
Protokół Nr XXXII/2021

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 22 lipca 2021 roku

Rozpoczęcie: godz. 14:00

Zakończenie: godz. 16:00

Ad. I. Otwarcie sesji:

Wiceprzewodnicząca Rady Pani  Iwona Nieradka otworzyła  sesję  Rady Miejskiej  w Żarowie

wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XXXII  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie”.  Przywitała

wszystkich zebranych, a następnie stwierdziła 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 12 radnych, co

stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecni:

1. radny Roman Konieczny – Przewodniczący Rady,

2. radny Robert Kaśków,

3. radny Bartosz Żurek.

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

Sikora, Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.

Następnie Przewodnicząca obrad przeszła do następnego punktu porządku obrad.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Wiceprzewodnicząca  Rady powiedziała,  że  porządek  obrad  radni  otrzymali  w  materiałach  na

sesje. Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                                                                        Załącznik nr 2

Przewodnicząca obrad zapytała, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym punkcie?

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał,  czy nie  należałoby przesunąć pkt.  6,  jako 7 a pkt  7,  jako 6.?

Najpierw  powinniśmy  wyrazić  zgodę  na  utworzenie  spółki  SIM Sudety,  a  później  zatwierdzić

wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie

objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  wniosek  miałby  swoje  uzasadnienie,  gdyby  te

uchwały były podejmowane na różnych sesjach, one są uchwalane łącznie na jednej sesji, więc w

tym momencie nie ma to znaczenia.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że jeżeli pan Burmistrz nie widzi żadnej kolizji to on wycofuje

swój wniosek.
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Więcej  pytań  do  porządku  obrad  nie  było,  więc  Wiceprzewodnicząca  Rady powiedziała,  że

porządek obrad został przyjęty bez zmian i przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

Przewodnicząca  obrad  otworzyła  dyskusję  i  powiedziała,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały

otrzymali radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji przez panią skarbnik

i zapytała, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Burmistrz  Leszek  Michalak złożył  wniosek  o  wprowadzenie  autopoprawki  i  powiedział,  że

dotyczy ona korekt finansowych zwiększających kwoty pozyskane dla naszych mieszkańców, dla

naszych uczniów i proponuje aby wprowadzić tą autopoprawkę.

Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Skarbnik  Renata  Dawlewicz dopowiedziała,  że  przedmiotowa  autopoprawka  związana  jest  z

zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie zadań m.in. w ramach Rządowego Funduszu Polski

Ład,  w  związku  z  tym  są  wprowadzone  trzy  nowe  zadania  inwestycyjne,  czyli  budowa  dróg

gminnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Żarów, kolejne zadanie to budowa infrastruktury

kanalizacyjnej w miejscowości Mikoszowa, Przyłęgów i Kruków w gminie Żarów oraz zadanie

związane z rewitalizacją terenów zielonych na obszarze miasta Żarów. Jest też zmiana w projekcie

na lata 2021-2022, który dotyczy zadania „Równy dostęp dla każdego ucznia”, celem tego zadania

jest wsparcie uczniów szkół podstawowych.

Przewodnicząca  obrad  zapytała,  czy do treści  autopoprawki  ktoś  z  państwa radnych  chciałby

zabrać  głos?  Nikt  z  radnych  nie  miał  pytań,  więc  Przewodnicząca  przeczytała  zmiany,  jakie

następują  w  projekcie  uchwały  nr  1.  i  powiedziała,  że  pozostałe  zapisy  pozostają  bez  zmian.

Następnie  Przewodnicząca  obrad przeszła  do  przegłosowania  autopoprawki  i  zapytała  kto  z

radnych jest za wprowadzeniem zgłoszonej autopoprawki, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. W

wyniku głosowania przy 12 głosach „za”,  0  „przeciw”,  0  „wstrzymujących się”,  autopoprawka

została przyjęta. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Przewodnicząca obrad zapytała, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała, czy do tych zadań była robiona analiza dotycząca środków

finansowych, jakie będą pochodziły z budżetu gminy odnośnie ich współfinansowania?

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora  odpowiedział,  że  z  Funduszu  Polski  Ład  są  zadania

dofinansowane w 95%,  czyli  5% wkładu własnego musimy posiadać.  Wybierając  zadania  były
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robione analizy przez projektantów, jakie będą szacunkowe koszty zarówno przy kanalizacji, jak i

budowie dróg. To są szacunki,  nie  mamy konkretnych projektów gotowych, ale  mamy wstępne

koncepcje.  Jedyne zadanie,  które jest  dofinansowane w 90% jest  to  zadanie na dofinansowanie

rewitalizacji Parku i stawu miejskiego, tam określiliśmy koszt projektu maksymalnie, jaki Fundusz

nam umożliwi. Konkretną kwotę otrzymamy po przetargu.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy to jest pewne, że otrzymamy te pieniądze?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  to  nie  jest  pewne, ale  pewne jest  to,  że jak nie

złożymy wniosku, to na pewno nic nie otrzymamy. Trzeba pamiętać, że jednym z podstawowych

potrzeb  naszych  mieszkańców  jest  oświetlenie,  chodniki  i  drogi,  i  o  to  dofinansowanie  na

wszystkich ulicach, na których jeszcze brakuje tej infrastruktury chcemy wystąpić. Nigdy nie ma

gwarancji dofinansowania niezależnie do którego funduszu się wnioskuje.

Radny  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  że  pamięta,  jak  złożyliśmy  wniosek  i  nie  otrzymaliśmy

dofinansowania.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  z  programu  covidowego  z  pierwszego  naboru

dostaliśmy  100%  środków  przewidzianych  dla  gmin  i  z  tych  pieniędzy  zrealizowana  jest  ul.

Słowiańska  w  Żarowie  oraz  w  tym  roku  będziemy  realizowali  część  zabudowy  drogowej

infrastrukturalnej  na  terenie  osiedla  domów  jednorodzinnych.  To  nie  jest  tak,  że  my  nie

otrzymujemy za każdym razem środków.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała, czy te dwa projekty są przewidziane na miasto Żarów?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że tak i przypomniał, że w ostatnich latach, co roku

pozyskujemy środki w oparciu o Fundusz Rekultywacji Gruntów Rolnych, który może zajść tylko

na terenach wiejskich. Dużo większym problemem jest pozyskanie funduszy na teren miasta, stąd

też do wniosków wskazujemy Żarów.

Radny Mieczysław Myrta zapytał, czy drogę Kalno – Żarów, gdzie został położony nowy rurociąg

można podciągnąć pod tą inwestycję do Polskiego Ładu?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest wskazany Żarów w odniesieniu do wszystkich

ulic tam, gdzie brakuje nawierzchni, natomiast droga na Kalno już jest poza granicami miasta. Nie

bardzo możemy dołączyć, choć byśmy chcieli. 

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było,  więc  Wiceprzewodnicząca Rady

zamknęła dyskusję i zapytała o opinię Komisję.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Następnie Przewodnicząca  Rady przeszła  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały  z

przegłosowaną  autopoprawką.  W  wyniku  głosowania  przy  12  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.
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Załącznik nr 6

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

Uchwała nr XXXII/247/2021

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Burmistrz Leszek Michalak złożył wniosek o wprowadzenie autopoprawki i powiedział, że to jest

konsekwencja przyjętych zmian do budżetu.

Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Przewodnicząca obrad zapytała, czy do treści autopoprawki ktoś z radnych chciałby zabrać głos?

Nikt z radnych nie miał pytań, więc przeczytała zmiany, jakie następują w projekcie uchwały nr 2.  i

powiedziała, że pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Następnie Przewodnicząca obrad przeszła do

przegłosowania  autopoprawki  i  zapytała  kto  z  radnych  jest  za  wprowadzeniem  zgłoszonej

autopoprawki, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. W wyniku głosowania przy 12 głosach „za”, 0

„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, autopoprawka została przyjęta. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Przewodnicząca obrad zapytała, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o opinie  Komisję.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Następnie Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 12 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 11

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Uchwała nr XXXII/248/2021

Pkt 3. przyznania  dotacji  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.
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Załącznik nr 13

Przewodnicząca obrad  otworzyła dyskusję i powiedziała, że przedmiotowy projekt uchwały był

omawiany podczas  komisji  oraz,  że złożono 4 wnioski na dotacje,  wnioski  zostały rozpatrzone

pozytywnie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. W budżecie zabezpieczono kwotę 124.600 zł.

Wiceprzewodnicząca  Rady  zapytała  radnych,  czy  mają  pytania  do  przedmiotowego  projektu

uchwały?

Burmistrz  Leszek Michalak  wyjaśnił,  że  uchwała Rady Miejskiej  w sprawie przedmiotowych

dotacji wygasała w połowie tego roku, stąd taki termin składania wniosków.

Radna  Joanna  Kaczorowska zapytała,  czy  wszystkie  wnioski,  które  zostały  złożone  zostały

uwzględnione?

Przewodnicząca obrad odpowiedziała, że tak.

Więcej pytań do projektu uchwały nie było, więc Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o opinie

Komisję.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady przeszła do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W wyniku

głosowania  przy  12  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie

przyznania dotacji 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 14

Przedmiotowa uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty  budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków, znajdujących się  na terenie

Gminy  Żarów,  dla  których  Gmina  Żarów  jest  organem  prowadzącym, stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Uchwała nr XXXII/249/2021

Pkt 4. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju

Gminy Żarów na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z

dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Przedmiotowy projekt uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła dyskusję i powiedziała, że projekt uchwały radni otrzymali

w materiałach na sesję i zapytała, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.
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Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora  powiedział,  że  przystępujemy  do  opracowania  nowej

Strategii  Rozwoju  Gminy  Żarów,  bo  stara  jest  już  nieaktualna  oraz,  aby  móc  starać  się  o

dofinansowanie  ze  środków zewnętrznych.  Ustawa o samorządzie  gminnym w celu  realizacji  i

stworzenia Strategii Rozwoju wymaga podjęcia tej uchwały, bez niej nie będziemy mogli pracować

nad Strategią Gminy Żarów.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, kiedy upłynął termin obowiązywania poprzedniej uchwały?

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że poprzednia Strategia nie miała końcowej

granicy, ona zrobiła się nieaktualna. Większość zadań z poprzedniej Strategii zostały zrealizowane.

Uległy  zmiany  warunki  społeczno  –  polityczne,  geograficzne  i  klimatyczne,  więc  musimy

dostosować Strategie do naszych planów.  

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że od uchwalenia ostatniej Strategi, czyli od 2004 roku

uchwalono zapis mówiący o obowiązku konsultowania z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Dolnośląskiego.  Nie  zakwestionowano  nam  dotychczas  funkcjonującej  Strategii,  ale  w

nieskończoność tego czasu nie można przedłużać.

Radny  Tadeusz  Pudlik zauważył,  że  w  uzasadnieniu  do  projektu  uchwały  jest  napisane  „W

związku z wejściem w życie 13 listopada br….”, czy to nie jest błąd?

Przewodnicząca obrad powiedziała, że jest to błąd pisarski i należy poprawić.

Więcej  pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc Przewodnicząca  obrad

zamknęła dyskusję i przeszła do głosowania przedmiotowego projektu uchwały, w wyniku którego

przy  12  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie  określenia

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarów na

lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia

2006r.  o  zasadach prowadzenia  polityki  rozwoju,  została  przyjęta.  Głosowanie  imienne stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Przedmiotowa uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania

projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji,  o których

mowa w art.  6 ust.  3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Uchwała nr XXXII/250/2021

Pkt 5. przystąpienia do opracowania Projektu  założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło,  energię

elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Żarów na lata 2022-2036. Przedmiotowy projekt uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Przewodnicząca obrad otworzyła dyskusję i zapytała, czy radni mają pytania do przedmiotowego
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projektu uchwały.

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział, że jest to program prowadzony ze środków unijnych z

Aglomeracją Wałbrzyską.

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodnicząca obrad zapytała o opinie komisję.

W imieniu Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska Bartosza Żurka głos zabrała

radna  Zuzanna  Urbanik   -  członek  komisji,  która powiedziała,  że  komisja  zaopiniowała

pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i przeszła do głosowania przedmiotowego projektu

uchwały.  W wyniku  głosowania  przy  12  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”

uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,

energię  elektryczną  i  paliwa  gazowe  dla  gminy  Żarów  na  lata  2022-2036,  została  przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie przystąpienia  do  opracowania  Projektu  założeń  do  planu

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Żarów na lata 2022-2036,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

Uchwała nr XXXII/251/2021

Pkt  6. zatwierdzenia  wniosku  o  wsparcie  ze  środków  Rządowego  Funduszu  Rozwoju

Mieszkalnictwa  na  sfinansowanie  objęcia  udziałów  w  tworzonej  Społecznej  Inicjatywie

Mieszkaniowej. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

Przewodnicząca  obrad  otworzyła  dyskusję  i  powiedziała,  że  projekt  uchwały  był  przekazany

radnym w materiałach na sesję oraz omawiany na komisji wspólnej,  w tym przez eksperta Pana

Jana Węgrzyna z Krajowego Zasobu Nieruchomości. W dniu 20.07.2021r. została zorganizowana

telekonferencja, na której radni zadawali pytania i brali udział w dyskusji. Przewodnicząca obrad

zapytała, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  w  komisji  uczestniczyła  pani  dyrektor  Urszula

Ganczarek  mówiła  na  temat  możliwości  desygnowania  terenów,  na  których  funkcjonuje

przedsiębiorstwo rolne Stary Jaworów. Będzie mógł być wskazany teren około 20 ha.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o materiał graficzny?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  że ten materiał  radni otrzymali.  To są tereny, które

mogą być ujęte w programie.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w związku z mailem jaki otrzymali radni jest napisane, że
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jest to grant bezzwrotny na objęcie udziałów w SIM, na koszty utrzymania spółki oraz wszystkie

koszty projektowe. Jeżeli jest 18 gmin, to Spółka SIM dostaje od państwa 54 mln zł na działalność

Spółki i na sprawy projektowe, czy to nie są bardzo duże pieniądze na początek?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  że to nie są koszty jednej gmin, to są koszty w 18

gminach, to przynajmniej połowa tej kwoty będzie przekazana na przygotowanie projektu, ale są to

pieniądze, które będą przepływały przez gminę, po to żeby stworzyć udziały w Spółce.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, ile udziałów gmina będzie miała i jak to będzie rozliczane?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  udziały,  jakie  gmina obejmie  będą odpowiadały

procentowo kwocie, którą otrzymamy. Jeżeli otrzymamy 3 mln zł,  to udziały będą odpowiadały

kwocie  3  mln  zł.  Również  Skarb  Państwa będzie  aportował  te  tereny,  bo  to  są  grunty  Skarbu

Państwa. Ostatecznie ilość udziałów gminy będzie zależna i od aportów rzeczowych, i od kwot

odprowadzonych do tej Spółki.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  czy  my  nie  powinniśmy  być  większym  udziałowcem,  jeżeli

przekażemy więcej ziemi, niż inna gmina?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  to  tak  nie  działa,  to  zależy  od  kwoty  dotacji

przekazanych dla gmin.

Radna Joanna Kaczorowska powiedziała, aby Burmistrz szerzej powiedział na ten temat, bo to

jest  coś nowego,  co dopiero powstaje.  Czy była prowadzona analiza,  jak to wygląda w innych

gminach, które już do tego programu przystąpiły?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  cały  program  dotyczy  budownictwa

mieszkaniowego  wielorodzinnego,  mającego  być  prowadzonym na  terenach  objętych  udziałami

przez powstającą Spółkę, z wiodącym udziałem Skarbu Państwa. Budownictwo mieszkaniowe w

każdej  gminie,  zrealizowanie  około  50  mieszkań,  w  oparciu  o  dokumentację  projektową

przygotowaną  przez  KZN i  projektantów wyłonionych  w przetargu.  Gmina  nie  ponosi  ryzyka,

ponieważ w przepływach finansowych transferowanie środków będzie wyłącznie pozyskiwaniem

dotacji przez gminy. Jeżeli dotacja będzie przyznana, to będzie wpłacona na rzecz Spółki. Jeżeli

dotacja  nie  zostanie  przyznana,  to  nie  będziemy  wpłacali  żadnych  pieniędzy  i  to  wynika  z

dokumentów.  Jest  to  szansa,  żeby  program ruszył.  Będą  to  tereny  osiedla  wielorodzinnego  w

kierunku  miejscowości  Bożanów.  Ten  teren  do  granic  działki  jest  już  uzbrojony  poprzez

sukcesywne,  coroczne  uzbrojenie.  Wszystko  wskazuje  na  to,  że  jest  to  szansa  dla  gminy  i

mieszkańców,  żeby  powstały  w  Żarowie  mieszkania  w  trybie  podobnym  do  TBS  w  innych

miejscowościach, ale w założeniu tańszym, jeśli chodzi o wysokość czynszu. W TBS możliwość

zakupu mieszkania jest w pełni uzależniona od decyzji władz TBS, jeśli chodzi o Spółkę SIM to

zgodnie  z  wytycznymi  ustawowymi  to  mieszkaniec  będzie  decydował,  czy  wykupi  swoje

mieszkanie,  czy też nie.  W czynszu będzie objęta  częściowa spłata  tych 40% wartości  budowy

mieszkania, stąd też wykup po 15 latach będzie znacząco niższy.
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Radna Joanna Kaczorowska zapytała, do jakiej grupy mieszkańców jest ten program adresowany?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  to  Rada  Miejska  wypracuje  Regulamin,  kto  w

pierwszej kolejności będzie mógł skorzystać. Program skierowany jest do tych osób, czy rodzin,

które nie mają problemów finansowych w swojej codziennej egzystencji.

Radny Mieczysław Myrta zapytał, czy grunty na terenie gminy będą oddane KOWR-owi?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że w korespondencji z KOWR – u została wpisana

informacja  mówiąca  o  tym,  żeby  gmina  wskazała  teren,  który  w  miejscowym  planie

zagospodarowania  przestrzennego  na  terenie  miasta  ma  przeznaczenie  pod  zabudowę

mieszkaniową. Natomiast w odniesieniu do pozostałych terenów, które są w tej chwili odzyskiwane

będą one kierowane do rolników.

Radny Mariusz Borowiec zapytał, czy będzie można taką mapkę dla mieszkańców udostępnić?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  tak.  Z  tym,  że  podziały  muszą  być  zgodne  z

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Radny Mariusz Borowiec zapytał, czy ułatwi nam to połączenie dróg ulica Wiejska z Górniczą?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  ten przebieg dróg jest  własnością gminy. Każde

budownictwo  wymaga  infrastruktury  sieciowej,  ale  i  drogowej,  więc  te  drogi  w  tym  układzie

korzystnym będą musiały być realizowane.

Radny Waldemar Ganczarek powiedział,  że komisja rolnictwa będzie zajmowała się tematem

gruntów.

Radny Tadeusz Pudlik zaproponował, aby wystąpić do KOWR- u o przekazanie części gruntu pod

parking ul. Kazimierza Wielkiego, w związku z wygraną sprawą w sądzie.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  spotkał  się  w  tym  temacie  ze  Spółdzielnią

Mieszkaniową,  nie  ma  wątpliwości,  że  mieszkańcy  muszą  gdzieś  parkować  swoje  auta  i  w

sąsiedztwie, jako gmina dysponujemy terenem i będzie możliwość wykonania tej inwestycji.

Więcej pytań nie było, więc Przewodnicząca obrad zapytała o opinie komisję.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca  obrad zamknęła  dyskusję  i  przeszła  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały.  W wyniku  głosowania  przy  12  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”

uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju

Mieszkalnictwa  na  sfinansowanie  objęcia  udziałów  w  tworzonej  Społecznej  Inicjatywie

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

Załącznik nr 23

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie zatwierdzenia  wniosku  o  wsparcie  ze  środków  Rządowego

Funduszu Rozwoju  Mieszkalnictwa na  sfinansowanie objęcia  udziałów w tworzonej  Społecznej

Inicjatywie Mieszkaniowej, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 24

Uchwała nr XXXII/252/2021

Pkt  7. wyrażenia  zgody  na  utworzenie  spółki  SIM  Sudety  -  spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Przewodnicząca  obrad  powiedziała,  że  ten  projekt  uchwały  był  omawiany  podczas  komisji

wspólnej, otworzyła  dyskusję  i  zapytała,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego  projektu

uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że zgodnie z tym, co ustaliliśmy na komisjach wspólnych

KZN  przysłał  wykaz  przyszłych  udziałowców  i  są  tam  mniejsze  gminy  i  większe  gminy.

Zdecydowana większość gmin jest takiej wielkości jak Żarów. Nie ma tu wyraźnie wiodącej gminy,

która chciałaby narzucać swoje rozwiązania. Raczej jest tu układ partnerski.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że na telekonferencji dowiedział się, że 11 gmin już podpisało,

a  reszta  jest  w trakcie  ustalania.  Radny zapytał,  ponieważ na 18 gmin 15 jest  z  południowo –

wschodniej części byłego województwa wałbrzyskiego, a z naszego obszaru są tylko 3 gminy, czy

nie dziwi fakt,  że  nie ma takich gmin jak Świdnica,  Strzegom, Świebodzice,  Marcinowice,  czy

Wałbrzych?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że to zależy od kilku czynników, przede wszystkim od

planów zagospodarowania przestrzennego, czy mają na te cele przeznaczone grunty.

Więcej pytań nie było, więc Przewodnicząca obrad zapytała o opinie komisję.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca  obrad zamknęła  dyskusję  i  przeszła  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały.  W wyniku  głosowania  przy  12  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki  SIM Sudety -  spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością,  została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 26

Przedmiotowa uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Sudety - spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Uchwała nr XXXII/253/2021

Pkt 8. przystąpienia Gminy Żarów do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

w  ramach  Funduszu  Solidarnościowego. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28
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Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła dyskusję i powiedziała, że projekt uchwały radni otrzymali

w materiałach  na sesję,  był  on omawiany przez  panią  Kierownik OPS Małgorzatę  Siemińską i

zapytała, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały. 

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o opinie komisję.

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

opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodnicząca  obrad zamknęła  dyskusję  i  przeszła  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały, w wyniku którego przy 12 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w

sprawie przystąpienia Gminy Żarów do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

w ramach Funduszu Solidarnościowego, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 29

Przedmiotowa uchwała  w sprawie przystąpienia  Gminy Żarów do realizacji  Programu „Opieka

wytchnieniowa”  -  edycja  2021  w  ramach  Funduszu  Solidarnościowego, stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30

Uchwała nr XXXII/254/2021

Pkt 9. określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Żarów w roku szkolnym

2021/2022. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31

Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła dyskusję i powiedziała, że projekt uchwały radni otrzymali

w materiałach na sesję i zapytała, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały. 

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że ta uchwała obowiązuje na cały rok szkolny, a te ceny które

są przedstawione w uchwale nie mają już racji bytu, ponieważ ceny paliwa poszły w górę, jeżeli

będzie taka tendencja, to za dwa lub trzy miesiące rodzice dzieci dowożących je będą dopłacały do

tego paliwa. Radny zapytał, czy za pół roku Rada mogłaby wrócić do tej uchwały, bo to już nie są

realne ceny?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie ma co do tego wątpliwości, że ceny paliwa się

zmieniają, natomiast zgodnie z ustawą trzeba przyjąć dzień i przyjąć te ceny. Ten dzień to był 13

lipca br. i te ceny są wskazane. To dotyczy grupy trójki dzieci i ta uchwała stanowi realną podstawę

dla Burmistrza wsparcia tego dowozu, poprzez refundację paliwa. To jest pomoc, która wyrażona

jest w uchwale poprzez średnią cenę jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Żarów.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że jest za tym, aby wspierać te osoby, które wożą swoje dzieci i

zapytał, jakby w styczniu cena paliwa zdrożała o 10, czy 15% , czy możemy ewentualnie wrócić do

tej uchwały i podnieść do realnych cen, czy to już jest stała kwota na cały rok szkolny?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że ustawodawca wskazał w ustawie, że Rada ma określić
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na rok szkolny, czyli od 1 września do 31 sierpnia, teoretycznie nie ma możliwości podejmowania

tej  uchwały  w  trakcie  roku,  chyba  że  byłaby  zmiana  ustawy,  coś  by  się  zadziało,  to  wtedy

ustawodawca musiałby to przewidzieć.

Więcej pytań do projektu uchwały nie było, więc Wiceprzewodnicząca Rady  zapytała o opinie

komisję.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodnicząca  obrad zamknęła  dyskusję  i  przeszła  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały, w wyniku którego przy 12 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w

sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Żarów w roku szkolnym

2021/2022, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 32

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie określenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa  obowiązującej  w

Gminie Żarów w roku szkolnym 2021/2022, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 33

Uchwała nr XXXII/255/2021

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 34

Burmistrz  Leszek  Michalak  w  uzupełnieniu  do  sprawozdania  powiedział  o  naborze  do

przedszkoli, że na chwilę obecną Przedszkole publiczne w Żarowie przyjęło 71 dzieci w wieku od 3

do 5 lat, na liście rezerwowej jest 12 dzieci. W Żłobku przyjęte są wszystkie dzieci i jest 10 dzieci

na liście rezerwowej. Praktyka pokazuje, że co roku dzieci, które są na liście rezerwowej również są

przyjmowane do Przedszkola. Szkoła Podstawowa w Mrowinach, w utworzonym przedszkolu w tej

chwili jest miejsce, jeśli chodzi o 6-latki przyjętych jest 13 dzieci oraz w wieku 4 i 5 lat jest 22

dzieci i jest to jedna grupa. Jeżeli byłaby taka potrzeba jest możliwość stworzenia jeszcze jednej

grupy. W szkole podstawowej w Żarowie przedszkole znajduje się na ul. Ogrodowej jest przyjętych

91 dzieci 5 i 6 latków. Mamy jeszcze tutaj wolne miejsca. W Imbramowicach jest przyjętych 20

dzieci  i  też  są  wolne  miejsca  we  wszystkich  kategoriach  wiekowych  w  tej  grupie.  W szkole

podstawowej  w  Zastrużu  przyjętych  jest  40  dzieci,  w  tej  chwili  trwają  przygotowania  do  prac

modernizacyjnych, co pozwoli na przyjęcie kolejnej piątki dzieci w oddziale przedszkolnym, 5, 6

latków jest  dodatkowo 20 dzieci w Zastużu. Na ten moment mamy możliwość przyjęcia dzieci,
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jeżeli  będzie  taka  potrzeba.  Kolejna  informacja  jest  związana  z  projektowanym  rondem  przy

miejscowości Mielęcin. W tej chwili jest już wybrane biuro projektów, które realizuje dokumentacje

projektową, trwają analizy, zostaliśmy poproszeni o wskazanie dodatkowej informacji w zakresie

odprowadzenia  wód  na  tym  terenie,  posiadane  infrastruktury,  posiadane  dane  przekazujemy.

Zgodnie z informacją od Dyrektora Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad prace idą wraz z

pozwoleniem na budowę z odszkodowaniami dla rolników i przewidywane są do końca przyszłego

roku. Na bieżąco, jak prace będą się posuwały będziemy informowali.  Na dziś rozpatrywane są

warianty nowego ronda, czyli rondo dwujezdniowe lub rondo jedno jezdniowe z tzw. bajpasami.

Burmistrz dopowiedział o projektach, które przygotowujemy i oddał głos z-cy Burmistrza.

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora  powiedział,  że  będzie to  wniosek do Polskiego Ładu na

budowę  dróg,  na  których  nie  ma  jeszcze  asfaltu.  To  są  ulice  Cembrowskiego,  Stumetrówka,

Bukowa,  Wierzbowa,  Jodłowa,  Modrzewiowa,  Świerkowa,  Jesionowa, Ks.  Jadwigi  Śl.,  Henryka

Brodatego, Bolesława Krzywoustego, połączenie z istniejącym asfaltem, oprócz tego ul. Parkowa,

Ceramiczna, Rzemieślnicza oraz Górnicza i Wiejska.

Radny Mariusz Borowiec zapytał o przypadki utrudniania zamieszkiwania w budynku, który to

budynek?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  nie  może  takiej  informacji  przekazać  w  żadnej

formule.

Radny Mieczysław Myrta  zapytał o roboty budowlane przy zabytkach na terenie Gminy Żarów,

jakie to zabytki?

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora  odpowiedział,  że  to  jest  rozpatrywanie  wniosków  o

udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

na terenie gminy Żarów, ostatni myślnik jest niepotrzebny, bo wprowadza w błąd.

Radna Joanna Kaczorowska  zapytała o prace związane z realizacją porozumienia zawartego z

kopalnią w Siedlimowicach, dotyczące budowy obwodnicy Pożarzyska,  czy tam jest  już sprawa

wyjaśniona, jeśli chodzi o problemy przy tej budowie, czy to dotyczy jeszcze jakiś innych tematów?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ten pierwszy etap budowy kopalnia zobowiązała się,

że zrobi na swój koszt. Kopalnia miała nadzieję, że swoim sprzętem i swoimi fachowcami dadzą

radę  wykonać  wymianę  podłoża  i  wybudować  podbudowę  drogi.  Trudne  warunki  pogodowe

spowodowały,  że decyzja została podjęta o zatrudnieniu firmy specjalistycznej,  o tym mówi ten

zapis. Nastąpiła zmiana z wykonawstwa własnego na specjalistyczne, w każdym ciągu kosztowo

obciąża to kopalnię. 

Radna Joanna  Kaczorowska  zapytała  o  prace  projektowe  dotyczące  wykonania  dokumentacji

projektowej  obejmującej  budowę  oświetlenia  ulicznego  w  technologi  LED  na  terenie  miasta  i

gminy, czy jest tutaj harmonogram tych prac, czy ta dokumentacja jest czymś związana?  

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  dotyczy  to  zadanie  miasta  Żarów,  na
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ulicach których w ogóle nie ma oświetlenia to jest na terenie osiedla domków jednorodzinnych.

Jeżeli  chodzi  o  wsie,  to  mieszkańcy  zgłaszają  zapotrzebowanie,  gdzie  brakuje  takich  punktów,

wpisywane są one na listę i zgodnie z tą listą gmina wykonuje. Pierwszeństwo jest na wioskach,

gdzie przeznaczają środki z funduszu sołeckiego.

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał  o  zarządzenie  w  sprawie  wprowadzenia  zasad  anonimowego

zgłaszania nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Żarowie,  czyj to był pomysł,  czy prawnie

musi takie coś być?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  to  jest  wymóg  prawny,  żeby  to  zarządzenie

wprowadzić. To może dać obraz, gdzie dzieją się jakieś nieprawidłowości. To są przepisy unijne.

Jest to możliwość zgłoszenia jakiegoś faktu przez mieszkańca, który może okazać się poważny.

Burmistrz Leszek Michalak  dopowiedział, że Urząd powinien działać i prawidłowo, i w sposób

przyjazny dla mieszkańców. To jest przepis, który wskazuje, że można coś poprawić w zakresie

osób, czy organizacji.

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że chodzi tu najbardziej o nieprawidłowości w zadaniach,

niekoniecznie w obsłudze.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy może otrzymać to zarządzenie?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że tak.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o wystawione upomnienia , czy to kontrole wykazały?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  wystawione  upomnienia  wiążą  się  z  opłatami

lokalnymi od osób fizycznych. Jest to okres od stycznia do maja.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o urodzenie się w tym okresie 1 dziecka.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli dziecko urodzi się na terenie gminy, to taki akt

urodzenia wystawiany jest w USC w Żarowie.

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał odnośnie kształcenia młodocianych pracowników, kto dokształca

tych młodocianych pracowników?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała,  że każdy pracodawca ma prawo dokształcać  i  bardzo

często korzystają z tego zakłady fryzjerskie, więc takiego młodocianego pracownika zatrudniają  i to

jest od wielu lat. Są zwracane koszty za dokształcanie pracownika młodocianego i my szacujemy te

koszty, ile będziemy potrzebowali środków na zwrot za dokształcanie pracownika młodocianego.

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał  o  dofinansowanie  do  dokształcania  nauczycieli  oraz  pomocy

zdrowotnej dla nauczycieli, ile w 2020 roku było nauczycieli na urlopie zdrowotnym oraz ile jest w

tym roku?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że udzielimy informacje na piśmie.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o prace porządkowe na ul. A. Krajowej pod budowę placu zabaw,

tam odkryto fontannę czy ona będzie zagospodarowana?

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  rozpatrujemy  dwie  możliwości,  czyli
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zaadoptowanie na jakąś formę miejsca wypoczynkuoraz zleciliśmy też wykonanie kosztorysu na

rozbiórkę, aby wykonać plac na piasku lub trawie. Zobaczymy jakie są koszty rozbiórki.

Radny Waldemar Ganczarek podziękował za remont pomieszczenia socjalnego przy remizie OSP

w Bukowie.

Więcej pytań do przedmiotowego sprawozdania nie było, więc Przewodnicząca obrad przeszła do

kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. V.  Sprawy różne.

Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że interpelacje, zapytania i wnioski zgodnie z nowymi

przepisami  są  przedkładane  do  Przewodniczącego  Rady  na  piśmie  oraz  umieszczane  na  BIP i

poprosiła o ich składanie. Interpelacje złożyli: radna Joanna Kaczorowska, radna Iwona Nieradka,

radna Maria Tomaszewska i radny Piotr Zadrożny.

Radna  Maria  Tomaszewska powiedziała,  że  złożyła  interpelację  na  piśmie,  chodzi  o

zamontowanie  barier  dźwiękochłonnych,  akustycznych w Łażanach od strony ul.  Sportowej.  W

związku z tym, że odpowiedzi z Powiatu, które do radnej wpływają są absurdalne, że hałas w tym

miejscu  jest  w  normie,  gdzie  radna  posiada  dokumentację,  że  te  bariery  dźwiękochłonne  będą

zamontowane, zwróciła się do pana Burmistrza i osób, które mogą pomóc w tej sprawie. Radna

przypomniała,  że  mieszkańcy  Łażan  zostali  zaproszeni  na  spotkania,  którego  inicjatorem  były

władze Powiatu i wtedy potrzebowano zgody mieszkańców Łażan. Szczególnie zaangażowali się

mieszkańcy ul. Sportowej, te ekrany zostały im obiecane. Radna posiada żywą dokumentację, to są

ci mieszkańcy, którzy byli na zebraniach wiejskich, na których ówczesny Starosta obiecał te ekrany.

Mieszkańcy czekają cierpliwe. Radna zgłaszała już o pomiar tego hałasu, aby te ekrany przesunąć

dalej,  nie  tylko na ul.  Sportową,  ale  jeszcze  w stronę starego drewnianego mostu,  bo ruch jest

ogromny.  Od  momentu  uruchomienia  łącznika  hałas  jest  ogromny.  Radna  zapytała,  czy  przy

budowie ronda w Mielęcinie i gdy mieszkańcy tam wystąpią o zamontowanie ekranów, czy tego

zadania  nie  można  by  było  podciągnąć  do  Łażan?  Radna  przypomniała,  że  te  ekrany  zostały

mieszkańcom obiecane.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała, czy jest możliwość, aby zmniejszyć zadymienie w szkole
podstawowej  w Imbramowicach? To ogrzewanie  w szkole  jest  bardzo dużą  niedogodnością  dla
mieszkańców.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że chcemy to zrobić w pierwszej kolejności. Szukamy
rozwiązania, aby mieszkańcom łatwiej się oddychało. 

Radna Joanna Kaczorowska  zapytała w sprawie światłowodu, mieszkańcy Pożarzyska składali

wniosek, zajmuje się tym tematem Tauron, czy są znane informacje w tej sprawie?

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora powiedział, że odpowiedź jest taka jak poprzednio, że nie

uwzględniono  Tarnawy  i  Pożarzyska,  ale  zapewniali,  że  powinny  być  te  miejscowości  w
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późniejszym czasie dołączone i to są jedyne odpowiedzi, które mamy w tej sprawie. 

Radna Joanna Kaczorowska zapytała odnośnie masztu telefonii komórkowej w Imbramowicach,

czy gmina mogłaby zwrócić się do firmy Orange, jakie są tam planowane podłączenia, bo na ten

moment jeszcze nic nie ma, a mieszkańcy mają problem z zasięgiem i to jest uciążliwe, a gmina ma

większe możliwości, niż mieszkańcy.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zadamy to pytanie, rzeczywiście w Imbramowicach

jest słaba sieć. Spróbujemy uzyskać informacje i przekażemy.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, odnośnie Regulaminu Cmentarza, gdyż mieszkańcy dopytują się o

to. Radny dopytał o oświetlenia przejść dla pieszych, w związku z nowymi przepisami dotyczącymi

ruchu pieszych i zachowania się kierowców, w niektórych miejscach wjeżdża się na przejście dla

pieszych, które jest nie oświetlone.

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  złożyliśmy  wniosek  do  Urzędu

Wojewódzkiego na doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Armii Krajowej i jedno przejście przy

rondzie, jeżeli otrzymamy dofinansowanie, to będziemy realizować, jeżeli nie dostaniemy, to jest to

program coroczny i  będziemy składać doi skutku, jeżeli  wtedy nie otrzymamy to postaramy się

zrobić z własnych środków, przynajmniej ul. Armii Krajowej od Łażan w kierunku na Bożanów, aby

każde przejście było oświetlone zgodnie z przepisami. 

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał,  czy  są  robione  przeglądy  studzienek  deszczowych,  bo  przy

ulewach widać, że ta woda nie spływa, czyli są niedrożne.

Burmistrz  Leszek Michalak  odpowiedział,  że  co  roku po zimie  jest  czyszczenie  studzienek  z

zanieczyszczeń. 

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał, czy można by było na placu zabaw przy ul. Zamkowej dostawić

huśtawkę i 3 lub 4 ławki? Proszą o to mieszkańcy.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w ostatnim czasie dostawiliśmy karuzelę  i widać, że

dzieci korzystają, jest kilka ławek, jeżeli jest taka potrzeba to zobaczymy, co da się zrobić.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w związku z zaistniałą sytuacją na ostatniej sesji Rady miał

wygłosić oświadczenie, ale ponieważ nie ma pana Przewodniczącego, to oświadczenie przedstawi

na najbliższej sesji.

Radny Mieczysław Myrta zapytał, czy w ramach Polskiego Ładu odcinek drogi od ul. Słowiańskiej

do końca Żarowa można by było podciągnąć do tego projektu? Tam był robiony nowy rurociąg do

drogi łączącej Kalno – Żarów.

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że wcześniej pan burmistrz przeczytał, które drogi w

Żarowie  nie  posiadają  nawierzchni  zostały  objęte  do  wniosku  do  Polskiego  Ładu,  nie  ma  tu

wątpliwości, że zawsze w pierwszej kolejności należy myśleć o tych, którzy nic nie mają, potem

nawierzchnia, która wymaga poprawy. Wnioski składamy na różne zadania, do różnych instytucji,

czy to środki unijne, czy rządowe, czy marszałkowskie, czy do Wojewody i tam, gdzie uzyskujemy

16



dotacje, te wnioski są realizowane. 

Radny Piotr Zadrożny  powiedział, że mieszkańcy osiedla Piastów pytają, czy można zwiększyć

kontrole Policji, zwłaszcza w godzinach wieczornych na placu zabaw, przy szkole i przy Orliku i

między ul. Wł. Łokietka i Mieszka I, gdzie jest boisko do koszykówki, w okresie letnim zwiększyło

się tam przesiadywanie młodzieży i spożywanie alkoholu.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że mamy informację z Policji, że już od najbliższych

dni podejmą działania, miejmy nadzieję że takie, jak w roku ubiegłym. Problem jest zauważony i

działania  zostały  podjęte,  aby  mieszkańcy  mieli  komfort,  spokój  i  brak  hałasu.  Burmistrz

dopowiedział, że Przewodniczący Rady przygotował pismo do Policji pokazujący ten problem, czyli

ze strony Rady jest to przygotowane. Nie ma dzisiaj pana Przewodniczącego być może odczytałby

to pismo. 

Przewodnicząca  obrad w  odpowiedzi  radnemu  Tadeuszowi  Pudlikowi  odnośnie  Regulaminu

Cmentarzy Komunalnych powiedziała, że tym tematem zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i

Petycji  i  poprosiła  Przewodniczącą  komisji,  aby przekazała  informację,  co  było w tym temacie

zrobione i jakie działania zostały podjęte.

Po dyskusji Przewodnicząca obrad przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 czerwca

2021r.

Przewodnicząca obrad poinformowała 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 Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania,

w  wyniku  którego  przy  11  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  0  „wstrzymujących  się”  Protokół  Nr

XXXI/2021  z  sesji  Rady  Miejskiej  w Żarowie  z  dnia  24  czerwca  2021r.  został  przyjęty  przez

radnych  Rady  Miejskiej  w  Żarowie.  (w  trakcie  obrad  wyszedł  radny  Mariusz  Borowiec).

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.               

   Załącznik nr 35

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

Wiceprzewodnicząca  Rady Miejskiej  w  Żarowie Iwona  Nieradka oznajmiła,  iż  wyczerpany

został porządek obrad, po czym zamknęła obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca 2021 roku,

wypowiadając formułę: „Zamykam XXXII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

…......................................                              …..........................................
        Protokołowała:                                                     Wiceprzewodnicząca Rady:

17


