
Protokół Nr XIII/2019

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 21 czerwca 2019 roku

Rozpoczęcie: godz. 12:00

Zakończenie: godz. 14:05

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę: „Otwieram XIII 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. Mieczysław Myrta.

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

Sikora,  Sekretarz  Sylwia  Pawlik,  Skarbnik  Renata  Dawlewicz,  dyrektorzy  gminnych  placówek

oświatowych i instytucji kultury oraz mieszkańcy Gminy Żarów.

Przewodniczący Rady zwrócił się do wszystkich zebranych, w związku z tragicznym wydarzeniem

jaki  miał miejsce w Mrowinach, poprosił  wszystkich o powstanie i  upamiętnienie minutą ciszy

zmarłej Kristiny.

Przewodniczący obrad powiedział, że z dniem 18 czerwca 2019 roku Burmistrz Leszek Michalak

powołał Przemysława Sikorę na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Żarów, który zastąpił na

tym stanowisku ustępującego Grzegorza Osieckiego i poprosił Burmistrza o zabranie głosu.

Burmistrz Leszek Michalak podziękował panu Grzegorzowi Osieckiemu za wszystkie lata pracy,

a był to okres olbrzymiego trudu oraz za dobrą współpracę w minionym okresie.

Podziękowania za wieloletnią pracę przekazali również: Lilla Gruntkowska była Burmistrz Miasta

Żarów, Radni, Dyrektorzy i kierownicy instytucji oświatowych, kultury oraz pomocy społecznej.

Pan  Grzegorz  Osiecki podziękował  wszystkim  za  współpracę  w  minionych  latach  i  życzył

nowemu zastępcy Przemysławowi Sikorze samych sukcesów i pomyślności w pracy.

Przewodniczący Rady zwrócił się do nowego Zastępcy Przemysława Sikory i pogratulował mu

objęcia  stanowiska.  To  odpowiedzialna  praca  i  myślę,  że  dająca  satysfakcję-  powiedział

przewodniczący,  życzę  sukcesów  i  dobrej  współpracy  z  radnymi  i  instytucjami,  dla  dobra

mieszkańców i rozwoju naszej Gminy.



Po życzeniach i gratulacjach od zgromadzonych Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora powiedział,

że jest to dla niego ogromne wyzwanie a zarazem wyraz zaufania do jego dotychczasowej pracy,

przyjmuje te obowiązki i będzie wykonywał je z największą starannością.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny przedstawił Radzie porządek obrad. Powiedział, że

porządek obrad radni otrzymali w materiałach na sesję. Przedmiotowy porządek stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.  

                                                                              Załącznik nr 2

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

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

porządek obrad został przyjęty.

Ad. III. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Żarów za 2018 rok:

1. Przedstawienie i debata nad Raportem o Stanie Gminy Żarów za 2018 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z obowiązkiem, jaki nakłada art. 28aa. Ustawy z

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2019, poz. 506) Burmistrz przedłożył

Radzie Miejskiej w Żarowie Raport o stanie Gminy Żarów za 2018 rok. Raport został przedłożony

w dniu 31 maja 2019 roku, został umieszczony na stronie internetowej i BIP Urzędu Miejskiego w

Żarowie.  Przedstawiony Raport jest  nowym dokumentem, obejmuje podsumowanie działalności

Burmistrza w roku poprzednim. Raport przedstawiony przez Burmistrza zawiera:

- charakterystykę gminy,

- informacje finansowe, w tym wydatki, dochody, wynik budżetu,

- informacje o stanie mienia komunalnego,

- realizowane w gminie polityki, programy i strategie,

- realizację uchwał Rady Miejskiej,

- współpracę z innymi społecznościami samorządowymi,

- współpracę międzynarodową.

Przewodniczący  Rady dopowiedział,  że  Burmistrz  w  każdym  roku  organizuje  spotkania  z

mieszkańcami, podsumowując poprzedni rok, omawia co udało się zrobić, co jeszcze można zrobić

w przyszłości, przedstawia plany na kolejne lata. Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do

debaty nad Raportem o stanie Gminy Żarów za 2018 rok i oddał głos Burmistrzowi Miasta Żarów.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że po raz pierwszy przygotowywaliśmy Raport w takiej

formule. Dane, które są tutaj zapisane to dane wg stanu wiedzy na koniec roku 2018. Materiał jest

kompleksowy.  Pewnie  można  by było  jeszcze  coś  dołożyć  i  uzupełnić,  ale  to  będzie  również

wynikało z dyskusji, że taka potrzeba jest.

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zabranie głosu.



Radna Joanna Kaczorowska zwróciła się z kilkoma uwagami nt. Raportu i powiedziała, że jeżeli

chodzi o Strategię Gminy to uchwała jest z 2004 roku. To dość odległy czas, mamy 2019 rok i

należałoby przedstawić wszystkie informacje dotyczące realizacji tej strategii. W Raporcie, jeżeli

chodzi o ochronę środowiska mamy podane różne dane. Jest tu powołanie się na uchwałę, która

przyjęta  była  przez  radnych,  a  dot.  Ochrony  środowiska.  Uchwała  ta  zawiera  wskaźniki

monitoringu realizowanych zadań i dobrze by było, aby te wskaźniki zamieścić tu przy omawianiu

spraw związanych z ochroną środowiska. Podobna sytuacja jest jeżeli chodzi o Plan Gospodarki

Niskoemisyjnej dla gminy Żarów, aby pochylić się nad danymi które są, a które też można by było

ująć w Raporcie. Brakuje spojrzenia na całość gminy, na obszary wiejskie. Wioski realizują różne

zadania w ramach funduszu sołeckiego i te zadania też, moim zdaniem, powinny być ujęte. Brakuje

informacji dotyczących zabytków. Mamy w gminie kilka wartościowych zabytków, które dobrze by

było zaznaczyć, że one są, że nasza gmina ma walory zabytkowe i opisać sposób opieki nad tymi

zabytkami.  Jeżeli chodzi o zdegradowane tereny wiejskie, to też brakuje tych informacji.

Przewodniczący Rady powiedział, że Raport jest nowym dokumentem i może być w najbliższej

przyszłości bardzo dobrym narzędziem, abyśmy mogli popracować nad tym, co możemy jeszcze

zmienić, czy uzupełnić, po to, aby móc  planować pracę na przyszłość. Tak naprawdę, komisje

powinny pochylić się nad danymi przekazanymi w raporcie, to bardzo dobra lektura, i wypracować

strategiczne zadania na przyszłość.

Burmistrz Lszek Michalak powiedział,  że  te uwagi  zmierzają  do analizy,  co należy zrobić w

przyszłości.  To  jest  dokument,  który  jest  pierwszy  raz  przygotowany,  na  pewno  będzie  wiele

dokumentów  do  niego  dołączanych.  Natomiast  tu  głównie  skupiliśmy  się  na  zamierzeniach

realizacyjnych, na tym co zostało zrealizowane. Można skupiać się nad tym co będzie w latach

następnych,  ale  ten  Raport  traktowałem jako sprawozdanie  z  tego co  się  wydarzyło,  a  nie  co

podlega zamierzeniom. Jeżeli chodzi o Strategię to była ona opracowana w 2004 roku, wiele się

wydarzyło, to jest początek istnienia Strefy Ekonomicznej, powstawały pierwsze zakłady, ale warto

żeby usiąść i pochylić się nad tym, co się wydarzyło i usiąść do nowej Strategii. Dobrze byłoby

przeanalizować  każdą dziedzinie życia w naszej gminie, co ważne, co mniej ważne i przystapić do

kolejnego planowania strategicznego.

Radny Robert Kaśków powiedział, że Raport o stanie gminy nie musi być tak obszerny, musi być

czytelnym komunikatem dla naszych mieszkańców o tym , w jakim momencie się znajdujemy i w

jakich kierunkach zmierzamy. Ustawodawca nie określił precyzyjnie, co ma być w tym raporcie.

My zrobiliśmy go samodzielnie, a nie zostało to zlecone firmie zewnętrznej. Dobrym pomysłem

jest,  aby  zastanowić  się  jakie  są  oczekiwania  co  do  raportu.  My  niektóre  z  tych  oczekiwań

wyraziliśmy i wydaje nam się, że na przyszłość można by było wypracować kompromis, mniej

często znaczy więcej.



Przewodniczący Rady powiedział,  że jego zdaniem ten Raport jest czytelny, nie zawiera tylko

suchych liczb w układach tabelarycznych, ale jest opisem tego co zostało zrobione i opisuje stan

gminy na koniec roku 2018 .Można się zastanowić jak ma wyglądać raport w kolejnych latach, co

ma zawierać, to jest nasza praca w najbliższej przyszłości.

Radny Waldemar Ganczarek powiedział,  że po zapoznaniu się z Raportem o stanie gminy za

2018  rok,  jako  Przewodniczący  Komisji  ds.  Rolnictwa  i  cała  komisja  oceniam  ten  Raport

pozytywnie. Radny powiedział, że ma kilka uwag i zapytań. Powiedział, że brak jest informacji o

rolnictwie i na przyszłość trzeba zwrócić na to uwagę. W Raporcie, zdaniem radnego brak jest

informacji na temat:

 zgłoszeń w poprzednim roku rolników jeżeli chodzi o suszę, 

 informacji o umorzeniach podatków i o samych podatkach, 

 informacji  jak  był  realizowany,  czy  jest  realizowany  program  usuwania  wyrobów

zawierających azbest, z jakiego powodu w 2018 roku nie podjęliśmy działań w ramach

tego programu, 

 wartości  odnośnie  gruntów,  ile  sprzedano  hektarów  i  za  jakie  ceny?,  Ile  odrolniono

hektarów i jakie klasy ziemi. 

Radny dopytał  o  dofinansowanie do dróg dojazdowych do gruntów rolnych,  ile  wynosiło  całe

zadanie,  a  ile  gmina do tego dołożyła? Radny zapytał  o środki  transportu,  o jakie  samochody

strażackie chodzi, czy tylko pożarnicze?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że jeżeli chodzi o Program likwidacji azbestu to w

roku  ubiegłym  skończyliśmy  inwentaryzację.  Mamy  świadomość,  że  nie  wszyscy  właściciele

zgłosili wszystko. Program jest  do 2032 roku więc ma jeszcze wiele lat  przed sobą, w ramach

zgłaszanych potrzeb jest możliwość pozyskania dotacji dla właścicieli tego azbestu w oparciu o

którą  kwalifikacja  będzie  mogła  nastąpić.  Jest  to  na  pewno  proces  ciągły.  W roku  ubiegłym

zainicjowano cały proces i zinwentaryzowano zgłoszone materiały azbestowe. 

Jeśli chodzi o klęski żywiołowe, to ich tutaj nie ma, był to olbrzymi obszar pracy samej komisji

klęskowej.  Jeśli  chodzi  o  dotacje,  to  jest  dołączony materiał,  gdzie  te  dotacje  są  szczegółowo

rozpisane. Jeżeli chodzi o samochody OSP to  mamy zakupione w roku ubiegłym cztery nowe

samochody dla straży pożarnych oraz dla wszystkich jednostek były kupowane w latach ubiegłych

samochody używane. Jest łącznie 7 jednostek OSP, które posiadają 12 wozów bojowych i jeszcze

zostały nam 2 Polonezy i 1 Opel.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała,  czy można by było wznowić temat azbestu w Gazecie

Żarowskiej i na stronie internetowej, bo być może ludzie zapomnieli lub nie wiedzą o tym.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  osoby,  które  w  ślad  za  przeprowadzoną

inwentaryzacją  zgłaszały  chęć  w  najbliższym  czasie  wymianę  tego  azbestu,  to  się  zgłaszały.



Możliwość jest pozyskania środków. Fizycznie na ten moment takiego wywozu nie mamy, ale to

się może zdarzyć w każdej chwili.

Radna Zuzanna Urbanik  powiedziała nt.  niskiej  emisji,  ponieważ jest w Raporcie napisane o

wymianie pieców, kotłów starej generacji. Zapytała czy są inne strategie, które miały by wpływ na

zwiększenie  czystości  powietrza  naszej  gminy,  np.  poprzez  zamontowanie  czujników  pomiaru

powietrza,  kampanie społeczne.  W raporcie powinny być wykazane kontrole czym mieszkańcy

palą w swoich piecach, kontrole składów opałowych

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że może być to ujęte i przekazał informację, że w roku

ubiegłym realizowaliśmy dwa Programy.  Jeden to  nasz program gminny,  związany z wymianą

pieców  i  możliwością  pozyskania  dotacji  oraz  drugi,  to  program  rządowy  w  którym  jest

termomodernizacja budynków i cały szereg różnych działań.

Radny Robert  Kaśków powiedział,  że  dobrze  by  było,  gdyby  Raport  kończył  się  częścią  w

rodzaju  inwentaryzacji  potrzeb  naszych  mieszkańców,  tego  wszystkiego  co  jest  do  zrobienia,

chodzi o wieś, ekologię, obszary które są bardziej zaniedbane niż pozostałe. Raport nie powinien

być tylko opisem, za inwentaryzacją  powinny iść cele w kadencji.  Taka inwentaryzacja  i  takie

określenie przez nas i przez pana Burmistrza co jest absolutnym priorytetem pozwoliłoby pewne

rzeczy uporządkować.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  to  wszystko  o  czym  powiedział  radny  to  jest

Strategia naszej Gminy, czyli inwentaryzacja, określenie celów, podsumowanie tego co było oraz

określenie priorytetów.

Radna Ewa Góźdź  powiedziała,  że  należałoby  jeszcze  dodać  zakłady,  które  znajdują  się   na

naszym terenie , a także jaki mają wpływ na nasze środowisko

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że chodzi o kontrolę i co z tego wynika.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że bardzo dobrym krokiem będzie jak przyjmiemy uchwałę o

powołaniu rad osiedlowych. Każdy mieszkaniec ma swoje problemy, a jeżeli skupi się to na radach

osiedlowych,  to  wtedy  jako  jednostka  będą  się  zwracały.  Tam  na  pewno  będzie  Zarząd,

przewodniczący i wtedy będzie możliwość rozmawiania z tym jednym podmiotem.

Radna Iwona Nieradka powiedziała, że w dokumencie można się też odnieść do  zaległości w

opłatach czynszowych. Należy zastanowić się nad metodą egzekwowania zaległości w zadłużeniu

czynszów, kwota zaległości jest bardzo duża. Radna zapytała jaka jest to skala zadłużenia i jak jest

egzekwowane to zadłużenie, ile osób odpracowuje?

Radny Bartosz Żurek  poruszył  ten  sam temat  zadłużenia w opłacaniu czynszów.  Jako gmina

robimy wiele, ale trzeba się zastanowić jak na tych dłużnikach wymóc  tą spłatę, być może jakieś

rygorystyczne zapisy zamieszczać w ugodach?



Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  najlepiej,  aby  tego  zadłużenia  nie  było  wcale.

Formy odpracowywania są różne.  Cały proces egzekucji  jest  prowadzony i  osoby, które od lat

zalegają lub nieregularnie wpłacają czynsz, wyrażają chęć czy to odpracowania, czy rozliczenia się

na raty, bywa że nie płacą. Wiele osób się wywiązuje z ugód, a wiele nie, wówczas postępowanie

jest wdrożone. Postępowania często kończą się wyrokiem eksmisyjnym - nie jest to łatwy proces.

W tej chwili mamy do dyspozycji około 400 mieszkań, jako gmina. Osoby, które chciały wykupić

mieszkanie to  je wykupiły i  same odpowiadają za regularne opłacanie czynszów i opłat  z tym

związanych.

Radna Joanna Kaczorowska zwróciła się z prośbą, aby opisać Program opieki nad zwierzętami

bezdomnymi. Są tylko podane kwoty i nic poza tym. Jej zdaniem, należy konkretnie opisać ile

zwierząt zostało objętych ochroną, ile zostało odłowionych, jakie inne działania były wdrożone też

z uwzględnieniem wydatków na ten cel.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  interesujące  Państwa  informacje  w  kolejnych

raportach  będą  przekazywane  i  trzeba  wiedzieć,  że  wywiązujemy  się  z  obowiązku  nie  tylko

wyłapywania  (  odławiania)  zwierząt,  ale  i  sterylizacji,  podejmujemy  najróżniejsze  działania  

i interwencje.

Radny  Waldemar  Ganczarek powiedział  odnośnie  oświetlenia  ulicznego.  Każdego  roku

wydatkujemy ok 600.000 zł  rocznie na to oświetlenie.  Należy baczniej  zwracać uwagę, aby to

światło zapalało się nieco później, jak w tej chwili- chodzi o regulację godzin oświetlenia.

Radny Norbert Gałązka  powiedział,  aby w Raporcie znalazły się informacje dotyczące sportu

 i kultury, których tutaj nie zawarto, np. stałe zajęcia, wydarzenia sportowe i kulturalne dla dzieci,

młodzieży i dorosłych, działania Izby Historycznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku itp.

Radny Tadeusz Pudlik  odniósł się do spraw sportowych i  do KS Zjednoczeni Żarów, aby się

zastanowić  co  zrobić  z  tym klubem,  czy  nie  powinien  być  prowadzony  przez  Gminę  zamiast

stowarzyszenie.

Pani Lilla Gruntkowska  odniosła się  do Raportu o stanie Gminy i  powiedziała,  że mamy do

czynienia  z  historycznym  dokumentem.  Ta  jego  szczegółowość  jest  potrzebna.  Raport  w

przyszłości powinien być czytelniejszy i powinien zawierać elementy analityczne i strategiczne.

Jeżeli chodzi o Strategię to należy zbudować nową Strategię Rozwoju Gminy.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów.

Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 3

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

głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania



Burmistrzowi Miasta Żarów, została podjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 4

Przedmiotowa uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów, stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Uchwała nr XIII/72/2019

Burmistrz Leszek Michalak podziękował za udzielone wotum zaufania i powiedział, że uwagi,

które wskazują radni to jest niezbędny obszar naszej wspólnej pracy, która nas czeka.

Ad. IV. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2018 rok oraz

sprawozdania  finansowego Gminy Żarów za 2018 rok. Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Przewodniczący Rady powiedział,  że  Zarządzeniem nr 56/2019 z dnia 28.03.2019r.  Burmistrz

Miasta  Żarów  przekazał  Radzie  Miejskiej  w  Żarowie  i  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  we

Wrocławiu  sprawozdanie  roczne  z  wykonania  budżetu  Gminy  Żarów  za  2018  rok  wraz  z

informacją  o  kształtowaniu  się  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów,  informacją  o

stanie mienia gminy oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych

instytucji kultury. Radni mieli możliwość zapoznania się z ww. dokumentami.

Następnie  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  Zarządzeniem nr  98/2019  z  dnia  23.05.2019r.

Burmistrz Miasta Żarów przekazał Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdanie finansowe Gminy

Żarów za 2018 rok. Sprawozdanie to zawierało:

- bilans z wykonania budżetu,

- bilans jednostki budżetowej,

- rachunek zysków i strat jednostki,

- zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Radni odebrali to sprawozdanie i mieli możliwość zapoznania się z nim.

Ad. V. Zapoznanie się z:

-  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we  Wrocławiu  o  przedłożonym  przez

Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Żarów za

2018 rok.

-  informacją o stanie mienia Gminy Żarów,

- wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta

Żarów za 2018 rok,



- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w dniu 12 kwietnia 2019r. do Przewodniczącego

Rady  Miejskiej  wpłynęła Uchwała nr XII/31/2019 z Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o

przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy

Żarów za 2018r. Opinia ta jest pozytywna. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

Przewodniczący Rady powiedział, że radni informację o stanie mienia Gminy Żarów otrzymali

razem ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.  Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że informacja o stanie mienia komunalnego zawiera stan na dzień

31 grudnia 2018r. i obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Informacja ta obejmuje mienie

jednostek organizacyjnych Gminy:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie,

- OPS w Żarowie,

- Bajkowego Przedszkola w Żarowie,

- Żłobka Miejskiego w Żarowie,

- szkół podstawowych prowadzonych przez gminę,

- GCKiS w Żarowie oraz

- Biblioteki Publicznej w Żarowie.

Wartość mienia w dniu 01.01.2018r. wynosiła 195 634 770,51 zł, a na koniec 2018 roku – 211 480

499,52 zł. Wartość mienia uległa zwiększeniu o 15 845 729,01 zł.

Przewodniczący Rady powiedział,  że Komisja Rewizyjna pracowała na posiedzeniach 30 maja

2019r. i 4 czerwca 2019r., na których dokonano analizy istotnych zagadnień mających wpływ na

wykonanie budżetu 2018 roku. Komisja Rewizyjna w dniu 7 czerwca 2019r. przedłożyła do RIO

wniosek w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium, w którym opowiedziała

się  za  udzieleniem  Burmistrzowi  Miasta  Żarów.  Opinię  i  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  radni

otrzymali wcześniej w materiałach. Komisja po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu za

2018 rok zawnioskowała do RIO o udzielenie Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium. Opinia i

wniosek Komisji Rewizyjnej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9 i 10

Opinię RIO przedstawił  Przewodniczący Rady Miejskiej  w Żarowie  i  powiedział,  że  w dniu

10.06.2019r.  Skład Orzekający RIO we Wrocławiu wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji



Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  Żarów  za  2018  r.

Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

    Załącznik nr 11

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VI. Dyskusja.

Przewodniczący Rady  otworzył  dyskusję  nad wyżej  wymienionymi materiałami i  zapytał,  czy

radni mają pytania?

Radny Robert Kaśków wygłosił w imieniu swoim oraz radnej Joanny Kaczorowskiej kilka uwag

związanych z budżetem za 2018 rok, jak i udzielaniem absolutorium za 2018 rok Burmistrzowi

Leszkowi Michalakowi. Podkreślił, że pozytywnie oceniają wykonanie budżetu na 2018 rok i będą

głosowali  "za"  zatwierdzeniem sprawozdania oraz "za" udzieleniem absolutorium Burmistrzowi

Miasta Żarów, zgodnie z opinią RIO oraz opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.

Będziemy  głosowali  "za",  ponieważ  w  naszej  ocenie  budżet  był  prawidłowo  skonstruowany

zgodnie z formalnymi wymogami ustawowymi i został wykonany w prawie wszystkich kategoriach

rachunkowych  ponad 90%,  co  podkreśla  w swojej  opinii  RIO.  Cieszą  wzrastające  dochody ze

sprzedaży majątku z planowanych 3,3 do kwoty 3,6 mln zł. Cieszy skala wydatków inwestycjnych,

które  w  tym  roku  wyniosły  31%  planowanych  wydatków  ogółem.  Cieszy  to,  że  generalnie

trzymamy w ryzach wszelkie obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg i zwolnień, bo

wyniosły  zaledwie  4,7  zrealizowanych  dochodów.  Niepokoi  natomiast  deficyt  budżetu,  który

wyniósł 9,4 mln przy planowanym deficycie 7,3 mln. Nepokoi wzrastające zadłużenie gminy, które

będziemy spłacali  do 2036 roku. Nasze zadłużenie z 35 mln na koniec roku 2018 wzrośnie do

prawie  41  mln  na  koniec  2019  roku.  To  daje  już  mniej  więcej  ponad  3  tyś.  zł  na  każdego

mieszkańca. W roku 2018 i 2019 w stopniu minimalnym spłacaliśmy i będziemy spłacać nasze stare

zobowiązania jeszcze te z 2011 roku, a będziemy musieli zaciągnąć kolejne. W naszej ocenie czas

włączyć  tryb  ostrożnościowy,  czas  na  rozważniejsze  wydawanie  pieniędzy,  czas  na  wdrożenie

polityki racjonalnego gospodarowania zasobami finansowymi gminy, jesteśmy mocno zadłużeni,

wchodzimy w kilka trudnych budżetów w najbliższych latach, w takiej sytuacji musimy mądrzej

wydawać wspólne pieniądze.

Radna Iwona Nieradka,  jako  Przewodnicząca  Klubu radnych "Wspólnota"odczytała  opinię  w

sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  Żarów  za  2018  rok.  Klub  radnych

"Wspólnota" pozytywnie zaopiniował wykonanie budżetu gminy Żarów za 2018 rok i radni z klubu

będą  głosowali  "za"  udzieleniem Burmistrzowi  Miasta  Żarów absolutorium.  Stanowisko  klubu

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12



Przewodniczący Rady podziękował pani Iwonie Nieradce za przedstawione stanowisko klubu i

zapytał, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji.

Więcej głosów w dyskusji  nie było,  więc Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu

porządku obrad.                      

Ad VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1.  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego wraz  ze  sprawozdaniem z  wykonania  budżetu

Gminy  Żarów  za  2018  rok.  Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

  Załącznik nr 13

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  projektu

uchwały.  W wyniku głosowania  przy  14  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”

uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania

budżetu Gminy Żarów za 2018 rok, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2018 rok, stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

  Załącznik nr 15

Uchwała nr XIII/73/2019

Pkt 2.  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2018 rok. Przedmiotowy projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 16

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos.

Pani Lilla Gruntkowska odniosła się do słów radnego Roberta Kaśków i powiedziała, że takie

informacje o zadłużeniu należy dementować, ponieważ wychodzi to do mieszkańców naszej gminy,

bo budżet gminy jest racjonalnie zarządzany, nie jesteśmy wcale mocno zadłużeni, jest to bardzo

ogólnikowe stwierdzenie, sytuacja która dzisiaj pokazuje w jaki sposób gospodarczo rozwija się

nasza  gmina  nie  może być  przedmiotem tego rodzaju  stwierdzeń,  bo  one są  nieprawdziwe,  są

kierowane do mieszkańców naszej  gminy i  w tym momencie  obrażają  tych,  którzy  ten  budżet

konstruują i go wykonują.

Radny Robert Kaśków powiedział, że nasze zadłużenie będzie sięgało 68% na koniec roku. W

mojej ocenie to już jest taka granica, która zmusza do racjonalnego myślenia o budżecie. Trzeba

włączyć tryb ostrożnościowy.



Burmistrz  Leszek Michalak powiedział,  że  kiedy  przystępowaliśmy do opracowania  projektu

budżetu, to informowałem wszystkich Państwa o tym, że w ramach prac przygotowujących naszą

gminę do pozyskania  środków dotacyjnych  niezbędne będzie  również  zaciągnięcie  zobowiązań

typu obligacje i pożyczki. Nie jesteśmy gminą, która może sobie pozwolić na to, żeby przygotować

pieniądze odłożone na kupce w banku i oczekujące na planowane realizacje inwestycji. Jesteśmy

gminą,  która  rozwijając  się  sięga  po  środki  pomocowe  zarówno  dotacyjne,  jak  i  pożyczkowe,

również  środki  po  które  sięgamy z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki

Wodnej i dotacyjne z Unii Europejskiej, jak też  środki pożyczkowe uzupełniające tę dotację. Jest to

duży obszar pracy i zgodziliście się Państwo ze mną, że należy sięgnąć po te środki chociażby

dlatego, że nie wiemy jak będzie w latach kolejnych. Dzisiaj te środki są i trzeba wszystko zrobić,

żeby  z  nich  skorzystać  dla  dobra  naszych  mieszkańców  i  rozwoju  naszej  gminy.  To  był  ten

priorytet,  to,  że wiąże się  on z  sięganiem nie  tylko po dotacje,  ale  również po zabezpieczenie

środków  na  realizację  tych  wszystkich  inwestycji  w  formie  czy  to  obligacji,  czy  pożyczek

niskooprocentowanych, jest niezbędnym działaniem. To, że zadłużenie wzrosło, to fakt, ale jest ono

kontrolowane  poprzez  możliwości  spłaty.  Nasz  dochód  wynika  ze  wzrastającej  kwoty  z  tytułu

podatku od nieruchomości, od osób fizycznych. To powoduje, że z pełną świadomością sięgając po

środki  dotacyjne,  po  środki  pozostałe  pomocowe  niedotacyjne  wiemy,  że  będziemy  mogli

swobodnie funkcjonować w gminie spłacając zobowiązania,  które przyjmujemy. Dzisiaj jest  ten

czas, że jeżeli nie sięgniemy po środki dotacyjne to możemy już ich nigdy nie dostać.

Radna Joanna Kaczorowska powiedziała, że nam nie chodzi o to, że budżet jest nieracjonalnie

gospodarowany, natomiast budzi to nasz niepokój, jak było podkreślone, że poziom zadłużenia jest

bardzo  wysoki,  dlatego  bardziej  racjonalnie  i  z  większą  dokładnością  trzeba  się  przyjrzeć

wydatkom. To nie jest tak, że my krytykujemy rozwój gminy, bo tak nie jest. Jeżeli środki są do

wzięcia, to trzeba je wziąć, ale trzeba bardzo skrupulatnie patrzeć na to co się dzieje nie tylko na

poziomie naszej gminy, ale również jeżeli chodzi o państwo.

Radny  Waldemar  Ganczarek  powiedział,  że  w  pełni  popiera  Panią  byłą  burmistrz  Lillę

Gruntkowską odnośnie jej uwagi, ponieważ nie należy straszyć mieszkańców, bo w tej chwili jest

przekaz publiczny i różnie może ten przekaz być interpretowany. Takie uwagi to na bieżąco należy

kierować do pana burmistrza i ewentualnie wspólnie na komisjach rozmawiać na ten temat.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że popiera panią Lillę i pana Waldka, musimy zwrócić uwagę

na to, że w tej chwili pieniądze z Unii Europejskiej mamy możliwość pozyskiwania, za chwilę się

zmieni i nie wiadomo, czy je dostaniemy. Starajmy się pozyskać jak najwięcej tych środków, jeżeli

jest teraz taka możliwość.

Radna Ewa Góźdź powiedziała, że na spotkaniach z panem burmistrzem, panią skarbnik, panią

Sekretarz  my  też  często  składaliśmy  swoje  obawy  i  Pan  Burmistrz  często  nam  mówił  jak  to



wygląda i to do nas trafiało. Niepotrzebnie straszymy naszych mieszkańców, mówiąc o zadłużeniu.

Ono jest, ale jest kontrolowane i będzie spłacane.

Radny Norbert Gałązka powiedział, że pamiętajmy o tym, że to jest absolutorium dla Burmistrza.

W  głosowaniu  uchwał  związanych  z  obligacjami,  programami,  projektami,   czy  za  strategią

rozwoju gminy, prawie wszyscy głosowaliśmy na  tak. Obawy są jakie są, ale te pieniądze trzeba

wykorzystywać póki są.

Pani  Lilla  Gruntkowska podkreśliła,  że  nie  ma  powodu  do  włączania  żadnych  procedur

ostrożnościowych,  ponieważ  te  procedury  są  w  każdej  gminie,  są  organy  kontroli,  nadzoru

finansowego, każda uchwała, każde zaciągnięcie zobowiązanie przez Państwa jest sprawdzane i nie

ma żadnej obawy, ani niepokoju, ani potrzeby zachowywania się dzisiaj inaczej, niż jak do tej pory,

czyli  odważnie  z  wykorzystaniem  wszystkich  możliwych  procedur  w  pozyskaniu  środków

unijnych, dopóki jest to możliwe. Dzisiaj nasza gmina w żaden sposób nie jest zagrożona i nie ma

potrzeby  dzisiaj  uruchamiać  szczególnego  trybu.  Nadal  tak  jak  do  tej  pory  należy  racjonalnie

wykorzystywać wszystkie możliwości, możliwości budżetowe i możliwości pozyskania środków

zewnętrznych i taki powinien być przekaz do mieszkańców.

Więcej głosów w dyskusji nie było. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad przeszedł do

głosowania.  W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

uchwała  w  sprawie  udzielenia  absolutorium Burmistrzowi  Miasta  Żarów  za  2018  rok,  została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Przedmiotowa uchwała w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2018

rok, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Uchwała nr XIII/74/2019

Burmistrz  Leszek  Michalak w  kilku  słowach  podziękował  radnym  za  całoroczną  ocenę  i

udzielone absolutorium i powiedział, że nasza gmina rozwija się bardzo prężnie, to rozwijanie to

nie tylko podnoszenie budżetu na skutek wydatków, to przede wszystkim pozyskiwanie nowych

środków w budżecie na inwestycje.        

Przewodniczący Rady pogratulował panu Burmistrzowi za udzielone absolutorium oraz za cztery

lata wytężonej pracy. Do gratulacji przyłączyli się pozostali radni, jak i przybyli na sesję goście.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił pięciominutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do następnego punktu porządku

obrad.

Pkt. 3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.



  Załącznik nr 19

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 20

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

Uchwała nr XIII/75/2019

Pkt 4.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 22

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

zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Żarów została  przyjęta.  Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Uchwała nr XIII/76/2019



Pkt 5.  powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do

Sądu  Okręgowego  w  Świdnicy  i  Sądu  Rejonowego  w  Świdnicy  na  kadencję  2020-2023.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 25

Przewodniczący Rady  otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  w roku bieżącym upływa kadencja

ławników sądowych wybranych w 2015 roku. Zgodnie z ustawą z 27.07.2001r. Prawo o ustroju

sądów  powszechnych,  najpóźniej  w  październiku  w  roku,  którym  upływa  kadencja

dotychczasowych ławników Rada Miejska dokona wyboru nowych ławników sądowych. W dniu

29 maja 2019 roku Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy poinformował, że na nową kadencję

2020-2023  ustalono  następującą  liczbę  ławników:  9  do  Sądu  Okręgowego  w  Świdnicy,  do

Wydziału  Cywilnego  i  do  Sądu  Rejonowego  Wydziału  Rodziny  i  Nieletnich  –  2  ławników.

Zgłoszeń kandydatów na ławników można dokonywać do 30 czerwca 2019r. Zgodnie z powyższą

ustawą Rada Miejska powołuje zespół, który wyda opinię o kandydatach i przedstawi ją na sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby zespół składał się z 5 osób i przystąpił do wyłonienia

kandydatów  do  składu  Zespołu.  Radni  zaproponowali  następujące  kandydatury:  radnego

Waldemara Ganczarka, który wyraził zgodę na kandydowanie, radnej Barbary Zatoń, która wyraziła

zgodę,  radnego  Piotra  Zadrożnego,  który  wyraził  zgodę,  radnej  Marii  Tomaszewskiej,  która

wyraziła zgodę, radnego Bartosza Żurek, który wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady powiedział, że zamyka listę i przeszedł do głosowania uchwały w sprawie

powołania Zespołu do przedstawienia  opinii  o  zgłoszonych kandydatach  na  ławników do Sądu

Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2020-2023 w następującym

składzie:

1. Waldemar Ganczarek,

2. Barbara Zatoń

3. Piotr Zadrożny,

4. Maria Tomaszewska,

5. Bartosz Żurek.

W  wyniku  głosowania  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  14  głosach  „za”,  0  „przeciw,  i  0

„wstrzymujących się” powołała Zespół do  przedstawienia opinii  o zgłoszonych kandydatach na

ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2020-

2023  i  przyjęła  przedmiotową  uchwałę.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 26



Przedmiotowa uchwała  w sprawie  powołania  Zespołu  do  przedstawienia  opinii  o  zgłoszonych

kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na

kadencję 2020-2023 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Uchwała nr XIII/77/2019

Pkt  6.  szczegółowych  zasad  wnoszenia  inicjatyw  obywatelskich,  zasad  tworzenia  komitetów

inicjatyw  uchwałodawczych,  zasad  promocji  obywatelskich  inicjatyw  uchwałodawczych,

formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 28

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

projektu uchwały?

Głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do

głosowania  przedmiotowego projektu  uchwały.  W wyniku  głosowania  przy  14  głosach  „za”,  0

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw

obywatelskich,  zasad  tworzenia  komitetów  inicjatyw  uchwałodawczych,  zasad  promocji

obywatelskich  inicjatyw  uchwałodawczych,  formalnych  wymogów,  jakim  muszą  odpowiadać

składane projekty została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 29

Przedmiotowa uchwała w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad

tworzenia  komitetów  inicjatyw  uchwałodawczych,  zasad  promocji  obywatelskich  inicjatyw

uchwałodawczych,  formalnych wymogów,  jakim muszą  odpowiadać  składane projekty  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30

Uchwała nr XIII/78/2019

Pkt 7.  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i

innych placówek  przedszkolnych pracujących z  grupami  obejmującymi  dzieci  6-letnie  i  dzieci

młodsze  zatrudnionych  w  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę  Żarów.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31

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 Komisję ds. Oświaty i Pomocy Społecznej.



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

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych

placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów, została przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 32

Przedmiotowa uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez

Gminę Żarów, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 33

Uchwała nr XIII/79/2019

Pkt.  8.  przystąpienia  do  sporządzania  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego  obszaru  położonego  w  obrębie  miasta  Żarów. Przedmiotowy  projekt  uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 34

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.

Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego.

W imieniu  Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Zdrowia i

Porządku Publicznego radny Robert Kaśków powiedział, 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

przystąpienia  do  sporządzania  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego

obszaru  położonego  w  obrębie  miasta  Żarów,  została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 35

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  zmiany  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.



Załącznik nr 36

Uchwała nr XIII/80/2019

Ad. VIII. 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 37

Radny Waldemar Ganczarek zapytał o sprzedaż działki w Bukowie na poprawienie warunków,

czy to jest mieszkanie?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  chodzi  tu  o  sprzedaż  dotyczącą  właściciela

sąsiedniej  nieruchomości,  taka  działka  nie  może  być  samodzielną  działką,  samodzielnym

dojazdem, ona musi być uzupełnieniem.

Radny Waldemar Ganczarek  zapytał o przygotowanie zawodów strażackich, czy w tym roku

będą planowane te zawody?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  początkiem września uzgodnimy,  ponieważ też

trzeba  wyłonić  naszą  reprezentację  na  zawody  powiatowe,  a  są  to  zwycięskie  drużyny  w

poszczególnych kategoriach.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o prace projektowe oświetlenia ulicznego w miejscowości

Imbramowice, czy mamy wyznaczony jakiś termin?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  tam,  gdzie  są  zgłaszane  środki  z  funduszy

sołeckich  to  przede  wszystkim  w  pierwszej  kolejności  w  ramach  inwestycji  niezbędne  jest

wykonanie dokumentacji, jesteśmy po tym etapie.

Radny Bartosz Żurek  zapytał o wydanie postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie oddziaływania eksploatacji

złoża „Siedlimowice I” poprzez zejście eksploatacją w głąb  - zmiana koncesji na wydobywanie

granitu ze złoża „Siedlimowice I”.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że dotyczy to postanowienia z 11 czerwca 2019 roku,

dotyczące ograniczenia działalności oddziaływania na środowisko kopalni Siedlimowice I. W dniu

15.04. odbyło się spotkanie z mieszkańcami i kierownictwem zakładu, w trakcie którego kopalnia

omawiała  działania,  które  chce  podjąć,  został  wyłoniony  komitet  spośród  mieszkańców

upoważniony i wizytujący kopalnię. Najważniejsze ograniczenia, które zostały na wniosek gminy i

mieszkańców  wpisane  i  zaakceptowane  przez  kopalnie  dotyczą  podwyższenia  wałów  wokół

kopalni, dotyczą odtworzenia całości utwardzonej drogi asfaltowej dojazdowej do kopalni, jako

źródło pylenia, wykonanie zabudowy przeciwpyłowej w miejscach emisji, największych emitorów



oraz  rękawów  zasypowych  na  przenośnikach  taśmowych.  Kolejne  rzeczy,  które  zostały

uzgodnione  z  kopalnią  przy  mieszkańcach  to  partycypacja  w  kosztach  budowy  nowej  drogi

transportu kruszyw na Siedlimowice i założenie stacji monitoringu pyłowego i włączenie go do

Krajowego Systemu Monitoringu Zapylenia na koszt kopalni w miejscu wskazanym w samych

Siedlimowicach. Realizacja tych wszystkich uzgodnień zgodnie z Postanowieniem Burmistrza z

dnia 11 czerwca odbędzie się przed wydaniem decyzji warunkującej nowy plan ruchu kopalni.

Mieszkańcy na to przystali i już jako komitet uczestniczą w wizytowaniu wszystkich prac.

Radna  Ewa  Góźdź  zapytała  odnośnie  przygotowania  dokumentacji  dotyczącej  postępowania

przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, czy jakieś firmy przystępują

do przetargu?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przetarg będzie miał miejsce 01.07. więc jeszcze

mogą firmy przystąpić, jest zainteresowanie. Mieliśmy tu do czynienia z odwołaniem w Krajowej

Izbie  Odwoławczej,  odwołanie  zostało  wycofane  przez  firmę.  Ono  dotyczyło  okresu

obowiązywania nowych zasad odbioru odpadów, doszliśmy do porozumienia i zostaje ten okres

trzyletni.

Radny  Waldemar  Ganczarek  powiedział  odnośnie  kamieniołomu  w  Siedlimowicach.  Tam

ekrany mają za zadanie wyłapywać ten pył i hałas i część z nich jest poprzewracanych. Trzeba

zwrócić uwagę i to kontrolować. Ktoś je wywrócił, należy to naprawić.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przekaże sprawę.

Więcej pytań do przedmiotowego sprawozdania nie było, więc Przewodniczący Rady powiedział,

że  sprawozdanie z  pracy Burmistrza Miasta  Żarów zostało  przyjęte  i  przeszedł  do następnego

punktu porządku obrad.

Ad. IX.  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:  radna  Maria  Tomaszewska,  radny  Waldemar

Ganczarek, radna Joanna Kaczorowska, radna Iwona Nieradka, radny Tadeusz Pudlik, radny Piotr

Zadrożny, radny Bartosz Żurek.

Radna  Maria  Tomaszewska  podziękowała  Służbie  Drogowej  Powiatu  Świdnickiego  oraz

pracownikom Urzędu w Żarowie za szybkie załatwienie sprawy i zapytała, co ze sprawą rozbudowy

świetlicy wiejskiej w Łażanach?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w odniesieniu do dwóch przetargów, które odbyły

się  i  wykonawcy wycofali  się,  dotyczy to rozbudowy świetlicy w Wierzbnej  i  w Łażanach.  W

przypadku świetlicy w Wierzbnej jest to bezpośrednio zlecający Urząd Miejski w Żarowie, jeśli



chodzi o Łażany to GCKiS w Żarowie i  w obydwóch przypadkach w tym tygodniu dostaliśmy

informację o zgodzie na rozciągnięcie wykonawstwa na rok bieżący i przyszły to o co zabiegaliśmy.

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora dopowiedział, że na razie wykonawcy się wycofali i termin

stał się zbyt krótki. Musieliśmy wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę i zgody na oba

zadania dostaliśmy. Teraz możemy na spokojnie usiąść do przetargu i wyłonić wykonawców.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  na  poprzedniej  sesji  składaliśmy  podziękowania  panu

Burmistrzowi  za  pozytywne  załatwienie  sprawy  otaczarni.  Radny  chciałby  podziękować

komitetowi, który bardzo mocno zaangażował się w sprawę przeciw budowie tej otaczarni oraz

firmie, która sprzedała nam te grunty.

Radna Ewa Góźdź powiedziała, że chciałaby przede wszystkim podziękować naszym prawnikom

z Urzędu, pani Lilli Gruntkowskiej, panu Burmistrzowi, jednemu i drugiemu, bez którego pomocy

nie doszlibyśmy do konsensusu, bo to była ich praca i ciężka rozmowa.

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

do spraw organizacyjnych:

Przewodniczący Rady powiedział, że w lipcu może odbyć się sesja Rady Miejskiej w Żarowie.

Burmistrz  Leszek  Michalak dopowiedział,  że  w  najbliższych  dniach  możemy  otrzymać

powiększenie dotacji i trzeba będzie ją przyjąć do budżetu, jeśli to będzie w lipcu, to sesja będzie w

lipcu, jeśli w sierpniu, to sesja odbędzie się w sierpniu.

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora dopowiedział, że to będzie około 1.300.000 zł, wystąpiliśmy

z prośbą,  aby nam Aglomeracja Wałbrzyska zakwalifikowała koszty,  które przekroczyły koszty,

które zakładaliśmy przy składaniu wniosku, czyli tzw. koszty poprzetargowe.

Po dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. X. Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 06.06.2019r.

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

Nr XII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 06.06.2019r. został przyjęty przez radnych

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

          Załącznik nr 38

Ad. XI. Zakończenie obrad XIII 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 21 czerwca 2019 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam XIII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

…......................................                                    …..........................................
        Protokołowała:                                                        Przewodniczący obrad:


