
Protokół Nr XXV/2020

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 29 grudnia 2020 roku

Rozpoczęcie: godz. 12:00

Zakończenie: godz. 13:50

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę: „Otwieram XXV 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.

Nieobecna:

1. r. Zuzanna Urbanik.

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

Sikora,  Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik,  Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz,  kierownik OPS w

Żarowie Małgorzata Siemińska wraz z pracownikiem Martą Łobodą, radna Powiatu Świdnickiego p.

Urszula Ganczarek oraz p. Magdalena Gołdyn z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie 

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący Rady powiedział,  że  porządek obrad  otrzymali  radni  w materiałach  na  sesje.

Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                                                                        Załącznik nr 2

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

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

został przyjęty i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

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

projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.
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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

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok została przyjęta. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Przedmiotowa uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  gminy Żarów na 2020 rok

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Uchwała nr XXV/184/2020

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

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

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

projektu uchwały?

Pytań  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 7

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Uchwała nr XXV/185/2020

Pkt 3. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9
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Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo  omówiony  na  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  w  dniu  28.12.2020r.

Przewodniczący Rady powiedział,  że do  Urzędu Miejskiego  w Żarowie  wpłynęła  uchwała  nr

składu orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w sprawie opinii  o projekcie uchwały w

sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów – opinia ta jest pozytywna. Przedmiotowa

opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt uchwały nr 3 i 4.

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

Radny Tadeusz Pudlik zapytał za który rok będą waloryzowane opłaty na plac targowy?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że za 2019 rok.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o zaplanowaną kwotę z tytułu dochodów majątkowych, jest

to dość duża kwota zaplanowana.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że z gruntu, który przeznaczyliśmy do sprzedaży i w

których prowadzimy sprzedaż na wniosek jednego z inwestorów zainteresowanego budową farm

fotowoltaicznych, ten przedsiębiorca zwrócił się z prośbą o zmianę nieruchomości przeznaczonej na

sprzedaż  najbliżej  sąsiadującej  z  zakładami,  to  powoduje,  że  sprzedaż  gruntu  nie  będzie

zrealizowana w tym roku w budżecie, tylko w przyszłym. Również mamy zawieszone sprzedaże na

ul. Ceramicznej związane jest to z rozliczeniami unijnymi. Mamy złożone wnioski przedsiębiorców

zainteresowanych,  natomiast  między  wnioskiem  a  zakupem  jest  jeszcze  parę  miesięcy  i  kilka

decyzji.

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisje 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

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów, została przyjęta. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

Przedmiotowa  uchwała  w sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Uchwała nr XXV/186/2020

Pkt 4.  uchwalenia budżetu  gminy Żarów na rok 2021.  Przedmiotowy projekt  uchwały  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

3



Załącznik nr 13

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo  omówiony  na  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  w  dniu  28.12.2020r.

Przewodniczący obrad powiedział, że do Urzędu Miejskiego w Żarowie wpłynęła uchwała składu

orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym

przez  Burmistrza  Żarowa  projekcie  uchwały  budżetowej  na  2021r.  –  opinia  jest  pozytywna.

Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Przewodniczący obrad powiedział,  że wpłynęła uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej  we  Wrocławiu  w  sprawie  opinii  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  Gminy

Żarów – opinia jest pozytywna. Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

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

Burmistrz Leszek Michalak powiedział  odnośnie wniosku Państwowej Straży  Pożarnej,  że  ze

względu na  konieczne  cięcia  on  nie  znalazł  się  w budżecie,  natomiast  na  najbliższych sesjach

chciałby zaproponować źródło sfinansowania, abyśmy mogli wesprzeć Straż Pożarną. Jeśli chodzi o

wniosek radnego Tadeusz Pudlika związany z placami zabaw sprawdziliśmy to i wśród wniosków

przygotowanych  do  Funduszu  Samorządowego  znalazł  się  ten  plac  zabaw.  Nie  znamy  jeszcze

rozstrzygnięcia. 

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o plan przychodów i rozchodów w związku ze sprzedażą

papierów wartościowych i poprosiła o informację dotyczącą przychodów ze sprzedaży tych innych

papierów wartościowych, w jakiej formie to będzie, czy to będzie wykup obligacji?  

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  jest  to  pewne zabezpieczenie,  które w budżecie

staramy  się  umieścić,  gdyż  trudno  jest  dzisiaj  zawyrokować  wszystkie  płynności  przepływu

finansowego, zwłaszcza w tak trudnych czasach w naszym budżecie. Musimy brać pod uwagę to, że

mogą być okresy, w których będzie niedobór środków.

Radna Joanna Kaczorowska powiedziała, czyli jest to takie zabezpieczenie. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak. 

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że jeśli chodzi o planowane przychody, to środki z

funduszu rozwoju inwestycji lokalnych, które otrzymaliśmy w roku bieżącym, ale w związku z tym,

że  nie  wykorzystaliśmy  wszystkiego,  to  jest  to  wykazane  jako  przychód  w  roku  przyszłym.

Przychody  ze  sprzedaży  papierów  wartościowych  to  planowane  przychody  ze  emisji  obligacji

komunalnych,  będą  one  przeznaczone  na  pokrycie  planowanego  deficytu.  Przychody  z

zaciągniętych  pożyczek  to  jest  planowana  do  uruchomienia  III  transza  pożyczki  z  Funduszu

Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej.  Te środki są na zadanie kontynuowane na wszelkie
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prace kanalizacyjne, które kontynuujemy na terenie gminy.

Radny Robert Kaśków zapytał o 6% podwyżkę dla nauczycieli od stycznia, a rząd zapowiada, że

nie będzie, czy my to zostawiamy, czy przewidujemy korektę tego zapisu?  

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że ta podwyżka była wprowadzona jeszcze na etapie

projektowania  budżetu,  więc  był  to  październik  lub  listopad,  bo  jeżeli  takie  środki  należałoby

wypłacać, to w trakcie roku trudno znaleźć by było te środki. Ale jeżeli podwyżki nie będzie, to

oczywiście budżet będzie skorygowany.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, jaka jest to kwota te 6%?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  przygotujemy szczegółową informację,  aby być

precyzyjnym.

Radny Robert Kaśków powiedział, że my nie musimy ściągać tych 6%. Stawki każda gmina ma

minimalne i może przyznać tyle ile uzna za stosowne.

Radna Iwona Nieradka przedstawiła opinię klubu radnych „Wspólnota” nt. budżetu gminy Żarów

na 2021 rok. „Na podstawie analizy projektu uchwały budżetowej oraz materiałów towarzyszących

stwierdzamy,  że  projekt  uchwały  został  opracowany  w oparciu  o  przepisy  ustawy o  finansach

publicznych oraz dostosowany do potrzeb i możliwości finansowych Gminy, zarówno w zakresie

zadań własnych bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Świadczy o tym ilość oraz różnorodność

zaplanowanych w budżecie na przyszły rok inwestycji,  na które gmina zamierza przeznaczyć w

roku 2021 ponad 12,6 mln zł,w tym kwotę ponad 2,8 mln zł na inwestycje jednoroczne i kwotę

blisko  9,8  mln  zł  na  inwestycje  wieloletnie,  w  tym  w  szczególności  na  kontynuację  budowy

kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy oraz na przebudowę dróg gminnych. Budżet na rok 2021

wpisuje się ponadto w strategię rozwoju naszej Gminy. Pozytywnie należy ocenić również wielkość

dochodów ujętych w przyszłorocznym budżecie i  w latach następnych, w tym planowanych do

pozyskania środków zewnętrznych, które stanowią kwotę ponad 3.400.000 zł i dotyczą głównie

zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykazane  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  i  wyliczone  na  podstawie  prognozowanych

wielkości,  relacje  spłat  zobowiązań finansowych i  kosztów ich  obsługi,  określone  w ustawie  o

finansach publicznych nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia, przy założonej spłacie

pożyczek i obligacji w roku 2021 na poziomie 2.573.680 zł. Ponadto w dniu 14 grudnia 2020r.

Skład  Orzekający  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we  Wrocławiu  wydał  pozytywną  opinię  o

projekcie uchwały budżetowej na rok 2021, a także o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej

prognozy  finansowej  Gminy  Żarów  oraz  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  Gminy

przedstawionego w projekcie  uchwały budżetowej.  Biorąc pod uwagę powyższe Klub Radnych

Wspólnota  pozytywnie  opiniuje  projekt  uchwały  budżetowej  na  2021  rok,  życząc  Panu

Burmistrzowi efektywnej pracy i realizacji wszystkich zaplanowanych w budżecie zadań.”

Radny Tadeusz Pudlik  podziękował panu Burmistrzowi za plac zabaw przy Cmentarzu Armii
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Czerwonej. Tym podyktował dzisiejsze poparcie budżetu.

Radny Robert Kaśków zabrał głos w imieniu swoim i radnej Joanny Kaczorowskiej odnośnie

przedstawionego projektu budżetu na 2021 rok. Radny powiedział, że poprą budżet, ich opinia jest

pozytywna. Ten budżet pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość, a jednocześnie realizować

podstawowe funkcje gminy.

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

dyskusję i zapytał o opinię komisje Rady.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń powiedziała,  że  komisja  zaopiniowała

pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Sportu  i  Kultury  Norbert  Gałązka powiedział,  że  komisja

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

W imieniu Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zuzanny Urbanik głos zabrał

członek  komisji  radny  Robert  Kaśków  i  powiedział,  że  komisja  zaopiniowała  pozytywnie

przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji  ds.  Bezpieczeństwa,  Zdrowia i  Porządku Publicznego Mieczysław

Myrta powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska  Bartosz  Żurek powiedział,  że  komisja

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Rolnictwa  Waldemar  Ganczarek 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

uchwalenia  budżetu  gminy  Żarów na  rok  2021, została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Przedmiotowa uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2021, stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Uchwała nr XXV/187/2020

Pkt 5. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2021 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18
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Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo omówiony  na  wspólnym posiedzeniu  stałych  komisji  Rady w dniu  28.12.2020r.  i

zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinie komisję.

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

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2021 rok, została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Przedmiotowa uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w

Gminie Żarów na 2021 rok, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Uchwała nr XXV/188/2020

Pkt 6.  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Gminie  Żarów  na  2021  rok. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 21

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  przedmiotowy projekt  uchwały  był

szczegółowo omówiony  na  wspólnym posiedzeniu  stałych  komisji  Rady w dniu  28.12.2020r.  i

zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały?

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinie komisję.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  w  Gminie  Żarów  na  2021  rok, została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

Przedmiotowa uchwała w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów  Alkoholowych  w  Gminie  Żarów  na  2021  rok, stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 23

Uchwała nr XXV/189/2020
7



Pkt 7.  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarów na lata 2021-2023.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  przedmiotowy projekt  uchwały  był

szczegółowo omówiony  na  wspólnym posiedzeniu  stałych  komisji  Rady w dniu  28.12.2020r.  i

zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały?

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinie komisję.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarów na lata

2021-2023, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Przedmiotowa uchwała w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie

Żarów na lata 2021-2023, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

Uchwała nr XXV/190/2020

Pkt 8.  przyjęcia Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2021-

2025. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  przedmiotowy projekt  uchwały  był

szczegółowo omówiony  na  wspólnym posiedzeniu  stałych  komisji  Rady w dniu  28.12.2020r.  i

zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały?

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinie komisję.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na

lata 2021-2025, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych

Gminy Żarów na lata 2021-2025, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 29

Uchwała nr XXV/191/2020
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Pkt  9. zatwierdzenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i

urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie

Spółka z o.o. na lata 2021 – 2024. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 30

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  przedmiotowy projekt  uchwały  był

szczegółowo omówiony  na  wspólnym posiedzeniu  stałych  komisji  Rady w dniu  28.12.2020r.  i

zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały?

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinie komisje.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska  Bartosz  Żurek powiedział,  że  komisja

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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 zatwierdzenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń

wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Zakładu  Wodociągów  i

Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata 2021 – 2024, została przyjęta. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  zatwierdzenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów

i  Kanalizacji  w Żarowie  Spółka  z  o.o.  na  lata  2021 –  2024, stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 32

Uchwała nr XXV/192/2020

Pkt 10.  wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 33

Burmistrz  Leszek  Michalak  omówił  przedmiotowy  projekt  uchwały  i  powiedział,  że  chcemy

składać wnioski, aby maksymalnie skanalizować miejscowości w naszej gminie.

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  przedmiotowy projekt  uchwały  był

szczegółowo omówiony  na  wspólnym posiedzeniu  stałych  komisji  Rady w dniu  28.12.2020r.  i

zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały?

Radna Joanna Kaczorowska zapytała, jaki procent gminy mamy w tej chwili skanalizowany?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że możemy tu mówić o procentach w odniesieniu do

9



lrm, czyli przeliczeniowej ilości mieszkańców. Skanalizowany na dziś mamy cały Żarów, Bożanów,

Wierzbna,  kończymy Mrowiny,  skanalizowane są Łażany i  Kalno.   Czeka nas jeszcze Kruków,

Zastruże, Mielęcin, Imbramowice, Pożarzysko, Buków, Siedliomowice, Gołaszyce, Tarnawa.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinie komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska  Bartosz  Żurek powiedział,  że  komisja

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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  wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żarów, została przyjęta. Głosowanie

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 34

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie wyznaczenia  obszaru  i  granic  aglomeracji  Żarów, stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 35

Uchwała nr XXV/193/2020

Pkt 11. zmiany Uchwały nr LIV/375/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu

programu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żarów wykonania podłączeń budynków do

zbiorczej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  Gminy  Żarów. Przedmiotowy  projekt  uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 36

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  przedmiotowy projekt  uchwały  był

szczegółowo omówiony  na  wspólnym posiedzeniu  stałych  komisji  Rady w dniu  28.12.2020r.  i

zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały?

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinie

komisje.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska  Bartosz  Żurek powiedział,  że  komisja

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział, że o dotację na podłączenie do kanalizacji będą mogli

zwracać  się  również  mieszkańcy  naszej  gminy,  którzy  są  przepisani  w  ramach  systemu

kanalizacyjnego.

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 LIV/375/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia

regulaminu programu dofinansowania  ze  środków budżetu  Gminy Żarów wykonania podłączeń
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budynków  do  zbiorczej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  Gminy  Żarów, została  przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 37

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/375/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w

sprawie  przyjęcia  regulaminu  programu  dofinansowania  ze  środków  budżetu  Gminy  Żarów

wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 38

Uchwała nr XXV/194/2020

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 39

Radny Mieczysław Myrta  zapytał odnośnie zarządzenia w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz

Gminy Żarów nieruchomości położonej we wsi Kalno.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jest  to  jest  nieruchomość,  która  została

zagospodarowana  przez  nas  za  zgodą  właściciela  pod  przepompownię  ścieków.  Jest  to  wykup

nieruchomości na której znajduje się przepompownia. 

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o prace nad perspektywą projektów dofinansowania na lata

2021-2027 – Aglomeracja Wałbrzyska i poprosiła o charakterystykę projektów i kierunki główne.

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  główne  kierunki  nie  odbiegają  od

kierunków,  które  były  teraz  realizowane,  czyli  przede  wszystkim  wymiana  źródeł  ciepła  na

niskoemisyjne, rozbudowa terenów rekreacyjnych, budowa kanalizacji to jest kontunuacja zadań,

która jest realizowana teraz. My swoje projekty przedstawiamy do Aglomeracji.

Radna  Joanna  Kaczorowska zapytała,  czy  mamy  już  konkretniejsze  dane  na  temat  danej

perspektywy?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  najbliższe  informacje  odnoście  uruchomienia  i

możliwości  składania  wniosków  to  środki  związane  z  realizacją  terenów  pokopalniamych  z

funduszu sprawiedliwej transformacji. Fundusz ten obejmuje 3 regiony: Śląsk, region wałbrzyski i

region koniński.  Na terenie  regionu wałbrzyskiego 3 Jedlina.  W ramach programów sieciowych

będziemy mieli możliwość dołączenia się do wniosków unijnych z tego funduszu.

Radny Waldemar Ganczarek zapytał o sprzedaż działki produkcyjno-usługowej na kwotę 64.640

zł netto, gdzie i komu? Czy to jest osoba prawna, czy fizyczna?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jest  to  nieduża  działka  rzemieślnicza  przy  ul.

Ceramicznej.  W  tym  przypadku  nabywcy  bardzo  zależało  na  tym,  żeby  dokonać  zakupu  i
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wydatkowania środków w tym roku, ze względu na ubieganie się o środki unijne. Jest to produkcja

elementów konstrukcyjnych, między innymi do urządzeń fotowoltaicznych.

Radny Waldemar Ganczarek zapytał, uszkodzony dach na budynku gospodarczym i pozytywnie

rozpatrzony wniosek o umorzenie do czasu naprawy dachu opłat czynszu z tytułu najmu, w jakiej

miejscowości i o jaki dach chodzi?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przygotuje szczegółową informację.

Radna  Joanna  Kaczorowska zapytała  odnośnie  prac  związanych  z  realizacją  porozumienia

zawartego  z  kopalnią  w  Siedlimowicach,  dotyczące  budowy  obwodnicy  Pożarzyska.  Radna

poprosiła o więcej informacji na ten temat, jak wygląda budowa tej obwodnicy?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  rozpoczęliśmy  od  wykonania  dokumentacji

technicznej.  Po  uzyskaniu  pozwolenia  na  budowę zgodnie  ze  specustawą  dokonaliśmy wykupu

gruntu od właścicieli. Właściciele odwoływali się i to odwołanie powodowało przesunięcie około

rok całe to przedsięwzięcie. W tej chwili jesteśmy zgodnie z porozumieniem z kopalnią na etapie

realizacji budowy drogi do podbudowy pod nawierzchnię asfaltową. Ten zakres o wartości około 1,5

mln zł  finansuje  i  realizuje  kopalnia  Siedlimowice.  Ma to  być  wywóz kruszyw z  pominięciem

Mrowin, z pominięciem Tarnawy, Pożarzyska, największej części Imbramowic. Zakładamy, że ta

budowa  potrwa  około  roku.  Po  zakończeniu  etapu  odebrania  przez  nas,  będziemy  gotowi  do

złożenia wniosku o dotację na wykonanie warstwy asfaltowej i będziemy starali się o dotację do

wykonania nawierzchni. Chcemy próbować z każdego źródła, tak aby inwestycje dokończyć. Nasze

zakończenie  inwestycji  to  jest  połączenie  dwóch  dróg  powiatowych.  Drogi  powiatowej  między

Siedlimowicami a Pożarzyskiem oraz drogi powiatowej przebiegającej od Siedlimowic w kierunku

zbiornika Mietkowskiego.

Radny Waldemar Ganczarek zapytał o zakończenie prac związanych z wykonaniem przeglądów

obiektów mostowych, jakie są wnioski końcowe z tego przeglądu?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wyniki z przeglądów panu radnemu udostępnimy,

aby mógł się z nimi zapoznać.

Więcej pytań do przedmiotowego sprawozdania nie było, więc Przewodniczący obrad przeszedł do

kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. V.  Sprawy różne.

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  Joanna  Kaczorowska,  radna  Maria  Tomaszewska  i  radna

Barbara Zatoń.

Radny Bartosz Żurek powiedział, że na cmentarzu przy garażach nastąpiła awaria oświetlenia, raz

lampy świecą, a raz nie świecą, radny poprosił, aby to sprawdzić.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  informacja  zostanie  przekazana  firmie,  która
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obsługuje  u  nas  instalacje  oświetleniowe.  Natomiast,  jak  ktoś  z  państwa  zauważy,  że  nastąpiło

uszkodzenie lub jakiś fragment instalacji przestanie działać, to aby szybko przekazać tą informację i

dzięki temu skróci się okres tego niesprawnego oświetlenia.

Radny Mariusz Borowiec powiedział, że mieszkańcy ulicy Świerkowej i Modrzewiowej dopytują

się  kiedy będzie budowa oświetlenia, nie ma tam żadnej lampy.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że informacja zostanie udzielona, w budżecie mamy

przewidzianą realizację tego oświetlenia, oby to udało się wykonać.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o światłowód na terenie gminy, czy gmina jest zorientowana

w tych pracach i czy można by było spowodować, aby pomóc mieszkańcom w składaniu wniosków

o podłączenie. 

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jest  kilka  tych  śwatłowodów  w  naszej  gminie.

Spróbujemy pozbierać szczegółowe informacje, aby przygotować dla Państwa takie informacje, z

którą będziecie mogli odpowiadać na zapytanie mieszkańców, z kim się kontaktować, gdzie, kto jest

inwestorem i gdzie załatwiać te sprawy związane z konkretnymi podłączeniami. Deklaracja była

jednoznaczna najpierw szkoły, potem mieszkańcy.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała, czy taką informację można umieścić na stronie internetowej

gminy?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, jak pozbieramy wszystkie informacje to tak.

Radny Piotr Zadrożny powiedział, że przy rondzie, gdzie zostały zamalowane pasy one teraz na

nowo są widoczne, czy jest możliwość, aby je zamalować, bo mylą one kierowców? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  jest  to  zasadne.  Nie  może być  kilku linii,  które

powodują, że kierowca jest zdezorientowany. Konieczne jest to zamalowanie.

Radny Piotr Zadrożny powiedział, że przy wjeździe z centrum handlowego jest tablica pokazująca

dojazd  do Rossmana,  ta  tablica  znacznie  utrudnia  widoczność,  czy  można  by ją  przesunąć  lub

podnieść do góry? 

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że ten problem został zauważony, to jest droga

powiatowa i to Powiat wydaje zgodę na montaż tej tablicy, zgłosiliśmy już do Powiatu ten problem.

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał  o  szczepienia  na  koronawirusa,  gdzie  będą  i  kiedy,  gdzie

mieszkańcy mają się zapisywać?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli będziemy mieć jakieś konkretne informacje, to

będziemy informować wszystkich zainteresowanych.

Radny Tadeusz Pudlik  dopytał,  czy z  Żarowa zgłosił  się  podmiot,  który będzie  oprowadził  te

szczepienia?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie mamy takiej informacji, spróbujemy dopytać.

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał,  czy  nie  trzeba  zmienić  uchwały  dotyczącej  opłaty  targowej,

ponieważ  jest  tam paragraf  mówiący  o  tym,  że  inkasent  będzie  miał  plakietkę  ze  zdjęciem,  z
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imieniem, nazwiskiem i funkcją,  czy w związku z RODO nie należy tego zmienić?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że inkasent wykonuje prace na zlecenie gminy i jest jak

urzędnik, który nie podlega ochronie w takim zakresie i nie jest anonimowy, bo realizuje zadania

gminy.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że urzędnicy nie noszą plakietek.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  urzędnicy  jak  chodzili  na  kontrole  np.  palenia  w

piecach, to mieszkańcy nie chcieli ich wpuszczać, więc urzędnicy otrzymali legitymacje, aby mogli

być identyfikowani i aby ludzie mogli być identyfikowani. Nie ma przeszkód, aby urzędnicy nosili

plakietki ze swoim zdjęciem.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział odnośnie uchwały nt. Targowiska, jest to trudny temat.

Staramy się utrzymywać ceny na poziomie jak sąsiedzi, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby

komisja  Rady się temu przyjrzała,  jeżeli  wypracują inne wnioski,  czy propozycje,  to inicjatywa

uchwałodawcza radnych będzie w tym przypadku jak najbardziej zasadna.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że jest to drażliwy temat, uchwała ta weszła 5 czy 6 lat temu i

opłaty nie były podnoszone.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że radni mogą się przyjrzeć i złożyć swoje propozycje i

wspólnie będziemy opracowywali wariant.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, jakie są koleje losu mostu żelaznego? Kiedyś mówiło się, że będzie

to atrakcja dla przyjezdnych i co się z tym stało?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  około  2000  roku  Politechnika  Wrocławska

zainteresowała się tym tematem był wtedy konkurs na zaprojektowanie odtworzenia tego mostu. Po

tym konkursie nic się praktycznie nie stało oprócz prac podyplomowych studentów. Jest to temat

ciekawy ale trudny.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że Izba Historyczna mogłaby przejąć ten  temat.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że mamy płyty ale był problem ze składowaniem ich w

Izbie.

Radny  Tadeusz  Pudlik  podziękował  Fundacji  Babcia  i  Dziadek  za  darmowe  jedzenie  dla

najuboższych mieszkańców Żarowa.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że do tych podziękowań można się tylko dołączyć.

Pokazali,  że w tym najtrudniejszym czasie, dla nich też można pokazać serce i nieść pomoc dla

potrzebujących, oby jak najwięcej takich ludzi.

Radny Bartosz Żurek wrócił do tematu światłowodu i powiedział,  że firma telekomunikacyjna,

która wygra przetarg dotyczący światłowodu będzie mogła  tą  ofertę  oferować.  To jedna z  firm

telekomunikacyjnych będzie sprzedawać tą ofertę.

Radny Waldemar Ganczarek powiedział,  że  składał  interpelację  nt.  przystanku  na  żądanie  w

Pyszczynie  na  parkingu  przy  kościele  dla  dzieci  wysiadających,  do  dzisiaj  go  nie  ma.  Radny
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poprosił o interwencję w tej sprawie.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  sprawdzimy co się  z  tym dzieje.  Inicjatywa jest

ciekawa i ma służyć mieszkańcom.

Radny Waldemar Ganczarek powiedział  nt.  akcji  utylizacji  chryzantem,  w Krukowie  jest  ich

około 80, gdzie je wywieźć?

Burmistrz  Leszek  Michalak zaproponował,  aby  się  umówić  po  odbiór  i  wywieźć,  mamy

obsługujące nas firmy, więc spróbujemy coś z tym zrobić.

Radny Tadeusz Pudlik  zwrócił się z prośbą, aby zagospodarować rondo w Żarowie koło byłego

ŻOK-u, aby ten różowy plac w środku obsadzić jakimś klombem. Spotkał się już parę razy z takim

przypadkiem, że autobusy wyjeżdżające z dworca jadą od razu na lewo w stronę poczty.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  ta  sugestia  zostanie  przekazana  projektantom

drogowym, tu należy zachować wszelkie zasady w ruchu drogowym i zasady budowania tego typu

obiektów.

Radny Norbert  Gałązka powiedział  nt.  otwierania  boiska  Orlik  dla  grup  zorganizowanych  w

okresie obostrzeń sanitarnych.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady poprosił  przewodniczących  stałych  komisji  Rady  o  przygotowanie
Sprawozdania z prac komisji do 30.01.2021r.

2. Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie planów pracy komisji na 2021 rok.

3. Przewodniczący Rady  powiedział,  że do Rady przyszło wiele życzeń bożonarodzeniowych i

noworocznych, życzenia również zostały wysłane od Rady i Burmistrza.

4.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  w  związku  z  pismem  odnośnie  dochówku,  są

przygotowane  stanowiska  i  radcy  prawnego  i  odpowiedź  Burmistrza  na  zadane  pytania.  Pismo

skierował do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu zajęcia stanowiska, aby można było dać

odpowiedź  mieszkańcowi.  Ustalą  po  sesji  konkretną  datę  i  godzinę,  i  poinformuje  radnych  o

posiedzeniu komisji.

Radny Tadeusz  Pudlik  powiedział,  że  jest  to  temat  drażliwy,  wiemy że  wielu  ludzi  chce  taki

pochówek zrobić, są też gminy, które te urny wkładają do grobu, może by do nich wystąpić na jakiej

podstawie oni ten dochówek robią?

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  dlatego  nie  che  podejmować  sam  takich  decyzji  i

odpowiedzieć mieszkańcowi, który zwrócił się do nas z takim zapytaniem, tylko żeby komisja zajęła

się tematem i wypracowała stanowisko.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że przepisy są tu jednoznaczne, jeżeli gminy wyrażają na to

zgodę tzn. że łamią ustawę. Jeżeli gminy zatrudniają do zarządzania cmentarzami spółki, a mogą to

zrobić,  to  te  spółki  na  własną  odpowiedzialność  wyrażają  na  to  zgodę,  ale  i  tak  dalej  jest  to
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niezgodne z ustawą. Kwestia dyskusyjna polega na tym, czy burmistrz ma działać nie zgodnie z

ustawą,  czy  zgodnie  z  ustawą.  Ustawa  to  jest  rok  1950  i  w  zasadzie  ona  w  ogóle  nie  jest

dostosowana do obecnych warunków, czyli do powszechnego chowania w urnach i jest to logiczne,

bo po co mają rozrastać się cmentarze, skoro można by włożyć urnę do nagrobka. Ale przepis jest

taki, jaki jest i to jest kwestia decyzji tylko takiej czy burmistrz ma działać niezgodnie  z prawem,

czy w granicach prawa.

Radny  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  że  nie  jest  za  tym,  aby  burmistrz  łamał  prawo,  ale  jest

członkiem komisji skarg, wniosków i petycji i jak mają się pochylić nad tym tematem, to najlepiej

już wiedzieć jak inne gminy działają.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik powiedziała,  że  przepisy  są  jasno  określone,  jeżeli  byłaby  taka

możliwość,  że  interpretacja  prawa  byłaby  różna,  to  chociażby  opinia  Sanepidu  byłaby  tutaj

jednoznaczna. Natomiast tutaj żadna instytucja do której się zwracaliśmy nie wypowiedziała się, że

jest jakiś myk. Jeżeli burmistrz wyraziłby na to zgodę, to mogłaby przyjść jakaś kontrola np. NIK i

burmistrzowi zarzuciła. Jeżeli chodzi o zmianę ustawy, to jest wniosek do Sejmu, a nie do nas. My

musimy przestrzegać prawa jakie jest. 

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że my, jako komisja możemy wystosować wniosek do Sejmu,

aby się tym tematem zajęli, bo takie prawo mamy.

Przewodniczący Rady powiedział,  że  jest  konkretny  przypadek,  w dniu  wczorajszym spłynęły

wszystkie  pisma,  komisja  się  spotka,  ten  przypadek opiszemy,  przedstawimy nasze  stanowisko,

natomiast  możemy  wspólnie  na  komisji  wymyślić  różne  sposoby,  które  ewentualnie  mogłyby

problem rozwiązać.

Radny Robert Kaśków powiedział, że rzeczywiście jest to już trzecia sprawa, mieszkańcy zwracali

się w tej sprawie, tego będzie coraz więcej. Zgodził się z Sekretarz i Burmistrzem, że prawo jest

jakie jest, ale je respektujemy. Nie mówię, że musimy iść takim tropem, jak inne gminy, ale jakiś

sposób musimy znaleźć. Warto się spotkać i zastanowić nad tym faktem, co zrobić aby rozwiązać

ten problem, albo złagodzić efekt.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że rozwiązaniem było by też to, żeby wypowiedział się sąd

administracyjny i mielibyśmy z tym temacie orzeczenie.

Burmistrz  Leszek Michalak zwrócił  uwagę na  moment  przekazania  zarządu w naszej  gminie.

Bardzo szybko doszło do skarg zakładów pogrzebowych, że są źle traktowane przez zakład, który

wygrał, że są niedopuszczane do pochuwków. Wtedy była jednoznaczna decyzja, że wracamy do

bezpośredniego zarządu.

Radny Waldemar Ganczarek powiedział, aby wystosować pismo lub porozmawiać z Posłem lub z

Posłami. Wtedy mogłoby być wsparcie w Sejmie. Złożyć u Posła interpelację, żeby zajęli się tym w

Sejmie.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada

2020 r.

Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż protokół był udostępniony do wglądu w Urzędzie

Miejskim 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

XXIV/2020 z sesji  Rady Miejskiej  w Żarowie  z  dnia 19 listopada 2020r.  został  przyjęty przez

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

protokołu.

Załącznik nr 40

Ad VII. Zakończenie obrad XXV 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 29 grudnia 2020 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam XXV Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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

17


