
Protokół Nr XXXI/2021

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 24 czerwca 2021 roku

Rozpoczęcie: godz. 14:00
Zakończenie: godz. 16:45

Ad. I. Otwarcie sesji:
Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie
wypowiadając formułę: „Otwieram XXXI 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 13 radnych, co
stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.
Nieobecny:
1. r. Waldemar Ganczarek,
2. r. Bartosz Żurek.
W sesji  uczestniczyli  Burmistrz  Miasta  Żarów  Leszek  Michalak,  Z-ca  Burmistrza  Przemysław
Sikora, Sekretarz Sylwia Pawlik, Skarbnik Renata Dawlewicz, dyrektorzy i kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy oraz prezesi Spółek Strzegomka i ZWiK w Żarowie.
Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:
Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny przedstawił Radzie porządek obrad. Powiedział,
że  porządek  obrad  radni  otrzymali  w  materiałach  na  sesję.  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 przedmiotowego porządku obrad nie było, więc  Przewodniczący Rady powiedział, że
porządek obrad został przyjęty.
Ad. III. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Żarów za 2020 rok:
1. Przedstawienie i debata nad Raportem o Stanie Gminy Żarów za 2020 rok.
Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z obowiązkiem, jaki nakłada art. 28aa ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej w Żarowie
Raport o stanie gminy Żarów za rok 2020. Raport został przedłożony w dniu 31 maja 2021 roku i
został umieszczony również na BIP Urzędu Miejskiego w Żarowie. Przedstawiony raport obejmuje
podsumowanie  działalności  Burmistrza  w  roku  poprzednim.  Raport  przedstawiony  przez
Burmistrza zawiera m.in. charakterystykę gminy, informacje finansowe, w tym wydatki, dochody,
wynik budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego, realizowane w gminie polityki, programy
i strategie, oświatę w gminie Żarów, kulturę, bezpieczeństwo mieszkańców, transport publiczny,
realizację  uchwał  Rady  Miejskiej,  współpracę  z  innymi  społecznościami  samorządowymi,
współpracę międzynarodową, rolnictwo.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do debaty nad Raportem o stanie Gminy Żarów za
2020 rok i oddał głos Burmistrzowi Miasta Żarów.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że rok 2020 był to inny rok w funkcjonowaniu gminy,
niż  wszystkie  poprzednie.  Na koniec ubiegłego roku stałych mieszkańców było 12.132,  to  jest



mniej o 259 osób niż rok wcześniej. W tym 5.610 mieszkańców wsi i 6.522 mieszkańców miasta.
Na pobyt czasowy mieliśmy zameldowanych w ubiegłym roku 651 osób w tym 611 osób byli to
cudzoziemcy.  Porównując  do  roku  2019  nastąpiło  zmniejszenie  o  71  osób,  jeśli  chodzi  o
cudzoziemców wykonujących różne prace, w różnych zakładach na terenie naszej gminy. W roku
ubiegłym zmarło 169 osób, to jest o 20 więcej niż w roku 2019. Urodziło się natomiast setka dzieci
w tym 41 chłopców i 59 dziewczynek. Jeśli chodzi o finanse, był to rok wdrażania oszczędności.
Oszczędności  dotyczyły funkcjonowania we wszystkich aspektach naszej  gminy. Jeśli  chodzi o
dochody, zostały one zrealizowane w wysokości 70.798.183,53 zł, to jest więcej o 299.000 zł, niż
w roku poprzedzającym. Wydatki osiągnęły kwotę 68.769.064 zł i były mniejsze o 3.836.132 zł. W
roku ubiegłym osiągnęliśmy pomimo tego nadwyżkę w wysokości 2.029.119 zł przy planowanym
deficycie 550.056 zł. W roku pandemicznym szkoły w dużej mierze nie funkcjonowały, pozwoliło
to zaoszczędzić około 550.000 zł. Na imprezach cyklicznych, które się nie odbyły finansowanych
przez  gminę,  zaoszczędziliśmy  około  50.000  zł.  W  ubiegłym  roku  nie  rozdysponowaliśmy
ostatecznie kwoty przyznanej na ratowanie zabytków, oszczędności z tego tytułu osiągnęły 145.000
zł. Jeśli chodzi o Ośrodek Pomocy Społecznej, oszczędności z tytułu nierealizowanych programów
imprez i projektów to jest około 300.000 zł. W Urzędzie zdecydowaliśmy się na zmniejszenie ilości
pracowników.  Dało  to  oszczędności  rzędu  250.000  zł.  Jeśli  chodzi  o  inwestycje  i  remonty  z
realizacją,  których  wstrzymaliśmy  się,  była  to  kwota  około  827.000  zł.  Nie  została  w  pełni
rozdysponowana rezerwa klęskowa. Korzystaliśmy z tej rezerwy, przede wszystkim do realizacji
działań związanych z przeciwdziałaniem covid, niezrealizowana kwota to jest około 150.000 zł.
Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 40.776.612 zł i osiągnęło poziom 57,59%, jest to o
0,16% niższe zadłużenie,  niż  w roku wcześniejszym. Natomiast  w kwotach jest  ono wyższe o
około 200.000 zł. Jeśli chodzi o wpływy podatkowe, podatek PIT, nasz udział w roku ubiegłym
został wyliczony na poziomie 38,16% i zanotowaliśmy spadek dochodu w tym zakresie o 263,5
tys. zł. Jeśli chodzi o udział w podatku dochodowym od osób prawnych, czyli CIT, nasz udział jest
na poziomie 6,71% spadek był bardzo znaczny, prawie o 50% i to jest m.in. ta informacja, która
pokazuje,  że  zakłady  nie  wypracowywały  zysków  w  roku  ubiegłym,  a  więc  miały  też  swoje
problemy związane z  funkcjonowaniem w roku pandemicznym. Podatek od nieruchomości jest
stuprocentowym dochodem gminy. W roku ubiegłym, zanotowaliśmy nieznaczny wzrost, był to
wzrost o 57.000 zł. W roku ubiegłym z uwagi na rok pandemiczny różne podmioty zwracały się o
pomoc publiczną do Burmistrza Miasta. Pomoc została udzielona w zakresie pomocy de minimis,
przede wszystkim dla branży hotelarsko-gastronomicznej, a więc tej, która najbardziej odczuwała
skutki covid-u i ta pomoc udzielona w roku ubiegłym wyniosła 53.439,64 zł. Bardzo ważny wpływ
na wynik budżetu, jak co roku, mają otrzymane dotacje pod potrzeby realizowanych inwestycji. W
roku ubiegłym łącznie uzyskaliśmy 7.199.169 zł dotacji, z czego ponad 5,5 mln zł były to dotacje z
Unii  Europejskiej.  Uzyskaliśmy  także  z  programów  unijnych  dofinansowanie  dla  naszych
mieszkańców,  dla  wspólnot  mieszkaniowych,  na  rewitalizację  budynków  mieszkalnych.
Dofinansowanie do programów środowiskowych, dofinansowanie do realizacji funduszy sołeckich,
do programów kanalizacyjnych, które przysporzyły największe dofinansowanie, jednocześnie też
były największym kosztem realizowanym na terenie naszej gminy. W roku ubiegłym kończyliśmy
kanalizację,  jeśli  chodzi  o  miejscowość  Kalno,  realizowaliśmy  kanalizację  w  miejscowości
Mrowiny i  w miejscowości  Żarów.  Warto  zaznaczyć,  że  budowa kanalizacji  to  nie  tylko  rury,
przede wszystkim towarzyszy temu modernizacja sieci deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg
pod którymi budowana jest kanalizacja. Fundusze sołeckie składają się na bardzo wiele różnych
zadań. Do zadań poprawiających bezpieczeństwo, to jest budowy chodników, oświetlenia placu
zabaw, fundusz sołecki zwiększyliśmy jak co roku do kwoty przewidzianej w funduszu sołeckim



przez samych mieszkańców w wysokości 182.401,82 zł dofinansowaliśmy z budżetu gminy kwotą
319.362,25 zł. Łączna wartość tych zadań inwestycyjnych wskazanych przez mieszkańców objęła
kwotę  501.764  zł.  Kolejnym  dużym  obszarem  funkcjonowania  gminy  jest  obszar  związany  z
funkcjonowaniem mieszkalnictwa.  Zgodnie  z  uchwałą  Rady Miejskiej  w roku ubiegłym do 31
grudnia, zakończyliśmy proces sprzedaży, czy przekazywania mieszkań najemcom za symboliczną
kwotę 3%, a w sytuacji, kiedy jest to ostatnie mieszkanie w budynku, była to kwota 1% wartości
mieszkania. W tej chwili gmina Żarów dysponuje pełną własnością 4 budynków, w których mamy
25 lokali, oraz w 111 wspólnotach, mamy łącznie 279 lokali. Stan posiadania gminy, jeśli chodzi o
lokale mieszkalne, na dzień dzisiejszy to 304 lokale. Jeśli chodzi o politykę czynszową, to zgodnie
z  obowiązującą  ustawą  na  terenie  Dolnego  Śląska  maksymalny  wymiar  czynszu  w  lokalach
komunalnych może wynosić 9,35 zł za metr kwadratowy i odpowiada 3% wartości odtworzeniowej
lokalu  dla  Dolnego  Śląska.  W naszej  gminie  stawka,  która  była  stosowana  w roku  ubiegłym,
wynosiła 4,46 zł za metr kwadratowy. Obecnie jest to 4,77 zł, a w przypadku lokalów socjalnych
była to kwota w wysokości 2,23zł za metr kwadratowy. Od kwietnia, czyli obecnie jest to 2,38 zł.
Jeśli  chodzi  o  zaległości  czynszowe,  to  na  koniec  roku  wynosiły  1.294.302  zł.  Dotyczyły  96
mieszkań, czyli około 1/3 ilości mieszkań. Konsekwentnie staramy się prowadzić egzekucję, jeśli
chodzi  o  naszych dłużników.  Egzekucja  obejmuje  87  dłużników,  w tym 13 dłużników zostało
objętych  wypowiedzeniami  umowy  najmu,  w  5  przypadkach  mamy  wezwania  do  opróżnienia
lokalu, w 6 przypadkach złożone zostały pozwy o eksmisje do sądu, w 7 kolejnych przypadkach
toczą się już sprawy sądowe związane z eksmisją. 29 kolejnych przypadków są to ugody podpisane
z  dłużnikami  na  spłatę  w  ratach.  Kolejnych  27  przypadków  są  to  upomnienia  z  zamiarem
wypowiedzenia umowy, w 9 przypadkach są to zadłużenia krótkoterminowe nieprzekraczające 2
miesięcy. Wg stanu na koniec maja obecnie wyegzekwowaliśmy kwotę kolejnych 215.000 zł i to
zadłużenie obniżyło się do 1.081.830 zł. Ważnym obszarem są też programy, które prowadzimy dla
mieszkańców, są to programy ekologiczne objęte różnego rodzaju dofinansowaniami. Dotyczą one
przede  wszystkim ograniczenia  emisji.  Jest  to  program,  który  realizujemy  w naszej  gminie  w
oparciu o zasady, które obowiązują w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Z programu tego w roku ubiegłym skorzystały 52 osoby. Czyli objęły 52 mieszkania i
budynki. W latach poprzednich program ten objął 96 nieruchomości. Realizowaliśmy również w
roku ubiegłym program Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie wymiany źródeł ciepła. W ramach
tego programu zostało złożonych 91 wniosków. Bezpośrednie dofinansowanie uzyskało 12 osób.
Realizowaliśmy dotacje do przyłączy kanalizacyjnych. Skorzystało z tego 11 osób, 7 wspólnot.
Realizujemy program dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków. Skorzystało z tego
3  osoby,  3  nieruchomości  oraz  po  raz  pierwszy  w roku ubiegłym program usuwania  azbestu.
Usunęliśmy azbest  z  12 lokalizacji.  Jest  to  program organizowany przez  Wojewódzki  Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
realizowanymi bezpośrednio w gminie w roku ubiegłym, przyznaliśmy granty dla 12 organizacji. 7
organizacji ze względu na trudności związane z covidem, nie wykorzystało częściowo lub zwróciło
częściowo  dotacje.  Łącznie  niewykorzystanych  zostało  20.000  zł.  Z  ogólnej  kwoty
rozdysponowano  267.200  zł.  To  jest  niewykorzystanie  na  poziomie  8%.  Program  opieki  nad
zwierzętami.  Sprawowanie  opieki  nad  kotami  wolno  żyjącymi,  w  tym  ich  dokarmianie
wykorzystaliśmy  kwotę  151,60  zł  oraz  zapewnienie  całodziennej  całodobowej  opieki
weterynaryjnej  w  przypadku  zdarzeń  drogowych  z  udziałem  zwierząt  kwota  wykorzystana
wyniosła 3.226 zł. Koszt odbioru odpadów od mieszkańców w roku ubiegłym wyniósł 2.624.400
zł. Kolejnym elementem było utrzymanie zieleni miejskiej. Obejmowało przycinanie żywopłotów,
koszenie  poboczy  i  dróg  gminnych.  Wykorzystaliśmy  kwotę  50.271,51  zł.  Rekultywacja



nieczynnego  wysypiska,  które  musimy  utrzymywać  w  stanie  bezpiecznym,  czyli  niwelować
osiadanie  gruntu,  Kwota  łączna  związana  z  rekultywacją  wysypiska  wyniosła  160.649,30  zł.
Oświetlenie ulic i placów łącznie kosztowało nas wraz z awariami ponad 620.000 zł. Utrzymanie
cmentarzy. Mamy 2 cmentarze gminne w Żarowie i Wierzbnej. Była to kwota prawie 200.000 zł.
Utrzymanie  dróg  i  chodników  odpowiednio  kosztowało  nas  ponad  2.000.097  zł.  Zadanie
realizowane wspólnie z kopalnią Siedlimowice na wybudowanie obwodnicy Pożarzyska. Z tego
kopalnia granitu Siedlimowice wydatkuje kwotę 1.222.403 zł i wykonuje to zadanie w zakresie
pełnej  podbudowy,  aż  do  przygotowania  pod  warstwy  asfaltowe.  Zadanie  miało  przerwę  ze
względu na warunki hydrogeologiczne. W tej chwili są wznawiane prace przy budowie tej drogi.
Jeśli chodzi o koszt budowy chodników przy drogach powiatowych, ten koszt wyniósł 77.533 zł.
Koszt budowy chodników przy drogach gminnych w roku ubiegłym objął kwotę 225.947 zł. Jeśli
chodzi  o  funkcjonowanie  oświaty  w  naszej  gminie,  rok  ubiegły  był  ostatnim  rokiem
funkcjonowania  oświaty  w takim kształcie,  jak  w latach  poprzednich.  To,  co  się  zmieniło,  od
nowego roku szkolnego, to jest zmiana formy organizacyjnej szkoły podstawowej w Mrowinach
oraz  kończy swoją  działalność  przedszkole  Chatka  Małolatka.  Mamy przygotowane miejsca  w
grupach  przedszkolnych  dla  dzieci,  które  już  osiągną  wiek  szkolny.  Jeśli  chodzi  o  szkołę  w
Mrowinach, tworzymy dodatkowy oddział przedszkolny oraz w ramach potrzeb przygotowana jest
możliwość  utworzenia  dodatkowego  oddziału  przedszkolnego  przy  Szkole  Podstawowej  w
Żarowie.  Jeśli  chodzi  o  wydatki  w  oświacie,  to  w  roku  ubiegłym  funkcjonowanie  oświaty
kosztowało łącznie 17.415.635,50 zł przy dotacji z budżetu państwa w wysokości 10.006.546,82 zł,
więc  z  budżetu  gminy  musieliśmy  dopłacić  do  funkcjonowania  oświaty  kwotę  7.409.000  zł.
Kolejnymi ważnymi obszarami są obszary pomocy społecznej, kultury, sportu, więc jeśli radni będą
mieli  pytania i  potrzeby dopowiedzenia to są do dyspozycji  dyrektorzy i  kierownicy jednostek
organizacyjnych  gminy.  Burmistrz  przeszedł  do  obszaru  związanego  z  bezpieczeństwem  i
powiedział, że wyraźnie widać rok pandemiczny. Jeżeli popatrzymy na ilość zdarzeń w zakresie
funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, to w porównaniu z rokiem 2019 mieliśmy mniej
pożarów, bo rok 2019 było to 65 pożarów, w roku ubiegłym było 50 wyjazdów do pożarów, a więc
znacząco mniej, ale już w obszarze miejscowych zagrożeń, czyli tych związanych z działaniami
przeciw  covidowymi  ilość  wyjazdów  wzrosła  ze  100  do  306,  czyli  potroiła  się.  Strażacy
zabezpieczali w formie jeżdżenia i informowania ludności o niebezpieczeństwie pandemicznym,
każdego dnia przejazd obejmował wszystkie nasze miejscowości. Obejmował dozór przez okres, w
którym Wojewoda Dolnośląski zakazał korzystania z placów zabaw, a więc dozór zamknięcia i
niewykorzystywania  placów  zabaw,  obejmował  dezynfekcje  obiektu  użyteczności  publicznej,
takich jak przystanki, obejmował rozwiezienie seniorom maseczek i wiele innych działań. Jesienią
mieliśmy  sytuacje  zagrożenia  podtopieniem,  w  związku  z  tą  sytuacją  został  wszczęty  alarm.
Wydaliśmy 2,5 tys. worków z piaskiem oraz dowieźliśmy 40 ton piasku. Na szczęście nie było
żadnych istotnych zniszczeń. Bardzo ważnym obszarem bezpieczeństwa transportu publicznego w
roku  ubiegłym  była  potrzeba  uczestniczenia,  opiniowania  rządowych  projektów  budowy  dróg
szybkiego ruchu i autostrad. W maju okazało się, że pośród różnych koncepcji rozpisanych przez
firmę projektową,  zatrudnioną przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, dwa z przebiegów
dosyć wyraźnie wchodzą na teren naszej gminy. Projektowany przebieg drogi ekspresowej S5, jako
alternatywny był przewidziany przez sołectwa Siedlimowice, Gołaszyce, Kalno i Bożanów. Jeśli
chodzi  o  Kalno,  to  w takiej  odległości,  że  niemal  po  istniejących  budynkach,  a  przebiegł  już
bezpośrednio przez tereny przeznaczone pod budowę. Podobna sytuacja była dla drugiego odcinka
łączącego autostradę A4 w obecnym przebiegu z projektowaną drogą ekspresową S5, w nowym
korytarzu  był  on  przewidziany  w sposób  zahaczający  o  tereny  mieszkaniowe w miejscowości



Mielęcin oraz bardzo blisko miejscowości Łażany. W trakcie konferencji,  które miały charakter
zdalny,  Burmistrz  zaprosił  do  uczestnictwa  sołtysów.  Wypracowaliśmy  projekt  własnego
stanowiska,  po  czym  miały  miejsca  spotkania  we  wszystkich  miejscowościach,  które  były  w
bezpośredniej  bliskości  tych  alternatywnych  korytarzy  autostradowych.  Przygotowując
dokumentację, wykonaliśmy własne opracowania środowiskowe z aktywnym udziałem sołtysów i
mieszkańców. Przedstawiliśmy,  jakie  zwierzęta  chronione,  jakie  rośliny  chronione  występują w
tych pasach projektowanych autostrad. Zrobiliśmy solidne opracowanie. Przygotowaliśmy ponad
100 stanowisk mieszkańców, razem z mieszkańcami i to wszystko przesłaliśmy do projektantów
zatrudnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Efekt polega na odsunięciu
obydwu korytarzy poza teren naszej gminy. Burmistrz powiedział, że ostatnie rozdziały w Raporcie
dotyczą funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków, też bardzo
ważnych obszarów funkcjonowania naszej gminy. Na sali obecni byli prezesi tych dwóch zakładów
i Burmistrz zaprosił radnych do zadawania pytań.
Przewodniczący Rady powiedział, że Burmistrz przedstawił raport z działalności Gminy za 2020
rok, zaprosił do debaty i poprosił radnych o zabranie głosu.
Radny Tadeusz Pudlik  wskazał na literówki w Raporcie i powiedział,  że wszystko już zostało
wyjaśnione przez pana Burmistrza i nie ma pytań.
Przewodniczący  Rady powiedział,  że  jeżeli  jest  literówka  można  ją  wskazać,  ale  zadajmy
konkretne pytania, na które pan Burmistrz odpowie.
Radna Joanna Kaczorowska  zapytała  o projekt  pod nazwą rozwój e-usług  publicznych,  jako
zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w gminie Świebodzice, gminie Żarów
oraz w gminie Strzegom, dotyczy gminy Żarów, realizowanego w ramach programu operacyjnego
województwa dolnośląskiego 2014-2020 - Co to był za program, jakie e-usługi publiczne zostały
wprowadzone dla mieszkańców, żeby ułatwić komunikację?
Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że ten program dotyczył środków przydzielonych w
naszej gminie, to były środki przydzielone w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Realizowaliśmy
go wspólnie z dwoma gminami, czyli Świebodzicami i Strzegomiem, wyłaniając 1 firmę, która
uruchamiała  w  tych  wszystkich  3  miejscowościach  poszczególne  zadania.  Te  zadania  u  nas
obejmowały informatyzację, jeśli chodzi o cmentarz, czyli inwentaryzację cmentarza komunalnego
wraz z kioskiem informacyjnym, gdzie w każdej chwili można przyjść, wpisać nazwisko imię i
pokazane  jest,  gdzie  dana  osoba  leży.  Informatyzacji  w  zakresie  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego. Program ten obejmował również wprowadzenie e-dzienników
w  naszych  gminnych  szkołach.  Wymianę  części  sprzętu  informatycznego  w  urzędzie,
wprowadzenie profilu zaufanego, z którego bardzo chętnie mieszkańcy korzystają. Program już
zakończyliśmy praktycznie 1,5 roku temu. W roku ubiegłym nastąpiło rozliczenie drugiej transzy.
Radna Joanna Kaczorowska zapytała, czy dwa mieszkania, które są przy PKP, muszą wrócić do
użytkownika, czyli do oddziału PKP, oddział gospodarowania nieruchomościami?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zgodnie z umową z PKP dostaliśmy do dyspozycji
te mieszkania, natomiast one w tym sensie wracają, że czas, na który możemy wprowadzać tam
osoby, które są pokrzywdzone w danym okresie nie powinien przekraczać 6 miesięcy, to są typowe
mieszkania,  które czasowo zajmujemy w różnych zdarzeniach losowych. Dwa mieszkania są w
pełni wyposażone przygotowane przez PKP, będące cały czas własnością PKP. My tam opłacamy
czynsz dzierżawny i tam wprowadzamy te rodziny, które ucierpiały, bądź to na skutek pożaru, bądź
w innych sytuacjach.
Radna Iwona Nieradka zapytała obecnej na sali  pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
odnośnie  programu  operacyjnego  pomoc  żywnościowa,  wspólnie  z  bankiem  żywności  we



Wrocławiu,  celem  tego  programu  było  zapewnienie  najuboższym  mieszkańcom  pomocy
żywnościowej  i  pomoc  tą  otrzymało  354  osoby,  które  były  w  trudnej  sytuacji.  Czym  była
spowodowana ta trudna sytuacja, czy była spowodowana dysfunkcjami, niepełnosprawnościami,
czy bezrobociem? Jak w skali roku, czy w skali tych osób można określić, te 15 ton żywności, to
jest dużo, czy mało? Kto dostaje w rzeczywistości taką pomoc? Czy czasowo, czy na cały rok?
Kierownik OPS w Żarowie Małgorzata Siemińska odpowiedziała, że są to przede wszystkim
osoby, które korzystają z pomocy, czyli kwalifikują się do kryterium dochodowego obowiązującego
w ustawie o pomocy społecznej.  Również osoby, które mają przejściowo trudną sytuację,  jeśli
chodzi o dysfunkcje z jakimi się borykają, to jest dość duża liczba ludzi. Żywność wydajemy przez
3 dni w godzinach od dziesiątej do piętnastej.
Radna Iwona Nieradka zapytała o warsztaty edukacyjne, tematycznie- ekonomiczne, dietetyczne
i kulinarne, z jakiego powodu i dlaczego takie warsztaty były przeprowadzone?
Kierownik OPS w Żarowie  Małgorzata  Siemińska odpowiedziała,  że  obliguje  OPS do tego
program. Weszliśmy w kooperację z solidarnościowym funduszem żywnościowym. Są to produkty
żywnościowe,  makaron,  mąka,  aby  umieć  je  wykorzystać,  w  związku  z  tym organizujemy  te
warsztaty kulinarne. Przyjeżdżają osoby, organizowane są warsztaty i są gotowane posiłki. W tym
roku  nie  udało  nam  się  tego  zrobić,  ponieważ  jest  czas  pandemii  i  nie  możemy  zgromadzić
odpowiedniej liczby osób na te warsztaty, ale w poprzednich latach te warsztaty się odbywały i
miały duże powodzenie. Można również skosztować te dania, które zostały ugotowane.
Radna Iwona Nieradka zapytała, jak sprawdza się lodówka społeczna, czy jest zapełniana?
Kierownik  OPS  w  Żarowie  Małgorzata  Siemińska odpowiedziała,  że  lodówka  społeczna
sprawdza się. Jak był okres pandemii, to z mniejszą częstotliwością były przynoszone posiłki, ale
ludzie przynoszą, zwłaszcza po weekendzie, po świętach.
Radny Mieczysław Myrta zapytał o dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, które zrealizowano w kwocie 234.773 zł, natomiast na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii,
wydatkowano kwotę 176.308 zł, na co została, i czy w ogóle została wydatkowana ta kwota?
Kierownik  OPS  w  Żarowie  Małgorzata  Siemińska odpowiedziała,  że  to  przede  wszystkim
programy profilaktyczne. Jeśli chodzi również o program przeciwdziałania alkoholizmowi, to tutaj
są  wszystkie  opłaty  związane  z  badaniami  biegłych,  to  są  dosyć  wysokie  opłaty.  No i  przede
wszystkim działania  profilaktyczne.  Te  pieniądze  zostały  przeksięgowane  na  następny  rok,  nie
wydatkowaliśmy wszystkich pieniędzy, a nie mogą one być przeznaczone na inne działania, bo
obliguje nas tego do tego ustawodawca. Może wykorzystamy je na kolonie dla dzieci.
Radny Norbert Gałązka  zapytał dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu, jak bardzo w
2020 roku pandemia przeszkodziła w realizacji zajęć, imprez, bo z raportu wynika, że tych imprez
odbyło się bardzo dużo, mimo pandemii. Czy wyszliście z inicjatywą większej liczby imprez na
zewnątrz, czy plenerowych inicjatyw?
Dyrektor  GCKiS  w  Żarowie  Tomasz  Pietrzyk odpowiedział,  że  swoje  działania  mocno
zintensyfikowali w tym czasie, kiedy mogli normalnie funkcjonować. Część z tych wydarzeń, o
których wspomina raport, miało miejsce online, to były spotkania z młodzieżą, to były realizowane
wydarzenia,  to  były  prowadzone  warsztaty,  stąd  ta  ilość  inicjatyw  przeprowadzonych  w  roku
pandemicznym.  Wszystko,  co  będziemy  realizowali,  będziemy  chcieli  zrealizować  właśnie  w
plenerze.  Te  obostrzenia  są  troszeczkę  łagodniejsze.  Większa  ilość  osób  będąca  na  tych
wydarzeniach  może  uczestniczyć.  Zmieniło  się  rozporządzenie  i  w  imprezach  sportowych
organizowanych np. przez taką instytucję jak nasza, jednorazowo może wziąć udział  500 osób,
czyli biorąc pod uwagę wydarzenia, jakie nas czeka we wrześniu Żarowskie Biegi Strefowe zostaną



przeprowadzone, jako jedne zawody nie będziemy musieli rozbijać na dwie części.  Oczywiście
jeśli dane rozporządzenie będzie w dalszym ciągu obowiązywało.
Radna Joanna Kaczorowska  zapytała o wartość finansowego majątku trwałego gminy Żarów,
chodzi o Termy Żarów Spółka z o.o. w likwidacji. Radna poprosiła, aby coś więcej na ten temat
powiedzieć.
Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że jest  to  nieaktywna  spółka.  Spółka,  która  była
powołana na potrzebę wybudowania wspólnie z partnerem niemieckim Aquaparku w Żarowie. Nie
doszło to do skutku. Stąd ona jest ciągle w likwidacji, bo formalnie w dokumentach istnieje, ale
nigdy ta spółka oprócz przygotowania dokumentacji nie rozpoczęła działalności rzeczowej.
Radna Joanna Kaczorowska zapytała o okres likwidacji, w jaki sposób on jest określony, czy to
wynika z jakiś procedur i jak długo może potrwać?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest obecny na sali likwidator, pan prezes Zakładu
Spółki „Strzegomka”, jest on jednocześnie likwidatorem tej spółki, robi to społecznie i może teraz
odpowiedzieć.
Prezes Andrzej Kiszecki odpowiedział, że prawo nie przewiduje okresu likwidacji i spółka śpi w
tej chwili. Możemy ją w każdej chwili zlikwidować. Tam nic się nie dzieje, gdyby np. była taka
potrzeba, że spółka, byłaby potrzeba przez gminę powołania podmiotu, to ten podmiot w tej chwili
jest. Na ten moment ona nie generuje żadnych kosztów.
Radny  Norbert  Gałązka  zapytał  o  współpracę  ze  stowarzyszeniami,  rozmawiał  z
przedstawicielami  stowarzyszeń,  i  wie,  że  były  poszczególne  porozumienia,  że  w  tym  roku
doposażenie w sprzęt ze względu na to, że nie można było rozgrywać, duża część rozgrywek była
zawieszona. Radny zapytał jak to wyglądało?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że taką decyzję podjęliśmy wspólnie w trakcie, kiedy
już wiedzieliśmy o tym, że zawieszone są rozgrywki, że część działań nie może się odbywać. Przy
jednej z sesji Rady doszliśmy wspólnie do wniosku, że spróbujemy dać możliwość wykazania się,
zaproponowania innego sposobu wykorzystania tych środków przez poszczególne stowarzyszenia.
Dotyczyło to zagospodarowania terenu boisk, terenów przyległych, czyli tych terenów, które i tak
są terenami gminnymi, a oddając inicjatywę zachęciliśmy do pracy indywidualnej i uzbrajając w
nieduże  pieniądze  do  przygotowania  tych  terenów  w taki  sposób,  jak  kluby  by  chciały  i  już
konsekwentnie Burmistrz wyrażał zgodę na taki sposób wydatkowania środków.
Radny Roman Konieczny  zapytał  panią  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Żarowie  o  zadania
oświatowe i oświatę w gminie Żarów, opiekę nad dziećmi w świetlicach, które są prowadzone w
szkole, ponieważ rodzice czasami zgłaszają problemy z przyjmowaniem dzieci do świetlic i zapytał
o funkcjonowanie świetlicy w szkole w Żarowie w roku szkolnym 20/21, jak to funkcjonowało i
jak były ewentualnie rozwiązywane problemy i czy liczba pedagogów zatrudnionych bezpośrednio
w świetlicy jest wystarczającą liczbą dla dzieci, które są dojeżdżające, których obydwoje rodzice
pracują? Z tego, co wie, to grupa świetlicowa powinna liczyć 25 dzieci.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie Helena Słowik odpowiedziała, że jeśli chodzi o opiekę
nad dziećmi, to od 2017 roku do tego roku włącznie, wygląda to tak samo. Dzieci, które objęte są
opieką świetlicową jest  ich co roku około 200. Mamy 2 nauczycieli świetlicy zatrudnionych w
placówce na 1 Maja, gdzie są dzieci z klasy 1-3 i tam przebywają po zajęciach dydaktycznych.
Dzieci dowożone i przywożone mają zapewnioną opiekę i nauczyciel pełniący obowiązki w czasie
świetlicy odprowadza dzieci do autobusu. Pozostałe dzieci są objęte opieką przez zatrudnionych
obecnie 2 nauczycieli świetlicy, a w jednej grupie świetlicowej może być 25 uczniów. Nie może
być mniej,  niż  1  nauczyciel  na 25 dzieci.  W związku z powyższym organizowaliśmy to przez
miniony czas  w taki  sposób, że nauczyciele,  którzy wyrazili  na to  zgodę i  kończyli  wcześniej



zajęcia,  przychodzili  na  1  Maja  i  prowadzili  opiekę  nad  dziećmi  świetlicowymi.  W tym roku
okazało się, że to nie jest dobry pomysł, musimy mieć wychowawców, którzy są zatrudnieni, bo nie
może być tak, że np. jedna pani nauczycielka kończy o dwunastej i idzie pilnować dzieci przez
godzinę. Rodzice obawiają się, że ich dzieci będą przechowywane, a nie objęte opieką świetlicową.
W  związku  z  powyższym  napisali  pismo  do  pana  burmistrza  wspólnie  z  panią  kierownik
przeanalizowaliśmy  i  pan  burmistrz  podjął  decyzję,  że  wszystkie  dzieci  w  naszej  gminie
potrzebujące będą miały zapewnioną opiekę świetlicową. Cała logistyka,  strategia,  zatrudnienie
będzie  rozważane  w  miesiącu  sierpniu,  kiedy  będziemy  wiedzieli  ile  ostatecznie  dzieci  jest
zapisanych, ile grup możemy obsłużyć. Na ten moment mamy zapisane prawie 180 dzieci.
Radny Roman Konieczny zapytał jaki schemat funkcjonuje przy zapisywaniu dzieci?
Dyrektor Szkoły  Podstawowej  w  Żarowie  Helena  Słowik odpowiedziała,  że  jest  procedura.
Mamy  2  nauczycieli,  50  pierwszych  dzieci  było  przyjętych,  otrzymali  karty,  na  których  jest
obowiązek przekazania  informacji,  że  oboje  rodzice  pracują  i  potwierdzone jest  to,  że  pracują
zawodowo. Bardzo szybko wyczerpało się w ciągu pół dnia te 50 miejsc. Dla pozostałych robimy
listę rezerwową i wpisujemy tam wszystkie zainteresowane dzieci, ale weryfikacja tego, ile grup
stworzymy i jakie dzieci zostaną na świetlicę przydzielone będzie zależała od tego regulaminu. Nie
może być tak, że osoby, które nie pracują, będą sobie siedziały w domu, a dzieci będą objęte opieką
świetlicową. Świetlica z założenia i z mocy prawa jest dla dzieci rodziców pracujących.
Radny Roman Konieczny zapytał, czy są dane, które mówią o tym, że w związku z likwidacją
szkoły podstawowej w Mrowinach i utworzenie szkoły filialnej wzrasta liczba dzieci w oddziale
przedszkolnym w przyszłym roku i czy są takie dane, że rzeczywiście tych dzieci będzie więcej?
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie Helena Słowik odpowiedziała,  że po konsultacji  z
przyszłą  panią wicedyrektor  wie,  że jest  bardzo duże zainteresowanie.  Na pewno stworzy dwa
oddziały i jest przygotowana na to, że będzie trzecie.
Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że w tej chwili zgodnie z informacją ze szkoły jest już
dziesiątka dzieci, a więc na pewno powstanie klasa pierwsza. Tu nie ma żadnej wątpliwości, więc
efekt został osiągnięty i jeśli chodzi o dzieci, które są zapisane, to jest w wieku 4-5 lat, osiemnastka
dzieci  i  trzynastka  do zerówki.  Dwa oddziały  zafunkcjonują,  a  więc  o dwa oddziały w sumie
więcej, niż w roku ubiegłym.
Radny Roman Konieczny zapytał pana prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie, w
strukturze  sprzedaży  wody  za  lata  2018-2020 są  takie  niepokojące  dane  związane  z  rodzajem
przychodu,  np.  sprzedaż  wody  jest  na  minusie  -30.266,  przemysł  na  minusie  -32.352  i
odprowadzenie ścieków jest na minusie -13.524. To może wynikać z pandemii, ale czy to może
wynikać też z czegoś innego?
Prezes ZWiK w Żarowie Grzegorz Osiecki  odpowiedział,  że przede wszystkim to jest wynik
covid-u, bo w tym okresie większość zakładów była zamknięta i tu ewidentnie w tabeli cyfry, które
występują,  jeżeli  chodzi  o  gospodarstwo domowe,  to  delikatny  przyrost  był.  Natomiast,  jeżeli
chodzi o przemysł, to niestety na przemyśle zarówno na wodzie, a co za tym idzie na ściekach, ten
spadek był znaczny. Potrafiliśmy sobie jakoś z tym poradzić. Jak będzie w tym roku, też nie jest
najlepiej. Miejmy nadzieję, że jednak ten covid nie spowoduje nam znowu takiego tąpnięcia, bo
będziemy musieli zastanawiać się nad cięciem inwestycji, a tego byśmy nie chcieli robić.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów.
Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 3



Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 13
głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania
Burmistrzowi Miasta Żarów, została podjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Załącznik nr 4
Przedmiotowa uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów, stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5
Uchwała nr XXXI/235/2021

Burmistrz Leszek Michalak podziękował wszystkim obecnym kierownikom jednostek i prezesom
zakładów mówiąc, że funkcjonowanie gminy, to nie jest tylko burmistrz i urząd, to jest cały zespół
ludzi, który składa się na funkcjonowanie naszej gminy.
Ad. IV. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2020 rok oraz
sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2020 rok.
Przewodniczący Rady powiedział, że Burmistrz Miasta Żarów zarządzeniem nr 51/2021 z dnia 29
marca 2021 roku przekazał Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we
Wrocławiu,  sprawozdanie  roczne  z  wykonania  budżetu  gminy  Żarów  za  2020  rok  wraz  z
informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów, informacją o stanie
mienia  gminy  oraz  sprawozdania  roczne  z  wykonania  planów  finansowych  samorządowych
instytucji  kultury.  Wszyscy  radni  mieli  możliwość  zapoznania  się  z  wyżej  wymienionymi
dokumentami, wszyscy odebrali wymienione dokumenty. Sprawozdanie finansowe gminy Żarów
za 2020 rok zostało przedłożone Radzie Miejskiej w Żarowie zarządzeniem nr 79/2021 Burmistrza
Miasta Żarów z dnia 27 maja 2021 roku.
Ad. V. Zapoznanie się z:
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2020 rok.
-  informacją o stanie mienia Gminy Żarów,
-  wnioskiem Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium Burmistrzowi  Miasta
Żarów za 2020 rok,
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w dniu 23 kwietnia 2021r. do Przewodniczącego
Rady  Miejskiej wpłynęła Uchwała nr XII/9/2021 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o
przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy
Żarów za 2020 rok. Opinia ta jest pozytywna. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6
Przewodniczący Rady powiedział, że radni informację o stanie mienia Gminy Żarów otrzymali
razem ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że informacja o
stanie  mienia  komunalnego  zawiera  stan  na  dzień  31  grudnia  2020r.  i  obejmuje  okres  od
01.01.2020r.  do 31.12.2020r.  Informacja  ta  obejmuje  mienie jednostek organizacyjnych Gminy:
Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Biblioteki
Publicznej  Miasta  i  Gminy  Żarów,  Żłobka  Miejskiego,  Bajkowego  Przedszkola,  szkół
podstawowych  w Żarowie,  Mrowinach,  Imbramowicach.  W skład  mienia  komunalnego  gminy
Żarów, wchodzi między innymi majątek trwały sklasyfikowany w grupach rodzajowych środków
trwałych. Ogólna wartość mienia na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 229.076.845,71zł,  w



stosunku  do stanu  z  1  stycznia  2020  roku wartość  mienia  gminy  uległa  zwiększeniu  o  kwotę
11.344.040,85zł.
Przewodniczący  Rady powiedział,  że  Komisja  Rewizyjna  po  pozytywnym  zaopiniowaniu
wykonania budżetu za 2020 rok w dniu 9 czerwca 2021 roku zawnioskowała do Regionalnej Izby
Obrachunkowej  o  udzielenie  Burmistrzowi  Miasta  Żarów  absolutorium.  Wniosek  wpłynął  do
Regionalnej Izby Obrachunkowej 10 czerwca 2021 roku. Przewodniczący Rady przypomniał, że
komisja rewizyjna obradowała w dniach 7, 8 i 9 czerwca. Dokonała analizy istotnych zagadnień
mających  wpływ  na  wykonanie  budżetu  za  rok  2020.  Opinia  i  wniosek  Komisji  Rewizyjnej
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7 i 8
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  powiedział,  że  w  dniu  14  czerwca  2021  roku
Regionalna  Izba  Obrachunkowa  we  Wrocławiu  przekazała  uchwałę  nr  XII/41/2021  w sprawie
opinii o wniosku komisji rewizyjnej o udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2020
rok.  Treść  tej  uchwały  otrzymali  radni  w  materiałach  na  sesję.  Opinia  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  o  wniosku  komisji  rewizyjnej  jest  pozytywna.  Przedmiotowa  opinia  stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

    Załącznik nr 9
Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. VI. Dyskusja.
Przewodniczący Rady  otworzył  dyskusję  nad wyżej  wymienionymi materiałami i  zapytał,  czy
radni mają pytania?
Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.                      
Ad VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt 1.  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego wraz  ze  sprawozdaniem z  wykonania  budżetu
Gminy  Żarów  za  2020  rok.  Projekt  przedmiotowej  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego
protokołu.

  Załącznik nr 10
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał,  czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący obrad zapytał o opinię Komisję ds. Budżetu i
Gospodarki.
Przewodnicząca  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Maria  Tomaszewska  powiedziała,  że
komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 13
głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2020
rok, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11
Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2020 rok, stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

  Załącznik nr 12
Uchwała nr XXXI/236/2021

Pkt 2.  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2020 rok. Przedmiotowy projekt
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



  Załącznik nr 13
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radna Joanna Kaczorowska w imieniu swoim oraz radnego Roberta Kaśków powiedziała,  że
będą głosować za udzieleniem burmistrzowi absolutorium, uzasadniła stanowisko tym, że podjęte
działania  przez  Pana  Burmistrza,  mające  na  celu  m.in.  wprowadzenie  oszczędności  odniosło
oczekiwane efekty. Realizacja budżetu roku 2020 dotyczyła głównie kontynuacji inwestycji i zadań
statutowych zgodnie z założeniami planu mimo wyjątkowej sytuacji spowodowanej pandemią. W
ostatnich latach większość inwestycji, wyłączając budowę kanalizacji, realizowana była w Żarowie,
dzięki  czemu  miasto  zyskało  lepszą  infrastrukturę,  wiele  obiektów  i  miejsc  zostało
zmodernizowanych  i  odbudowanych.  Inwestycje  były  niewątpliwie  potrzebne  mieszkańcom  i
miastu, co jest zrozumiałe również z uwagi na to, że jest ono siedzibą gminy. Radni zwrócili uwagę
na potrzeby mieszkańców sołectw, gdzie w wielu przypadkach infrastruktura gminna jest w bardzo
złym stanie. Składane interpelacje i wnioski wskazują na potrzebę skupienia uwagi na modernizacji
i remontach, np. przynależnych do świetlic pomieszczeń, budowie, remontach dróg i chodników.
Sołtysi wraz z mieszkańcami bardzo mocno angażują się w dbanie o place zabaw, boiska, skwery i
inne  miejsca  służące  rekreacji,  bo  to  są  nasze  jedyne  miejsca  na  wioskach,  gdzie  możemy
wypoczywać. Mając do dyspozycji głównie środki funduszu sołeckiego, to jest 500.000 zł, czyli nie
jest  to  zbyt  duża kwota,  ale  wykorzystujemy,  jako mieszkańcy wsi.  Bardzo skupiamy się,  jako
gmina o dbałość o środowisko, wprowadzając działania zmierzające do jego poprawy. Koniecznym
jest  zadbanie  o  obiekty  użyteczności  publicznej  na  wioskach  w  tym zakresie,  choćby  zmiana
ogrzewania w Szkole Podstawowej w Imbramowicach, bo to jest bardzo pilna sprawa. Można też
zastosować baterie fotowoltaiczne na obiektach gminnych, to na pewno jest dobre działanie, jeżeli
chodzi o ochronę środowiska. Większość naszych sołectw posiada ciekawe walory przyrodnicze,
zabytkowe parki, ładne położenie, ciekawe miejsca historyczne, o które powinniśmy szczególnie
dbać i ustrzec je przed degradacją. Radni poprosili o zaangażowanie i wspieranie wniosków do
projektów  realizowanych  przez  inne  podmioty,  a  służące  mieszkańcom,  tak  jak  np.  było  w
przypadku projektu budowy sieci światłowodowej na terenie naszej gminy. Podsumowując radna
powiedziała,  że  jako  przedstawiciel  społeczności  wiejskiej  i  jej  kolega  klubowy  proszą  o
rozważenie uwag i uwzględnienie ich w projektowaniu przyszłych działań inwestycji w budżecie
gminy.
Radna Iwona Nieradka,  jako Przewodnicząca  Klubu radnych  "Wspólnota"odczytała  opinię  w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2020 rok:
Radni  klubu  Wspólnota  pozytywnie  opiniują  wykonanie  budżetu  gminy  Żarów  za  2020  rok.
Dochody  budżetowe w  roku  2020  zostały  zrealizowane  w  100% i  zamknęły  się  kwotą  około
70.000.000 zł  w tym dochody bieżące  zrealizowano w ponad 98% planu rocznego,  a  dochody
majątkowe w ponad 118%. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie
blisko 18.000.000 zł, co stanowi 97% wykonania rocznego planu. Wydatki budżetowe zamknęły się
kwotą ponad 68.000.000 zł i zostały wykonane w ponad 96%, w tym wydatki bieżące zrealizowano
w blisko 97%, a majątkowe w 96%. Na inwestycje wydatkowano w roku 2020 około 11.000.000 zł.
Źródłem  finansowania  wydatków  inwestycyjnych,  oprócz  pożyczki  z  Narodowego  Funduszu
Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  zaciągniętej  m.in.  na budowę kanalizacji  sanitarnej,
były również środki zewnętrzne, w szczególności unijne, które gmina otrzymała w roku 2020 w
łącznej kwocie ponad 6.750.000 zł.  Ponadto gmina na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiada
zobowiązań wymagalnych, jak również nie posiadała zaległości z tytułu zaciągniętych pożyczek i
wyemitowanych obligacji komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina spełniała wskaźniki
spłaty  zobowiązań  określonych  w ustawie  o  finansach  publicznych.  Realizując  zadania  własne



gminy burmistrz Leszek Michalak należycie gospodarował środkami publicznymi,  wydatkując i
oszczędnie i celowo i racjonalnie. Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu wydała
pozytywną  opinię  o  przedłożonym sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  podobnie,  jak  Komisja
Rewizyjna  Rady  Miejskiej  w Żarowie.  W związku  z  powyższym radni  klubu  Wspólnota  będą
głosowali  za  udzieleniem absolutorium panu Burmistrzowi  Leszkowi  Michalakowi.  Stanowisko
klubu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14
Przewodniczący Rady podziękował pani Iwonie Nieradce za przedstawione stanowisko klubu i
zapytał, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący
obrad zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0
„przeciw” i  0  „wstrzymujących się”  uchwała  w sprawie  udzielenia  absolutorium Burmistrzowi
Miasta Żarów za 2020 rok, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Załącznik nr 15
Przedmiotowa uchwała w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2020
rok, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16
Uchwała nr XXXI/237/2021

Przewodniczący Rady ogłosił pięciominutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady  wznowił obrady i przeszedł do następnego punktu porządku
obrad.
Pkt. 3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok. Przedmiotowy projekt stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 17
Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  najważniejsze  zmiany,  dotyczą  przede  wszystkim
dostosowania kwoty na budowę drogi, w związku z tym, że nie otrzymaliśmy dotacji z Rządowego
Funduszu.  Zmiany  dotyczą  przygotowywanego  wniosku  o  dotację  unijną  związanego  z
przygotowaniem terenów inwestycyjnych dla małych i mikro firm, naszych rzemieślników i tych,
którzy chcą rozwijać swój biznes na terenie  naszej gminy. Otwieramy punkt konsultacyjny dla
wszystkich  mieszkańców,  którzy  będą  chcieli  korzystać  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony
Środowiska w zakresie wymiany źródeł stało-palnych tak,  żebyśmy mieli  coraz bardziej  czyste
powietrze w Żarowi, te działania są cały czas prowadzone. Ostatni pakiet zmian dotyczy zmian w
funduszach sołeckich poszczególnych miejscowości.
Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  zgodnie  z  pismem  otrzymanym  od  Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2021 roku zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 200 zł z
tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na organizację, przeprowadzenie ćwiczeń
miejskich  i  gminnych  w  celu  sprawdzenia  przyjętych  rozwiązań  w  ramach  przygotowań
obronnych, jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 200 zł plan wydatków Urzędu Miasta.
Radny zapytał ile kosztowało to szkolenie?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to są akcje typu kurierskiego, czyli akcje, w których
powiadamiamy i przyjmujemy odbiór skutecznego dostarczenia powiadomienia w sytuacjach, jeśli
nastąpiłyby sytuacje kryzysowe, to są takie bardziej zdalne szkolenia, które nie powodują dużych
kosztów, praktycznie żadnych.



Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie planu dochodów o kwotę 160 zł z tytułu wpływów z
pozostałych  odsetek.  Odsetki  dotyczą  nieterminowego  zwrotu  dotacji  przez  ludowe  kluby
sportowe. Jeżeli klub dostaje dotację w wysokości 10.000 zł i na koniec roku nie wykorzystał tych
pieniędzy, zostało mu 500 zł, on zwrócił te 500 zł już po terminie, czyli bilans musi wyjść na 0, ale
też 160 zł, kto zapłaci później tej kary? Klub, czy prezes?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ten rok covidowy pokazał, że kluby sobie też nie
radzą. Te zwroty nie dotyczą tego, że ktoś kupił nie to, co trzeba, albo, że źle wykorzystał. W trzech
przypadkach  mieliśmy  sytuacje,  w  których  wydatkowano  przyznane  przez  nas  kwoty,  ale  z
rachunków  prywatnych.  To  nie  mogliśmy  tego  uznać,  chociaż  one  były  na  dobre  cele
wydatkowane.
Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną, wykonanie siłowni
zewnętrznej w Pożarzysku z funduszu sołeckiego, placu zabaw na placu Wolności i  przy ulicy
Armii Krajowej w Żarowie w okolicy cmentarza armii radzieckiej.
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przygotowujemy wniosek, który jest rozpisany ze
wskazaniem kwoty. Te pieniądze są nam przypisane, tylko musimy zaczekać na uruchomienie.
Radna  Zuzanna  Urbanik powiedziała  nt.  prowadzenia  punktu  konsultacyjnego  dotyczącego
programu  czyste  powietrze.  Taki  punkt  zostanie  uruchomiony  dla  mieszkańców.  Jest  duże
zainteresowanie ze strony mieszkańców, co do tych programów. 
Więcej pytań 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 13 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 18
Przedmiotowa uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19
Uchwała nr XXXI/238/2021

Pkt 4.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. 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?
Pytań 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 13 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 21
Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22



Uchwała nr XXXI/239/2021
Pkt 5. przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego. Przedmiotowy projekt uchwały
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 23
Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady  otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy radni  mają pytania w przedmiotowym
temacie.
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  projektu  uchwały.  W  wyniku
głosowania  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie
przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego, została przyjęta. Głosowanie imienne
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24
Przedmiotowa uchwała  w sprawie  przejęcia  przez  Gminę Żarów zadań Powiatu  Świdnickiego,
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25
Uchwała nr XXXI/240/2021

Pkt  6.  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  pomiędzy  Gminą  Żarów,  a  Gminą  Miasto
Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie
zapewnienia  uczniowi  niepełnosprawnemu,  zamieszkałemu  na  terenie  miasta  Świdnica,
bezpłatnego transportu  i  opieki  w czasie  przewozu do Ośrodka Szkolno –  Wychowawczego w
Nowym Siodle. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 26
Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Głosów w dyskusji  nie było,  więc  Przewodniczący Rady  zamknął  dyskusję  i  zapytał  o opinię
Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej Mariusz Borowiec  powiedział, że
komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł  do głosowania  przedmiotowego projektu  uchwały.  W wyniku
głosowania  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Miasto Świdnica w
sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia
uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie miasta Świdnica, bezpłatnego transportu i
opieki  w  czasie  przewozu  do  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  w Nowym Siodle,  została
przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27
Przedmiotowa uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Żarów, a Gminą Miasto Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica Gminie
Żarów zadań  w zakresie  zapewnienia  uczniowi  niepełnosprawnemu,  zamieszkałemu na  terenie
miasta  Świdnica,  bezpłatnego  transportu  i  opieki  w  czasie  przewozu  do  Ośrodka  Szkolno  –
Wychowawczego w Nowym Siodle, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28



Uchwała nr XXXI/241/2021
Pkt 7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Świdnica w
sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi
niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w
czasie przewozu do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle. Przedmiotowy projekt
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 29
Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Głosów w dyskusji  nie było,  więc  Przewodniczący Rady  zamknął  dyskusję  i  zapytał  o opinię
Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej Mariusz Borowiec  powiedział, że
komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł  do głosowania  przedmiotowego projektu  uchwały.  W wyniku
głosowania  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Świdnica w sprawie
przekazania  przez  Gminę  Świdnica  Gminie  Żarów  zadań  w  zakresie  zapewnienia  uczniowi
niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w
czasie  przewozu  do  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  w  Nowym Siodle,  została  przyjęta.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30
Przedmiotowa uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Żarów, a Gminą Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w
zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica,
bezpłatnego transportu i  opieki  w czasie  przewozu do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w
Nowym Siodle, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31
Uchwała nr XXXI/242/2021

Pkt  8.  ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów. Przedmiotowy projekt  stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 32
Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Głosów w dyskusji  nie było,  więc  Przewodniczący Rady  zamknął  dyskusję  i  zapytał  o opinię
Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej Mariusz Borowiec  powiedział, że
komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł  do głosowania  przedmiotowego projektu  uchwały.  W wyniku
głosowania  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie
ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych  w szkołach  podstawowych
prowadzonych przez Gminę Żarów, została  przyjęta.  Głosowanie imienne stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Załącznik nr 33



Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów,, stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 34
Uchwała nr XXXI/243/2021

Pkt  9.  określenia  wzorów:  wniosku  o  przyznanie  dodatku  mieszkaniowego  oraz  deklaracji  o
dochodach  gospodarstwa  domowego. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszego
protokołu.

 Załącznik nr 35
Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Głosów w dyskusji  nie było,  więc  Przewodniczący Rady  zamknął  dyskusję  i  zapytał  o opinię
Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej Mariusz Borowiec  powiedział, że
komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł  do głosowania  przedmiotowego projektu  uchwały.  W wyniku
głosowania  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie
określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Załącznik nr 36
Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  określenia  wzorów:  wniosku  o  przyznanie  dodatku
mieszkaniowego  oraz  deklaracji  o  dochodach  gospodarstwa  domowego,  stanowi  załącznik  do
niniejszego protokołu.

Załącznik nr 37
Uchwała nr XXXI/244/2021

Pkt  10. zmiany uchwały  nr  XXX/233/2021 Rady Miejskiej  z  dnia  27 maja  2021r.  w sprawie
przyjęcia  Gminnego  Programu  Opieki  nad  Zabytkami  Gminy  Żarów  na  lata  2021-2024.
Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 38
Przewodniczący  Rady powiedział,  że  w  dniu  3  czerwca  z  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony
Zabytków  we  Wrocławiu  delegatura  w  Wałbrzychu  uzyskano  pozytywną  opinię  w  sprawie
włączenia do gminnej ewidencji zabytków gminy Żarów obiektu "przyczółki mostu żeliwnego", na
rzece  Strzegomce  w  miejscowości  Łażany,  ulica  Wrocławska  i  w  związku  z  tym  zachodzi
konieczność  aktualizacji  wykazu  i  obiekt  ten  został  dopisany  w  pozycji  nr  66  w  wykazie  w
załączniku do projektu uchwały. Następnie Przewodniczący obrad  otworzył dyskusję i zapytał,
czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?
Głosów w dyskusji  nie było,  więc  Przewodniczący Rady  zamknął  dyskusję  i  zapytał  o opinię
Komisję.
Przewodniczący  Komisji  ds.  Sportu  i  Kultury  Norbert  Gałązka  powiedział,  że  komisja
zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł  do głosowania  przedmiotowego projektu  uchwały.  W wyniku
głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie zmiany
uchwały nr XXX/233/2021 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2021r. 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 39
Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/233/2021 Rady Miejskiej z dnia 27
maja 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żarów na lata
2021-2024, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 40
Uchwała nr XXXI/245/2021

Pkt 11.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 41
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że na wniosek właściciela nieruchomości, na tym terenie,
wskazanym jego gruntów, zgodnie z zapisami studium zagospodarowania przestrzennego zabiega o
możliwość utworzenia farmy fotowoltaicznej,  co jest  jak najbardziej  korzystne dla  gminy i  dla
środowiska.

Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Głosów w dyskusji  nie było,  więc  Przewodniczący Rady  zamknął  dyskusję  i  zapytał  o opinię
Komisję.
W imieniu Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska Bartosza Żurka  głos zabrała
radna  Zuzanna Urbanik  – członek komisji i  powiedziała, że komisja zaopiniowała pozytywnie
przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł  do głosowania  przedmiotowego projektu  uchwały.  W wyniku
głosowania  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 42
Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów,
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 43
Uchwała nr XXXI/246/2021

Ad. VIII. Przedstawienie Protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Zatoń powiedziała, że w maju Komisja Rewizyjna
przeprowadziła  kontrolę  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Żarowie.  Kontrolę  przeprowadziła,
Barbara Zatoń przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie, Ewa Góźdź członek
komisji rewizyjnej, Zuzanna Urbanik członek komisji rewizyjnej. Kontrola obejmowała  2019 oraz
2020  rok  w  zakresie  gospodarki  finansowej  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Żarowie,  w
szczególności w zakresie wykonania budżetu 2019 roku w oparciu o plany finansowe dochodów i
wydatków oraz wykonanie budżetu 2020 roku w oparciu o plan finansowy dochodów i wydatków.
Podczas kontroli odpowiedzi na pytania udzielały pani Małgorzata Siemińska - kierownik Ośrodka
Pomocy  Społecznej  w  Żarowie  oraz  pani  Cecylia  Orzechowska  -  główna  księgowa  Ośrodka
Pomocy  Społecznej  w  Żarowie.  Jednostka  wydatkowała  kwoty  na  zwalczanie  narkomanii,
przeciwdziałanie alkoholizmowi, domu pomocy społecznej,  zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre



świadczenia pomocy społecznej, zasiłki oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, dodatki
mieszkaniowe,  zasiłki  stałe,  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  pomoc  w
zakresie  dożywiania,  pozostała  działalność,  na  którą  składały  się  zakupy  związane  z  dniem
godności,  wakacje  uśmiechu,  śniadanie  Wielkanocne  i  Wigilia,  pomoc  materialna  dla  uczniów,
świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny,
rodziny zastępcze,  działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,  składki  na ubezpieczenia
zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Kontrolujący pozytywnie
ocenili działalność jednostki w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Żarowie. W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie gospodarki finansowej za
rok  2019,  jak  za  rok  2020  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Żarowie  nie  stwierdza  się
nieprawidłowości. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia protokołu kontroli.
Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 44
Przewodniczący  Rady podziękował  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej  za  przedstawienie
protokołu oraz przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. IX. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
Przewodniczący  Rady powiedział,  że  sprawozdanie  otrzymali  radni  w  materiałach  na  sesję  i
zapytał,  czy  są pytania  do przedmiotowego sprawozdania? Sprawozdanie  stanowi  załącznik  do
niniejszego protokołu.

 Załącznik Nr 45
Radny Roman Konieczny zapytał,  czy  jest  szansa,  aby  do  czasu  dożynek  gminnych  została
uruchomiona świetlica wiejska w Łażanach? Ponieważ organizatorem będzie sołectwo Łażany.
Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  świetlica  wiejska  powinna  być  oddana  do
eksploatacji  w  miesiącu  lipcu.  W tym  roku  dożynki  wyjątkowo,  sołtysi  zaproponowali,  żeby
odbyły się w sobotę, nie w niedzielę. Tak, że 11 września spotykamy się w sobotę w Łażanach.
Radna Joanna Kaczorowska  zapytała o podpisanie umowy o współpracę partnerską na rzecz
realizacji  projektu  pod  nazwą  profilaktyka  i  wczesne  wykrywanie  nowotworów  złośliwych
dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Jak to będzie realizowane? Czy już wiemy, kto będzie
realizował? Jak mieszkańcy będą mogli się przebadać?
Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  program  będzie  realizowany  przez
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Żarowie.  Osoby w wieku 50-65 lat  bez problemów,  w każdej
sytuacji mogą podejść. Osoby młodsze w sytuacjach, kiedy w rodzinie występowały zdarzenia, że
ktoś był chory. Osoby podchodzą do OPS-u, biorą zestaw do samodzielnego pobrania prób i oddają
do Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej wysyła do zakładu onkologicznego.
Po około 2 tygodniach jest wynik. Informowana jest osoba o tym wyniku.
Radna Joanna Kaczorowska zapytała, czy to będzie rozpropagowane w naszej lokalnej prasie i w
internecie?
Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że już jest rozpropagowane, jest w Gazecie
Żarowskiej, jest na stronach internetowych gminy.
Radna Joanna Kaczorowska zapytała  o przygotowania  do uruchomienia mobilnych punktów
spisowych w miejscowościach  na terenie  gminy,  żeby dotrzeć  do ludzi,  którzy szczególnie  na
wioskach są samotni i nie mają możliwości spisania się, czy gmina ma nad tym pieczę, bo nie
spisanie się może grozić karą, żeby uniknąć takich sytuacji.
Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że punkty mobilne to jest inicjatywa gminy i
pracowników  Urzędu  Gminy,  którzy  zajmują  się  spisem.  To  jest  coś,  czego  od  nas  wymaga



Główny Urząd  Statystyczny,  ale  osoby  samotne,  które  chciałyby  się  spisać,  mogą  się  do  nas
zgłaszać. Natomiast rachmistrz spisowy będzie się kontaktował z każdą osobą, która nie została do
tej pory spisana. Oprócz tego, że gmina prowadzi spis, jest też rachmistrz spisowy, który będzie się
kontaktował  bezpośrednio z  daną  osobą.  Jeżeli  ktoś  nie  zadzwoni  sam,  albo  nie  zgłosi  się  do
gminy, to rachmistrz do tej osoby będzie dzwonił.
Więcej pytań do przedmiotowego sprawozdania nie było, więc Przewodniczący Rady powiedział,
że sprawozdanie  z  pracy  Burmistrza  Miasta  Żarów zostało przyjęte  i  przeszedł  do następnego
punktu porządku obrad.
Ad. X.  Sprawy różne.
Przewodniczący  Rady poprosił  o  składanie  interpelacji.  Interpelacje  złożyli:  radna  Iwona
Nieradka.

Radny Mieczysław Myrta zapytał, co zostało ustalone na spotkaniu z prezesem firmy wywożącej
śmieci z terenu naszej gminy?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wezwaliśmy dyrektora firmy, w związku z tym, że
rażąco był zaniedbany proces wywozu odpadów posegregowanych z terenu naszej gminy. W trakcie
spotkania  dyrektor  poinformował,  że  podjął  decyzję  o  tym,  żeby  dwie  jednostki  transportowe
obsługiwały  już  regularnie  naszą  gminę.  Dzisiaj  odbyło  się  generalne  sprzątanie.  Posprzątanie
jednorazowo,  oznacza  tyle,  że  kontenery  się  zwolnią  i  będą  mogły  przyjąć  to  wszystko,  co
mieszkańcy  trzymali  w  domach,  bo  nie  mieli,  gdzie  wyrzucić.  Musi  to  firma  powtórzyć  w
najbliższych dniach i już regularnie dwoma pojazdami utrzymywać w czystości i opróżniać na czas
kontenery  do  zbiórki  surowców  wtórnych.  Burmistrz  powiedział,  że  ma  nadzieję,  że  już  taka
sytuacja się nie powtórzy. Takie są deklaracje firmy. Dodatkowo firma zadeklarowała, w związku z
tym, że czuje się winna całej  sytuacji  rozmieszczenie 10 punktów na terenie miasta do zbiórki
zużytych baterii  oraz  dodatkowe inne  działania  typu promocyjnego.  Będziemy pilnować firmy,
żeby prawidłowo wykonywała swoje usługi.

Radny Mariusz Borowiec powiedział, że mieszkańcy domków jednorodzinnych proszą, aby nie
rzucać worków na trawę przed posesję, tylko za posesję, bo te worki potem latają po całym mieście.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przekażemy tą sprawę.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy została załatwiona sprawa z kioskarzami, którzy mieli płacić
tak dużo za worki? Jak to zrobić, żeby im trochę ulżyć.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  rzecz była  omawiana na sesjach.  Rada Miejska
podjęła uchwałę, dzięki której o ponad 200 zł ta stawka została obniżona, a wszystko, co poza tym,
to  ani  radni,  ani  burmistrz  nie  są  ustawodawcami  i  mają  ograniczone  możliwości  działania.
Wszystkie wyjaśnienia były udzielone.

Radna Ewa Góźdź powiedziała,  że  jako  przedsiębiorca  dostała  mniejszy  rachunek.  To  dzięki
burmistrzowi mają mniejsze w tej chwili rachunki. Podziękowała za tą obniżkę w jej sytuacji.

Przewodniczący Rady dopowiedział, że przedsiębiorcy byli poinformowani na spotkaniu i była ta
kwota ustalona. Było to przekazane na folderach, podczas prezentacji multimedialnej, że jeżeli będą
korzystać z worków 120-litrowych to będą płacić ponad 240 zł.  To zostało wyjaśnione, podjęte
zostały odpowiednie uchwały. Teraz każdy przedsiębiorca musi segregować, to wynika z ustawy.
Jest  zapisane,  że nie jeżdżą co tydzień,  tylko jeżdżą co 2 tygodnie,  w związku z tym te opłaty



zostały zmniejszone. I to, co można było na ten czas zrobić po przetargu, to zostało zrobione. Przed
nami praca. Zakończmy teraz ten temat, rozważmy co można dalej zrobić.

Radny  Tadeusz  Pudlik odczytał  informacje  z  Biuletynu  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w
Świebodzicach z czerwca 2021r. i zapytał o grunt obok ulicy Kazimierza Wielkiego, ponieważ w
dwóch  budynkach  mieszkańcy  mają  ponad  100  samochodów  i  wieczorem  nie  ma  gdzie
zaparkować. To jest duży problem.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli pan radny jest zainteresowany tym tematem,
to zaprasza do urzędu, gdzie można pochylić się nad mapami. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie,
które będzie można zaproponować mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy CPN ma zgodę na sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że posiada taką zgodę.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy zezwolenie wydała gmina?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  aby radny zadał  pytanie  i  szczegółowa odpowiedź
zostanie udzielona.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział odnośnie masztów koło Biedronki, które tam upadły rok temu
na ulice.  Zostały zamontowane z  powrotem, ale zostały obłożone kostkami,  a takie  maszty wg
prawa  budowlanego  powinny  być  umieszczone  na  trwałe  z  ziemią,  a  nie  obłożone  płytami
chodnikowymi. Radny poprosił, aby wystąpić do nadzoru budowlanego, żeby to sprawdzili.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że  dwa lata  temu została  zdjęta  tabliczka z  napisem ulica
Górnicza na skrzyżowaniu Korczaka z Górniczą i do tej pory nie została zawieszona.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że sprawdzimy i udzielimy odpowiedzi.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  za  miesiąc  zaczynają  się  Igrzyska  Olimpijskie.  Paweł
Fajdek jest w tym roku najlepszym zawodnikiem w rzucie młotem. Ma realne szanse na to, żeby
zostać  medalistą  olimpijskim,  a  on  już  odznaczenie  „Złoty  Dąb”  otrzymał.  Co  mu  damy?  A
należałoby mu podziękować za to, że reprezentuje gminę Żarów.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że życzy Pawłowi, aby zdobył medal i żebyśmy wtedy
mieli rzeczywiście ten problem uhonorowania go po fakcie, a nie rozważali w tej chwili przed, co
będzie, jeśli będzie. Natomiast inicjatywa uchwałodawcza leży po stronie Rady.

Przewodniczący Rady dopowiedział, że jeżeli jest taka propozycja, to należy zaproponować pracę
w komisji, przygotować regulamin, możemy się też wszyscy spotkać.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, aby załatać dziury asfaltem po remoncie na skrzyżowaniu ulic
Piastowska i Kazimierza Wielkiego. Był robiony remont i wysypany został grys. Samochody, jak
jadą dość szybko, to spod ich kół wylatują kamyki.

Przewodniczący Rady powiedział, aby te interpelacje, zapytania przygotować na piśmie i będzie to
odpowiedziane, bo interpelacje składa się na piśmie.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział nt. tablicy informacyjnej zjazd z ronda do Łażan. W tamtym
roku ta tablica została zerwana, jak był wiatr, do tej pory jej nie ma.



Radny Tadeusz Pudlik powiedział, aby przyciąć żywopłot przy ulicy Kazimierza Wielkiego po
prawej stronie.

Przewodniczący Rady  powtórzył,  żeby przestrzegać pewnych reguł,  które ustaliliśmy, wszyscy
razem, które wynikają z ustawy o samorządzie, żeby interpelacje i zapytania składać na piśmie. W
sprawach różnych oczywiście można dyskutować, składać różne wnioski, ale poprosił o składanie
interpelacji i zapytań na piśmie.

Więcej interpelacji, wniosków i zapytań radnych nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł
do spraw organizacyjnych:

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  w  dniu  21  czerwca  2021  roku  prezes  Związku  Miast
Polskich  przekazał  informację,  że  zarząd  Związku  Miast  Polskich  podjął  uchwałę  o  przyjęciu
miasta  Żarów w poczet członków Związku Miast  Polskich.  Przekazana została  do nas uchwała
zarządu Związku Miast Polskich z dnia 11 czerwca 2021 roku w tej sprawie.
Przewodniczący Rady powiedział, że otrzymał od radnych informacje, kiedy planują wyjazdy na
urlopy.  Z  analizy  wynika,  że  zdecydowana  większość  pozostaje  w  lipcu  i  po  rozmowie  z
Burmistrzem podjęto decyzję i zaplanowana została sesja Rady na 22 lipca.
Po dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. XI. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 maja
2021r.
Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż protokół był udostępniony do wglądu w Biurze Rady
Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz wyłożony podczas obrad sesji, w celu naniesienia ewentualnych
uwag.  Uwag do przedmiotowego  protokołu  nie  było,  więc  Przewodniczący Rady przeszedł  do
głosowania, w wyniku którego przy 8 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Protokół
Nr XXX/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27.05.2021r. został przyjęty przez radnych
Rady Miejskiej w Żarowie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 46

Ad. XI. Zakończenie obrad XXXI 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 24 czerwca 2021 roku, wypowiadając formułę:
„Zamykam XXXI Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

…......................................                                    …..........................................
        Protokołowała:                                                        Przewodniczący obrad:


