
Protokół Nr XV/2019

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 5 września 2019 roku

Rozpoczęcie: godz. 14:00

Zakończenie: godz. 16:45

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę: „Otwieram XV 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.

Nieobecni:

1. r. Bartosz Żurek.

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 zwrócił  się o wprowadzenie do porządku obrad oraz rozpatrzenie

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a

Gminą Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie

zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego

transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle.

Idea samej uchwały i samego porozumienia zmierza do tego, żeby jednym transportem z dwóch

gmin  wieźć  dzieci  niepełnosprawne,  co  pozwoli  na  podział  kosztów,  odejdziemy  od  całości

finansowania jednego transportu, a gmina Świdnica drugiego transportu.
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Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  propozycji  Burmistrza  o  wprowadzenie  do

porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy

Gminą Żarów, a Gminą Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów

zadań  w  zakresie  zapewnienia  uczniowi  niepełnosprawnemu,  zamieszkałemu  na  terenie  gminy

Świdnica,  bezpłatnego  transportu  i  opieki  w  czasie  przewozu  do  Ośrodka  Szkolno  –

Wychowawczego w Nowym Siodle.  W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0

„wstrzymujących  się”  projekt  uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia

pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie

Żarów  zadań  w  zakresie  zapewnienia  uczniowi  niepełnosprawnemu,  zamieszkałemu  na  terenie

gminy  Świdnica,  bezpłatnego  transportu  i  opieki  w  czasie  przewozu  do  Ośrodka  Szkolno  –

Wychowawczego w Nowym Siodle został wprowadzony do porządku obrad  i będzie rozpatrzony

jako projekt nr 12. 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  14  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?

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał  o  zwiększenie  planu  dochodów  Urzędu  z  tytułu  wpływów  z

różnych dochodów (przepadek wadium na rzecz Gminy), czy można wiedzieć kto?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jest  to  ta  kwota,  którą  zyskaliśmy  na  operacji

sprzedaży, a następnie odkupienia gruntu na terenie SSE od firmy Pro Tra Building.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie planu dochodów Urzędu z tytułu wpływów z usług

cmentarnych, jaka firma to prowadzi, czy tam był przetarg na to?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że cmentarz prowadzimy bezpośrednio jako Gmina, na

cmentarzu nie zarabiamy. Administrujemy dwoma cmentarzami komunalnymi Żarów i Wierzbna.

Wzrost dochodów w tym roku nie znaczy, że będzie tak w następnym roku. Prace porządkowe są
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prowadzone  na  umowę zlecenie,  w różnych  okresach  czasu.  Są  to  różne  osoby  i  różne  firmy.

Natomiast nie można tego łączyć z zakładami pogrzebowymi, bo to jest coś innego.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zmniejszenie planu dochodów Urzędu (dofinansowanie z budżetu

państwa), czy Państwo nam nie dopłaca pieniędzy?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  to  są  zadania  inwestycyjne  i  tu  pracownik

odpowiedzialny za budżet dokonuje korekty planu.

Burmistrz Leszek Michalak przypomniał, że zadania unijne, które realizujemy z budżetu państwa

dotyczy to zadań związanych z remontem i modernizacją dróg i zadań związanych z budynkami i z

terenami związanymi wokół Urzędu i Straży Pożarnej i również zadań realizowanych na terenie

boiska sportowego. Oprócz dotacji unijnej dostaliśmy również dotację z budżetu Państwa w różnej

wysokości procentowej i kwotowej w zależności od tego jakie to były zadania i tu mamy korektę

środków, które otrzymaliśmy ze Skarbu Państwa.

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał o zmniejszenie planu wydatków zabezpieczony na konserwację

rowów na terenie gminy, czy było to przeszacowane?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że otrzymaliśmy dotację na konserwację rowów na

terenie  gminy  i  to  jest  pozycja  korygowana  po  stronie  dochodów  i  jednoczenie  po  stronie

wydatków.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o wynajem sprzętu do dróg gminnych, czy chodzi o remonty tych

dróg gminnych?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że najczęściej jest to równiarka. To najczęściej prośby

o wyrównanie nierówności. Jest to różnego rodzaju sprzęt w zależności od potrzeb.

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał o zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla

szkoły podstawowej w Zastrużu, czy my otrzymaliśmy te pieniądze na prowadzenie szkoły?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że szkoła w Zastrużu to szkoła publiczna prowadzona

przez stowarzyszenie i obowiązkiem gminy jest przekazywać środki w formie dotacji podmiotowej,

na  które  składa  się  subwencja.  Subwencję  należną  szkole  wylicza  się  na  podstawie  wag  i  my

musimy tą kwotę przekazać. My tą subwencję przekazujemy szkole w formie dotacji. Zastruże na

podstawie przepisów o prawie  oświatowym dostaje  jeszcze dodatkowe środki  to  tzw.  wskaźnik

zwiększający, dlatego te kwoty są takie duże. Szkoła w Zastrużu na 31 sierpnia kosztowała nas

1.750.000  zł.  Wynika  to  z  faktu,  że  musimy  przekazywać  jeszcze  oprócz  tych  środków

wynikających z subwencji dodatkowe środki. Oblicza się to na podstawie kosztów jakie poniesiemy

na  ucznia  w  szkole  wiejskiej  prowadzonej  przez  gminę.  Czyli  mamy  dwie  szkoły  wiejskie

prowadzone przez gminę, bierzemy koszt ucznia z każdej z tych szkół dodajemy ten koszt do siebie,

dzielimy na pół i wychodzi nam kwota jaką dajemy w szkole w Zastrużu.
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Radny Tadeusz Pudlik zapytał, jeżeli szkoła kosztowała nas ponad 1,7 mln zł, to ile z tego nam

Państwo oddaje?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że nie da się obliczyć, ile nam kto zwraca.

Radny Robert Kaśków powiedział, jeżeli my dokładamy 4 mln do oświaty gminnej, to niestety na

tym tracimy, ponieważ zasadą jest, jeżeli dziecko na terenie gminy ma subwencję na cały rok około

5.700 zł, to jeżeli jest szkoła stowarzyszeniowa, społeczna, czy kościelna, to zgodnie z prawem my

musimy dać na dziecko tyle samo pieniędzy. Teoretycznie, jeżeli my dopłacamy do gminnej oświaty

dużo pieniędzy, to Zastruże zyskuje znacznie ponadto, co jest subwencją oświatową.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  na  oświatę  wydaliśmy  16  mln  do  sierpnia,

otrzymaliśmy różnych dotacji 7,7 mln.

Radny Mariusz Borowiec zapytał odnośnie podwyżek dla nauczycieli?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że podwyżki będą kosztować w tych założeniach, jakie są

podane do końca roku 280.000 zł. Na dzisiaj nie dostaliśmy jeszcze pieniędzy, ale dzwoniliśmy do

Ministerstwa i mamy zapewnienie, że pod koniec września te pieniądze wpłyną. Nie wiemy jaka to

będzie  kwota  i  jak  będzie  to  wyliczone,  dlatego,  że  w  tych  pieniądzach  będą  też  dodatki  za

wychowawstwo,  a  teoretycznie  te  dodatki  są  kosztem  gminy,  bo  to  gmina  ustala  regulamin

wynagradzania.

Radna Zuzanna Urbanik zapytała, jakie będą koszty za wychowawstwo?

Przewodniczący Rady powiedział, że do tej pory było od 75 do 150 i należy przeliczyć każdy

oddział, teraz jest to 300 zł za wychowawstwo.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że cztery miesiące kosztują nas 280.000 zł i trzeba

pomnożyć to sobie razy trzy i to jest koszt w skali całego roku i bez kolejnych podwyżek. Musimy

te dane dostać, aby móc Państwu te informacje przekazać.

Radna Zuzanna Urbanik zapytała jakie są koszty dowożenia dzieci do szkół?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że to jest zadanie własne gminy i to są koszty po stronie

gminy. To są koszty około pół miliona złotych rocznie, z czego tą są koszty pół na pół dowożenia

dzieci niepełnosprawnych i dzieci pełnosprawnych. Mamy około 20 dzieci niepełnosprawnych i to

jest koszt około 240.000 zł i 240 dzieci dowożonych do szkół podstawowych i to jest koszt również

250.000 zł.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że czwarty rok realizujemy dofinansowanie dla dzieci

z terenów wiejskich,  chodzi  o uruchomienie kursów, aby zbierały dzieci z terenów wiejskich z

dowozem do Żarowa i później dwa kursy rozwożące dzieci z terenów wiejskich po powrocie ze

szkół  średnich.  Łącznie  mamy ponad  360 dzieci  uczęszczających  do  szkół  średnich,  z  tego  w

granicach 40, to są te, które objęte są kursami dofinansowującymi i to jest koszt 30.000 zł, które
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ponosimy z tego tytułu.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał kto decyduje o wychowawstwie klasy?

Radny Robert Kaśków odpowiedział, że Dyrektor szkoły.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na zamiatanie

chodników, dlaczego jest zmniejszenie?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  mamy  obowiązek  zapewnić  pieniądze  na

wynagrodzenia  nauczycielskie  i  żeby  je  zapewnić  jest  wiele  pozycji  w  tej  uchwale,  gdzie

wskazujemy skąd możemy zaoszczędzić, bądź nie wydać środków bieżących po to, żeby przekazać

je  na  uchwaloną  kwestię  wynagrodzeń.  Jest  to  niezbędna  operacja  musimy  ją  podjąć  według

obecnego stanu i jeśli  dofinansowanie do nas wpłynie to dobrze,  to będzie lżej.  Rozpoczęliśmy

wypłatę wynagrodzeń. Zakładamy, że subwencja wpłynie, ale musimy zabezpieczyć te środki, aby

dalej  móc funkcjonować.

Radna Zuzanna Urbanik zapytała o koszty przedszkoli?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że wydatki, jakie zostały zaplanowane na przedszkole w

Żarowie do sierpnia to jest 2.055.000 zł wydatków. Chatka Małolatka kosztowała nas do sierpnia

600.000 zł.  Jeżeli  chodzi o przedszkole publiczne to mamy obowiązek 75% kosztów przekazać

temu przedszkolu, ale to są nasze dzieci, z naszej gminy. Od jakiegoś czasu otrzymujemy dotację

przedszkolną.

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał o zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na utrzymanie

całoroczne nowych chodników i ścieżek rowerowych, i również w tym samym rozdziale zwiększa

się plan wydatków na utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że kierownik referatu koryguje plan i zmienia nazwę

zadania,  zmniejsza  plan  tegoroczny  i  wprowadza  to  zadanie  do  planu  wieloletniego,  aby  móc

ogłosić przetarg.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o wprowadzenie do wykazu bieżących przedsięwzięć wieloletnich

plan  wydatków  dotyczący  „utrzymania  chodników,  parkingów  i  ścieżek  rowerowych  w

poszczególnych latach?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że usługa będzie świadczona w latach 2019-2021, ale

zakładamy, że w 2022 roku za usługę w 2021 roku, złoży fakturę w styczniu i w styczniu będzie

zapłata za tą jedną transzę, za grudzień.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zmniejszenie planu wydatków zabezpieczony na dotacje na prace

konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru

zabytków, czy to są te pieniądze, co w styczniu zostały rozdysponowane?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze informacji o
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niewykorzystaniu dotacji. Kiedy nie będą wykorzystane wszystkie środki (jeżeli tak się zdarzy), to

przedłożymy projekt uchwały.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zmniejszenie planu wydatków zabezpieczony na „Modernizację

istniejącego  boiska  sportowego  z  trawą  naturalną  ul.  Zamkowa  Żarów”,  czy  to  było

przeszacowanie?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  wszędzie,  gdzie  to  jest  możliwe  wprowadzamy

oszczędności, w każdym jednym zadaniu.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o 16 mln wydanych na koszty oświaty w planie wydatków,

co się składa na te koszty?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  16.300.000 zł  to  jest  plan  wydatków na  dzień  31

sierpnia,  a do oświaty gminy zawsze dokładają i to nie jest kwestia tego roku, zawsze tak było. 

Radny Roman Konieczny zapytał,  w związku  z  reformą oświaty  i  dostosować  do  wymogów

budynki i pomieszczenia ośmiu klas, czy dostaliśmy zwrot z Państwa?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że pomimo deklaracji te zwroty nie nastąpiły. To co

pokazujemy to nie tylko wzrosty związane z wynagrodzeniami nauczycieli, ale również to wzrosty

związane z obowiązkowym wzrostem dotacji dla poszczególnych jednostek.

Radny Piotr Zadrożny zapytał o projekt rządowy dotyczący przywrócenia PKS-ów?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że my od kilku lat realizujemy i kursy funkcjonują,

chodzi o kursy przywrócone.

Radna Maria Tomaszewska zapytała o zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonego na zakup i

montaż wiaty przystankowej (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Łażany). Radna dopowiedziała,

że zgłaszała montaż tej wiaty, bo dzieci stoją i mokną w czasie ulewy i jest zdziwiona tym zapisem,

a  dalej  jest  napisane,  że  zwiększa  się  plan  wydatków na  zakup  dresów sportowych  dla  klubu

sportowego Zryw Łażany. W związku z tym, że w dokumentach jest pełno niejasności, jako radna

będę głosować zgodnie z prawem, więc będę głosowała przeciw tej uchwale.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w dniu dzisiejszym członek rady sołeckiej  złożyła

pismo  że  nie  doszło  do  faktycznego  przegłosowania  zmian  w  funduszu  sołeckim  w  sposób

prawidłowy na terenie wioski. Jest to na ten moment jednostronna informacja. Jestem zobowiązany

do wszczęcia kontroli w tym temacie i procedury wyjaśnienia, a jednocześnie ustawa mówi (jeżeli

potwierdzi  się  ta  sytuacja),  to  na  następnej  sesji  po  zakończeniu  kontroli,  jeśli  będzie

nieprawidłowość, będę zobowiązany przedstawić państwu korektę zwracającą środki.

Radny Waldemar Ganczarek zapytał, czy za okres strajku Gmina płaciła nauczycielom?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie ma takiej możliwości prawnej.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął
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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”, 1 „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 6

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

Uchwała nr XV/87/2019

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 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 9

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Uchwała nr XV/88/2019

Pkt 3. zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w  Warszawie  na  realizację  zadania  pn.  „Uporządkowanie  gospodarki  ściekowej  na  terenie

Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 11

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że to nie jest nowa pożyczka, tylko nowe upoważnienie

dla Burmistrza do podpisania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

umowy pożyczki, która już wcześniej została przez radnych podjęta uchwałą. Ona jest mniejsza niż

zakładaliśmy o 415.000 zł. Oprocentowanie jest poniżej 2%.

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

projektu uchwały?

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o strukturę i co składa się na tą pożyczkę z innych źródeł i z

jakiego programu?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że około 64% w tej kwocie to jest dotacja unijna, VAT

podlega zwrotowi, jeśli chodzi o zadania kanalizacyjne i wodociągowe. Nie podlega zwrotowi jeśli

chodzi o nawierzchnię terenu i pozostała kwota to jest kwota tej pożyczki z Narodowego Funduszu,

służący zabezpieczeniu środków własnych, rozpisana na 15 lat. 

Skarbnik Renata Dawlewicz dopowiedziała, że jest to z programu operacyjnego infrastruktura i

środowisko Krajowy Program Narodowego Funduszu.

Radny Robert Kaśków zapytał, w jakim procencie gmina jest skanalizowana, czy zbliżamy się do

średniej krajowej? Unia narzuciła nam pewien procent skanalizowania kraju, jeśli tego nie zrobimy

w określonym czasie, to będziemy ponosili koszty w tzw. opłacie środowiskowej.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w projekcie 11 uchwały możecie państwo znaleźć

mapkę na podstawie, której najłatwiej odpowiedzieć na to pytanie. Nasza Aglomeracja dotyczy to

Jaworzyny Śląskiej i Żarowa, już ponad 70% będziemy mieli zrealizowane. Dokładną informację

przeliczeniową będę musiał Państwu przygotować. U nas wygląda to nieźle. 

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  że  powinniśmy  inwestować  w  kanalizację  ze  względów

cywilizacyjnych,  bo  we  współczesnym  świecie  wszystkie  gospodarstwa  domowe  powinny  być

skanalizowane,  ale  drugi  ważny współczynnik  jest  taki,  że  uciekamy od opłaty środowiskowej,

która może nas sporo kosztować.

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  jest  jeszcze  trzeci  wskaźnik,  że  ta  pożyczka ze

środków krajowych gwarantuje nam, że nie oddamy więcej niż pobieramy przez okres 15 lat  z

karencją 3-letnią. Z drugiej strony te środki będą generowały przychód o czym też często Państwa

informowałem w jakiej wysokości. Ta pożyczka, chociaż nie obciążająca budżetu obciąża nasze

możliwości w zakresie pozyskiwania pożyczek, obligacji i innych.

Radny Norbert Gałązka zapytał,  w jakim procencie od zakończenia inwestycji skanalizowania

gminy będzie obciążona nasza oczyszczalnia?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nasza oczyszczalnia ścieków została wybudowana
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pod potrzeby zakładów chemicznych w wymiarze największej produkcji. Pomimo tego, że już od

18 lat funkcjonuje nasza oczyszczalnia ścieków, to nigdy w swojej historii nie przekroczyła 25%

obciążenia. Nie ma obawy, że nie podoła oczyszczeniu. Problem jest innego rodzaju, że urządzenia

technologiczne i informatyczne starzeją się z racji wieku i wymagają też inwestycji realizowanych

przez spółkę.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy nie ma błędu w zapisie uzasadnienia że pożyczka udzielona

została na okres od 01.09.2019r.?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że nie ma błędu, ponieważ wynika to z dokumentu,

który jest podpisywany przez pana Burmistrza i władze Narodowego Funduszu i to jest taki element

negocjacji.

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

zaciągnięcia  pożyczki  w  Narodowym  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w

Warszawie  na  realizację  zadania  pn.  „Uporządkowanie  gospodarki  ściekowej  na  terenie

Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany została przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Z obrad wyszła radna Zuzanna

Urbanik.

Załącznik nr 12

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  w  Narodowym  Funduszu  Ochrony

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  na  realizację  zadania  pn.  „Uporządkowanie

gospodarki  ściekowej  na  terenie  Aglomeracji  Żarów  poprzez  budowę  kanalizacji  sanitarnej  w

miejscowości Łażany stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Uchwała nr XV/89/2019

Pkt 4. odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego na uchwałę Nr XII/71/2019

Rady Miejskiej  w Żarowie z dnia 6 czerwca 2019 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania  przestrzennego  dla  obrębu Mikoszowa,  gmina  Żarów.  Przedmiotowy projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział, że urzędnik w
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wydziale kontroli nie doczytał studium i wysnuł przedwcześnie wnioski, dlatego też nie zgadzamy

się z tą skargą i proponujemy podjęcie takiej uchwały.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik  powiedziała,  że  procedura  już  ruszyła  i  musimy wykonać czynności

związane z tą skargą i do sądu musimy przekazać dokumenty związane z tą skargą i studium.

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

projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy tym projektem uchwały nie powinna zająć się komisja skarg?

Sekretarz Sylwia Pawlik  powiedziała, że to jest inny tryb, ponieważ komisja skarg zajmuje się

skargami mieszkańców, którzy mają prawo złożyć skargę, czy petycję. To jest tryb administracyjny i

my mamy ustawą wykonać określone czynności i rada również. Więc my musimy tu iść zgodnie z

literą prawa.

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

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

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

odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego na uchwałę Nr XII/71/2019 Rady

Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  6  czerwca  2019  r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  dla  obrębu  Mikoszowa,  gmina  Żarów została  przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Przedmiotowa uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego

na  uchwałę  Nr  XII/71/2019  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  6  czerwca  2019  r.  w  sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina

Żarów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Uchwała nr XV/90/2019

Na sesję przyszła radna Zuzanna Urbanik.

Pkt 5. zmiany uchwały nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 czerwca 2019r. w

sprawie  szczegółowych  zasad  wnoszenia  inicjatyw  obywatelskich,  zasad  tworzenia  komitetów

inicjatyw  uchwałodawczych,  zasad  promocji  obywatelskich  inicjatyw  uchwałodawczych,
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formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Przedmiotowy projekt uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

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

Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  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 zmiany uchwały nr XIII/

78/2019 Rady Miejskiej  w Żarowie  z  dnia 21 czerwca 2019r.  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 18

Przedmiotowa uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 21 czerwca 2019r. 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 19

Uchwała nr XV/91/2019

Pkt  6. zmiany  Uchwały  nr  VIII/45/2019  z  dnia  28  marca  2019  r.  w sprawie  wyboru  metody

ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  tej  opłaty.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że ten projekt uchwały dotyczy sytuacji, która u nas nie

występuje,  chodzi o domki letniskowe, których nie mamy i  strefy wypoczynku. Zwrócono nam

uwagę, że pomimo że nie mamy, to musimy szczegółowo rozpisać.

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

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zapis § 2 ust.  2 i jeżeli będzie domek letniskowy i szopa, to

będzie płacił za dwie, bo tu pisze dla każdego domku letniskowego lub innej nieruchomości.

Sekretarz  Sylwia Pawlik odpowiedziała,  że chodzi  tu  o śmieci,  gdzie  ktoś  może przebywać i

generować śmieci.

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisję.
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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 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

zmiany Uchwały nr VIII/45/2019 z dnia 28 marca 2019 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, została przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

Przedmiotowa uchwała w sprawie  zmiany Uchwały nr VIII/45/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

stawki tej opłaty, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

Uchwała nr XV/92/2019

Pkt 7. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej

przez właściciela nieruchomości zamieszkałych. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

Przewodniczący Rady powiedział,  że  pod wzorem deklaracji  pojawiła  się  klauzula RODO, co

należało uzupełnić 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.

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

Publicznego  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  komisja  zaopiniowała  pozytywnie  projekt

omawianej uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

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

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

właściciela nieruchomości zamieszkałych, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie

odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości  zamieszkałych,  stanowi
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załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Uchwała nr XV/93/2019

Pkt 8. zmiany Uchwały nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2019r. w

sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Żarów. Przedmiotowy

projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

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

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zapis: „w tym odpady niebezpieczne”?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zwrócono nam uwagę w nadzorze i tu trzymamy się

ściśle zapisów, aby nie cofnięto nam do kolejnej poprawki.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik powiedziała,  że  w  jej  ocenie  „oraz”  budzi  kontrowersję,  ponieważ

odpady niebezpieczne są tu użyte do całego katalogu. 

Radny  Robert  Kaśków  powiedział,  że  na  komisji  ds.  ochrony  środowiska  byli  pracownicy

przygotowujący  projekt  uchwały,  tłumaczyli  absurdalność  tego  katalogu  i  stanowiska  organu

nadzoru i tłumaczyli, że dosłownie zapisali ten zapis i nie ma się co sprzeczać.

Więcej 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 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

zmiany Uchwały nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów, została przyjęta. Głosowanie

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Przedmiotowa uchwała w sprawie  zmiany Uchwały nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Żarów, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Uchwała nr XV/94/2019
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Pkt 9. zmiany Uchwały nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2019r. w

sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za

uiszczoną  przez  właścicieli  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 29

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

zmiany Uchwały nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów,  w zamian za  uiszczoną  przez

właścicieli  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi, została  przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30

Przedmiotowa uchwała w sprawie  zmiany Uchwały nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

w  zamian  za  uiszczoną  przez  właścicieli  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31

Uchwała nr XV/95/2019

Pkt 10. uchylenia uchwały nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w

sprawie  wyznaczenia  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  jako  właściwej  do  uchwalenia  rozszerzenia

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

Załącznik nr 32

Burmistrz  Leszek Michalak powiedział,  że  kiedy  proponowaliśmy Państwu tą  uchwałę,  to  w

procedurze  Wód  Polskich  był  zapis  niezbędny  do  podjęcia  przez  Radę.  Obecne  procedowanie

pokazuje, że z mocy ustawy Gmina o większym obszarze w ramach Aglomeracji ma upoważnienie,

14



stąd też wytknięto nam, że jest to niepotrzebna uchwała i podstawą jest porozumienie i w związku z

tym usuwamy dotychczasową uchwałę.

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

uchylenia uchwały nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie

wyznaczenia Rady Miejskiej  w Żarowie jako właściwej do uchwalenia rozszerzenia aglomeracji

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

Załącznik nr 33

Przedmiotowa uchwała w sprawie  uchylenia uchwały nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Rady Miejskiej w Żarowie jako właściwej do

uchwalenia rozszerzenia aglomeracji Żarów, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 34

Uchwała nr XV/96/2019

Pkt 11. zmiany uchwały nr X/212/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 35

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

Radna Joanna Kaczorowska poprosiła o komentarz do tego projektu uchwały.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że długo zastanawialiśmy się jak to zrobić.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że jeśli chodzi o przepisy prawne, to wcześniej kompetencje

do określenia granic Aglomeracji miał Marszałek Województwa. Ta uchwała sejmiku Województwa

Dolnośląskiego  jest  z  mocą  obowiązującą  do  końca  2020  roku.  Natomiast  zapisy  pozwalają

dokonywać zmian w tej Aglomeracji. Zmieniły się przepisy dotyczące kompetencji do określenia

zmian w granicach Aglomeracji. Jak my podjęlibyśmy uchwałę, to dwie byłyby w mocy i uchwała

Sejmiku i uchwała Rady, a w systemie prawnym nie mogą funkcjonować dwie uchwały dotyczące

tego samego. Natomiast nie wiemy co zrobi z tym nadzór Wojewody.
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Radna  Joanna  Kaczorowska zapytała  czym  różni  się  Aglomeracja  Wałbrzyska  od  tej

Aglomeracji?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że Aglomerację ściekową tworzą się na terenie dwóch lub

więcej gmin w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców związanych z budową systemów kanalizacji

oraz  wodociągowania.  Wyłącznie  z  Jaworzyną  Śląską  zajmujemy  się  tu  naszą  wspólną

Aglomeracją, która powstała w oparciu o wspólną oczyszczalnię, którą eksploatujemy. Kierujemy

ścieki  wyłącznie  do  naszej  wspólnej  oczyszczalni,  stąd  też  utworzyliśmy wspólną  Aglomerację

ściekową.  Natomiast  Aglomeracja  Wałbrzyska skupia 22 gminy,  który mają wspólny ZIT,  czyli

wspólny program realizacji inwestycji na swoim terenie i jako wspólnota aglomeracyjna pozyskują,

z jednej strony wspólnie środki dla wszystkich 22 gmin, z drugiej strony mają upoważnienie do

podziału tych środków na zadania. Aglomeracja ta wyznacza kolejność naborów do korzystania ze

środków  unijnych  (22  gminy).  Aglomeracja  ma  upoważnienie  do  przeprowadzenia  procesów

kontrolnych i przyznawania tych środków w procedurze starania się o nie oraz kontroli aż do 5 lat

po wykorzystaniu. To zupełnie inny rodzaj Aglomeracji.

Więcej 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 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

zmiany  uchwały  nr  X/212/15  Sejmiku  Województwa  Dolnośląskiego  z  dnia  21  maja  2015r.  w

sprawie wyznaczenia aglomeracji Żarów, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 36

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  X/212/15  Sejmiku  Województwa

Dolnośląskiego  z  dnia  21  maja  2015r.  w  sprawie  wyznaczenia  aglomeracji  Żarów,  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 37

Uchwała nr XV/97/2019

Pkt 12. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Świdnica w

sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi

niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w

czasie przewozu do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle. Przedmiotowy projekt
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uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 38

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

Sekretarz Sylwia Pawlik  powiedziała, że jest tu przekazanie zadań, ponieważ w kwestii dowozu

to zadanie własne gminy. Nie zwiększamy naszego kosztu. Jedziemy po drodze po to jedno dziecko.

Natomiast porozumienie musi być zawarte, ponieważ jest to przekazanie zadania.

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

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

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Świdnica w sprawie

przekazania  przez  Gminę  Świdnica  Gminie  Żarów  zadań  w  zakresie  zapewnienia  uczniowi

niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w

czasie  przewozu  do  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  w  Nowym  Siodle, została  przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 39

Przedmiotowa uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą

Żarów, a Gminą Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w

zakresie  zapewnienia  uczniowi  niepełnosprawnemu,  zamieszkałemu na  terenie  gminy Świdnica,

bezpłatnego transportu  i  opieki  w czasie  przewozu do Ośrodka Szkolno –  Wychowawczego  w

Nowym Siodle, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 40

Uchwała nr XV/98/2019

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 41

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

Radna Maria Tomaszewska zapytała o przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego

na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Łażanach?
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Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że pierwszy etap remontu świetlicy wiejskiej

w Łażanach obejmuje dobudowę nowego obiektu i  remont dołu starej  części,  drugi etap to jest

pierwsze piętro i dach.

Radny  Waldemar  Ganczarek powiedział  odnośnie  powołania  komisji  i  szacowania  strat  w

gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą, zaznaczył, że jeżeli chodzi o deszcz i grad nawalny

to wpłynęło 14 wniosków, natomiast warunki pogodowe instytutu nie pokrywały się z warunkami

panującymi na terenie gminy. Pracuje jeszcze komisja suszowa wpłynęło ponad 100 wniosków i te

straty są w granicach 30-35-40%. Te wnioski będą składane do Wojewody, wtedy zobaczymy jak

będą zakwalifikowane. Radny dopowiedział, że w poniedziałek odbędzie się komisja ds. rolnictwa i

głównym tematem będzie fundusz sołecki.

Burmistrz  Leszek  Michalak  poinformował,  że  fundusz  sołecki  regulowany  jest  ustawą,  która

upoważnia  Radę  Gminy  do  zwiększenia  finansowania  funduszu  sołeckiego  i  to  jest  wyłączna

kompetencja  rady.  Natomiast  od  różnych  osób  wpływały  różne  uwagi  dotyczące  przeniesienia

akcentu w ramach funduszu sołeckiego, w związku z tym zgadzam się z Przewodniczącym komisji

rolnej i to jest właściwy czas, żeby przed końcem września kiedy trwają prace w samych wioskach

jeszcze  raz  spojrzeć  zastanowić  się,  czy  i  ewentualnie  co  warto  poprawić  w  naszej  uchwale

wspierającej fundusz sołecki.

Radny Waldemar Ganczarek powiedział nt. składowania nawozu kurzęciego. Podobno znów ten

sam rolnik zaczyna składać ten nawóz. Były telefony,  że gdzieś  w okolicach Mrowin.  Jak ktoś

pozyska  informacje,  o  tym to  proszę  kierować je  do  komisji,  ewentualnie  do  pana  Burmistrza,

żebyśmy mogli podjąć jakieś działania.

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  przed  dwoma laty  był  to  olbrzymi  problem,  ale

szybkie i skuteczne zadziałanie komisji rolnej wraz z sołtysami i nacisk na właściciela spowodował,

że on to zaczął robić prawidłowo.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  odnośnie  zarządzania  kryzysowego,  czym  różni  się  trening

wczesnego ostrzegania i alarmowania od powszechnego ostrzegania o uderzeniach z powietrza?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że doprecyzujemy odpowiedź.

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 Roman Konieczny, radny Piotr Zdrożny, radna Barbara Zatoń oraz

radny Bartosz Żurek.
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Radny  Robert  Kaśków zapytał  o  przeglądy  techniczne  budynków,  instalacji  elektrycznych,  aby

rozważyć czy Zarządcy stosują te przeglądy.

Przewodniczący Rady powiedział, że interpelacje i zapytania należy składać na piśmie, w związku

z czym poprosił radnego aby złożył na piśmie interpelację.

Radny Robert Kaśków odpowiedział, że to uczyni.

Burmistrz Leszek Michalak poinformował, że jako gmina prowadzimy książki każdego naszego

obiektu, tu uwaga jest trafna i zwrócimy się, aby szczególnie zwrócić na to uwagę.

Radna Ewa Góźdź i radny Mariusz Borowiec odczytali swoje interpelacje.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał odnośnie odpowiedzi na interpelacje, które otrzymał.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział radnemu na nurtujące go pytania.

Radny Tadeusz Pudlik  przekazał pismo do Przewodniczącego Rady, w związku z posiedzeniami

Komisji ds. Sportu i Kultury oraz KS „Zjednoczeni” Żarów.

Radny Robert Kaśków zapytał o pochówek urnowy i czy są wyznaczone kwatery?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że są wyznaczone kwatery na urny i to miejsce musi mieć

określone  wymiary.  To są  urny wkładane do ziemi,  nie  mamy takiej  ściany,  jak  jest  w innych

miastach.

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że kwatery są wyznaczone, ściana ładnie wygląda, ale

jak przychodzi do święta „Wszystkich Świętych”, to nie ma gdzie postawić znicza, czy położyć

kwiaty. Nie mieliśmy wniosków, co do ściany, dlatego są te stanowiska wyznaczone.

Radny Norbert  Gałązka zapytał  o  plac  zabaw na  Placu  Wolności  i  wspólnym wystąpieniu  w

Gazecie Żarowskiej, aby wyjaśnić mieszkańcom jak to wygląda.

O głos  poprosili mieszkańcy  Żarowa,  którzy  wypowiedzieli  się  w sprawie  potrzeb  na  osiedlu

domków  jednorodzinnych,  do  których  należą  drogi,  monitoring  oraz  modernizacja  istniejącego

placu  zabaw  i  odczytali  pisma,  które  złożyli  do  Burmistrza  Miasta  Żarów,  z-cy  Burmistrza

Przemysława  Sikory,  Przewodniczącego  Rady  Romana  Koniecznego  oraz  radnego  Mariusza

Borowca.  Mieszkańcy  podziękowali  za  różne  działania,  które  realizuje  Urząd  i  liczą  na  dalszą

współpracę z Urzędem.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że jest zaplanowana debata policyjna z mieszkańcami jest

to w planie pracy Policji. Po wstępnych ustaleniach co do terminu ta debata i odpowiedź na potrzeby

odbędzie się prawdopodobnie  w pierwszym tygodniu października, chcemy żeby to się odbyło w

sali  w  GCKiS  w  Żarowie.  Ostateczny  termin  potwierdzony  przekażemy,  aby  jak  najwięcej

mieszkańców zainteresowanych mogło zadać pytanie. Jeśli chodzi o monitoring to Rada zajmuje się

też tym tematem i decyzje są podejmowane, aby w różnych naszych miejscowościach monitoring
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uruchomić. Ten system się rozrasta. Odpowiedzią na wnioski, które wpływają jest budżet gminy,

najpierw musimy zapewnić środki na realizację zadań stałych, takich jak np. oświata, eksploatacja

ścieżek rowerowych,  dróg,  chodników,  funduszy sołeckich  itp.  W trzecim i  czwartym tygodniu

października  spróbujemy  się  pochylić  nad  projektem  budżetu  na  przyszły  rok  i  posegregować

kolejność,  ważność  zadań  również  na  terenie  osiedla  domów  jednorodzinnych.  Burmistrz

dopowiedział,  że  w  ciągu  kilku  ostatnich  lat  na  terenie  osiedla  domów  jednorodzinnych  były

wykonane  trzy  zadania  w  zakresie  funduszy  unijnych  oraz  pozostałe  wszystkie  razem  zadania

inwestycyjne realizowane w zakresie oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników, czy kanalizacji. 

Przewodniczący  Rady powiedział  odnośnie  wniosku,  który  wpłynął  a  dotyczył  utworzenia

jednostki pomocniczej Osiedle Leśne w Żarowie. Przewodniczący Rady powiedział, że utworzenia

jednostki pomocniczej towarzyszą konsultacje i  temu tematowi radni się przyjrzą i ustalą dalsze

kroki postępowania.

Więcej  pytań  do  przedmiotowego  sprawozdania  nie  było,  więc  Przewodniczący  obrad

przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 8 września odbędą się w Pożarzysku Dożynki

Gminne.

2.  Przewodniczący  Rady poinformował,  że  w  dniu  7  września  odbędzie  się  w  Młynie  w

Siedlimowicach Festiwal Mąki.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XIV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 lipca

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 XIV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 lipca 2019r. został przyjęty przez radnych

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

Załącznik nr 42

Ad VII. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie oznajmił, iż wyczerpany został porządek obrad, po

czym zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 5 września 2019 roku, wypowiadając formułę:
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„Zamykam XV Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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