
Protokół Nr XXVI/2021

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 28 stycznia 2021 roku

Rozpoczęcie: godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:25

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę: „Otwieram XXVI 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 15 radnych, co

stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

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

Sikora, Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz oraz Prezes Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Grzegorz Osiecki.

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 2021 rok. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo omówiony  na  wspólnym posiedzeniu  stałych  komisji  Rady w dniu  25.01.2021r.  i

zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  w  trakcie   omawiania  tego  projektu  uchwały  na

komisji, było poruszone m.in. zagadnienie związane z realizacją dodatkowych zadań przy budowie

chodnika  wraz  z  kanalizacją  deszczową na  ulicy  Słowiańskiej.  W dniu  dzisiejszym odbyła  się

1



kolejna rada budowy, na której ostatecznie ustalono, że jutro Zakład Gazowniczy ma przystąpić do

wymiany swoich rur po to,  żeby nie  wracać na ulicę Słowiańską z kolejnymi robotami.  Około

miesiąca czasu będą trwały te prace gazownicze. Jest to duże utrudnienie na pewno dla wszystkich

mieszkańców, ale lepiej jest zrobić już na gotowo, później chodnik, ścieżkę rowerową, krawężniki i

nie wracać do infrastruktury, która jest pod jezdnią. 

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

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok została przyjęta. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Przedmiotowa uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  gminy Żarów na 2021 rok

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Uchwała nr XXVI/195/2021

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

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo omówiony  na  wspólnym posiedzeniu  stałych  komisji  Rady w dniu  25.01.2021r.  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 15 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
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Uchwała nr XXVI/196/2021

Pkt 3. zmiany Uchwały nr XXV/191/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020r. w

sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2021-

2025. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo omówiony  na  wspólnym posiedzeniu  stałych  komisji  Rady w dniu  25.01.2021r.  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.

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały.  W wyniku  głosowania  przy  15  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”

uchwała  w sprawie  zmiany  Uchwały  nr  XXV/191/2020  Rady  Miejskiej  w Żarowie  z  dnia  29

grudnia  2020r.  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy

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

protokołu.

Załącznik nr 10

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/191/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia  29  grudnia  2020r.  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych

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

Załącznik nr 11

Uchwała nr XXVI/197/2021

Pkt  4. wniesienia  majątku  trwałego w formie  aportu  do Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji  w

Żarowie  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady w dniu 25.01.2021r.

Burmistrz  Leszek  Michalak  poinformował,  że  przy  tym projekcie  uchwały  dwa  tematy  były

poruszone w trakcie komisji łączonych. Radny Tadeusz Pudlik pytał o tryb uzgodnienia z radcą

prawnym.  To  był  tryb  elektroniczny.  Oczywiście  radca  prawny  zaopiniował  pozytywnie  i  na

egzemplarzu posiadamy tę parafkę radcy prawnego odnośnie projektu uchwały. I również pytaliście

państwo,  jaka  jest  jeszcze  skala,  jak  dużo  instalacji  nieprzekazanych  jest  jeszcze  do  Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji w naszej gminie. Nie przekazanych jeszcze tą uchwałą instalacji, są to

kanalizacje wybudowane w latach od 2015 do 2020 roku. Jest to łącznie około 44,5 wybudowanych
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sieci kanalizacyjnych. Do tego też są sieci wodociągowe o łącznej długości ponad 7 km. W budowie

mamy sieci w Mrowinach, przy ulicy Słowiańskiej w Żarowie, przy ulicy Ceramicznej w Żarowie,

przy ulicy Rzemieślniczej w Żarowie i w Wierzbnej. Czyli to są te, które jeszcze w tej chwili są

nierozliczone.  Co  do  wartości,  to  są  na  etapie  wprowadzania  do  majątku  gminy.  I  tak,  jak

rozmawialiśmy na komisjach wspólnych będziemy państwu proponowali przekazanie do Zakładu

Wodociągów  kolejne  odcinki  sieci,  tak  jak  one  będą  wychodziły  poza  ten  okres  pięcioletniej

trwałości projektu, w ramach którego są realizowane.  

Przewodniczący Rady przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały i powiedział, że na komisji

wspólnej były zauważone błędy literowe. Dlatego też przekazał tabelkę w formie autopoprawki.

Poprosił,  aby zwrócić uwagę,  że w stosunku do tego projektu,  który był  omawiany na komisji

łączonej w kolumnie szóstej była wpisana wartość sieci. W tej chwili jest wpisana wartość zbywcza

sieci. W kolumnie kolejnej, czyli w kolumnie siódmej było wpisane data zakupu. Obecnie jest data

przyjęcia na stan. W wierszu trzecim przy wartości zbywczej sieci nie było podanej kwoty. W tej

chwili widnieje kwota 569 174 gr, 90 gr. I w pkt 11, w wersji omawianej, którą mieliśmy było 26

689 59 56 gr obecnie 36 689,56 gr i suma jest po zliczeniu obecnie wpisana 2 477 391 i 37 gr. 

Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Następnie Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania przedmiotowej autopoprawki. W wyniku

głosowania  przy  15  głosach „za”,  0  „przeciw” i  0  „wstrzymujących się”  autopoprawka została

przyjęta.  Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

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

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

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  15  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”

uchwała  w  sprawie wniesienia  majątku  trwałego  w  formie  aportu  do  Zakładu  Wodociągów  i

Kanalizacji  w  Żarowie  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością, została  przyjęta.  Głosowanie

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  wniesienia  majątku  trwałego  w  formie  aportu  do  Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Uchwała nr XXVI/198/2021
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Pkt 5. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział,  że w uzupełnieniu informacji  przekazanych w trakcie

komisji  i  pytań,  które  były  przez  radnych  zadawane,  m.in.  było  pytanie  związane  z  wykupem

mieszkań.  Ile  rodzin  jest  w trakcie  wykupu?  Zgodnie  z  informacją  od  pracownika  są  to  dwie

rodziny.  Przy  czym ważne  jest  tutaj  to  uzupełnienie,  że  dotychczas  stara  uchwała  Rady działa

formalnie jeszcze do końca stycznia. Jeszcze przez jutrzejszy dzień jest możliwość przystąpienia do

wykupu za 5% własności lokalu. Natomiast od 1 lutego pod rządami nowej uchwały Rady Miejskiej

ten wykup będzie mógł nastąpić za 50% wartości lokalu. W przypadku, kiedy będzie to ostatni lokal

w budynku, za 40% wartości lokalu. Jeśli chodzi o ilość przydziałów od 21 kwietnia 2019 roku jest

to 19 przydziałów plus do tego 2 umowy, które zostały nowo zawarte w związku z wygaśnięciem

umowy z uwagi na śmierć dotychczasowego lokatora, który nie jest bezpośrednim wstępnym w

danej rodzinie. 

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

szczegółowo omówiony  na  wspólnym posiedzeniu  stałych  komisji  Rady w dniu  25.01.2021r.  i

zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, w którym roku ustawa została przyjęta?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w 2018 roku, a weszła w życie w 2019 roku.

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

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  15  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”

uchwała  w sprawie zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w skład  mieszkaniowego zasobu

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

Załącznik nr 18

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Uchwała nr XXVI/199/2021

Ad. IV. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady  przypomniał, że statut określa w § 59 ust. 1, iż Przewodniczący komisji

składają na sesji sprawozdanie z pracy za rok poprzedni do końca stycznia. W związku z tym to też

czynimy i zapytał radnych, czy chcą w tej chwili, aby te sprawozdania przedstawić, odczytać, czy

przedstawić te wszystkie sprawozdania w formie elektronicznej na stronie internetowej? 
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Przewodniczący obrad dopowiedział, że przyniósł na sesję skserowane sprawozdania po to, żeby

Przewodniczący komisji mogli je przedstawić, odczytać. Natomiast, jeżeli radni uważają, żeby to

wrzucić na stronę internetową, to też tak uczyni. 

Ad. V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

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

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

protokołu.

      Załącznik Nr 20

Burmistrz Leszek Michalak w uzupełnieniu do sprawozdania przekazał ważną informację, w jaki

sposób realizujemy, jako gmina nałożony przez nasz obowiązek dowozu do punktu szczepień w

Żarowie.  Burmistrz  przypomniał,  że  gminy mają  obowiązek zorganizowania dowozu do punktu

szczepień osób, które nie są w stanie się dostać. Chodzi tu o osoby starsze, osoby niepełnosprawne

w przypadku osób na wózku jest to dostosowany pojazd, w przypadku pozostałych osób, które nie

mogą się dostać, bo to są wyjątkowe sytuacje, jest Ochotnicza Straż Pożarna, która przewozi swoim

samochodem. W ten sposób jest realizowany przewóz na terenie całego kraju, to nie jest tylko w

Żarowie. Jeżeli chodzi o ilość zgłoszeń, które do tej pory mieliśmy, było to 5 zgłoszeń, w tym 2

osoby starsze powyżej osiemdziesiątego roku życia z Siedlimowic, 3 osoby z Żarowa, w tym 1

osoba  na  wózku.  Te  zgłoszenia  są  realizowane,  pozostałe  wg  harmonogramu  szczepień.

Proponowaliśmy na spotkaniu z panią prezes spółki Medicus takie rozwiązanie, żeby spróbować

zorganizować punkty szczepień w poszczególnych miejscowościach,  ale  z uwagi na to,  że ilość

szczepionek  dostarczanych  do  punktów  szczepień  jest  symboliczna,  jest  to  ciągle  jeszcze

technicznie niewykonalne zorganizowanie dla większej grupy. Przy tej ilości łatwiej jest nam tych

parę osób dowieźć, niż próbować organizować coś takiego. Byłoby to zupełnie niezasadne. 

Radny Waldemar Ganczarek  dopowiedział, że gdyby była taka potrzeba, to jest możliwość, że

będą strażacy dowozić inne osoby też, które by się teraz zgłosiły. 

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  że te osoby, które nie mają możliwości dojazdu. To

trzeba pamiętać, że są to osoby, które nie są w stanie same wsiąść do autokaru i dojechać. To nie jest

taksówka dla jadących na szczepienia, tylko uzasadnione przypadki. Było np. takie pytanie z jednej

miejscowości, czy nasi strażacy dowiozą do Wałbrzycha. Tu jest bardzo wyraźnie sprecyzowane: do

najbliższego punktu szczepień. Tym najbliższym punktem szczepień jest przychodnia Medicus w

Żarowie. 

Radny  Waldemar  Ganczarek powiedział,  że  w  samym  Bukowie  mamy  36  osób  powyżej

osiemdziesiątego roku życia. Też nie wszyscy będą pewnie mogli dojechać. 

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  na  pewno  muszą  to  zgłaszać  do  Gminnego

koordynatora  i  w  zależności  od  tego,  czy  jest  to  zasadne,  czy  nie  będziemy  wysyłali  wtedy

samochody. 
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Radny Mieczysław Myrta zapytał, kto jest koordynatorem?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że koordynatorem jest pan Michał Domański.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, że skoro jest tutaj punkt szczepień. Dodzwonił się do Świebodzic i

tam ma termin dopiero na 1 marca. Będzie musiał tam dojechać. Jeżeli jest szczepienie w Żarowie,

to dlaczego ludzie o tym nie wiedzą? 

Radny Mariusz Borowiec odpowiedział,że tylko w jednym punkcie można się zapisać.

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że tam, gdzie się osoba zapisała, tam po prostu będzie

szybciej, bo też zapisała swjego tatę do Wałbrzycha, ponieważ nie było możliwości w Żarowie. To

jest  tak,  że  30  szczepionek  jest  na  tydzień.  I  teraz  jest  jeszcze  kwestia  tego,  że  osoby,  które

zaszczepią się pierwszą dawką, czy będzie ta druga dawka. I tak naprawdę ośrodki zdrowia w tej

chwili też nie wiedzą, bo pani prezes nie wiedziała, czy ona dostanie tyle ile zamówiła, czy będzie

tych szczepionek mniej. Zgodnie z ewidencją ludności mamy 500 osób w gminie Żarów, które są po

osiemdziesiątym roku życia. Więc proszę sobie zobaczyć skalę. 30 szczepionek na tydzień i 500

osób.  Niekoniecznie  każdy będzie  chciał  się  zaszczepić.  To niestety  jest  tak,  że  to  jest  bardzo,

bardzo  długi  okres.  Natomiast  jeszcze,  żeby  też  wyjaśnić  kwestie,  co  Pan  Radny  Ganczarek

powiedział, że 30 osób jest w miejscowości. Nasza przychodnia Medicus nie ma punktu mobilnego

szczepień. To nie jest tak, że jak się zbierze więcej osób, to pani doktor przyjedzie z pielęgniarką i

zaszczepi, dlatego że musiałaby mieć mobilny punkt szczepień. Wtedy oczywiście są wymogi typu

tlen, typu zestaw antywstrząsowy, i tak dalej, bo te procedury są troszkę inne. Nawet, jeśli byłoby

więcej tych osób, to nie będzie takiej możliwości, bo taki punkt szczepień mobilny musiałby być

zgłoszony, a w Medikusie jest stacjonarny. Więc to będzie trwało.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że  rozumie,  że to  będzie trwało,  tylko po co tam na górze

mówią, że będą i mobilne punkty szczepień, i wszelkie punkty szczepień, i będzie szczepionek na

tyle, że na pewno wszyscy się zaszczepią ci, którzy oczywiście będą chcieli.

Radny Mieczysław Myrta powiedział, że spotkał się z sąsiadem, który powiedział, że na przyszły

tydzień musi jechać aż do Kłodzka, żeby się zaszczepić. 

Radny  Mariusz  Borowiec powiedział,  że  każda  osoba  indywidualnie  się  zapisuje.

Najprawdopodobniej tam był najszybszy termin, dlatego się zapisał. 

Radny Mieczysław Myrta powiedział, że rozliczane są wnioski o dofinansowanie wymiany źródeł

ciepła, gminny program. Radny zapytał, czy jest zainteresowanie tym programem, jakie są kwoty,

jak to wygląda? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeśli chodzi o nasze gminne programy wspierania

mieszkańców,  to  mamy  różne  programy,  ale  w  zakresie  wymiany  źródeł  ciepła,  na  bieżąco

przyjmujemy  zgłoszenia  wszystkich  chętnych.  Następuje  podpisywanie  umów  i  wypłacanie  na

podstawie faktur zainteresowanym mieszkańcom, którzy przeprowadzili taką inwestycję u siebie.

Wnioskowaliśmy do państwa o przyjęcie kwoty dodatkowej po to, żeby móc zrealizować wszystkie
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zgłoszone wnioski.

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora dopowiedział,  że  Program  cieszy  się  dosyć  sporym

zainteresowaniem. Na bieżąco są przyjmowane wnioski. Na chwilę obecną jeszcze mamy środków

na  tyle,  żeby  obsłużyć  wszystkie  wnioski,  które  zostały  złożone,  jeżeli  są  oczywiście  złożone

poprawnie.  Jeśli  środków brakuje  zwracamy się  do państwa z  prośbą o  zwiększenie  puli,  żeby

wszystkich mieszkańców, którzy złożyli wnioski zaspokoić finansowo w tym zakresie. 

Radny  Bartosz  Żurek  powiedzieć,  że  jeśli  chodzi  o  ten  program,  to  naprawdę  działa  bardzo

sprawnie. Wnioski są przyjmowane sprawnie. Tak samo sprawnie są wypłacane pieniądze tak, że jak

najbardziej zachęcam mieszkańców, bo warto. 

Radna Zuzanna Urbanik zapytała o wydanie opinii w sprawie zezwoleń na wytwarzanie odpadów

niebezpiecznych dla firm Electrolux i TP Refleks. Na czym ta zgoda miałby polegać?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  odpadem  niebezpiecznym  jest  np.  mleczko  do

obróbki  metalu,  które  jest  chłodziwem.  To  są  tego  typu  rzeczy.  One  muszą  być  prawidłowo

utylizowane i tego dotyczą decyzje. 

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zarządzenie  w  sprawie  powierzenia  obowiązków  dyrektora

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów imieniem księdza Jana Twardowskiego. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że do czasu wyłonienia z konkursu dyrektora zostały te

obowiązki ponownie powierzone dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Dlaczego w ten

sposób mówię?  Ponieważ otrzymaliśmy negatywne opinie  co  do  połączenia  obydwu jednostek.

Musieliśmy przystąpić do procedury konkursowej.  Pan dyrektor Gminnego Centrum pełni  w tej

chwili  obowiązki  w  dalszym  ciągu  dyrektora.  Zobaczymy,  czy  ktoś  się  zgłosi,  czy  zostanie

rozstrzygnięty konkurs. 

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zarządzenie  w  sprawie  nieodpłatnego  przekazania  nakładów

inwestycyjnych na rzecz powiatu świdnickiego. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że co roku w oparciu o fundusze sołeckie realizowane

są budowy chodników w poszczególnych naszych miejscowościach przy drogach powiatowych i to

są te chodniki przy drogach powiatowych. W roku ubiegłym realizowaliśmy na kwotę ponad 77 000

zł  budowę  chodników  w  miejscowościach  Buków,  Imbramowice  i  Pożarzysko  przy  drogach

powiatowych. Oprócz tego są oczywiście budowy chodników przy drogach gminnych, ale tych nie

przekazujemy, bo jesteśmy właścicielem dróg. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zarządzenie w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w urzędzie

miejskim w Żarowie. Mieszkańcy czasami się skarżyli, że przychodzą na dół tam kasjerka jest w

kasie, a pieniędzy nie przyjmuje. Byli tacy troszkę zawiedzeni. 

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  nam obsługę  gminy  sprawuje  bank,  więc  wpłat

można dokonywać poprzez pocztę, można poprzez bank obsługujący. Natomiast pogotowie kasowe

to jest niezbędna kwota, która musi być w dyspozycji na nagłe przypadki. W naszym przypadku  jest
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to 3 000 zł. 

Skarbnik Renata Dawlewicz dopowiedziała, że Gminę obsługuje obecnie PKO Bank Polski, ale

tylko do 14 lutego jest umowa wydłużona. Na czas zorganizowania tych spraw obsługi bankowej

przez  Santander  Bank.  Od  15  lutego  przechodzimy  do  Santander  Bank  Polska  i  od  15  lutego

będziemy mieć też otwarte konta w tym banku. Natomiast jeszcze konta podstawowe dochodów

budżetu  gminy,  na  które  będzie  można  wpłacać  równolegle  będą  jeszcze  otwarte  w  banku

dotychczasowym, czyli PKO Banku Polskim, gdzie też będzie można dokonywać wpłat do czasu

sfinansowania umowy z Santander Bank. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy Santander Bank ma punkt lub filie w Żarowie?

Przewodniczący Rady odpowiedział, że tak, to jest były Zachodni.

Radny Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zarządzenie  w sprawie  przekazania  kierownikom podległych

jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań. Jakich zobowiązań? Pieniężnych?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że radni podejmowali uchwałę 29 grudnia w sprawie

przyjęcia  wieloletniej  prognozy  finansowej  gminy  Żarów na  lata  2021-2036,  tam było  jedno  z

upoważnień dla burmistrza miasta do tego, żeby przekazać kierownikom jednostek organizacyjnych

uprawnienia  do  zaciągania  zobowiązań  z  tzw.  umów  na  ciągłość,  na  dotyczące  zaciągania

zobowiązań  na  rok  2021  i  na  podstawie  uchwały  Rady  Miejskiej  z  grudnia  tamtego  roku  te

uprawnienia Zarządzeniem Burmistrza, Burmistrz przekazuje naszym jednostkom organizacyjnym,

czyli Szkole Podstawowej w Żarowie, Imbramowicach i Mrowinach oraz Bajkowemu Przedszkolu,

Żłobkowi Miejskiemu, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie. 

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

kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. VI.  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 i radna Barbara Zatoń.

Radny  Mieczysław  Myrta  powiedział,  że  na  poprzedniej  sesji  mówił,  aby  wystąpić  do  Wód

Polskich, aby przedłużyć konserwację cieku wodnego Potoku Jabłoniec na miejscowość Kalno i

Gołoszyce. Radny zapytał, czy gmina wystąpiła do Wód Polskich? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że pełną informację przygotujemy.

Radna  Joanna  Kaczorowska  zapytała  odnośnie  przejęcia  do  zasobów  gminy  drogi  w

Imbramowicach po PKP, czy coś wiadomo w tej sprawie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że  pełną informację przygotujemy. PKP deklarowało,

że po zakończeniu prac związanych z modernizacją peronów, czy modernizacją obiektu peronowego

określi obszar drogi, który będzie nam przekazywać. 

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o światłowód, czy gmina mogłaby się dowiedzieć, czy  wieś
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Pożarzysko będzie objęta tym światłowodem, bo na wykazie jest  pominięta? Radna poprosiła o

szersze informacje na temat światłowodu w gminie i aby mieszkańców poinformować o tym na

stronie internetowej Gminy oraz aby dotarła ta informacja do radnych.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że informację,  którą  otrzymamy  udostępnimy.

Burmistrz dopowiedział,  że ten program, to jest  ogólnopolski program doprowadzenia przyłączy

internetowych, światłowodowych do wszystkich szkół na terenie całego kraju. To jest tak najkrócej.

Natomiast co do przebiegu, to te informacje, które uzyskamy na pewno udostępnimy. 

Radna Joanna Kaczorowska zapytała  o  maszt  w Imbramowicach,  czy  ten  maszt  mógłby być

wykorzystany dla innych operatorów, którzy mogliby rozwiesić swoje anteny?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że informację przekażemy, jak będziemy ją mieć.

Radny Norbert Gałązka poprosił o informacje dotyczące światłowodu. Radny powiedział odnośnie

progów zwalniających, że w naszej gminie przepisy nie pozwalają na usytuowanie takich progów i

tak tłumaczą to urzędnicy w Powiecie. Radny pyta dlaczego i prosi o odpowiedź w tym zakresie?

Radny poprosił, aby zwrócić się do Powiatu z konkretnym zapytaniem nt. progów wyspowych.

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że zwrócimy się z konkretnym zapytaniem do

Powiatu, dlaczego tak jest.   

Radna Zuzanna Urbanik złożyła  pismo w imieniu  mieszkańców. Radna poprosiła,  aby na  ul.

Orderu  Uśmiechu  w Wierzbnej  przekazać  kruszywo.  Radna poprosiła,  aby pomóc w wymianie

skrzynek  pocztowych  na  ul.  Ogrodowej  w Wierzbnej.  Radna zwróciła  się  z  prośbą,  aby na  ul.

Sportowej w Wierzbnej umieścić tabliczkę z nazwą ulicy.

Radny Bartosz Żurek zapytał, czy udało już się coś ustalić z PKP w sprawie naszego przejścia

podziemnego?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  w  październiku  ubiegłego  roku  pan  prezes

Wodociągów, czy nasz zakład Wodociągów wydał warunki podłączenia. Podłączenia pompy, która

wypompowuje  z  tego  przejścia  podziemnego  wodę  do kanalizacji  naszej  miejskiej.  Jest  pompa

zanurzeniowa, ona pompuje do studzienki chłonnej. Z tej studzienki chłonnej, przy nasyceniu wodą,

woda z powrotem wraca przez ścianę do przejścia podziemnego. Ta pompa pompuje z powrotem do

tej studzienki i tak to krąży. Te wydane warunki są na realizację przy bardzo bliskiej odległości

studzienki, najbliższej studzienki gminnej od przejścia PKP. Próbowałem ustalić termin, kiedy PKP

będzie chciało to robić, bo kwota, którą podało PKP nie jest wysoka. Tak, że tam nie ma problemu,

że  to  jest  jakiś  duży koszt.  Czekam na  odpowiedź,  bo  też  rozmawialiśmy o tym na  komisjach

wspólnych. Dzisiaj rozmawiałem nawet z panią dyrektor PKP. Obiecała, że sprawdzi to wszystko,

co będzie w stanie. Bo też trzeba pamiętać, tam są różne spółki, ale że posprawdza te rzeczy i da mi

znać. Jak tylko będę miał informacje oczywiście przekażemy państwu. 

Radny Bartosz Żurek poprosił o pilne i intensywne naciskanie PKP, bo jednak jest to dla naszych

mieszkańców bardzo uciążliwe. Problem utrzymuje się już od dłuższego czasu. Aktualnie nie ma
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nawet bezpiecznego dojścia na na peron.

Prezes ZWiK Grzegorz Osiecki powiedział, że w dniu wczorajszym rozmawiał z PKP. Więc do 15

marca mają wykonać tymczasowy tzw. bajpas, czyli to, o czym mówi burmistrz. Ten przewód, który

do tej pory pompy tłoczą wodę do rowu będzie przedłużony do naszej studzienki kanalizacyjnej. I

przez okres 1,5 miesiąca oni sprawdzą czy to będzie wydajne, czy będzie sens tworzenia tego po

prostu na stałe. Mają robić, obiecali, że będą wchodzić w przyszłym tygodniu. Wiem, że tam się

brygada niestety troszeczkę rozsypała z uwagi na koronawirusa. Niemniej jednak naczelnik obiecał,

że w przyszłym tygodniu powinni wchodzić. 

Radny  Tadeusz  Pudlik  odczytał  interpelację  pani  Moniki  Wielichowskiej  Poseł  na  Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej. Radny powiedział, że jeżeli my prosimy o parę złotych o dofinansowanie

budynku, który naprawdę jest świetnym budynkiem, który jest w centrum miasta, który można by

naprawdę zaadoptować na potrzeby urzędu miasta  i  tych parę groszy nam się  nie  daje.  Jeszcze

oprócz tego lekceważy nas się, bo jeżeli poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie otrzymuje

odpowiedzi,  to  jest  lekceważenie  nie  tylko  Pani  Poseł,  ale  mieszkańców miasta  Żarowa,  którzy

niestety różnie głosowali.  Po drugie w ustawie o samorządzie gminnym  jest  zapis o nadawaniu

tytułu Honorowego obywatela miasta.  Będzie olimpiada. Możemy mieć medalistę olimpijskiego,

który jest odznaczony złotym dębem. A co będzie jak zdobędzie ten medal, co my mu zaoferujemy?

Mamy świetnego szachistę.  Mamy kierowcę rajdowego.  Przecież to  są  ludzie,  którzy naprawdę

zasługują  na  to,  żeby  być  honorowymi  obywatelami  miasta  Żarowa.  Ja  nie  mówię,  żeby  to

odznaczenie było, czy ten tytuł był tak rozpropagowany jak odznaczenie Złotego Dęba, które w

zasadzie nie ma żadnego znaczenia oprócz tego, że człowiek go dostał, pocieszył się chwilę. Ale

tutaj  ja  myślę,  że  my,  Panie  Przewodniczący  powinniśmy  zwołać  komisję.  I  w  trybie  takim

spokojnym 3 osoby + 1, 2 z urzędu ustalić regulamin przyznawania tytułu Honorowego Obywatela

Miasta Żarowa, żebyśmy my, jak przyjdzie taka dla nas szczęśliwa chwila,  szczęśliwy moment,

żebyśmy my już to mieli. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że każdy radny może złożyć wniosek, jeżeli pan radny składa

taki  wniosek o zwołanie komisji,  żeby się  tym tematem zająć,  ja  nie  widzę naprawdę żadnego

problemu. Proszę powiedzieć, że jest to pana wniosek o zwołanie komisji w tym przypadku oświaty

i w tym momencie oczywiście spotykamy się. Rozstrzygniemy to, o czym w tej chwili pan mówi.

Natomiast uważam też, że jeżeli byłby rzeczywiście człowiek, o którym pan mówi, bo wskazuje pan

w tej chwili jedną osobę, to żaden problem jest, żeby zwołać komisję zaraz po osiągnięciu takiego

sukcesu i przyjąć uchwałę o odznaczenie dla obywatela Miasta Żarów. Więc to chyba nie są jakieś

większe problemy. Jestem zawsze otwarty.  Spotkajmy się.  Porozmawiajmy, przedłożymy projekt

uchwały i nie ma tutaj chyba najmniejszego problemu. 

Radny Tadeusz Pudlik  powiedział,  że to trzeba zrobić już teraz jak przyjdzie sukces, żebyśmy

mieli na stole to wszystko, co jest. 
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Przewodniczący Rady odpowiedział, że wypowiedział dwie możliwości, więc jeżeli pierwsza pana 

bardziej satysfakcjonuje, to zróbmy to w ten sposób, że składa pan wniosek. Powołujemy komisję, 

jesteśmy, pracujemy. 

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że składa taki wniosek. Radny zapytał, czy mamy regulamin w

statucie o działaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Ta komisja została powołana na początku

tej kadencji, w związku z tym, czy my w statucie mamy taki zapis?

Przewodniczący Rady odpowiedział, że w statucie jest zapis. Statut jest z 2019 roku.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy Młodzieżowa Rada Miejska ma rację bytu u nas w gminie czy

nie? Bo z tego co wie,  to już 5 lat  albo 6 nie działa,  a zapis jest,  że powinna.  Kadencja Rady

Młodzieżowej jest dwuletnia. Czy coś w tym temacie robimy? 

Radny Bartosz Żurek powiedział,  że już w tamtym roku podjęliśmy kroki,  żeby Młodzieżową

Radę utworzyć na nowo, jednak z powodu pandemii zostało wszystko wstrzymane, ponieważ dzieci

w tym momencie nie chodzą do szkół. Nie ma możliwości zorganizowania wyborów. Tak, że my

tutaj razem z panią Iwoną temat podjęliśmy i czekamy, aż sytuacja w szkołach się unormuje. 

Radny Tadeusz Pudlik zawnioskował o podniesienie wynagrodzenia Panu Burmistrzowi, ponieważ

ostatnia, obniżka pensji Pana Burmistrza była rozporządzeniem Rady Ministrów, a mimo wszystko

ustawa jest aktem prawnym wyższego rzędu, jak rozporządzenie Rady Ministrów. My, jako rada

mamy prawo podnieść Panu Burmistrzowi pensję, która wynosi tyle, ile wynosiła pensja zasadnicza

Pani burmistrz Gruntkowskiej w 2004 roku. Czyli przez 17 lat Pan Burmistrz ma taką samą pensję,

jak w 2004 roku miała pani burmistrz Gruntkowska. Proszę zobaczyć, ile przez te lata było inflacji.

Pan  Burmistrz  wykonuje  zadanie  swoje  jako  szef  gminy  bardzo  dobrze.  Co  roku  dostaje

absolutorium. Ta podwyżka musi przejść przez wojewodę, jeżeli  pan wojewoda nam tą uchwałę

uchyli, to wtedy będziemy wiedzieli na jakiej podstawie prawnej on to zrobił. Nie może być tak,

żeby na górze ktoś tam decydował o tym czy Pan Burmistrz zasługuje na to, czy nie zasługuje. To

my pracując z Panem Burmistrzem przez rok, dwa, pięć, dziesięć lat wiemy czy pan burmistrz się

nadaje do tego, żeby dostał podwyżkę, czy się nie nadaje i to my decydujemy, bo to z pieniędzy

gminy są płacone pensje Pana Burmistrza.

Przewodniczący  Rady powiedział  bardzo  dobrze,  że  ten  głos  jest  zabrany.  Natomiast  trzeba

pamiętać  też,  że  regulacje  płacowe  są  w  rozporządzeniu  o  wynagrodzeniach  pracowników

samorządowych. Na podstawie tego rozporządzenia ustaliliśmy wynagrodzenie Panu Burmistrzowi.

Natomiast, jeżeli radny ma jakieś sugestie, pomysł, to również spotkajmy się w komisji budżetu i

wtedy możemy podyskutować. 

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że Rada Gminy ma wyłączną kompetencję do ustalania

wynagrodzenia burmistrza to oznacza, że nikt więcej, tylko rada musi to zrobić uchwałą rady. Nie

mogę tego zrobić ja, mimo że sprawuje z zakresu prawa pracy pewne czynności. Nie może tego

zrobić wojewoda, nie może tego robić nikt inny. Natomiast to, że to ustawa o samorządzie gminy
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taką kompetencję radzie daje, to ustawa daje radzie kompetencji z zakresu wielu rzeczy. Burmistrz

miasta  Żarów ma  ustalone  wynagrodzenie  zgodnie  zobowiązującymi  przepisami  obecnie.  Czyli

zgodnie z ustawą o wynagradzaniu pracowników samorządowych i z rozporządzeniem, które w ślad

za  tym  jest  aktem  wykonawczym  do  tej  ustawy.  Jeżeli  państwo  podejmiecie  uchwałę  o

wynagrodzeniu  burmistrza  w  innej  formie  niż  jest  obecnie,  to  będzie  ona  podjęta  z  rażącym

naruszeniem prawa i to jakby jest sprawa oczywista, że nie możecie państwo ponad ustalone pułapy

w rozporządzeniu zmienić. Obecnie nie ma takiej możliwości. Ponieważ jest rozporządzenie, które

to reguluje na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. Jeżeli podejmiemy taką uchwałę,

to będzie oznaczało, że nie mamy wiedzy podstawowej, prawnej. Nie ma, nie możemy podejmować

uchwały wiedząc, że ona będzie podjęta z rażącym naruszeniem prawa. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że my nie obniżyliśmy pensji Panu Burmistrzowi wówczas,

kiedy to zrobiliśmy dlatego, że Pan Burmistrz nie pracował,  bądź pracował źle.  My zrobiliśmy,

dlatego że takie były przepisy prawa. Takie są na czas obecny. Z tego co, przynajmniej ja pamiętam

wszystkie stawki, które są w wynagrodzeniu Pana Burmistrza są zachowane w tym górnym pułapie.

I  zgodnie  z  tą  ustawą,  o  której  powiedziała  pani  Sekretarz,  więc  możemy  to  przedyskutować.

Przewodniczący Rady poprosił, żeby się spotkać i przedyskutować to na spokojnie. Wzięli do ręki te

akta  prawne,  które  regulują  sprawę finansową pracowników samorządowych  i  wtedy będziemy

mogli bliżej się temu wszystkiemu przejrzeć. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że pan pytał na tej sesji przy uchwale czy radca prawny

widział zaopiniował, że projekt uchwały jest zgodny z prawem. A w tym przypadku byłoby rażące

naruszenie  prawa  i  żaden  radca  prawny  nie  zaparafowałby  takiego  projektu  uchwały.  Jest  to

niemożliwe. Dokumenty, które przesyłamy do wojewody muszą być zgodne z prawem. To mogą być

drobne zastrzeżenie, które korygujemy. 

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  jedyną  rzeczą  jaką  państwo  możecie  zrobić,  to

ewentualnie  wystosować  pismo  do  ustawodawcy  z  wnioskiem  o  zmiany  prawa.  Nie  możecie

państwo dyskutować nad czymś co jest bezprzedmiotowe i co nigdy nie stanie się w tym momencie,

bo nie podejmiecie państwo takiej uchwały.

Przewodniczący Rady powiedział, że natomiast, jeżeli chcemy dyskutować w mniejszym gronie i

chcemy sobie pewne rzeczy wyjaśnić, to oczywiście możemy to zrobić. Dlatego przyjmuje to i takie

spotkanie się odbędzie. 

Radny Piotr Zadrożny zapytał,  czy można coś zrobić w sprawie odwodnienia przy wejściu na

cmentarz w Żarowie? Przy najmniejszych opadach deszczu tam jest naprawdę trudno przejść.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przyjrzymy się temu. Spróbujemy odwodnić.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  do  Przewodniczącego  Rady  nadesłano  Uchwałę  nr

XIII/28/2021 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2021r.
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w sprawie  opinii  o  prawidłowości  planowanej  kwoty  długu  przedstawionej  w  uchwale  RM  w

Żarowie nr XXV/186/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Żarów oraz uchwale RM w Żarowie nr XXV/187/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarów na 2021r. Opinia jest pozytywna.

2.  Przewodniczący  Rady powiedział,  że  do  Przewodniczącego  Rady  nadesłano  Uchwałę  nr

XIII/29/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2021 r w sprawie opinii o

możliwości  sfinansowania  deficytu  budżetu  przedstawionego  w  uchwale  RM  w  Żarowie  nr

XXV/187/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarów na rok 2021r.

Opinia jest pozytywna.

3.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  do  wiadomości  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w

Żarowie wpłynęło pismo od Pani Moniki Wielichowskiej Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie zalewania przejścia podziemnego na stacji w Żarowie. Przewodniczący obrad odczytał

pismo.

4.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  od  Burmistrza  wpłynęło  sprawozdanie  z  wysokości

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Informacje

przekazano Przewodniczącemu Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej,

5. Przewodniczący Rady powiedział, że do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie w dniu

18.01.2021  r  wpłynęło  pismo  Poseł  Pani  Moniki  Wielichowskiej  z  informacją  o  przekazanie

poselskiej  interpelacji  w  sprawie  braku  wsparcia  Gminy  Żarów  w  ramach  drugiego  etapu

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Informacja ta przekazana została radnym.

6. Przewodniczący Rady powiedział, że Burmistrz przekazał pismo dla radnych, w którym opisane

są propozycje funkcjonowania SP im. Anny Jenke w Mrowinach.  Pismo to zostało przekazane na

komisjach  wspólnych  i  spotkaniu  Przewodniczącego  Rady  z  Przewodniczącymi  Komisji,  W

związku  z  tym  kolejna  sesja  planowana  jest  na  11  lutego  2021  r.  Na  prośbę  Burmistrza

Przewodniczący Rady zaproponował zwołanie komisji wspólnej przed planowana sesją na wtorek

09.02.21r. o godz. 14.00.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia

2020r.

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 12 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” ( obrady opuścili
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radni: Mariusz Borowiec, Waldemar Ganczarek i Robert Kaśków). Protokół Nr XXV/2020 z sesji

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020r. został przyjęty przez radnych Rady Miejskiej w

Żarowie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

Ad VII. Zakończenie obrad XXVI 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 28 stycznia 2021 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam XXVI Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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