
Protokół Nr XXX/2021

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 27 maja 2021 roku

Rozpoczęcie: godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:05

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę: „Otwieram XXX 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.

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?

Burmistrz  Leszek  Michalak zwrócił  się  o  przyjęcie  do  porządku  obrad,  projektu  uchwały

zmieniającej  uchwałę  Nr  XXVIII/205/2021  w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  na

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji i powiedział, że w tym tygodniu miał dwa spotkania, w tym

spotkanie  z  komendantem  powiatowym  policji  oraz  zostały  przesłane  dokumenty  związane  z

porozumieniem, dotyczącym wspólnego zakupu środka transportu pojazdu dla policji. Okazało się,

że ze względu na szczupłość środków dysponowanych przez komendanta wojewódzkiego, w wielu

gminach,  które  deklarowały  udział  w  zakupie  pojazdu  terenowego,  niestety  musi  to  być  inny

pojazd. Jest niezbędne podjęcie uchwały Rady Miejskiej o zakupie tańszego pojazdu o 7,5 tys. Już

nie terenowego, a hybrydowego. W związku z tym, że to jest sytuacja, która jest nagłą sytuacją,

która wynikła w ostatnim tygodniu Burmistrz poprosił o wprowadzenie przedmiotowego projektu

uchwały do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wniosku Burmistrza o wprowadzenie do porządku

obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/205/2021 w sprawie przekazania środków
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finansowych na wojewódzki fundusz wsparcia policji. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”,

0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” wniosek został przyjęty. Projekt uchwały będzie omawiany

jako punkt 2, a kolejne uchwały przesuną się o jeden punkt dalej.  Głosowanie imienne stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

Pytań  do  porządku  obrad  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania

zmienionego  porządku  obrad.  W wyniku  głosowania  przy  15  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0

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

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt  1. przekazania  środków  finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji.  Przedmiotowy  projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję i powiedział,  że projekt uchwały został przekazany w

materiałach na sesję i omówiony na komisji.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  już  od  kilku  lat  tradycyjnie  nagradzanych  jest  2

policjantów  w  wysokości  1.000  zł  brutto.  Burmistrz  przypomniał  problem,  który  powstał  w

ubiegłym roku, jeśli chodzi o zachowanie młodzieży przy Orliku, gdzie liczyliśmy na tę pomoc

policji.  Te  pieniądze  wówczas  nie  trafiły  do  policjantów  na  dodatkowe patrole,  dlatego,  że  to

czasowo zbyt długo by trwało, a problem tych imprez organizowanych przez młodzież był bieżący.

Komendant  powiatowy  delegował  na  nasz  teren  dodatkowe  jednostki  z  komisariatu  policji  ze

Świdnicy, które wspierały naszą jednostkę, która w nocy obsługuje i Żarów, i Jaworzynę na zmiany.

Jeśli chodzi o zaangażowanie policjantów, to pozytywnie doświadczyliśmy tego zaangażowania.

Burmistrz zwrócił  się do radnych o podjęcie uchwały o przeznaczeniu 2.000 zł  na nagrody dla

wyróżniających się policjantów z komisariatu w Żarowie. 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych chce zabrać głos?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał,  czy te 2.000 zł nie można by było przekazać na posterunek w

Żarowie, tylko do powiatu i powiat dzieli. Radny powiedział, że chciałby, aby te 2.000 otrzymali

nasi  policjanci  żarowscy,  a  nie  policjanci  np.  z  posterunku  w  Jaworzynie,  czy  z  komendy

Powiatowej w Świdnicy. 

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  że to idzie przez fundusz, który prowadzi komenda

powiatowa.  Natomiast  już  od  lat  jest  przyjęte,  że  jeżeli  gmina  przeznacza  2.000  zł,  to  wtedy

komendant  danej  jednostki,  z  danej  gminy wskazuje nagrodzonych za tę  kwotę i  to  jest  w ten

sposób robione. Nagrody są przyznawane w trakcie święta policji w sierpniu i te 2.000 zł będzie
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rozdzielone  na  2  policjantów  wskazanych  przez  naszą  panią  komendant  z  naszej  jednostki  z

Żarowa. Tak jest od lat. Natomiast tam, gdzie np. przekazuje to Strzegom, no to wtedy trafia do

policjantów ze Strzegomia, jak Jaworzyna to z Jaworzyny. Ten mechanizm tak funkcjonuje.

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisje.

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

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

przekazania  środków  finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji, została  przyjęta.  Głosowanie

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Przedmiotowa uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

Uchwała nr XXX/226/2021

Pkt 2. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/205/2021 w sprawie przekazania środków finansowych na

Wojewódzki  Fundusz Wsparcia  Policji.  Przedmiotowy projekt  stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 8

Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję i powiedział, że projekt uchwały został omówiony na

komisji.

Burmistrz Leszek Michalak  przypomniał  radnym, że w uchwale,  którą państwo podjęliście ta

kwota  wynosiła  62.500  zł.  Obecnie  jest  o  7.550,06  zł  niższa.  Przy  czym jest  to  kwota  przed

przetargiem. Jeżeli w wyniku przetargu nastąpi obniżenie kwoty, to wówczas przekazujemy niższą

kwotę. 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych chce zabrać głos?

Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady  zamknął

dyskusję i zapytał o opinię Komisje.

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

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W
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wyniku  głosowania  przy  14  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  1  „wstrzymującym  się”  uchwała

zmieniająca  uchwałę  Nr  XXVIII/205/2021  w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  na

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Przedmiotowa uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/205/2021 w sprawie przekazania środków

finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Uchwała nr XXX/227/2021

Pkt 3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały

otrzymali radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji i zapytał, czy radni

mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zwiększenie  planu  dochodów  z  tytułu  wpływów  ze  zwrotu

niewykorzystanej dotacji przez Ludowy Klub Sportowy, o który klub chodzi?

Burmistrz Leszek Michalak poprosił, aby wpisać tu poprawkę, gdyż dotyczy to dwóch klubów,

czyli z liczby pojedynczej zmienić na liczbę mnogą. Dotyczy to klubu sportowego z Mrowin i z

Wierzbnej. Są to kwoty niewykorzystane, które polegają na tym, że kluby dokonywały zakupów,

natomiast  część  zakupów  nie  mogliśmy  uznać,  gdyż  nie  były  wykonane  z  pieniędzy,  które

przekazaliśmy na konto klubu, tylko z innych pieniędzy nie ewidencjonowanych. 

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

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 12

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Uchwała nr XXX/228/2021

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.                                                               Załącznik nr 14
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję powiedział, że przedmiotowy projekt uchwały otrzymali

radni  w materiałach na sesję.  Projekt  był  omawiany podczas  komisji  i  zapytał,  czy radni  mają

pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że jest to uchwała, która dostosowuje wieloletni program

finansowy gminy Żarów do podjętych przez radnych decyzji, czyli zmian w budżecie. 

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.

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 15

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Uchwała nr XXX/229/2021

Pkt 5. przystąpienia do Związku Miast Polskich. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

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

przekazany w materiałach na sesję, był także przedmiotem obrad komisji skarg wniosków i petycji.

Przewodniczący  Roman  Konieczny  przypomniał,  iż  Przewodniczący  Rady  i  pan  Burmistrz

otrzymali zaproszenie do Związku Miast Polskich. Pismo w tej sprawie zostało przekazane komisji

skarg wniosków i petycji. Komisja ta odbyła się 13 maja, na komisję była zaproszona pani Beata

Moskal - Słaniewska, Prezydent Świdnicy, jako przedstawiciel Zarządu Związku Miast Polskich.

Pani  prezydent  przedstawiła,  że  Związek  Miast  Polskich  ma  na  celu  m.in.  wspieranie  idei

samorządu terytorialnego. Radni mieli możliwość uczestniczenia w komisji. Wszyscy byli o tym

spotkaniu poinformowani. Komisja pozytywnie zaopiniowała chęć przystąpienia do Związku Miast

Polskich. Komisja poprosiła pana Burmistrza o wyrażenie zgody na reprezentowanie miasta Żarów

w Związku Miast Polskich. Pan Burmistrz wyraził zgodę. 

Burmistrz Leszek Michalak  dopowiedział, że na komisji wszyscy się dowiedzieliśmy, jak to w

szczegółach  funkcjonuje,  gdyż  pani  prezydent  rzeczywiście  jest  aktywnym  członkiem  ścisłego

zarządu Związku Miast Polskich. Związek Miast Polskich organizuje szkolenia dla pracowników, są

to  szkolenia  bardzo  dobre  merytorycznie  i  zdecydowanie  tańsze,  niż  konieczność  wysyłania

pracowników  na  niestacjonarne  szkolenia.  Związek  Miast  Polskich  przygotowuje  ekspertyzy  i
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opinie w obszarach funkcjonowania różnych gmin, ale przede wszystkim są to opinie np. dotyczące

funkcjonowania poszczególnych uchwał, jak one sprawdzają się w danych gminach, opiniowania

wprowadzanych, nowych uwarunkowań prawnych. Tu jest z jednej strony dostęp do informacji, z

drugiej strony do darmowej wiedzy oraz przygotowywanych dokumentów. Związek Miast Polskich

przygotowuje wspólne stanowiska w sprawach projektowanych zmian ustawodawczych. Jest też to

bardzo ważne, bo w toku konsultacji Rząd Polski konsultuje m.in. właśnie ze Związkiem Miast

Polskich rozwiązania, które dotyczą potem nas wszystkich oraz poprzez Związek Miast Polskich

łatwiej nam będzie sięgać po środki unijne. 

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

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do

głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W wyniku  głosowania  przy  14  głosach  „za”,  1

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich,

została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Przedmiotowa uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich, stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Uchwała nr XXX/230/2021

Pkt  6. ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  podstawowych  i  określenia  granic  obwodów

szkolnych. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

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

projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek Michalak  powiedział,  że  jest  to  formalna  uchwała,  czyli  musimy ten  nasz

obecny  podział  szkolny  wpisać  w  postaci  uchwały  Rady  w  codzienne  funkcjonowanie  gminy

przynajmniej do czasu, kiedy nie będzie innych zmian. 

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do

głosowania przedmiotowego projektu uchwały, w wyniku którego przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw”

i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych

i określenia granic obwodów szkolnych, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  podstawowych  i

określenia granic obwodów szkolnych, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 22

Uchwała nr XXX/231/2021

Pkt  7. określenia  zasad  udzielania  dotacji  z  budżetu  Gminy  Żarów  na  prace  konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących

się  na  terenie  Gminy  Żarów. Przedmiotowy projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 23

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

omawiany podczas komisji i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  zgodnie  z  uchwałą  Rady  Miejskiej,  na  etapie

tworzenia  budżetu  te  podmioty,  które  są  właścicielami  obiektów  zabytkowych,  mogą  składać

wnioski, które następnie staramy się uwzględnić w budżecie na przyszły rok. Ten termin, to jest do

30 września. W roku ubiegłym do 30 września nie wpłynął żaden wniosek, stąd też w budżecie

gminy nie pokazały się żadne środki. Natomiast wpłynął wniosek w trakcie roku, bo nasza uchwała

też dopuszcza w nagłych sytuacjach, możliwość złożenia takiego wniosku. Komisja, w której skład

wchodzą przedstawiciele konserwatora zabytków, przedstawiciele rady, burmistrza, przeanalizowała

ten wniosek. Okazało się, że złożony wniosek nie mógłby być do końca zrealizowany zgodnie z

uchwałą, m.in. z tego powodu, że dotychczasowa uchwała wygasa 30 czerwca oraz nie do końca

spełnia  formalne  wymogi,  jak  dla  nagłych  sytuacji  objętych  koniecznością  działań

konserwatorskich, objętych uchwałą rady gminy. W związku z powyższym po przeanalizowaniu

dotychczasowych zapisów,  po wsłuchaniu  się  opinie,  w jaki  sposób powinno to  funkcjonować,

zasięgnięciu  opinii  przede  wszystkim,  co  do  długości  trwania  uchwały  uzyskaliśmy,  po

zaopiniowaniu sugestię, żeby to był termin do końca 2024 roku i taki projekt uchwały Burmistrz

przedkłada  Radzie  do  uchwalenia.  Różnice  są  takie,  iż  poprzednio  przewidywaliśmy nawet  do

100% dofinansowanie. W tej chwili chcemy, żeby to był mniejszy procent. Chcemy z drugiej strony

trochę  ułatwić  składanie  samych  wniosków.  Jeśli  chodzi  o  prace  komisji,  też  mamy  pewne

przemyślenia  tak, żeby to było jak najbardziej sprawiedliwe dla właścicieli obiektów zabytkowych

i elementów, które nie stanowią nieruchomości, a też są zabytkami. 

Radny  Waldemar  Ganczarek zapytał,  gdzie  będzie  informacja,  żeby  można  było  złożyć  te

dokumenty i jakie? Czy w tym roku można będzie złożyć te dokumenty i będą przyznane kwoty

pieniężne?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w tej chwili w budżecie mamy 35.000 zł. Uchwała

musi  być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego,  będzie można

składać takie wnioski. Nie wiemy, jak szybko nam pan Wojewoda opublikuje i jeszcze 30 dni, więc

prawdopodobnie będzie to okres wakacyjny, ale mamy wyjątkową sytuację tego roku. W kolejnych

latach, już nie powinno być żadnego problemu, więc ci właściciele obiektów zabytkowych będą
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musieli rzeczywiście w ciągu tych 30 dni się sprężyć i skompletować dokumenty. Następnie, jeżeli

będzie to kwota powyżej 35.000 zł, to będzie musiało poczekać do sesji, która by miała miejsce

końcem sierpnia. Jeżeli sprawnie dojdzie do opublikowania tej uchwały przez pana Wojewodę, to

wtedy państwo będziecie mogli już przyznawać te kwoty. Bo to ostatecznie Rada przyznaje kwoty.

Burmistrz  przygotowuje z  komisją  pewne propozycje.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  dostępność po

opublikowaniu,  oczywiście  uchwała  będzie  w  pełni  dostępna,  a  projektem  uchwały  państwo

dysponujecie, więc Burmistrz poprosił, żeby przekazywać zainteresowanym. 

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

Przewodniczący  Komisji  ds.  Sportu  i  Kultury  Norbert  Gałązka 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  15  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”

uchwała  w  sprawie określenia  zasad  udzielania  dotacji  z  budżetu  Gminy  Żarów  na  prace

konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru

zabytków znajdujących się na terenie Gminy Żarów, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.                                                                            Załącznik nr 24

Przedmiotowa uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Żarów na

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru

zabytków znajdujących się na terenie Gminy Żarów, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Uchwała nr XXX/232/2021

Pkt 8. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żarów na lata 2021 – 2024.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  projekt  uchwały  został  przekazany

radnym, był omawiany podczas Komisji ds. Sportu i Kultury. W posiedzeniu wzięła udział pani

Marta Danilewska przedstawiciel konserwatora. Opinia do programu jest pozytywna.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  organ  konserwatorski  pozytywnie  zaopiniował

przedłożony Gminny program opieki nad zabytkami. Wykaz zabytków może być w każdej chwili

rozszerzony.  W opinii  pan  konserwator  podpowiada  też,  w  jaki  sposób  to  należy  robić,  czyli

program  jest  dokumentem  obowiązującym  przez  określony  czas.  Natomiast  to,  co  stanowi

najważniejszy  załącznik  do  programu,  czyli  ewidencja  zabytków  winna  być  aktualizowana,

poprawiona  w  oparciu  o  zarządzenie  burmistrza  i  stanowić  obszar  pracy  dotyczącej  ochrony

zabytków.
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Przewodniczący Rady 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.  Sportu  i  Kultury  Norbert  Gałązka  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 przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żarów na lata

2021 – 2024, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Przedmiotowa uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy

Żarów na lata 2021 – 2024, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Uchwała nr XXX/233/2021

Pkt 9. przystąpienia  do sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla

obrębu  Siedlimowice,  gmina  Żarów. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 29

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

projektu uchwały.

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział,  że  jest  to  kolejna wioska,  w której  mamy dużą ilość

wniosków  o  dostosowanie  miejscowego  planu  zagospodarowania  do  uchwalonego  studium

zagospodarowania przestrzennego. Kolejne miejscowości chcemy zgłaszać tak, żeby uzyskać dwa

efekty. Pierwszy efekt, czyli aktualność miejscowych planów powiązaną z obowiązującym studium

i  drugi  efekt  mamy prawie 100 miejscowych planów i  robimy w tej  chwili  te  uchwały w taki

sposób, żeby komasować wszystkie zapisy w jednym dokumencie. Idealnie by było, gdyby każda

miejscowość w naszej gminie miała swój plan odrębny i to by było łącznie 18 miejscowych planów,

ale  realnie,  jak  wyjdziemy z  tych  prawie  setki  do  25-30 to  i  tak  będzie  super.  To jest  projekt

uchwały o przystąpieniu dla kolejnej miejscowości w naszej gminie. 

Radny Roman Konieczny zapytał, czy ta mapka obejmuje to całe sołectwo? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że całe sołectwo Siedlimowice. Nie robimy tylko dla

budynków, robimy dla całości, czyli gruntów ornych, rolnych, wszelkiego przeznaczenia, kopalni,

na całość wioski. 

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  żeby napisać,  określić,  w którym miejscu to  jest,  gdzie  są

Mrowiny, gdzie Łażany. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przekaże uwagę pracownikowi.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o
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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  15  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”

uchwała  w  sprawie przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego  dla  obrębu  Siedlimowice,  gmina  Żarów, została  przyjęta.  Głosowanie  imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siedlimowice, gmina Żarów, stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.                                                                                                  Załącznik nr 31

Uchwała nr XXX/234/2021

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 32

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że w jego imieniu będzie odpowiadał zastępca burmistrza

pan Przemysław Sikora, gdyż musi wyjechać służbowo. 

Radna  Joanna  Kaczorowska  zapytała  odnośnie  prac  związanych  z  porozumieniem  zawartym

pomiędzy Kopalnią Siedlimowice dotyczącą budowy obwodnicy Pożarzyska, co w tej sprawie już

wiemy, jak to dalej będzie wyglądało? 

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  Kopalnia  nie  będzie  realizowała  tego

zadania  sama,  wyłoniła  wykonawcę,  który  to  zadanie  będzie  realizował.  Dodatkowo  podpisała

umowę na zakres prac objętych drogami powiatowymi. Czyli nie tylko naszą drogę. Prace posuwają

się do przodu. 

Radny Roman Konieczny zapytał, kiedy będą realizowane chodniki na wsiach, chodzi o te, które

będą finansowane ze środków funduszy sołeckich? 

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że w chwili obecnej projektant przygotowuje

krótką mapkę i rysunek, żeby ogłosić zapytania ofertowe musimy mieć takie dokumenty, łącznie z

kosztorysem. Może w czerwcu będą już wyłonieni wykonawcy. 

Radna  Joanna  Kaczorowska  zapytała  o  podjętą  przed  chwilą  uchwałę  w  sprawie  Gminnego

programu opieki nad zabytkami. Mamy w tym programie załącznik, który mówi o spisie stanowisk

archeologicznych  ujęty  w  gminnej  ewidencji  zabytków  gminy  Żarów.  Radna  zapytała,  czy

mieszkańcy,  których  tereny  są  objęte  tymi  stanowiskami  archeologicznymi  mają  wiedzę  na  ten
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temat. Radna zna taką sytuację, gdzie mieszkanka chciała na swojej posesji jakieś prace dokonać,

okazało  się,  że  nawet  nie  wiedziała,  że  on  jest  objęty  właśnie  taką  ochroną.  Czy  te  wszystkie

wymienione tutaj stanowiska archeologiczne, które mamy w tym załączniku, w jakiś sposób dotarły

do tych ludzi, którzy mają działki?

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że  wszystkie stanowiska archeologiczne ujęte

są w planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości, a że mamy plany na

wszystkie miejscowości, więc one są wszystkie ujawnione i są ogólnodostępne.  Wiedza jest  bez

problemu  do  zdobycia  przez  mieszkańca.  W  planach  zagospodarowania  przestrzennego  są

naniesione wszystkie te stanowiska archeologiczne.

Radna Joanna Kaczorowska powiedziała, żeby to nie było w momencie, kiedy już się mieszkaniec

stara o pozwolenie na budowę, czy jakieś inne pozwolenia, bo to już jest krok za daleko. Chodzi o

to, żeby oni wcześniej wiedzieli, zanim podejmą jakiekolwiek kroki, że ich teren jest objęty ochroną

archeologiczną. 

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  postaramy  się  jakoś  docierać  do

mieszkańców, ale przy pierwszym kroku jaki by mieszkaniec chciał zrobić to musiałby sprawdzić,

czy  jego inwestycja  jest  zgodna z  planem,  więc  w tej  sytuacji  by już  się  dowiedział.  Zastępca

powiedział, że postara się, aby rozszerzyć tę wiedzę wśród mieszkańców. 

Radny Waldemar Ganczarek zapytał o realizację akcji wydawania ekologicznych, wielorazowych

toreb bawełnianych dla mieszkańców, czy dotyczy to wszystkich mieszkańców naszej gminy?

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że rozdawane były torby promocyjne przez

niego  i  przez  przewodniczącego  komisji  ochrony  środowiska  wśród  mieszkańców  w  mieście.

Dodatkowo była akcja informacyjna w internecie, że takie torby są dostępne w gminie i były dwa

dni, gdzie można było przynieść torbę plastikową i wymienić ją na torbę płócienną. Dodatkowo

dostarczono do sołtysów te torby i sołtysi  wśród swoich mieszkańców mogli je rozdysponować.

Liczba  toreb  była  ograniczona.  Do  wszystkich  mieszkańców  nie  dało  by  się  dostarczyć,  ale

staraliśmy się, żeby dotrzeć do jak największej liczby. 

Radny Bartosz Żurek powiedział,  że była to inicjatywa m.in. komisji ochrony środowiska i na

poprzedniej sesji odpowiadał na to pytanie.

Radny  Mieczysław  Myrta  zapytał  o  wykonanie  remontów  emulsją  asfaltowo-grysową  dróg

gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Żarów, kiedy będzie ta maszyna i jakie drogi będą

naprawiane? Czy odcinek z Żarowa do Kalna, bo ona jest bardzo złym stanie? 

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  dostaliśmy  informację,  że  ta  maszyna

będzie już u nas od poniedziałku. Droga na Kalno ma pierwszeństwo wśród innych dróg, bo jest

najbardziej zniszczoną drogą. Na pewno będzie naprawiana. 

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

kolejnego punktu porządku obrad.
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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: radny Wademar Ganczarek, radna Joanna Kaczorowska, radna Iwona

Nieradka, radna  Zuzanna Urbanik.

Radny Mariusz Borowiec zapytał, w jakie dni są wywożone worki z trawą, bo z tym jest problem?

Radny  zapytał  także,  co  z  przebudową  dróg  na  ul.  Wiosennej,  Jaworowej,  Topolowej,  bo

najprawdopodobniej to było zadanie na rok 2020-2021?

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to zgodnie

z harmonogramem na pewno powinno być wywożone raz w tygodniu, jeżeli tak nie jest to poprosił

o informacje w tej sprawie. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to nie otrzymaliśmy dofinansowania z

funduszu  dróg  samorządowych,  ale  planujemy  na  domkach  jednorodzinnych,  na  tych  ulicach

wykonać  wstępne remonty dróg jeszcze w tym roku. 

Radny Mieczysław Myrta poprosił, aby spotkać się ze służbą drogową odnośnie wykaszania traw,

a w szczególności na drodze w kierunku z Mrowin, do Siedlimowic, skręca się na Pożarzysko. Tam

jest niebezpieczne skrzyżowanie i trawa zasłania widoczność od strony Pożarzyska. To jest bardzo

ważna sprawa.

Radny Roman Konieczny odpowiedział,  że  to  jest  droga  powiatowa  i  dlatego  trzeba  tam się

zgłosić. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał,  kto powinien dostarczać do domków jednorodzinnych worki na

skoszoną trawę?

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że zgodnie z umową z firmą, która wywozi u

nas  śmieci,  do  domków jednorodzinnych  firma  Eneris  dostarcza  średnio  2,  3  worki,  jeżeli  jest

większa  ilość  potrzebna,  to  można  odebrać  je  w  Urzędzie,  aby  zgłosić  firmie  Eneris,  że  jest

potrzebna  większa  ilość.  Odbierane  są  worki  w  ilości  wystawionych  przed  posesję.  Jeżeli

wystawionych jest  5  worków, firma powinna zgodnie  z  umową zostawić  5  worków pustych w

zamian. Jeżeli są wydawane 3, zostawić 3, jeżeli jest wystawionych 6 albo 1, to zostaną w takiej

ilości zostawione. Ile jest worków wystawionych taką ilość firma Eneris ma obowiązek zostawić z

powrotem. nie ma ograniczenia ilościowego, jeśli chodzi o worki. 

Radna Ewa  Góźdź powiedziała,  że  przy  ulicy  Krasińskiego  są  zrobione  bardzo  ładne  ścieżki

rowerowe,  mieszkańcy  proszą  o  dodatkowe  ławeczki,  ponieważ  idą  tam  ludzie  starsi,  którzy

chcieliby usiąść i odpocząć na ławce. Radna dopytała w jakim czasie będzie doprowadzona energia

elektryczna do placu, gdzie są klomby zielone? Mieszkańcy bardzo dziękują za ławeczki, które tam

są, ale proszą o zwiększenie ich ilości.

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że jeżeli chodzi o ławki, to w zeszłym roku
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postawiliśmy dwie. Jeżeli jest potrzeba to przyjrzymy się temu. Jeżeli chodzi o energię elektryczną,

to tam lampy zostały zamontowane, one są podłączone i świecą. 

Radna Ewa Góźdź powiedziała,  że chodzi o kamery, które zostały tam podłączone i  będą tam

organizowane  różne  uroczystości,  czy  nawet  koncerty  i  jest  potrzebne  dodatkowe umieszczenie

gniazda elektrycznego. 

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  to  gniazdko  jest  już  wykonane.  Jest

podłączenie i na siłę i na 220 V. Umowy stosowne są podpisane z Tauronem. Czekamy aż fizycznie

podłączą. Skrzynka jest, tylko nie ma w niej jeszcze prądu. Obiecywali, że to będzie zrobione na

dniach. 

Radna Joanna Kaczorowska zapytała, czy był robiony przegląd dróg gminnych, bo w tej chwili

pobocza są bardzo mocno zarośnięte, czy gmina w tej sprawie już coś robiła? 

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  jesteśmy  w  trakcie,  część  umów  jest

podpisanych  z  wykonawcami,  jesteśmy  też  w  trakcie  wyłaniania  wykonawców  do  wykaszania

rowów.  W tym tygodniu  podpisywał  zapytanie  ofertowe na  wykaszanie  rowów przydrożnych  i

poboczy, więc będzie to już realizowane.  

Radny Waldemar Ganczarek zapytał, kiedy będą ruszały prace odnośnie budowy chodników, na

przykład w Bukowie?

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  w  czerwcu  chcemy  ogłosić  zapytania

ofertowe, czekamy jeszcze na kosztorysy i ostatnie projekty o wykonanie projektów budowlanych.

To będzie przełom czerwca i lipca, fizycznie będą wykonywane prace już na terenie wsi. 

Radny  Mariusz  Borowiec zapytał  o  wycinkę  drzew  w  stronę  Bożanowa,  czy  tu  chodziło  o

bezpieczeństwo wyjazdu tych samochodów?

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że była to kwestia bezpieczeństwa, ponieważ

były to drzewa, które przy silnych wiatrach łamały dużo gałęzi. Było dużo wniosków mieszkańców.

Mieliśmy  też  szkody  czynione  przez  drzewa  w  elewacjach  domków  jednorodzinnych,  które

znajdowały się wzdłuż drogi do Bożanowa. 

Radna  Zuzanna  Urbanik powiedziała,  że  podobna  sytuacja  była  w  Wierzbnej  i  też  zostało

wyciętych  sporo  tych  topoli,  ponieważ  za  każdym razem większy  wiatr  łamał  gałęzie,  konary

lądowały na polu, na rowach i na drodze.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, kiedy będzie otwarty PSZOK? 

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  zgodnie  z  informacją,  którą  dzisiaj

pozyskał od pracowników od początku przyszłego tygodnia powinien być czynny. 

Radny Mieczysław Myrta zapytał, czy już jest na terenie gminy wyrówniarka, która będzie równać

drogi gminne szutrowe. Drogą od Kalna do kopalni Siedlimowice nie można dojechać, a zarazem

mieszkańcy Siedlimowic  jadą  do  Żarowa przez  Kalno.  Tam jest  droga  w bardzo  złym stanie  i

dlatego  mieszkańcy  chcieliby  sobie  wyrównać,  a  później  jeżeli  otrzymamy  ze  strony  kopalni
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Siedlimowice kamień, to chcielibyśmy jako rolnicy tą drogę naprawić i wyrównać. 

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  wyrówniarka  miała  być  już  w  tym

tygodniu,  ale  z  przyczyn technicznych jeszcze  jej  nie  było.  Będzie  od  przyszłego tygodnia.  Za

równiarką będzie przyjeżdżał walec, żeby zagęszczać, żeby utrzymać w lepszej jakości te szutrowe

drogi.  Droga,  o  której  powiedział  radny,  będzie  wskazana do wyrównania,  żeby później  można

zasypać ją kruszywem z kopalni. 

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, aby wyrównać też parking na ulicy Kazimierza Wielkiego.

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że zostanie to uwzględnione.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Prokuratury Rejonowej w Świdnicy z prośbą o przesłanie

odpisu uchwały  dotyczącej warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji

sanitarnej i kanalizacji ogólnej. Odpis uchwały został przesłany.

2. Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Prokuratury Rejonowej w Świdnicy z prośbą o przesłanie

obowiązującej  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Cmentarzy  na  terenie  Gminy  Żarów.

Przekazano informację, że obecnie nie mamy takiej uchwały.

3. Do wiadomości Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo, odnośnie wynegocjowania rzetelnych

umów na odbiór odpadów komunalnych i odpłatności. Burmistrz przekazał odpowiedź.

4. Burmistrz  przekazał  Radzie Sprawozdanie z  realizacji  programu współpracy Gminy Żarów z

organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. Przewodniczący Rady poprosił radnych i Komisję ds.

Sportu i Kultury o zapoznanie się ze sprawozdaniem.

5. Przewodniczący Rady poinformował, że przesłał oświadczenia majątkowe wszystkich radnych do

Urzędu Skarbowego w Świdnicy. Oświadczenia wpłynęły w terminie. Urząd Skarbowy otrzymał

oświadczenia w dniu 12.05.2021r.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy może otrzymać kopie odpowiedzi, którą przekazał Burmistrz w

sprawie odbioru odpadów komunalnych?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że Burmistrz nie może rozdawać odpowiedzi, ponieważ to

piszą  indywidualne  osoby.  Burmistrz  zajął  stanowisko  i  może  radnemu odpowiedzieć  na  takiej

zasadzie,  jakie ma stanowisko w danej sprawie,  ale na pewno nie  może korespondencji  między

burmistrzem,  a  mieszkańcem przekazać.  To jest  niemożliwe,  chyba że  mieszkaniec  wyrazi  taką

zgodę, żeby przekazać odpowiedź. 

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

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 kwietnia

2021r.

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,
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w wyniku którego przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (z obrad wyszedł

radny Robert Kaśków) Protokół Nr XXIX/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 kwietnia

2021r.  został  przyjęty  przez  radnych  Rady  Miejskiej  w  Żarowie.  Głosowanie  imienne  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.                 

Załącznik nr 33

Radny  Mieczysław  Myrta  poprosił  o  przekazanie  informacji  w  sprawie  Dożynek,  ponieważ

wczoraj odbyło się spotkanie sołtysów z Panem Burmistrzem oraz, aby ta informacja pojawiła się w

Gazecie Żarowskiej.

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora przekazał informację, że odbyło się spotkanie z sołtysami

naszych miejscowości w sprawie organizacji  Dożynek w tym roku. Wstępnie,  jeżeli  obostrzenia

będą na to pozwalały, termin dożynek ustalony został na 11 września tego roku. Na prośbę sołtysów,

aby  to  nie  była  niedziela,  jest  to  sobota.  Gospodarzem  dożynek  są  Łażany.  Na  15  sierpnia

zaplanowaliśmy wstępnie spotkanie, na którym ustalimy jak będą przebiegały dożynki w tym roku. 

Radny Mariusz Borowiec zapytał, czy w tym roku są odwołane Dni Żarowa?

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora powiedział, że w tym roku nie ma Dni Żarowa, będą imprezy

takie,  które  zawsze  się  odbywały,  czyli  zawody  sportowe,  turnieje.  W  ten  sposób  będziemy

świętować w tym roku Dni Żarowa. Na stronach Gminnego Centrum są podane konkretne daty. 6

czerwca są już wstępne turnieje, a 15 czerwca są turnieje sportowe. Gminne Centrum ma na swojej

stronie rozpisane daty i godziny tych imprez. 

Ad VII. Zakończenie obrad XXX 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 27 maja 2021 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam XXX Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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