy  mieszkaniowej   w

gminie.  Przez  cały  rok  nasi  mieszkańcy  składają  wnioski,  potem  te  wnioski  są  rozpatrywane.

Tworzona jest lista osób, które są zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej uprawnione do znalezienia się

na  tej  liście.  Zdarza  się  natomiast,  że  jakiegoś  z  kryteriów  nie  spełnia  rodzina  lub  też  osoba,

wówczas  ma  prawo odwołania  się.  Oprócz  osób,  które  się  nie  dostały  obecna  lista  w zakresie

pretendowania do lokali komunalnych obejmuje 17 rodzin, do lokali socjalnych 23 rodziny (osoby).

To są wcześniejsze wnioski, w trakcie roku spływają nowe wnioski, które rozpatrujemy.

Radny Waldemar Ganczarek zapytał, kto jest gminnym koordynatorem ds. obsługi informatycznej

w wyborach do Parlamentu Europejskiego?  

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że informatyk Urzędu.

Radny  Waldemar  Ganczarek  zapytał,  kto  jest  wykonawcą  robót  budowlanych  dotyczących

budowy chodnika przy drodze gminnej w Zastrużu?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to firma z Pastuchowa.

Radna  Zuzanna  Urbanik  zapytała,  o  prace  przygotowawcze  mające  na  celu  wyłonienie

wykonawcy robót  dla  zadania  obejmującego budowę sieci  kanalizacyjnej  na  ul.  Stawowej  oraz
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Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wierzbnej.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  od  Narodowego  Funduszu  Gospodarki  Wodnej

uzyskał  informację  o  możliwych  zmianach  zasad  dawania  częściowo  umarzanych  pożyczek  z

Funduszu  i  dotyczy  to  zwiększenia  porcji  umarzanej.  Z  mieszkańcami  zainteresowanymi

uzgodniliśmy,  że  odczekamy  jeszcze  dwa,  trzy  miesiące,  bo  ten  proces  legislacyjny  w  samym

Funduszu powinien tyle trwać i spróbujemy na nowych zasadach złożyć wniosek pożyczkowy z

większym umorzeniem. Mieszkańcy się z tym zgodzili, że to ma sens.

Radna  Joanna  Kaczorowska  zapytała  o  Porozumienie  z  Powiatem  Świdnickim  dla  zadania

inwestycyjnego związanego z budową chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach

Buków, Łażany, Imbramowice, Mielęcin i Pożarzysko, czy to Porozumienie jest podpisane i jak to

będzie wyglądało czasowo?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w ostatnich dniach zostało podpisane Porozumienie

przez służbę Drogową, w związku z tym wystąpiłem do Służby Drogowej powiatu Świdnickiego o

wydanie upoważnienia do realizacji tych inwestycji, bo takie upoważnienie musimy do inwestycji

dołączyć. To nam umożliwi przystąpienie do ogłoszenia przetargu.

Radny Bartosz  Żurek zapytał,  jak  wygląda  spłata  zaległości  czynszu  z  tytułu  najmu lokalów

mieszkalnych?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to duży problem, jeśli chodzi o osoby które nam

zalegają. Stosujemy różne formy min. możliwość odpracowania, w ubiegłym roku łącznie 10 osób

odpracowywało swoje zadłużenie, wówczas te długi są anulowane. Jeśli chodzi o ten rok do tego

momentu spłaciło nam już 6 osób zadłużenie, w tych przypadkach podpisywane są z mojej strony

ugody z dłużnikami, którzy zobowiązują się w określonych ratach, w określonym czasie spłacać

swoje zadłużenie.  Na chwilę obecną, jeśli chodzi o ten rok 3 osoby odpracowują, a 2 osoby zgłosiły

chęć odpracowania. Ugody mamy na dziś podpisane z 26 osobami.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała, czy znamy szacowane koszty Dni Żarowa?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  że organizatorem Dni Żarowa jest Gminne Centrum

Kultury i Sportu w ramach dotacji.

Radny Piotr Zdrożny zapytał o udział UM w treningu powszechnego ostrzegania o uderzeniach z

powietrza w dniu 26.04.2019r.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to nowość, która została wprowadzona zgodnie

z uprawnieniami przez Wojewodę Dolnośląskiego. Raz w miesiącu są ogłaszane takie konieczności

gotowości, czasem jest to sobota, czasem jest to dzień powszedni po południu. Ostatni raz były to

pełnione dyżury w sobotę i  ogłoszenie inspekcji  gotowości  bojowej  w zakresie  nalotów i  za to

odpowiada pracownik. Od tego roku wprowadzono sprawdziany z wiedzy dla druhów ochotników z
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wiedzy pożarowej.

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. Interpelacje złożyli i je odczytali: radny Mariusz Borowiec, radna Maria Tomaszewska

oraz radny Bartosz Żurek.

Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelacje w kilku tematach m.in. o przeglądy i naprawy placów

zabaw,  o  budowę placu  zabaw  koło  Cmentarza  Armii  Radzieckiej,  rekultywacje  posylezyjnych

zbiorników w Żarowie, remont parkingu przy ul. K. Wielkiego, parkingu przy ul. W. Polskiego oraz

o realizację programu Mieszkanie 500+.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że odpowiedzi zostaną przygotowane, po tym jak radny

złoży je na piśmie.

Radny Tadeusz Pudlik odpowiedział, dobrze złoży je na piśmie.

Przewodniczący  Rady powiedział,  aby  radni  składali  interpelacje  na  piśmie,  każdy  może  je

odczytać na sesji.

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

1. Przewodniczący Rady powiedział, że do Rady wpłynęło zaproszenie od Fundacji Inicjatywa B,

dotyczy  prelekcji  o  drzewostanie  w  Parku  Miejskim  w  Żarowie  w  dniu  19.05.2019r.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie uczestnictwa radnych do 15.05.

2.  Przewodniczący Rady powiedział, że z Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie wpłynęła do

Rady  Ocena  Zasobów  Pomocy  Społecznej  za  2018  rok.  Przewodniczący  poprosił  Komisję  ds.

Oświaty i Pomocy Społecznej do analizy tego dokumentu.

3.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  od  Burmistrza  Miasta  Żarów  wpłynęło  do  Rady

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi za

2018 rok. Przewodniczący poprosił Komisję ds. Sportu i Kultury do analizy tego dokumentu.

4.   Przewodniczący  Rady powiedział,  że  Urząd  Skarbowy  przysłał  pismo,  aby  przekazać

informację w sprawie wykazu osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego. Taka
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informacja została sporządzona i przekazana do Urzędu Skarbowego.

5.   Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 24.05. o godz. 15:00 odbędzie się uroczysta

sesja  Rady  Miejskiej.  Odbyło  się  posiedzenie  Kapituły  Odznaczenia  Złoty  Dąb.  Wpłynęły  3

wnioski. Dwa wnioski zostały rozpatrzone, jeden wniosek pozostał bez rozpatrzenia.

6.   Przewodniczący  Rady powiedział,  że  z  Państwowej  Inspekcji  Pracy  wpłynęło  pismo,

odpowiedź w sprawie opinii o planowanej inwestycji tzw. otaczarni. 

7.  Przewodniczący Rady powiedział, że od Stowarzyszenia Zielony Żarów otrzymał wniosek czy

Rada Miejska poinformowała Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska o stanowisku Komisji ds.

Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Żarowie

w sprawie planowanej inwestycji. Przewodniczący powiedział, że udzieli odpowiedzi na piśmie, a

opinia została wysłana.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do ostatniego punktu porządku obrad.

Ad VI. Zakończenie obrad X 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  9 maja  2019 roku,  wypowiadając  formułę:

„Zamykam X Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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