
Protokół Nr XXXIII/2021

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 2 września 2021 roku

Rozpoczęcie: godz. 14:00

Zakończenie: godz. 14:50

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę: „Otwieram XXXIII 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 11 radnych, co

stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecni:

1. radny Mariusz Borowiec,

2. radny Robert Kaśków,

3. radny Mieczysław Myrta,

4. radny Tadeusz Pudlik.

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

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

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

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

Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                                                                        Załącznik nr 2

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

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

został przyjęty bez zmian i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1.  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXII/253/2021 z dnia 22 lipca

2021 r.  w sprawie  wyrażenia  zgody na  utworzenie  spółki  SIM Sudety  –  spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję i powiedział,  że Burmistrz przedłożył projekt uchwały
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by sprostować oczywistą omyłkę pisarską i oddał głos Burmistrzowi.

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział, że dwoma pierwszymi projektami uchwał już się Rada

zajmowała, chodzi o spółkę SIM Sudety. W pierwszej uchwale ta pomyłka wynikła z tego, że jest

myślnik postawiony, a nie powinno go tam być. Niektóre gminy zrobiły z myślnikiem, a inne nie.

Na  telekonferencji  podjęto  decyzję,  że  ujednolicamy  i  powinno  być  bez  myślnika.  Burmistrz

dopowiedział,  że po podjęciu tych dwóch uchwał będziemy je jeszcze dzisiaj  wysyłali  razem z

wnioskiem do ministerstwa. Na 13 września został zaplanowany Akt notarialny założenia spółki.

Przewodniczący Rady  powiedział, że w komparycji aktu  błędnie wpisano z myślnikiem „Spółki

Sudety  –  spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością”,  a winno być  bez  myślnika  oraz  w §  1.1

popełniono tę samą omyłkę pisarską  powinien być zapis: „Wyraża się zgodę na utworzenie przez

Gminę Żarów spółki pod firmą SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w

Kłodzku” – tu również bez myślnika i zapytał, kto z radnych chce zabrać głos.

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXII/253/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w

sprawie  wyrażenia  zgody  na  utworzenie  spółki  SIM  Sudety  –  spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością,  została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 4

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  sprostowania  oczywistej  omyłki  pisarskiej  w  uchwale  nr

XXXII/253/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM

Sudety – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Uchwała nr XXXIII/256/2021

Pkt  2.  zmiany  uchwały  nr  XXXII/252/2021  z  dnia  22  lipca  2021  r.  w  sprawie  zatwierdzenia

wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie

objęcia  udziałów  w  tworzonej  Społecznej  Inicjatywie  Mieszkaniowej.  Przedmiotowy  projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

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

materiałach na sesję i oddał głos Burmistrzowi.

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział,  że otrzymali  radni  zmieniony wzór wniosku, do dnia
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wczorajszego  czekaliśmy  na  wzór  wniosku,  który  musi  być  spójny  z  innymi  gminami,  a

jednocześnie dostosowany do tego, co się wydarzyło w ostatnim okresie. Po skorygowaniu tego

załącznika jest teraz właściwy tekst.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych chce zabrać głos.

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

dyskusję i zapytał o opinię 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 11 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

zmiany uchwały nr XXXII/252/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. 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 7

Przedmiotowa uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr XXXII/252/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. 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.

Załącznik nr 8

Uchwała nr XXXIII/257/2021

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

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  projekt  uchwały  otrzymali  radni  w

materiałach na sesję i był omawiany na komisji ds. budżetu i gospodarki.

Burmistrz  Leszek  Michalak zawnioskował  o  wprowadzenie  autopoprawki  i  oddał  głos  pani

Skarbnik.

Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Skarbnik Renata Dawlewicz powiedziała, że autopoprawka do przedmiotowego projektu uchwały

dotyczy usunięcia z uzasadnienia uchwały treści, którą radni otrzymali przed sesją. Zmiana, która

jest  przedmiotem  autopoprawki  jest  już  niezasadna,  ponieważ  z  dniem  31  sierpnia  szkoła

podstawowa w Mrowinach im. Anny Jenke została zlikwidowana, w miejsce jej powstała Szkoła

Filialna  Szkoły  Podstawowej  w Żarowie,  dlatego  ta  autopoprawka  jest  zasadna  i  tą  zmianę  w

projekcie uchwały należy usunąć, gdyż sesja odbywa się 2 września, a planowana była na koniec
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sierpnia, dlatego też była wpisana do projektu uchwały.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział,  że  przede wszystkim uchwała dotyczy wprowadzenia

różnych dotacji.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania autopoprawki wprowadzonej przez Burmistrza. W

wyniku głosowania przy 11 głosach „za”,  0 „przeciw” i  0  „wstrzymujących się”  autopoprawka

została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

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

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o zwiększenie planu wydatków ze względu na zwiększoną

składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”, kiedy ta składka została

zwiększona?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nasze LGD „Szlakiem Granitu” liczy 7 gmin i udało

się pozyskać dotację około 700 tys. na centrum turystyczne. Sprzedawać towary będą tam mogli

również  nasi  lokalni  wytwórcy.  Te  21  tys.  pozwoli  na  zrealizowanie  tego  zamierzenia

inwestycyjnego.

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Uchwała nr XXXIII/258/2021

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję powiedział, że przedmiotowy projekt uchwały otrzymali

radni w materiałach na sesję, projekt był omawiany podczas prac komisji i zapytał, czy radni mają

pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

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

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Maria  Tomaszewska  powiedziała,  że
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przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Uchwała nr XXXIII/259/2021

Pkt 5. zmiany Uchwały Nr XXXI/244/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 czerwca 2021r. w

sprawie  określenia  wzorów:  wniosku  o  przyznanie  dodatku  mieszkaniowego  oraz  deklaracji  o

dochodach  gospodarstwa  domowego. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  Dolnośląski  Urząd  Wojewódzki  we

Wrocławiu  zwrócił  uwagę,  aby  we  wniosku ująć  dodatkowo odnośnik  w celu  poinformowania

wnioskodawcy o fakcie podania numeru telefonu, który nie jest obowiązkowy, ale umożliwi kontakt

w sprawie rozpatrzenia wniosku. Taka informacja została wprowadzona.

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

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

W imieniu  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Oświaty  i  Pomocy  Społecznej  głos  zabrał  radny

Norbert Gałązka członek komisji i powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy

projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały.  W wyniku  głosowania  przy  11  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”

uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/244/2021 Rady Miejskiej  w Żarowie z  dnia 24

czerwca 2021r. 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 18

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/244/2021 Rady Miejskiej w Żarowie

z  dnia  24  czerwca  2021r.  w  sprawie  określenia  wzorów:  wniosku  o  przyznanie  dodatku

mieszkaniowego  oraz  deklaracji  o  dochodach  gospodarstwa  domowego, stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19
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Uchwała nr XXXIII/260/2021

Pkt 6. zmieniająca uchwałę nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 maja 2021r. w

sprawie określenia  zasad udzielania  dotacji  z  budżetu  Gminy Żarów na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących

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

protokołu.

Załącznik nr 20

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

materiałach na sesję i omawiany na komisji.

Burmistrz Leszek Michalak poinformował, że projekt uchwały jest zaleceniem Regionalnej Izby

Obrachunkowej. Natomiast te wnioski, które są złożone są realizowane. Zmiany dotyczą trybu i

uprawnienia do składania wniosków na przyszłość.

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

Radny Waldemar Ganczarek zapytał, czy wniosek można złożyć tylko na jeden kościół?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że jeden wnioskodawca składa wniosek na jeden obiekt.

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

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

głosowania przedmiotowego projektu uchwały, w wyniku którego przy 11 głosach „za”, 0 „przeciw”

i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała zmieniająca  uchwałę  nr  XXX/232/2021  Rady  Miejskiej  w

Żarowie z dnia 27 maja 2021r.  w sprawie określenia zasad udzielania  dotacji  z  budżetu Gminy

Żarów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

do  rejestru  zabytków  znajdujących  się  na  terenie  Gminy  Żarów,  została  przyjęta.  Głosowanie

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

Przedmiotowa uchwała zmieniająca uchwałę nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia

27 maja 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Żarów na prace

konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru

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

Załącznik nr 22

Uchwała nr XXXIII/261/2021

Pkt 7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w

obrębie miasta Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i powiedział, że projekt uchwały był omawiany podczas
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prac komisji ds. ochrony środowiska.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że radni otrzymali mapkę, aby zobaczyć jaki jest zakres

zmian.

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

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

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały.  W wyniku  głosowania  przy  11  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”

uchwała  w  sprawie zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru

położonego w obrębie miasta Żarów, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Uchwała nr XXXIII/262/2021

Pkt 8. nadania nazwy ulicy w mieście Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i powiedział, że projekt uchwały był omawiany podczas

prac komisji ds. Sportu i Kultury.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że ten projekt jest przedłożony, ponieważ szykujemy się

do  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie  pod  przygotowanie  terenów na  prowadzenie  rzemiosła.

Jeżeli chodzi o nazwę, to przedłożył komisji propozycję kilku nazw, komisja wybrała i poprosił, aby

traktować wniosek komisji i Burmistrza jako spójny.

Przewodniczący Rady powiedział,  że  w związku z tym, że komisja  wypracowała nazwę ulicy

poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji ds. Sportu i Kultury Norberta Gałązkę.

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

posiedzeniu zdecydowała i proponuje, aby ulica nazywała się „Magazynowa”.

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają inne propozycje?

Innych  propozycji  nie było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do

głosowania przedmiotowego projektu uchwały z nazwą ulicy Magazynowa. W wyniku głosowania

przy 11 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” została nadana ulica Magazynowa w

mieście Żarów, uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Żarów została podjęta.

Przewodniczący Rady dodał, aby w § 1 wpisać nazwę ulicy: Magazynowa.
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Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Przedmiotowa uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Żarów, stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Uchwała nr XXXIII/263/2021

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 29

Radny  Bartosz  Żurek  powiedział,  że  członkowie  komisji  ds.  Ochrony  Środowiska  chcieliby

podziękować zastępcy Burmistrza za pomoc i zapytał o konkurs „Aktywny sierpień”.

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora  odpowiedział, że akcja „Aktywny sierpień” miała na celu

zachęcić mieszkańców, aby przesyłali zdjęcia aktywności sportowych uprawianych na terenie gminy

Żarów. Mieszkańcy, którzy takie zdjęcia wysyłali dostawali upominki i gadżety sportowe od gminy

Żarów. Konkurs odbył się, aby promować zdrowy tryb życia mieszkańców.

Radny Bartosz Żurek  powiedział, że jest to bardzo dobra inicjatywa i zapytał odnośnie punktu

konsultacyjnego dla programu rządowego „Czyste powietrze” , czy ten punkt już działa?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ten punkt konsultacyjny już od jakiegoś czasu działa

i jest to Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w połączeniu z

Wojewódzkim Funduszem, gdzie pomagamy przygotować wnioski.  Każdy zainteresowany może

złożyć wniosek o dofinansowanie do ekologicznego sposobu ogrzewania itp. Od września został

zapowiedziany  Dolny  Śląsk  dla  programu  pilotażowego  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony

Środowiska już nie tylko dla domków jednorodzinnych ale dla budynków wielorodzinnych i ten

punkt konsultacyjny też będzie się tym zajmował z tym, czekamy na szczegółowe informacje w tym

zakresie.

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora dopowiedział, że z Urzędu są oddelegowane dwie osoby. Jest

przygotowany  pokój  oznaczony  drogowskazem  w  Urzędzie,  żeby  osoba  mogła  znaleźć  bez

problemu.

Radny Waldemar Ganczarek  zapytał o sprzedaż 1 lokalu użytkowego na kwotę 150.000 zł,  w

jakiej miejscowości i który to lokal?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest Żarów po biurach Gminnej Spółdzielni.

Radna  Joanna  Kaczorowska zapytała  o  prace  przygotowawcze  mające  na  celu  wyłonienie

wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę chodników przy drogach powiatowych w

miejscowości Imbramowice i Mielęcin, kiedy przewidywana jest budowa tych chodników?
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Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział,  że do 7 września składane są oferty przez

oferentów do Urzędu, potem będziemy mieli wykonawcę i będziemy mogli realizować to zadanie.

To może być przełom września i października.

Radna Ewa Góźdź powiedziała, że na byłym ŻOK-u są brudne i zaniedbane tablice, nic tam się nie

dzieje.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  z  tych  tablic  korzystali  krwiodawcy,  GCKiS,

przygotujemy odpowiedź.

Radna  Joanna  Kaczorowska zapytała  o  usuwanie  nieczystości,  czy  są  prowadzone  kontrole

odnośnie zawierania umów przez jednostki,  osoby fizyczne,  u których stwierdzono, że nie mają

kubłów, co jest w tym temacie robione?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  organem  kontrolnym  w  zakresie  odpadów

komunalnych również z zakładów pracy, sklepów i innych podmiotów jest Burmistrz,  natomiast

jeżeli chodzi o odpady poprodukcyjne, w tym też ze sklepów jest Wojewódzki Kontroler Ochrony

Środowiska.  Kontrole  przeprowadzamy  na  bieżąco.  Do  wszystkich  podmiotów  została  wysłana

informacja  odnośnie  sprawdzania  podpisywania  umów  przez  wszystkie  podmioty  w  zakresie

odpadów bytowych. Jesteśmy w trakcie i przynosi to efekt. Obserwujemy dużą ilość podpisywanych

umów. Z drugiej strony w zakresie, jak kompetencja jest po stronie Wojewódzkiego Funduszu nasz

przewoźnik wytypował sklepy,  przy których kontenery wskazywały na korzystanie  z  nich przez

podmioty nieuprawnione. Zostały skierowane pisma z informacją w jaki sposób należy postępować,

co wolno a czego nie, do tych którzy korzystali jako nieuprawnieni z naszych pojemników. Na dziś

obserwuje  przynajmniej  w  sąsiedztwie  Urzędu,  że  przyniosło  to  efekt.  Natomiast  będziemy

występowali do WIOŚ-u o udzielenie informacji w zakresie wywiązywania się z obowiązku przez

dane  podmioty.  Traktujemy to,  jako  pewien  proces  ciągły  dochodzenia  do  tego  stanu,  jaki  jest

oczekiwany w gminie.

Radna  Joanna  Kaczorowska powiedziała,  że  jest  bardzo  duży  problem  z  opróżnianiem,

czyszczeniem  i  usuwaniem  śmieci  przez  firmę,  która  została  wyłoniona  w  przetargu  i  z  tego

względu też śmieci są podrzucane.

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora odpowiedział,  że  obserwujemy  tą  sytuację  podrzucania

śmieci. Firma, która nas obsługuje przesyła nam codziennie takie informacje. Niestety mieszkańcy

wrzucają rzeczy, które nie nadają się do segregacji. Firma opróżniając pojemnik wywiezie rzeczy,

które segreguje a pozostawia przy kontenerach rzeczy, które nie nadają się do segregacji. Czasami

wydaje się, że firma opróżniła pojemnik, a jest brudno. Śmieci, które nie nadają się do segregacji

firma zostawia. Wtedy musimy osobno zlecać wywóz tych nieczystości.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że zmierza to do tego, że już za niecały rok, jak będziemy

przygotowywali się do nowego przetargu będziemy musieli się wszyscy razem pochylić nad zmianą

formuły,  czyli  prawdopodobnie  będziemy państwu proponowali  odejście  od gniazd,  bo jeżeli  w
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dalszym ciągu ma być podrzucanie i zwożenie na nasz teren, do naszego miasta tylko dlatego, że tu

są, a sąsiedzi nie mają, to nie tędy droga. Ale jeszcze obserwujemy.

Radna Joanna Kaczorowska powiedziała, że dobrze by było zmienić ten sposób segregacji na tzw.

kontrolowany.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zostało nam dziesięć miesięcy na zaobserwowanie i

wyłonienie firmy na nowych zasadach. Za dużo czasu nie zostało. Będziemy musieli wspólnie się

nad tym pochylić.

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

kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. V.  Sprawy różne.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  interpelacje,  zapytania  i  wnioski  zgodnie  z  nowymi

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

Przewodniczący Rady przypomniał, że o interpelacjach, jak i o zapytaniach mówi Statut gminy, jak i

ustawa o samorządzie gminnym. § 34 ust. 1 Statutu mówi o tym, iż interpelacje i zapytania składane

są na piśmie, na ręce Przewodniczącego. Radny może odczytać interpelację lub zapytanie na sesji w

punkcie: "Sprawy różne".  Interpelacje kieruje się do Burmistrza, w istotnych sprawach wspólnoty

samorządowej, przy czym winny one być sformułowane jasno i zwięźle.  Zapytania składa się do

Burmistrza  w  sprawach  aktualnych  problemów  Gminy,  a  także  w  celu  uzyskania  informacji  o

konkretnym stanie faktycznym danej sprawy. Przewodniczący obrad dopowiedział, że nie tylko na

sesji  można składać interpelacje,  można je  składać w każdym dowolnym czasie  i  poprosił,  aby

wszyscy radni się tego trzymali. Jeżeli ktoś chce odczytać interpelacje lub zapytanie, to można to

zrobić  na  sesji,  później  przekazuje  do  Przewodniczącego  Rady,  który  z  kolei  przekazuje  je  do

pracownika,  który  rejestruje  wszystkie  interpelacje  i  zapytania  ,  następnie  przekazywane  są  do

Burmistrza, który ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi. Przewodniczący Rady poprosił o składanie

interpelacji i zapytań.

Burmistrz Leszek Michalak dodał, że radni, którzy składają interpelacje bez zapytania pisemnego,

to później pracownicy wsłuchują się, starają się odgadnąć, co mówiący miał na myśli, stąd jest to

bardzo dobre precyzyjne uregulowanie statutowe, że jest to zapisane na piśmie. A dopowiedzieć

można i wtedy jest pewność prawidłowej, precyzyjnej odpowiedzi na zapytanie, bądź interpelację.

Radny  Norbert  Gałązka  zapytał,  czy  może  jest złożony  jakiś  wniosek  o  dofinansowanie  do

renowację remizy strażackiej w Żarowie?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  ten  wniosek  złożyliśmy  do  Aglomeracji

Wałbrzyskiej już parę lat temu, przyznane środki pozwoliły na to wszystko, co zostało zrobione,

natomiast z tego co się Burmistrz orientuje to sama jednostka pozyskała pieniądze na renowację, ale

trzeba to sprawdzić, aby odpowiedź była precyzyjna.
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Radna Joanna Kaczorowska zapytała na temat przebudowy komina przy szkole podstawowej w

Imbramowicach. Radna powiedziała, że nie zauważyła, aby to zadanie było wpisane w WPF, chodzi

o wymianę instalacji w szkole.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że różne projekty obejmują różnego rodzaju zadania. W

ostatnich składanych przez nas wnioskach dotyczących Nowego Ładu nie przewidziano tego typu

wniosków, ale również składaliśmy wnioski dotyczące dekarbonizacji wojewódzkiego programu w

tym zakresie. Mamy dekarbonizację i te środki otrzymują tylko i wyłącznie gminy, czy podmioty z

terenu wałbrzyskiego, obszar koniński, śląski i wielkopolski. Są to bardzo duże środki i ten wniosek

dotyczący termomodernizacji szkoły został przez nas złożony i pieniądze mają być uruchomione.

Radna Joanna Kaczorowska powiedziała, że wymiana ogrzewania w szkole to priorytet i tam jest

bardzo duży problem, jeżeli chodzi o ochronę środowiska i jakość powietrza.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że szkoła podstawowa w Imbramowicach jest ostatnim

naszym obiektem, który posiada bardzo niedobre piece. Burmistrz zaprosił radną, że pokaże jej ten

wniosek, w którym miejscu jest zapis i jak brzmi i gdzie jest złożony, spróbujemy rozpoznać na

dzień dzisiejszy, kiedy te środki będą mogły być uruchamiane w formie nie tylko już informacji, ale

samych wniosków.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o informację dotyczącą przebudowy tego komina, w jakim

zakresie można zniwelować te niedogodności jakie teraz są, co jest w tym temacie robione. Radna

poprosiła o informacje w sprawie.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przekaże.

Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych i powiedział, że:

1. W  lipcu  w  związku  z  powodzią,  która  nawiedziła  okolice  miasta  partnerskiego  Lohmar

wystosowaliśmy pismo solidaryzujące się z mieszkańcami w tej trudnej sytuacji. Burmistrz Lohmar

Pani Claudia Wieja i Prezes Stowarzyszenia Plus Europa Pan Daniel Vuttke przysłali podziękowanie

za okazane wsparcie.

2. 05.08.2021 r.  Komisariat  Policji  w Żarowie udzielił  odpowiedzi na pytania skierowane przez

Przewodniczącego Rady Miejskiej, a dotyczące bezpieczeństwa na Osiedlu Piastów.  W najbliższym

czasie  zostanie  zwołana  Komisja  Bezpieczeństwa  w  tej  sprawie,  po  uzgodnieniu  jej  z

Przewodniczącym Komisji, Komendantem Policji, Dyrektorem GCKiS oraz radnymi.

3. Wicemarszałek  Województwa  Dolnośląskiego  Grzegorz  Macko  wraz  z  Gminą  Domaniów

zaprasza  radnych  do  udziału  w  uroczystościach  dożynkowych  w  dniu  05.09.2021  r.  Dożynki

wojewódzkie rozpoczną się Msza Świętą o godz. 12.00 w tamtejszym kościele parafialnym.

4. Burmistrz  zaprasza  wszystkich  radnych  na  Dożynki  Gminne  w  Łażanach,  które  odbędą  się

11.09.2021r. w Parku w Łażanach. Dożynki Gminne rozpocznie Msza św. o godz. 13.oo w Kościele

w Łażanach,

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad. VI.  Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 lipca

2021r.

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

Miejskim w Żarowie oraz wyłożony podczas obrad sesji, w celu naniesienia ewentualnych uwag.

Uwag do przedmiotowego protokołu nie było, więc Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania,

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

XXXII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 lipca 2021r. został przyjęty przez radnych

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

  Załącznik nr 30

Ad VII. Zakończenie obrad XXXIII 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 2 września 2021 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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