
Protokół Nr XII/2019

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 6 czerwca 2019 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:55

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę: „Otwieram XII 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.

Nieobecny:

1. r. Waldemar Ganczarek,

2. r. Robert Kaśków.

W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki,

Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik, 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?

Burmistrz Leszek Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, ten obowiązek wynika z

nowego rozporządzenia, jako niezbędny dla mieszkańców ubiegających się o taki dodatek, stąd jest

zasadne, aby w trybie natychmiastowym umożliwić naszym mieszkańcom korzystanie z tej formy

pomocy.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania wniosku Burmistrza o wprowadzenie do porządku

obrad projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. W

wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” projekt uchwały w
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sprawie  określenia  wzoru  wniosku  o  wypłatę  dodatku  energetycznego  został  wprowadzony  do

porządku  obrad  i  będzie  rozpatrzony  jako punkt  1. Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

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

zmienionego  porządku  obrad,  w  wyniku  którego  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0

„wstrzymujących się” porządek obrad został przyjęty. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o zabranie głosu.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział w sprawie otaczarni, że zostały rozpoczęte rokowania z

firmą  Pro  Tra  Building,  które  objęły  wszystkie  nieruchomości  będące  w  dyspozycji  firmy,  a

położone w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej. Celem rokowań było doprowadzenie do zatrzymania

inwestycji polegającej na budowie zakładu produkującego masę bitumiczną  o wydajności 240 ton/

h na działce 363/2, a także uniemożliwienie wybudowania zakładu produkującego masę bitumiczną

o mniejszej wydajności 100 ton/h na innej nieruchomości należącej do firmy, a położonej w innym

miejscu  terenów przemysłowych  z  innym miejscowym planem zagospodarowania.  Celem było

również  uniemożliwienie  odsprzedaży  terenów  innej  firmie  mogącej  uruchomić  produkcję

negatywnie  wpływającą  na  środowisko  naturalne,  a  tym  samym  na  zdrowie  mieszkańców.  W

wyniku  długich  negocjacji  osiągnięto  porozumienie  w  ramach,  którego  firma  zgodziła  się  na

przerwanie  procedury  zakupu  działek  na  terenie  Miejskiej  Strefy  Inwestycyjnej  oraz  na

odsprzedaniu  posiadanych  tam działek  po  cenie  zakupu  bez  kosztów dla  gminy.  Gmina  zatem

odkupi działkę nr 363/2 za cenę niższą od jej obecnej wartości rynkowej i bez zwrotu poniesionych

przez firmę nakładów na jej uporządkowanie i przygotowanie. Zakup działki nastąpi po opróżnieniu

działki  ze  wszystkich  zgromadzonych  materiałów,  lecz  nie  później,  niż  do  połowy  stycznia

przyszłego roku. W wyniku rokowań firma Pro Tra Building w dniu 30 maja wystąpiła z pismem

wnioskodawcy. Burmistrz odczytał przedmiotowe pismo. W związku z tym, że firma  zrezygnowała

z  budowy  otaczarni  w  dniu  wczorajszym  podjąłem  decyzję,  w  której  umarzam  w  całości

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia pod nazwą budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą na działce ewidencyjnej

363/2 obręb 0001 Żarów. W związku z tą decyzją w dniu wczorajszym podpisałem obwieszczenie

Burmistrza Miasta Żarów, że w dniu 5 czerwca 2019 roku Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o

umorzeniu  postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na

realizację przedsięwzięcia pod nazwą  „Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą na działce nr
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ewidencyjny  363/2  obręb  0001  Żarów.  Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za  pośrednictwem Burmistrza  Miasta

Żarów w terminie 14 dni od daty doręczenia. Ze względu na to, że ilość stron przekroczyła 20, to

obwieszczenie podlega publikacji, natomiast nie rozesłaniu do wszystkich stron. Wszystkie sprawy

związane  z  budową  otaczarni  zostały  zakończone.  Dzięki  temu,  że  stajemy  się  właścicielami

spornych działek możemy bez żadnego ryzyka procesów odszkodowawczych przystąpić do zmiany

ujednolicania  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  dla  wszystkich  terenów

przemysłowych  na  terenie  naszej  gminy.  Burmistrz  podziękował  wszystkim  tym,  którzy  w

przeciągu tych ostatnich miesięcy wspierali w działaniach prowadzących do dzisiaj osiągniętego

efektu.

Przewodniczący  Rady  Roman  Konieczny podziękował  Burmistrzowi  za  rzetelne  i  sumienne

prowadzenie  postępowania  administracyjnego,  które  doprowadziło  do  dzisiejszych  wyników.

Podziękował  za  prowadzenie  rokowań  z  przedsiębiorstwem,  co  pozwoliło  na  umorzenie

postępowania. Podziękował również radnym i społeczeństwu za zaangażowanie w ten proces oraz

pani Sekretarz i radcom Urzędu. Przewodniczący powiedział, że wystąpi z pismem o umorzeniu

postępowania do zakładów w Strefie i innych instytucji, gdzie pisma były wcześniej kierowane i

odczytał przedmiotowe pismo. 

Radny Bartosz Żurek  powiedział,  że pojawiły się w internecie informacje dotyczące decyzji o

utworzeniu, rozbudowie kopalni za Mrowinami i zapytał, czy coś pan Burmistrz wie w sprawie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że chodzi tu prawdopodobnie o kopalnię Pożarzysko,

która funkcjonowała i prowadziła wydobycie w latach 2007-2008, a następnie starała się o zmianę

decyzji w zakresie sposobu pozyskiwania kruszyw. Od 2015 roku ta sprawa jest prowadzona przeze

mnie,  trzykrotnie  wydawałem decyzję  negatywną  środowiskową  uniemożliwiającą  przejście  na

system  strzałowy.  SKO  uchylało  decyzję  Burmistrza,  ostatecznie  w  roku  ubiegłym  pozytywna

decyzja środowiskowa z obwarowaniami została przeze mnie podjęta i te obwarowania omówiłem z

mieszkańcami  przedstawiając  im  istotę  obwarowań  czym  one  mają  służyć  i  w  jaki  sposób

zabezpieczać  mieszkańców.  Decyzję  właściciel  kopalni  zaskarżył,  decyzja  została  podtrzymana

przez SKO, które utrzymało w mocy decyzję Burmistrza w dniu 08.11.2018r. Nie zgodził się z tym

właściciel  zaskarżył decyzję SKO i Burmistrza do WSA, który uchylił  decyzję SKO kierując z

powrotem do rozpatrzenia od samego początku do Burmistrza Miasta. W tej chwili cała procedura

została cofnięta i będzie musiała być przygotowana od początku. Podsumowując na dzień dzisiejszy

sprawa zaczyna się od początku.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1. określenia  wzoru  wniosku  o  wypłatę  dodatku  energetycznego.  Przedmiotowy  projekt

uchwały stanowi załącznik do niniejszego  protokołu.

Załącznik nr 5

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

projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy to ma związek z tym, że energia zdrożała?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  nasi  mieszkańcy mają prawo ubiegać się  o taki

dodatek, który jest przynajmniej w części rekompensowany przez Skarb Państwa i ten dodatek jest

wypłacany rodzinom jako forma wsparcia. Ten projekt uchwały dotyczy zmiany druku wniosku.

Więcej 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 13

głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o

wypłatę  dodatku  energetycznego,  została  przyjęta. Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Przedmiotowa uchwała w sprawie  określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

Uchwała nr XII/66/2019

Pkt 2. zmiany Uchwały nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2019r. w

sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach

chronionych. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego  protokołu.

Załącznik nr 8

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

projektu uchwały?

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

dyskusję i zapytał o opinię komisje.

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

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
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Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 13

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

IX/50/2019  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  25  kwietnia  2019r.  w  sprawie  określenia  zasad

ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia  i  mieszkaniach  chronionych,  została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Przedmiotowa uchwała w sprawie  zmiany Uchwały nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach

wsparcia i mieszkaniach chronionych, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Uchwała nr XII/67/2019

Pkt 3.  emisji  obligacji  komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,  nabywania i  wykupu.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

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

emisji  obligacji  komunalnych oraz określenia  zasad ich zbywania,  nabywania i  wykupu została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  emisji  obligacji  komunalnych  oraz  określenia  zasad  ich

zbywania, nabywania i wykupu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Uchwała nr XII/68/2019

Pkt 4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję i zapytał,  czy radni mają pytania do przedmiotowego

projektu uchwały?

Radna  Iwona  Nieradka zapytała  o  rewitalizację  dachu  na  budynku  Szkoły  Podstawowej  w

Zastrużu, czy już został wyłoniony wykonawca, jeśli tak to ilu było oferentów?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że wykonawca jest  już wyłoniony. Wykonanie prac

odbędzie się w okresie letnim. Dach budynku szkoły przecieka i wymaga przełożenie dachu. Kwota

wykonania jest poniżej 100 tys. zł. Było 5 oferentów.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o budowę chodników w różnych miejscach w związku z

podpisanym Porozumieniem ze Spółdzielnią Mieszkaniową, o co tutaj chodzi?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  w  dniu  wczorajszym  odebrał  podpisane

Porozumienie  ze  Spółdzielnią  Mieszkaniową.  W  różnych  latach  wspólnie  ze  Spółdzielnią

realizujemy różne zadania. Jest to drugi rok wymiany chodnika przy ul. Krzywoustego w Żarowie.

Finansowanie przyjmujemy już tradycyjnie po 50% i oczywiście dotyczy to zniszczonego zupełnie

odcinka.

Więcej 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 13 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 15

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Uchwała nr XII/69/2019

Pkt 5.  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Żarów.  Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

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.
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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 13 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 18

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Uchwała nr XII/70/2019

Pkt 6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa,

gmina Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i powiedział, że w załączniku nr 2 do projektu uchwały

w punktach  6,  8  i  9  w  rozstrzygnięciu  Rady  Miejskiej  pojawiły  się  omyłki  pisarskie,  dlatego

przedstawiona  została  wersja  poprawiona  chodzi  o  numerację  działek.  Przewodniczący  obrad

powiedział, że przed przystąpieniem do głosowania projektu należy przegłosować uwagi wniesione

przez  wnioskodawców,  które  są  zawarte  w  załączniku  nr  2  -  Rozstrzygnięcie  o  sposobie

rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu

Mikoszowa, gmina Żarów. Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym Burmistrz Żarowa rozpatrzył uwagi złożone do wyłożonego do publicznego wglądu

projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obrębu  Mikoszowa,  gmina

Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Plan wyłożony został do publicznego wglądu

w dniach od 14 grudnia  2018 r.  do dnia  8 stycznia  2019 r.  termin składania  uwag upłynął  22

stycznia 2019 r. W wyniku ogłoszenia w prasie („Gazeta Żarowska” z dnia 06.12.2018 r.),  oraz

poprzez  obwieszczenie  Burmistrza  Żarowa  (z  dnia  06.12.2018  r.)  o  wyłożeniu  do  publicznego

wglądu  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wpłynęło  sześć  pism

stanowiących  dziesięć  uwag  do  planu  w  terminie  przewidzianym  art.  17  pkt  10  ustawy  o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jedna uwaga została uwzględniona, natomiast trzy

uwagi zostały rozpatrzone w części pozytywnie. Uwagi nieuwzględnione wraz z rozstrzygnięciem

oraz  uzasadnieniem  zostały  przestawione  w  poniższej  tabeli.  Łącznie  sześć  uwag  zostało

rozpatrzonych  negatywnie,  natomiast  trzy  uwagi  zostały  rozpatrzone  w  części  negatywnie.

Przewodniczący Rady zaczął czytać treść uwag i przeszedł do ich głosowania. Tych uwag jest 9 i
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każdą należy przegłosować:

Uwaga nr 1 – Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za rozstrzygnięciem negatywnym

uwagi nr 1. W wyniku głosowania przy  13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

uwaga nr 1 została odrzucona. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

Uwaga nr 2 – Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za rozstrzygnięciem negatywnym

uwagi nr 2. W wyniku głosowania przy  13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

uwaga nr 2 została odrzucona. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

Uwaga nr 3 – Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za rozstrzygnięciem negatywnym

uwagi nr 3. W wyniku głosowania przy  13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

uwaga nr 3 została odrzucona. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

Uwaga nr 4 – Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za rozstrzygnięciem negatywnym

uwagi nr 4. W wyniku głosowania przy  13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

uwaga nr 4 została odrzucona. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Uwaga nr 5 – Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za rozstrzygnięciem negatywnym

uwagi nr 5. W wyniku głosowania przy  13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

uwaga nr 5 została odrzucona. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Uwaga nr 6 – Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za rozstrzygnięciem negatywnym

uwagi nr 6. W wyniku głosowania przy  13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

uwaga nr 6 została odrzucona. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

Uwaga nr 7 – Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za rozstrzygnięciem negatywnym

uwagi nr 7. W wyniku głosowania przy  13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

uwaga nr 7 została odrzucona. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Uwaga nr 8 – Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za rozstrzygnięciem negatywnym

uwagi nr 8. W wyniku głosowania przy  13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

uwaga nr 8 została odrzucona. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Uwaga nr 9 – Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za rozstrzygnięciem negatywnym
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uwagi nr 9. W wyniku głosowania przy  13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

uwaga nr 9 została odrzucona. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 29

Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania  w  §  17  pkt  1  stawki  procentowej  opłaty

planistycznej i powiedział, że zgodnie z ustawą nie może być więcej niż 30%. Rada przyjmowała na

terenach wiejskich stawkę 20%, a na terenie miasta 30%. Propozycja jest taka, aby utrzymać stawkę

20%. Nie  było  innych propozycji,  więc  Przewodniczący Rady przystąpił  do  głosowania  stawki

20%, w wyniku którego przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” stawka 20%

została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

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

Publicznego Mieczysław Myrta powiedział,  że na komisji doszli  do wniosku, aby przedstawić

mieszkańcom  czym  kierował  się  Minister,  że  tak  mało  gruntów  przeznaczył  pod  zabudowę

mieszkaniową i odczytał decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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

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 12 głosach „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” uchwała w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina

Żarów, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 32

Uchwała nr XII/71/2019

Ad. IV. Przedstawienie Protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady

Miejskiej w Żarowie.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń  przedstawiła  Protokół  z  kontroli

przeprowadzonej w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie, która była wpisany do planu pracy Komisji

Rewizyjnej  na  2019 rok.  Kontrola  przeprowadzona w dniach  24.04.  -  30.04.2019r.,  w zakresie

gospodarki  finansowej  Bajkowego  Przedszkola  w  Żarowie.  Przedmiotowy  Protokół  stanowi
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załącznik do niniejszego protokołu.                                                                            Załącznik nr 33

Przewodniczący  Rady  podziękował  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej  Barbarze  Zatoń  i

przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. V. 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 34

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

Radna Iwona Nieradka zapytała o odnowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach

rewitalizacji.

Burmistrz  Leszek Michalak  poinformował,  że  dobiegają  końca  prace związane  z  rewitalizacją

budynków, jest 29 budynków przy 27 Wspólnotach Mieszkaniowych i 2 Gminnych. Dotacja, którą

uzyskaliśmy z Unii  Europejskiej  dla  tej  inwestycji  okazało się,  że  jest  dotacją  niewystarczającą

patrząc na wyniki przetargów, bardzo poszły ceny w górę.  W ramach Aglomeracji  Wałbrzyskiej

zostały przeprowadzone zabiegi i  dzięki nim udało się pozyskać dodatkowe 7% dofinansowania

wszystkich robót, na wszystkich 29 budynkach. 

Radna Iwona Nieradka zapytała o modernizację Alei Złotych Dębów, co to jest za projekt?

Burmistrz Leszek Michalak poinformował, że pojawiła się możliwość w ramach Lokalnej Grupy

Działania  uzyskania  100%  dofinansowania  do  innej  formy  prezentacji  lokalnego  dziedzictwa

wystąpiliśmy z wnioskiem, który jest w tej chwili po pierwszym przeglądzie i został zaakceptowany,

czekamy na kolejne etapy oceny. Wniosek jest na kwotę 25 tys. zł.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o ogłoszenie wyników ofert w ramach trzech otwartych konkursów

ofert na realizację zadań publicznych, ilu było oferentów i kto wygrał?

Burmistrz  Leszek  Michalak poinformował,  że  najpierw  aby  takie  konkursy  ogłosić  radni

podejmują  uchwałę  na  dany rok  o  współpracy z  organizacjami  pozarządowymi i  w ramach tej

uchwały  są  przeznaczone  środki  w  budżecie  i  ogłaszane  są  konkursy.  Jeśli  chodzi  o  zadanie

„Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem

osób  niepełnosprawnych”  przewidziana  kwota  w  konkursie  to  2.000  zł,  startował  Związek

Emerytów i Rencistów Oddział w Żarowie, zwrócił się o całe 2.000 zł i ta kwota trafia do naszego

związku. Jeżeli chodzi o drugi konkurs „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w

którym  realizowany  będzie  program  profilaktyczny”  to  przewidziana  kwota  wynosi  50.000  zł.

Realizacja  zadania  została  przekazana  Żarowskiemu  Stowarzyszeniu  Edukacja.  Do  trzeciego

konkursu dotyczącego wypoczynku rowerowego, wystartował „Rowerowy Żarów”, który wygrał
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konkurs, kwota to 3.000 zł. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o wydanie zaświadczeń w sprawie użytkowania wieczystego.

Burmistrz Leszek Michalak poinformował, że tak dużo zaświadczeń trzeba wydać od stron po

wydział katastru, to jest jak w każdym postępowaniu administracyjnym. Od początku roku do tej

pory mamy już 62 wnioski.

Radny Waldemar Gałązka zapytał  o  budowę kanalizacji  przy  ul.  Słowiańskiej,  jaki  to  będzie

termin?

Burmistrz Leszek Michalak poinformował, że ten przetarg wygrała firma, która realizuje II etap

kanalizacji w Mrowinach, jeżeli chodzi o ul. Słowiańską przewidywany jest przyszły rok.

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,

Zuzanna Urbanik, radna Joanna Kaczorowska, radny Roman Konieczny oraz radny Bartosz Żurek.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że składał interpelacje dotyczącą placu zabaw koło Cmentarza

Armii  Radzieckiej.  Radny dopowiedział,  że  w związku z  interpelacjami  działamy na  podstawie

starego Statutu, który nie przewiduje pisemnych interpelacji.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że działamy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, w

którym jest zapis o pisemnym składaniu interpelacji, a Statut jest zmieniony. Natomiast Komisja

Statutowa ma ujednolicić Statut Gminy. Interpelacje radny składa na piśmie, a tą interpelację można

na sesji odczytać i wszyscy mogą się o danej interpelacji,  czy zapytaniu dowiedzieć.  Wszystkie

interpelacje trafiają do Burmistrza, który umieszcza je na BIPie. 

Radny  Robert  Gałązka zawnioskował  o  spotkanie  z  mieszkańcami  w  sprawie  progów

zwalniających,  aby  w  jasny  sposób  wyjaśnić  i  wytłumaczyć  przepisy  dotyczące  zamontowania

progów.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że spróbuje zorganizować takie spotkanie.

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

Publicznego Mieczysław Myrta poinformował o tym, co zostało ustalone na ostatnim posiedzeniu

komisji  m.in.  bezpieczeństwo na  ul.  Dworcowej  i  Chrobrego,  bezpieczeństwo na  krzyżówce za
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torami w Mrowinach, oznakowania na drogach. 

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

1. Przewodniczący Rady poinformował, że Sąd Okręgowy w Świdnicy przekazał pismo w sprawie

wyboru ławników na kadencje 2020-2023. Informacja o wyborach oraz o przyjmowaniu zgłoszeń

została przekazana na stronie internetowej w dniu 30.05.19r. Zgłoszenia kandydatów na ławników

są przyjmowane do 30.06.2019r.

2. Przewodniczący Rady powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przekazała

uchwałę  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  części  Uchwały  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  nr

VIII/45/2019 z dnia 28.03.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

3. Przewodniczący Rady powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przekazała

uchwałę  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  części  Uchwały  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  nr

VIII/46/2019 z dnia 28.03.2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych.

4. Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali życzenia w związku z Dniem Pracownika

Samorządowego. Życzenia zostały odczytane przez radną Iwonę Nieradkę.

5. Przewodniczący  Rady powiedział,  że  do  wiadomości  Przewodniczącego  Rady  zostały

przekazane pisma od mieszkańca Żarowa w sprawie braku odpowiedzi na pismo z dnia 09.05.2019r.

oraz skargi na pracowników Urzędu.

6. Przewodniczący Rady poinformował, że sesja absolutoryjna zaplanowana jest na 27.06.2019r.

oraz, aby radni podali zaplanowane urlopy wakacyjne.

7. Wiceprzewodnicząca Rady poinformował,  że  gminne zawody strażackie są  zaplanowane na

15.06.2019r. 

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr IX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia

2019r.

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
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głosowania, w wyniku którego przy 12 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Protokół

Nr  IX/2019 z  sesji  Rady Miejskiej  w Żarowie  z  dnia  25  kwietnia  2019r. został  przyjęty  przez

radnych  Rady  Miejskiej  w  Żarowie.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.    Załącznik nr 35

Ad. VIII. Przyjęcie protokołu Nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 maja 2019r.

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 12 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Protokół

Nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 maja 2019r. został przyjęty przez radnych

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

Załącznik nr 36

Ad. IX. Przyjęcie protokołu Nr XI/2019 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24

maja 2019r.

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 12 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Protokół

Nr XI/2019 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 maja 2019r. został przyjęty przez

radnych  Rady  Miejskiej  w  Żarowie.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.     Załącznik nr 37

Ad X. 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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