
Protokół Nr XIV/2019

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 19 lipca 2019 roku

Rozpoczęcie:  godz. 10:00

Zakończenie: godz. 11:20

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę: „Otwieram XIV 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 12 radnych, co

stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecni:

1. r. Ewa Góźdź,

2. r. Iwona Nieradka,

3. r. Tadeusz Pudlik.

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

Sikora,  Sekretarz  Gminy  Sylwia  Pawlik,  Skarbnik  Gminy  Renata  Dawlewicz  oraz  mieszkańcy

gminy Żarów. 

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 oraz rozpatrzenie

projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia

28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki

pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia., w związku ze zmianą od tego roku ustawy Karta

Nauczyciela  i  w ślad za tą  zmiana został  nałożony obowiązek dostosowania kwot dotyczących

dodatków nauczycielskich  z  mocą obowiązującą  od  1  września  br.  Zapis  wynika  z  obowiązku
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ustawowego  i  gdybyśmy  w  dniu  dzisiejszym  tego  nie  przeprowadzili  byłaby  konieczność

organizowania sesji w najbliższym czasie.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania wniosku Burmistrza o wprowadzenie do porządku

obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za

warunki  pracy,  niektóre  inne  składniki  wynagrodzenia..  W wyniku głosowania  przy  12 głosach

„za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  projekt  uchwały w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr

XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu

określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę

lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia został

wprowadzony do porządku obrad i będzie rozpatrzony jako punkt 6. 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  12  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0

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

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

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. 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 12 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.
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Załącznik nr 6

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

Uchwała nr XIV/81/2019

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

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

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

projektu uchwały?

Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  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 11 głosach „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” uchwała w sprawie

zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów została  przyjęta.  Głosowanie  imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Uchwała nr XIV/82/2019

Pkt 3. skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr LVIII/401/2018 Rady Miejskiej w Żarowie

z  dnia  6  listopada  2018r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego  dla  obrębu  Łażany,  gmina  Żarów.  Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział, że są to uwagi

porządkujące i zgadzamy się z nimi.

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.
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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 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr LVIII/401/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia

6 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obrębu  Łażany,  gmina  Żarów została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Przedmiotowa uchwała w sprawie skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr LVIII/401/2018

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

zagospodarowania  przestrzennego  dla  obrębu  Łażany,  gmina  Żarów stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Uchwała nr XIV/83/2019

Pkt 4. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

położonego  w  obrębie  miasta  Żarów.  Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały oraz następny i powiedział,

że występują tu elementy porządkowania uchwały.

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

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 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru

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

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15
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Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Uchwała nr XIV/84/2019

Pkt 5. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

położonego  w  obrębie  miasta  Żarów.  Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział, że przekazał radnym materiał w formie autopoprawki,

której  istotą  jest  wyodrębnienie  terenu  kolejowego  rozdzielającego  tereny  przemysłowe.  Po

konsultacji  z  Organem  Nadzoru  wprowadzamy  nieco  zmieniony  zapis,  który  da  nam  większą

swobodę w konstruowaniu uchwały ostatecznej oraz czytelny załącznik graficzny.  Przedmiotowa

autopoprawka do projektu uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Przewodniczący Rady powiedział, że Burmistrz zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki do

projektu uchwały w formie zmiany załącznika nr 1 jakim jest załącznik graficzny w postaci mapy, a

także zapisu w uzasadnieniu do projektu uchwały i zaproponował głosowanie, w wyniku którego

przy  12  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  autopoprawka  została  przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Przewodniczący Rady 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.

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 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru

położonego w obrębie miasta Żarów, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do
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niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

Uchwała nr XIV/85/2019

Pkt 6. zmiany Uchwały Nr XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017r. w

sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  i  szczegółowe  warunki  przyznawania

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre

inne składniki  wynagrodzenia.  Przedmiotowy projekt  uchwały stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 22

Burmistrz  Leszek  Michalak poprosił  Kierownik  Referatu  Organizacyjnego  o  przedstawienie

projektu uchwały.

Kierownik Referatu Organizacyjnego pani Katarzyna Janik powiedziała, że zmiana ustawy jest

z 13 czerwca, ale została opublikowana w dniu 11 lipca br. Ustawa będzie określać konkretną kwotę

za wychowawstwo klasy, gdzie z dniem 1 września br ma wynieść minimum 300 zł.  Natomiast

zgodnie z Kartą Nauczyciela to organ prowadzący, czyli Rada Miejska powinna określić konkretną

kwotę.  Obecnie  w  Gminie  dodatek  wynosi  od  75  zł  do  145  zł,  dlatego  ustalenie  dodatku  w

wysokości równiej 300 zł uważamy za najwłaściwsze.

Przewodniczący Rady 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.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Oświaty  i  Kultury  Mariusz  Borowiec 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 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

zmiany Uchwały Nr XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie

ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki

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

Załącznik nr 23
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Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za

warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Uchwała nr XIV/86/2019

Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

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

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

protokołu.

      Załącznik Nr 25

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

Radny Mieczysław Myrta zapytał  o  wydanie decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia  pn.  „Ograniczenie  oddziaływania  eksploatacji  złoża  „Siedlimowice  I”  poprzez

zejście eksploatacją w głąb  - zmiana koncesji na wydobywanie granitu ze złoża „Siedlimowice I”,

czy to jest ten temat co omawialiśmy z przedstawicielami kopalni?

Burmistrz Leszek Michalak  poinformował,  że to jest  ten temat,  przypominając radnym, że na

ostatniej  sesji  omawiał  treść  Postanowienia  poprzedzającego  tą  decyzję.  Wszystkie  warunki

Postanowienia zostały utrzymane, tak więc kopalnia przyjęła Postanowienie i nie odwołała się od

niego.  Kopalnia  otrzymała  nałożone  dodatkowe  wymagania,  zabezpieczenia.  Muszą  się  z  tego

wywiązać.

Radny Waldemar Ganczarek zapytał  o budowę elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną

infrastrukturą na działkach, czy to są nasze działki?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  są  przez  nas  wydzierżawione,  procedura  potrwa

jeszcze parę miesięcy. 

Radny  Mariusz  Borowiec zapytał  o  zakończone  prace  projektowe  dotyczące  zadania

inwestycyjnego pn. „Budowa placów zabaw na terenie gminy”.

Burmistrz  Leszek  Michalak poinformował,  że  ten  projekt  dotyczy  osiedla  domów

jednorodzinnych w Żarowie i pieniądze na to są przewidziane w ramach tej dokumentacji. To było

uzgodnione  z  mieszkańcami,  ważne  też  było,,  aby  szybko  przeprowadzić  prace  związane  z

projektowaniem.  Po  uzyskaniu  prawomocnego  zgłoszenia,  możemy  ogłaszać  przetarg  na  zakup

samych urządzeń.

Radny Robert Kaśków zapytał o informację w sprawie remontów w budynku przy ul. Mickiewicza

po pożarze, czy można coś więcej wiedzieć? 
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Burmistrz Leszek Michalak poinformował, że chodzi tu o rodziny, u których pożar wybuchł, czyli

tam  gdzie  obszar  pożaru  był  największy.  Chodzi  o  odremontowanie  wszystkich  istniejących

instalacji,  aby  można  było  powtórnie  zamieszkać  w  tym  budynku.  Te  rodziny  zajmą  jeszcze

mieszkanie w budynku PKP.

Radny Bartosz Żurek zapytał o system monitoringu, iloma kamerami dysponujemy w tej chwili?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że na dzień dzisiejszy w mieście jest dwadzieścia kilka

kamer, które funkcjonują i one dotyczą monitoringu miejskiego w obszarze ulic. W tym roku został

dołączony  monitoring  osiedla  wielorodzinnego  zakupiony  przez  Spółdzielnię  Mieszkaniową  na

mocy  uchwały  samych  spółdzielców.  Dodatkowo  kamery  monitoringu,  które  są  przy  Remizie

Strażackiej   i  na Stadionie oraz kamery monitoringu przy szkole podstawowej przy ul.  1 Maja,

szkole podstawowej przy ul. Piastowskiej oraz GCKiS w Żarowie.

Radna  Joanna  Kaczorowska  zapytała  o  unieważnienie  postępowania  na  odbieranie  odpadów

komunalnych z posesji na terenie miasta i gminy Żarów, co to znaczy ze względu na bardzo wysoką

cenę postępowanie zostało unieważnione?

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  założyliśmy  kwotę,  jaka  była  na

dotychczasowym  poziomie  miesięcznego  kosztu  zbierania  odpadów.  Oszacowaliśmy,  wzięliśmy

okres trzech lat i założyliśmy pewną kwotę. W oparciu o dotychczasowe koszty. Po przetargu, do

którego stanęła jedna firma okazało się, że ta kwota znacznie przewyższa kwotę zabezpieczoną w

budżecie, co wymusiłoby na mieszkańcach znaczne podniesienie kosztów wywozu śmieci.

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że jeżeli w wyniku kolejnego przetargu po raz kolejny

okazałoby się, że stawki będą bardzo wysokie, to będzie konieczność złożenia Państwu projektu

uchwały zmieniającej stawki,  bo rozstrzygnięcie jest  jednoznaczne.  Gmina na tym nie może ani

zarabiać, ani do tego dopłacać.

Radny Waldemar Ganczarek powiedział, że pracuje już komisja suszowa i od gradu. Tak wstępnie

gradobicie występuje procentowo w niektórych miejscowościach w granicach 35-40%, natomiast

susza  objawia  się  też  w  granicach  rzepaku  40%,  pszenica  30-35%.  Na  naszym  terenie  susza

występuje w granicach 35%.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  jeśli  chodzi  o  gradobicie  tych  wniosków  na

poniedziałek było 16. Wniosków suszowych trudno powiedzieć ile jest na ten moment, ponieważ

one cały czas spływają.

Radny Robert Kaśków zapytał o informacje meldunkowe w USC, z tego co zauważył nas ubywa, a

przybywa nam cudzoziemców, jak to wygląda w dłuższym okresie sprawozdawczym, np. za rok?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli chodzi o urodzenia, to akt urodzenia sporządza

się tam, gdzie dziecko przyszło na świat.
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      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: radna Joanna Kaczorowska, radna Maria Tomaszewska,

radna Zuzanna Urbanik, radny Piotr Zdrożny, radna Barbara Zatoń oraz radny Bartosz Żurek.

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

1.  Przewodniczący  Rady poinformował,  że  z  PKP  Zakład  Linii  Kolejowych  w  Wałbrzychu

otrzymaliśmy pismo w sprawie planowanej  likwidacji  przejazdu kolejowego w Imbramowicach.

Pismo zostało odczytane oraz odpowiedź na nie.

2. Przewodniczący Rady powiedział, że z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

otrzymaliśmy zawiadomienie o rozprawie w przedmiocie skargi na uchwałę z dnia 6 listopada 2018

roku  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obrębu

Kruków. Stawiennictwo nieobowiązkowe.

3.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  od  Komendanta  Wojewódzkiej  Policji  we  Wrocławiu

wpłynęło  pismo,  w  którym  poinformował  odnośnie  kandydatów  na  ławników.  W  związku  z

powyższym powołany Zespół do opinii kandydatów na ławników będzie mógł przystąpić do pracy. 

4. Przewodniczący  Rady powiedział,  że  wczoraj  wpłynęło  pismo od  mieszkańców,  w  którym

proszą  o  odczytanie.  Pismo  zostało  odczytane  przez  przedstawiciela  mieszkańców  i  dotyczyło

utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie „Osiedle Leśne”.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że wniosek wpłynął wczoraj i trudno jest odnieść się do

szczegółów, ale zawiera on szereg wniosków, które będą wnioskami do budżetu na kolejne lata.

Cały szereg prac inwestycyjnych, czy będzie możliwy i w jakim zakresie do zrealizowania, nad tym

będziemy pracowali końcem tego roku w okresie jesieni i zimy. Natomiast, co do samego powołania

Osiedla  jest  to  taki  powrót  do  inicjatywy,  kiedy wówczas  pani  burmistrz  przedstawiała  pomysł

utworzenia trzech osiedli na terenie Żarowa. Nam ten pomysł się bardzo podobał, trochę gorzej było

jeśli chodzi o mieszkańców.

Pani  Lila  Gruntkowska powiedziała,  że  wtedy  też  była  inna  sytuacja,  ponieważ  całe  osiedle

kończyło się na ulicy Pogodnej i te problemy były innego rodzaju. Wniosek warty jest rozważenia z
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tego powodu, że problemy są specyficzne, które w innej części miasta nie występują. Pod tym kątem

trzeba się przyjrzeć i przeanalizować pomysł i inicjatywę.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  mamy  sołectwa,  które  są  naszymi  jednostkami

pomocniczymi,  propozycja nasza była wtedy taka,  aby na terenie Żarowa wyodrębnić trzy takie

jednostki,  czy  tereny:  „Stare  Miasto”,  osiedle  wielorodzinne  i  osiedle  jednorodzinne.  To  warto

przeanalizować, bo inicjatywa jest ciekawa.

Radny Robert Kaśków powiedział, że gorąco popiera tą inicjatywę i warto się nad tym pochylić.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 czerwca

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 XIII/2019 z sesji  Rady Miejskiej  w Żarowie z dnia 21 czerwca 2019r. został  przyjęty przez

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

protokołu.

Załącznik nr 26

Ad VII. Zakończenie obrad XIV 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 19 lipca 2019 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam XIV Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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