
Protokół Nr XXXIV/2021

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 14 października 2021 roku

Rozpoczęcie: godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:45

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę: „Otwieram XXXIV sesję Rady Miejskiej w Żarowie”. Przywitał wszystkich

zebranych, a następnie stwierdził  kworum i  prawomocność obrad na podstawie listy obecności,

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

         Załącznik nr 1

Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji Rady Miejskiej w Żarowie uczestniczyło 15 radnych, co

stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Spóźniona  :  

1. radna Zuzanna Urbanik.

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

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

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

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

Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                                                                        Załącznik nr 2

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

Burmistrz Leszek Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały

w sprawie wniesienia majątku trwałego w formie aportu do zakładu Wodociągów i Kanalizacji w

Żarowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Burmistrz dopowiedział, że chodzi o majątek,

który  sukcesywnie  przekazujemy  do  Zakładu  Wodociągów,  a  więc  wybudowane  przez  gminę

instalacje wodociągowe i kanalizacyjne do ZWiK, jako operatora zarządzającego tą siecią. W tym

przypadku Burmistrz zaproponował wniesienie aportu majątku, który został wybudowany w 2015

roku z wykorzystaniem funduszy unijnych. W tej chwili jest już po okresie trwałości tego projektu i

właściwym jest, aby nie tylko zarządcą, ale i właścicielem stała się w tym zakresie nasza spółka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Przewodniczący Rady przeszedł  do głosowania przedmiotowego wniosku,  aby wprowadzić do

porządku  obrad  projekt  uchwały  w  sprawie  wniesienia  majątku  trwałego  w  formie  aportu  do
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Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji  w Żarowie  spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością,  który

zgłosił Burmistrz. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących

się”  wniosek został  przyjęty.  Przewodniczący  obrad  dopowiedział,  że  projekt  uchwały  został

wprowadzony do porządku i będzie omawiany jako kolejny, czyli jako pkt 6. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

Na sesję Rady doszła radna pani Zuzanna Urbanik. 

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

Radny Tadeusz  Pudlik zawnioskował,  żeby  wycofać  z  dzisiejszego  porządku  obrad  pkt  3  tj.

uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie  gminy Żarów. Radny

uzasadnił  swój  wniosek  tym,  iż  Komisja  na  swoich  sześciu  spotkaniach  opracowywała  ten

regulamin,  żeby  dostosować  do  istniejących  przepisów  i  do  sugestii  niektórych  mieszkańców.

Korzystaliśmy z wielu materiałów nie tylko lokalnych, ale m.in. z monitora małopolskiego, żeby

dostosować przepisy, tak jak zostały już tam wdrożone, ale w związku z tym, że komisje sejmowe

pracują  już  w  tej  chwili  nad  ogólnym regulaminem cmentarzy  komunalnych  dla  całego  kraju,

ponieważ  na  różnych  cmentarzach,  w  różnych  miejscowościach  są  różne  przepisy.  Ostatni

regulamin był tworzony bodajże w 1963 roku, gdzie wtedy nikt nie myślał o tym, żeby wprowadzać

groby urnowe. Dlatego my, jako komisja ulegliśmy sugestii, żeby jednak odłożyć to do czasu, kiedy

wejdą całkowite przepisy, które będą obowiązywały na terenie całego kraju. W tej chwili jest tak, że

w Żarowie są takie przepisy, w Jaworzynie inne, w Kątach Wrocławskich jeszcze inne i myślę, że to

jest zasadne. Nie chodzi o to, żeby mieszkańcy myśleli, że my nie chcemy nad tym pracować. My

chcemy. Chcemy dla mieszkańców zrobić lepiej, żeby ewentualnie urny mogły być dochowywane,

ale  nie  przeskoczymy  przepisów,  które  zostaną  ustanowione  przez  sąd,  dlatego  taka  moja

propozycja  i  myślę,  że  wyrażam  tutaj  opinię  całej  komisji,  Radny  jest  za  tym,  żeby  jeszcze

zaczekać, dopóki nie wejdą ogólne przepisy ustawowe.

Przewodniczący  Rady potwierdził,  że  komisja  pracowała  nad  tym  regulaminem  na  kilku

komisjach.  Były  przekazywane  informacje  i  przez  Pana  Burmistrza  i  przez  radców prawnych.

Komisja złożyła taki projekt, dlatego też wprowadził go do porządku dzisiejszych obrad.

Radny Robert Kaśków powiedział, że szanuje głos radnego Tadeusza, jest jednk innego zdania.

Uważa, że mimo tego, że rzeczywiście powstał projekt poselski, popierany przez rząd, na temat

ustawy  cmentarnej,  usług  cmentarnych  oraz  tego,  że  trzeba  ponownie  tę  kwestię  uregulować.

Uważa,  że  powinni  procedować ten  regulamin,  nie  tylko  z  szacunku dla  mieszkańców i  pracy

komisji, ale także, dlatego, że chciałby znać ostateczne stanowisko pana wojewody w tej sprawie.

W całej Polsce istnieją rozmaite interpretacje na temat tego, co jest dozwolone, a co nie. Uważa, że

czas  najwyższy,  aby organy  państwa się  tym zajęły  i  zajęły  jasne  oczywiste  stanowisko w tej

kwestii.  Przypomniał,  że w Małopolsce ta kwestia  jest  inaczej  rozstrzygnięta.  Nie jest  w stanie
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uwierzyć  w to,  że  w ciągu  miesiąca,  czy  dwóch  ta  sprawa  zostanie  załatwiona  przez  komisje

Sejmowe. Przypomniał, że poprzednia ustawa cmentarna leży w zamrażarce sejmowej już przez 5

lat. Jasne, że można przedstawić rozmaite argumenty za i przeciwko, ale uważa, że jeżeli czegoś się

podjęliśmy,  a  podjęliśmy się  jako komisja,  to  przynajmniej  powinniśmy w głosowaniu wyrazić

nasze stanowisko. Będzie głosował przeciwko zmianie porządku obrad.

Radna Zuzanna Urbanik powiedziała, że jest tego samego zdania, co pan Robert Kaśków. Uważa,

że powinniśmy spełnić wolę mieszkańców i, że będzie głosowała za tym, żeby projekt uchwały

pozostał.

Przewodniczący Rady przeszedł  do głosowania wniosku, który złożył  radny Tadeusz Pudlik o

wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nr 3 w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy

komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Żarów. W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”,

4  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  wniosek został  przyjęty.  Przewodniczący  obrad

dopowiedział, że projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Więcej pytań do porządku obrad nie było, więc  Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania

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

„wstrzymujących się” porządek obrad został przyjęty ze zmianami. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

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

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 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  najważniejsze  zmiany  dotyczą  wzrostu  środków

przeznaczonych na dodatkowe zajęcia dla uczniów wspomagające zajęcia związane z covid, czyli z

tymi utrudnieniami, które uczniowie mieli i przez to nastąpiły dysfunkcje edukacyjne. Kolejne, to

jest wzrost wartości przewidywanych remontów mieszkań komunalnych. Jest to też spowodowane

tym, że w roku ubiegłym, kiedy mieliśmy nasilony covid, ograniczyliśmy do minimum remonty. W

tej chwili z końcem roku wystąpiła potrzeba skierowania dodatkowych środków przeznaczonych na

remonty  mieszkań  komunalnych.  Kolejna  istotna  zmiana,  dotyczy  dodatkowych  środków

przeznaczonych na zakup nowego pieca w szkole w Imbramowicach. Wykonany już został wkład

kominowy, który pozwala na wyniesienie dymów zdecydowanie wyżej tak, żeby nie były uciążliwe
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dla mieszkańców sąsiadujących ze szkołą. Kolejnym krokiem jest konieczność zakupienia pieca,

mniej emisyjnego. To państwu proponujemy poprzez wprowadzenie dodatkowych środków. Pani

dyrektor szkoły w Imbramowicach wygospodarowała środki i zwróciła się o przeznaczenie ich na

pierwszy etap zakupu nowego placu zabaw, wymiany starych urządzeń, które są przy szkole na

nowe. Ostatni element to jest naliczona kara, którą gmina naliczyła ENERIS-owi w związku z tym,

że z opóźnieniem ruszył punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żarowie.  To było

kilkutygodniowe przesunięcie i ta kara została naliczona w wysokości 11250 zł.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych chce zabrać głos w tym punkcie. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał  o zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z dodatkowej

opłaty  do opłaty  za zezwolenie  na obrót  hurtowy napojami  alkoholowymi w kraju,  czy  można

wytłumaczyć co to znaczy, że dodatkowe opłaty do dodatkowych opłat za handel napojami kraju?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że w związku z obowiązującymi przepisami prawa,

tzw. kapslowe, to  jest  zwiększenie kwot pochodzących z kapslowego, czyli  kwot wynikających

bezpośrednio z wielkości obrotu napojami alkoholowymi na terenie naszej gminy. Jest on wyższy

niż założyliśmy kwotę w budżecie. Stąd jest ten zwrot. Zgodnie ustawą środki mogą być tylko

przeznaczone na cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie planu dochodów urzędu o kwotę z tytułu wpływów z

opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Następnie zmniejsza się plan dochodów

przedszkola z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia. To my aż tyle dopłaciliśmy do

do wyżywienia?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że mniej dzieci chodziło do przedszkola, wtedy mniej

płacą rodzice. Płacą za wyżywienie w dniach uczęszczania dzieci do przedszkola.

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

składników majątkowych (sprzedaż drewna). To my mamy swój tartak?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  nie  mamy  swojego  tartaku,  natomiast  wycinki

drzew kiedy następują, to jesteśmy obowiązani spieniężyć drewno pochodzące z wycinki drzew.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych. Z

czym to jest związane?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  jest  to  zwiększenie  planu  remontów  mieszkań

komunalnych,  jeszcze  do  końca  tego  roku.  Takie  są  potrzeby  w  naszych  mieszkaniach

komunalnych.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie liczby uczniów w szkole podstawowej, czy mamy

więcej uczniów?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w szkole podstawowej w Zastrużu jest więcej dzieci

i muszą dostać większą dotację.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał jaki jest stan osobowy uczniów? Czyli tam może być ponad 200

dzieci?

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała,  że nie ma 200 dzieci w Zastrużu, ale z tego, co wie,

otworzyli klasy integracyjne, po prostu mają większą ilość uczniów i musimy przekazać im większą

subwencję. My dostajemy te pieniądze i przekazujemy im, jako szkole stowarzyszeniowej. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie planu wydatków na świetlice wiejskie, a niedawno

robiliśmy wszystkie świetlice. Czy znowu to wymaga dodatkowego remontu?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli mówimy o świetlicach wiejskich, mówimy tu

przede  wszystkim  o  funduszach  sołeckich  i  wioski  przewidują  u  siebie  tego  typu  prace,

przeznaczając na to środki.  Po tych zmianach, które zostały uchwalone w trakcie ostatniej  serii

zebrań  wiejskich,  tego  typu  zmiany  są  niezbędne  do  wprowadzenia  dla  realizacji  funduszy

sołeckich w gminie. Ta dyskusja jest oczywiście przed nami, co do sposobu funkcjonowania, ale na

ten moment mamy przedłożone wszystkie wnioski przegłosowane w trakcie zebrań wiejskich i tu

pan radny ma sumę w danym paragrafie we wszystkich wioskach, jakiego rodzaju są przewidywane

koszty. 

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

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

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Uchwała nr XXXIV/264/2021

Pkt  2.  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  międzygminnego  dotyczącego  zapewnienia

wsparcia  w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Żarów przez Gminę Świebodzice.
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Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

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

materiałach na sesję i  przypomniał, że na komisji była obecna pani kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej  i  przedstawiła  projekt,  przekazała  informację,  że  do  obowiązkowych  zadań  gminy

należy m.in.  prowadzenie i  zapewnienie  miejsc  w mieszkaniach chronionych.  W naszej  gminie

takich mieszkań nie ma, dlatego zwrócono się do gminy Świebodzice z propozycją współpracy w

tym zakresie. Gmina Świebodzice wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia międzygminnego na

realizację  tego  zadania,  gmina  Żarów będzie  partycypować  w kosztach  utrzymania  mieszkania

chronionego poprzez uiszczanie na rzecz gminy Świebodzice comiesięcznej opłaty w wysokości

200 zł.

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział, że jest obecna na sali zastępca kierownika pani Beata

Wilk,  jeżeli  będą  dodatkowe  pytania,  to  można  liczyć  na  odpowiedź.  Dodał,  że  ten  projekt

porozumienia  przygotowany  przez  miasto  Świebodzice  jest  przewidziany  na  okres  od  1

października tego roku, a więc mieszkanie już jest przygotowane, do 30 września 2024 roku i jest to

mieszkanie, które znajduje się w Świebodzicach przy ulicy Ofiar Oświęcimskich o powierzchni 54

m. 

Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  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.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

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

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia wsparcia w

mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Żarów przez Gminę Świebodzice, została przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Przedmiotowa uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

dotyczącego zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Żarów przez

Gminę Świebodzice, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

Uchwała nr XXXIV/265/2021

Pkt 3. utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie oraz nadania jej statutu. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  projekt  uchwały  otrzymali  radni  w
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materiałach na sesję i był omawiany na komisji ds. oświaty i pomocy społecznej i zapytał, czy są

pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  wspiera  inicjatywę  radnych  i  przypomniał,  iż  w

pierwszym swoim kształcie młodzieżowa rada powstała w Żarowie, jako druga w Polsce. Nazywała

się wtedy Dziecięcą Młodzieżową Radą Miejską.  Powstała bardzo spontanicznie po warsztatach

liderów samorządowych w naszych szkołach i to był 1996 rok. Przed nami było tylko Zakopane.

Przekształciła się ona w młodzieżową radę w 1999 roku, a formalnie, w związku ze zmianą ustawy

o samorządzie gminnym zafunkcjonowała w strukturach naszej gminy od 2001 roku. Tak, że mamy

tu piękną 25-letnią tradycję i bardzo się cieszy, że radni ten temat podjęli.

Radna Iwona Nieradka dodała, że to była pierwsza młodzieżowa rada miejska w Polsce. Po 1996

roku, młodzieżowa rada miejska ustanowiła nagrodę Maciuś i tą nagrodę kierowała do dorosłych

osób,  szczególnie  zasłużonych  dla  dzieci  i  młodzieży.  Radna  przypomniała,  jak  działała

młodzieżowa rada miejska. Przez cały czas swojej działalności godnie reprezentowała naszą gminę

w Polsce i poza granicami Polski również. Organizowała i uczestniczyła w turniejach sportowych,

gdzie osiągała sukcesy i wysokie lokaty. Uczestniczyła w seminariach, szkoleniach, warsztatach i

ogólnopolskich zjazdach młodzieżowych rad miejskich. M.in. na zaproszenie pana Pawła Fajdka

uczestniczyła  jako  widzowie  w  Memoriale  Kamili  Skolimowskiej  w  Warszawie.  Radni

młodzieżowej rady miejskiej włączali się w akcje charytatywne na rzecz dzieci chorych, na rzecz

hospicjum, na rzecz domów dziecka. Radni byli też współorganizatorami wieczerzy wigilijnej dla

dzieci i ze świetlic środowiskowych i placówek działających na terenie gminy Żarów. Uczestniczyli

w  wielu  kampaniach  społecznych,  w  których  inicjatorem  był  Rzecznik  Praw  Dziecka.  Byli

pomysłodawcami lokalnych imprez,  takich jak Miasteczko Świętego Mikołaja,  Wielka Orkiestra

Świątecznej Pomocy, Wakacje Uśmiechu i Mach Festiwal. Również w 2011 roku brali udział w

konkursie  Młodzież  Przyjazna  Gminie  i  zwyciężyli  w tym konkursie.  Byli  najlepiej  działającą

młodzieżową radą  miejską  na Dolnym Śląsku.  Radna powiedziała,  że  mamy bardzo pracowitą,

zdolną młodzież i poprosiła o poparcie tego projektu uchwały i ze swojej strony zaoferowała pomoc

w opiece nad młodzieżową radą miejską.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  w  tytule  jest  napisane  utworzenie  Młodzieżowej  Rady

Miejskiej w Żarowie oraz nadanie jej statutu. Radny powiedział, że to powinno być reaktywacja

młodzieżowej rady miejskiej, dlatego że młodzieżowa rada miejska została powołana uchwałą rady

i nikt z tej młodzieżowej rady nie zdjął uchwałą jej działalności. Kadencja rady trwa 2 lata. Czas

trwania kadencji liczony jest od daty wyboru, kadencja radnego kończy się wraz z końcem kadencji

rady. To czy ta rada została utworzona na 2 lata tylko, czy tu był błąd w zapisie statutowym, bo nie

możemy określać kadencyjności rady na 2 lata, bo co to byłby za twór, jakbyśmy co 2 lata musieli

powoływać młodzieżową radę miejską. Ona nie podjęła działalności, ale to wcale nie znaczy, że ona
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nie istnieje. Ona w formie pisemnej została przyjęta uchwałą, a rada tego nie cofnęła. W związku z

tym  mi  się  tu  wydaje,  że  powinien być  zapis  reaktywacja  młodzieżowej  rady  miejskiej.  Pan

przewodniczący powinien powołać komisję  statutową celem dostosowania statutu młodzieżowej

rady miejskiej do obecnych przepisów. Wiadomo, że 5 lat ta rada nie działała, a m.in. przepisy się

zmieniły. Radny powiedział, że ma parę uwag m.in. do reprezentacji uczniów szkół podstawowych

mających siedzibę w gminie  Żarów oraz  młodzieży w wieku do 22 lat  stale  zamieszkałych na

terenie gminy Żarów, a co ze szkołami ponadpodstawowymi? Czy mogą zostać wybrani, osoby ze

szkół ponadpodstawowych, czy nie?  Poprzednio był zapis, że szkół podstawowych i gimnazjów.

Wykreśliliśmy  gimnazjum,  bo  gimnazjum  nie  ma,  ale  szkoła  ponadpodstawowa  jest,  bo  jest

technikum,  czy  z  stamtąd  mogą  być  uczniowie  wybierani  do  naszej  młodzieżowej  rady,  jeżeli

zamieszkują  oczywiście  na  terenie  gminy?  No  powinien  być  zapis  że  szkoły  podstawowe,

ponadpodstawowe też. 

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała w kwestii formalnoprawnej, że nie ma możliwości uchwały

o  nazwie  reaktywacja  młodzieżowej  rady,  ponieważ  u.s.g.  daje  możliwość  radzie  powołania

młodzieżowej rady i nadania jej statutu, więc nie ma tutaj mowy o jakiejś reaktywacji. Natomiast w

tej uchwale, którą pan teraz trzyma traci moc uchwała z 16 kwietnia 2015 roku w sprawie statutu

młodzieżowej rady miejskiej. 

Przewodniczący Rady powiedziała, że tu jest zapis, że straci moc uchwała nr VII/59/2015 Rady

Miejskiej w Żarowie z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej

w Żarowie.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że tą uchwałą, jakby my rezygnujemy z tamtej młodzieżowej

rady miejskiej, czyli tamta rada istniała do dnia dzisiejszego.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik powiedziała,  że  nie  istniała,  ponieważ  się  nie  wybrała,  natomiast

formalnie istniała, bo obowiązywał jej statut. Nie było wyborów, ponieważ nie było chętnych itd.

więc  ona  była  jakby  zawieszona,  ale  prawnie,  w  obiegu  prawnym  funkcjonowała  uchwała  o

statucie. Nie była tylko wykonywana, więc żeby można było nadać nowy statut, no to trzeba uchylić

poprzednią.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że jeżeli ta rada do przegłosowania ona działała, czyli trzeba ją

reaktywować, a nie tworzyć nowej.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  nie  ma  takiej  możliwości,  żeby  reaktywować,

ponieważ u.s.g.  nie  pozwala na reaktywację,  tylko na utworzenie i  nadanie statutu.  Wprost  ten

przepis literalnie utworzenie i nadanie statutu. Nie można robić reaktywacji.

Przewodniczący Rady powiedział, że 31 sierpnia tego roku poprosił, ponieważ to było również na

prośbę  pana  radnego  o  spotkanie  w  sprawie  młodzieżowej  rady.  Było  kilka  przesłanek,  które

mówiły o tym, że nic w tej kwestii, przynajmniej na tamten czas, nie mogło się wydarzyć, a były to

m.in.  reorganizacja  szkolnictwa, bo funkcjonowały gimnazja i  ostatnie klasy,  bo w poprzednich
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uregulowaniach  widniało,  że  są  to  uczniowie  ze  szkół  podstawowych,  gimnazjów,  to,  co  pan

zauważył, uczniowie szkół ponadpodstawowych, pandemia, to jest inna kolejna sprawa. Potem były

przygotowania  do  reorganizacji  szkoły  w  Mrowinach  i  przekształcenie  jej  w  szkołę  filialną.

Również zmieniły się w czerwcu przepisy, bo został ujednolicony tekst u.s.g. i akurat też punkt

dotyczący właśnie powołania młodzieżowej rady miejskiej. Od 1 września 2021r. uregulowana jest

sieć szkół w naszej gminie. Wcześniej też były prowadzone rozmowy z dyrektorami czy widzą taką

potrzebę w celu uaktywnienia młodzieży. I tu były zdania twierdzące. Dlatego też poczyniliśmy te

starania  i  31  sierpnia  zaprosiłem  wszystkich  radnych  na  spotkanie,  które  właśnie  było  po  to

poświęcone, żebyśmy mogli stworzyć nowy statut, czyli nadać statut nowej radzie i to też zostało

uczynione. Tyle mogę powiedzieć ze swojej strony. 

Radny Bartosz Żurek zapytał radnego Tadeusza Pudlika, dlaczego nie przyszedł na spotkanie, bo

pan ma najwięcej pytań w tej kwestii, a nie wyraził pan żadnego zainteresowania do współpracy,

jeśli chodzi o tworzenie tego statutu. W tym momencie, kiedy jest sesja, kiedy my pracowaliśmy

wiele  miesięcy  nad  tym  statutem  pan  ma  mnóstwo  uwag  i  pytań.  I  nie  wiem,  czy  to  jest

spowodowane tym, że jest kamera, by się chciał Pan popisać, bo w momencie, kiedy my pracujemy

nad  tym  statutem  na  spokojnie  z  innymi  radnymi  pana  nie  ma.  Pan  nawet  nie  wykazuje

zainteresowania, a w momencie sesji, ma pan mnóstwo pytań, które można byłoby spokojnie zadać

i odpowiedzieć, rozwiązać podczas spotkań.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, na 15 radnych, ilu radnych było obecnych na spotkaniu?

Radny Bartosz Żurek odpowiedział, że obecny był on i pani Iwona Nieradka.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, czyli nie było 13 radnych.

Radny Bartosz Żurek odpowiedział, że widać po zainteresowaniu w tym momencie, że pan radny 

ma najwięcej pytań i uwag, więc jak najbardziej powinien się na tym spotkaniu pojawić.

Radny  Tadeusz  Pudlik  powiedział,  że władnymi  do  ustalania  statutu  powinna  być  komisja

statutowa.  Komisja  powinna  zostać  powołana  na  sesji  rady  przez  pana  przewodniczącego.  Ta

komisja powinna się ukonstytuować, wybrać przewodniczącego. Ktoś za ten nowy statut powinien

odpowiadać. Nie grono radnych, tylko jakaś komisja, bo od tego są komisje rady. Jeżeli chodzi o te

zmiany, to proszę mi powiedzieć, pani radna Nieradka była opiekunem z ramienia rady miejskiej,

opiekunem młodzieżowej rady miejskiej,  oprócz tego jeszcze 1 radny, który też był  opiekunem

młodzieżowej rady miejskiej. Proszę sobie wyobrazić, że tego pana też nie było na spotkaniu, mimo

że był opiekunem, prawnym opiekunem przez 5 lat, w związku z tym pan ma do mnie pretensje, a

nie ma pan pretensji do opiekuna młodzieżowej rady miejskiej?

Radny Bartosz Żurek odpowiedział, że oprócz naszej pracy, czyli mojej i pani Iwony zajmowała 

się tym później, również komisja oświaty. Następnie radny złożył wniosek formalny o zakończenie 

tej dyskusji i o przejście do głosowania.

Przewodniczący obrad zarządził  przerwę techniczną.
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Po przerwie Przewodniczący Rady  przeszedł  do  głosowania  wniosku formalnego  zgłoszonego

przez radnego Bartosza Żurka o zamknięcie dyskusji. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 1

„przeciw” i 1 „wstrzymującym się” wniosek formalny o zamknięcie dyskusji został przyjęty.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Przewodniczący  Rady  zamknął  dyskusję  i przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały.  W wyniku  głosowania  przy  14  głosach  „za”,  1  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”

uchwała w sprawie  utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie oraz nadania jej statutu,

została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  utworzenia  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  oraz

nadania jej statutu, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Uchwała nr XXXIV/266/2021

Pkt  4.  nadania  nazwy  skwerowi  w  mieście  Żarów. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję powiedział, że skwer ten, o którym jest mowa położony

jest na działce 326, obręb Żarów, jest to działka gminna, mieści się przy ulicy Krasińskiego. Skwer

nie  posiada  nazwy.  Niedawno  był  rewitalizowany.  W rewitalizacji  brała  udział  gmina  Żarów,

fundacja  Inicjatywa  B,  sami  mieszkańcy  oraz  z  udziałem  Polskiej  Ceramiki  Ogniotrwałej.

Proponowana nazwa skweru wynika z faktu, iż założycielem fabryki cegieł szantowych był Carl

Firiedrich von Kulmiz i usytuowany on jest w sąsiedztwie PCO, czyli naszego zakładu w Żarowie.

Miejsce służy mieszkańcom jako teren rekreacyjno-sportowy. 

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że skierował do radnych ten projekt uchwały właśnie z

uwagi na to, że został tam poczyniony wysiłek mieszkańców, że wspólnie z gminą, Inicjatywą B

został on przygotowany ten skwer, a więc przyzwoitość nakazuje, żeby nadać mu nazwę już tę,

która jest  na dzień dzisiejszy zwyczajowa. Burmistrz przekazał  informację,  że,  ponieważ na tej

działce,  część znajdująca się od samej ulicy w stronę ulicy Krasińskiego jest  przeznaczona pod

parkowanie,  będziemy  chcieli  geodezyjnie  wytyczyć  tę  część  jezdną  i  ją  też  formalnie

zaproponować państwu potem wyodrębnienie z tego placu. Z tym, że to będzie w kolejnym kroku.

Radny  Tadeusz  Pudlik zwrócił  uwagę  na  to,  że  pan  Kulimz  wybudował  zakłady  chemiczne,

później nazwane Organiką i był prekursorem przemysłu chemicznego na terenie Dolnego Śląska.

Dopiero dzisiaj przyjmujemy uchwałę rady o nadanie nazwy imieniem skweru Kulmiza, a już było

otwarcie tego skweru Kulmiza. To trochę nie po drodze.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że otwarcie było odnowionego skweru, na wniosek
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również  zakładu  ceramiki  ogniotrwałej,  bo  to  jest  też  ważne,  że  oprócz  Inicjatywy B,  gminy,

włączył się w to zakład i jak najwłaściwszym było otwarcie czegoś, co zostało fizycznie dokonane.

Dzisiaj  Rada  Miejska  dokonuje  takiej  formalności,  żeby  to,  co  zostało  zrobione,  uhonorować

oficjalnie nadaniem nazwy.

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

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

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

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

nadania nazwy skwerowi w mieście Żarów, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

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

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Uchwała nr XXXIV/267/2021

Pkt 5. wniesienia  majątku  trwałego w formie  aportu  do  Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji  w

Żarowie  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

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

projektu uchwały.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział,  że  w tabeli,  która jest  dołączona do uchwały,  ta  sieć

kanalizacyjna ma długość niemal 22 km, sieć wodociągowa powyżej 1350 m. Dzięki temu nasz

Zakład Wodociągów Kanalizacji zwiększy swój kapitał. Wielkość kapitału ma wpływ bezpośredni

również  na  funkcjonowanie,  na  możliwości  chociażby  kredytowe  i  funkcjonowanie  samego

zakładu. Burmistrz przekazał informację, że dzięki poczynionym zabiegom prezesa, który pozyskał

dla  zakładu  pożyczkę  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  tak

naprawdę to jest dotacja, po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego objętego tą pożyczką następuje

30%  umorzenia.  Burmistrz  podziękował  w  imieniu  mieszkańców  Prezesowi  ZWiK,  który  był

obecny na sali za podjęty trud w tym zakresie.

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

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały.  W wyniku  głosowania  przy  15  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”
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uchwała  w  sprawie wniesienia  majątku  trwałego  w  formie  aportu  do  Zakładu  Wodociągów  i

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

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

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

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

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

Uchwała nr XXXIV/268/2021

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 22

Radny  Mieczysław  Myrta  zapytał  o  prace  związane  z  realizacją  porozumienia  zawartego  z

kopalnią w Siemianowicach, dotyczące budowy obwodnicy Pożarzyska, kiedy będzie zakończona,

jaki jest planowany termin zakończenia tej inwestycji?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że grunt po którym przebiega rozpoczęta budowa drogi,

przy szczegółowym wejściu na ten teren okazał się gruntem nie nośnym. Kopalnia na swój koszt

dokonuje  wykonania  gruntu,  zatrudniła  do  tego  firmę  drogową specjalistyczną.  Tak,  że  jest  to

robione profesjonalnie. Planowane wznowienie prac z tym związanych i z wykonaniem całości tej

inwestycji,  realizowanej  przez  kopalnie  Siedlimowice,  to  jest  jeszcze  ten  rok.  Zakończenie  jest

przewidziane również do końca roku.  Tak jest  umowa spisana między Siedlimowicami,  a samą

firmą wykonującą. Przypomniał, że droga jest wykonywana w nasypie i w części nasypowej, czyli

bez  wykonania  asfaltu.  Po  zakończeniu  prac  przez  kopalnie  Siedlimowice  i  oddaniu  tej  części

realizacji z powrotem do gminy, będziemy starali się skorzystać z najbliższej możliwej dotacji dla

ułożenia  na  tej  konstrukcji  asfaltu  i  połączenia  tych  2  dróg  powiatowych,  które  ta  droga  ma

połączyć, a więc między Siedlimowicami i Pożarzyskiem i między Siedlimowicami i już powiatem

wrocławskim w kierunku Domanic.

Radna Joanna  Kaczorowska zapytała  o  prace  projektowe  dotyczące  wykonania  dokumentacji

projektowej  w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz przepompownią ścieków i zasilaniem

kanalizacji  deszczowej  sieci  wodociągowej  oraz  drogi  wewnętrznej  w  ramach  zadania

inwestycyjnego przygotowanie terenów inwestycyjnych, czy to dotyczy strefy?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że jest  to związane z ogłoszonym konkursem przez

Aglomerację Wałbrzyską na możliwość pozyskania dotacji w wysokości 85% na uzbrojenie terenów

przeznaczonych  przez  przemysł  z  jednoczesną  możliwością  wykupu  za  środki  unijne  terenów
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przeznaczonych  pod  rozwój  przemysłu.  W  naszym  przypadku  jest  to  teren  przylegający  do

specjalnej  strefy  ekonomicznej,  przeznaczony  pod  budowę  zakładów  rzemieślniczych,  typowo

rzemieślniczych, zresztą sama dotacja unijna jest przeznaczona nie dla dużych przedsiębiorstw, a dla

rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przewidujemy, że powierzchnie terenów będą od

0,3  ha  do  hektara  maksymalnie.  Jest  duże  zainteresowanie  rzemieślników  możliwością

zainwestowania w tych terenach i  dlatego zasadnym jest  to,  że przygotowaliśmy dokumentację.

Złożyliśmy aplikację i czekamy na rozstrzygnięcie.

Radna Iwona Nieradka zapytała o projekt  przejścia dla  pieszych na ulicy Sikorskiego i  Armii

Krajowej. Do kiedy będzie realizacja?

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora  odpowiedział,  że  dostaliśmy  umowę  do  podpisania  o

dofinansowanie.  Musi się rozpocząć w tym roku i  zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego

roku. To nie są duże zadania więc myślę, że skończymy na początku przyszłego roku. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy Żarów

nieruchomości niezabudowanych położonych w Żarowie. O jakie tereny chodzi? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to są dokładnie te dwie nieruchomości, o których

wspomniałem w związku ze złożoną aplikacją unijną. W ramach projektu unijnego jest możliwość

wydatkowania na zakup tych nieruchomości środków nie większych niż 10% całości projektu. Te

pieniądze nam w zupełności wystarczą i będą to pieniądze unijne pozyskane w ramach projektu.

Umowy są tak podpisane z właścicielami, że jeżeli z jakiegoś powodu nie otrzymamy dotacji nie

dojdzie do zakupu. 

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał  o  przygotowanie  5  decyzji  przyznających  przedsiębiorcom

dofinansowanie  z  tytułu  kształcenia  młodocianych  pracowników,  jaka  to  jest  kwota?  Ilu

nauczycieli?  Ilu  uczniów młodocianych jest  kształconych? W jakich  firmach i  czy ktoś  nam to

refunduje? 

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  środki  są  refundowane.  Na  pozostałe  pytania

zostanie przygotowana odpowiedź pisemna.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o prace projektowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej

dotyczącej  budowy  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przepompownią  ścieków  i  jej  zasileniem

kanalizacji  deszczowej  i  sieci  wodociągowej  oraz  drogi  wewnętrznej  w  ramach  zadania

inwestycyjnego przygotowanie terenów inwestycyjnych. W którym to będzie miejscu?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przed chwilą udzielił odpowiedzi na to pytanie, a to

dokładnie chodzi o ulice Magazynową oraz Talowskiego i Kołodki.

Radny Mariusz Borowiec zapytał, kiedy rozpocznie się budowa dróg na ul. Brzozowej, Klonowej,

Kasztanowej? Czy coś wiadomo bliżej?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przewidywana jest realizacja od listopada tego roku

do lipca przyszłego roku.
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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 poprosił o składanie interpelacji i zapytań. Interpelacje złożyli: radna Joanna

Kaczorowska, radny Piotr Zadrożny oraz radny Bartosz Żurek.

Radny Bartosz Żurek zapytał  o chodnik na ulicy Krzywoustego,  gdzie została jedna część nie

zrobiona. Czy coś wiadomo w tej kwestii?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przekażemy informacje, uzgodnimy ze spółdzielnią

szczegóły.

Przewodniczący Rady powiedział, że radni dopytują się w tej chwili w formie ustnej. W porządku

jak to są krótkie zapytania, natomiast przypomniał, że na zapytania i na interpelacje, mamy zapisy

statutowe,  jeżeli  są  to  w formie  pisemnej  udzielone,  przekazuje  je  po  zarejestrowaniu  do  Pana

Burmistrza. Pan Burmistrz ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu 14 dni na te informacje i zapytania

są umieszczane również na BIP-ie, co jest bardzo istotne. Czasami się może zdarzyć tak, że to, co

państwo mówicie nie jest zarejestrowane, przekazane do pracownika i potem gdzieś to po prostu

umyka. Przewodniczący poprosił radnych, aby zapytania składać na piśmie, przekazać. Pamiętajcie,

że te zapytania i interpelacje można składać nie tylko na sesji, ale w każdym dowolnym czasie. 

Radny Bartosz Żurek  powiedział, że  w imieniu mieszkańców, swoim i radnej Zuzanny Urbanik

składa interpelację z prośbą o montaż flagi unijnej przed budynkiem urzędu.

Radny Waldemar Ganczarek zapytał  odnośnie budowy chodnika w Bukowie na ulicy Lipowej,

kiedy Powiat będzie robił, ponieważ w dalszym ciągu nic się nie dzieje.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że dopytamy o szczegóły i przekażemy informacje.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, żeby wykopać słupy koło byłego hotelu DZCh, tam stoi sześć

słupów to jest jeszcze pozostałość po Dolnośląskich Zakładach Chemicznych. Kiedyś otrzymałem

odpowiedź, że zostało wysłane zapytanie: czyje to jest i kto jest właścicielem tych słupów. To było

ze 2, 3 lata temu. Tam dalej nic nie dzieje. Mieszkańcy zwracają się z prośbą, czy nie można było

wzdłuż  ścieżki  rowerowej  na  Krasińskiego,  wybudować  parę  koszy  na  śmieci  i  parę  ławek,

ponieważ na całej długości od od byłego ŻOK-u do końca zakładów chemicznych są tylko dwa

kosze i trzy ławeczki. Radny zapytał czy został wpisany do statutu gminy nowy znak graficzny, czy

on ma być wpisany, czy nie, bo przyjęliśmy go uchwałą.

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że i flaga i godło to są takie znaki, które są zastrzeżone, i

co do których wymaga się takiego innego podejścia. Natomiast system identyfikacji wizualnej to są

takie kwestie, które dajemy na gadżety, możemy go zmienić, również uchwałą, dlatego nie musi się
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znaleźć w statucie. W statucie musi się znaleźć flaga i musi się znaleźć herb, bo to są nasze główne

identyfikujące nas barwy, takie, które podlegają ochronie prawnej.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że jeżeli  my  tego  znaku  graficznego  używamy,  to  chyba

powinno być to umiejscowione w Statucie.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  jeżeli  państwo chcą,  żeby  się  znalazł,  to  możecie

zawnioskować. Nie ma takiego przepisu, który by nakazywał, żeby się znalazł w statutach.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o plac zabaw na Armii Krajowej i powiedział, że pan burmistrz

obiecał, że w tym roku ma to być zrobione. Czy gmina wystąpiła o środki z funduszu inwestycji

lokalnych? Jeżeli wystąpiła, czy dostaliśmy jakiekolwiek pieniądze z tego funduszu, czy nie.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, jest ogłoszenie naboru dedykowanego dla dwóch gmin:

Żarowa i Jaworzyny Śląskiej w ramach LGD. Otóż w tej chwili posuwa się to do przodu, niestety

wolniej niż zakładaliśmy. Opóźnienie, które ma miejsce spowodowane jest wzrostem wartości euro,

względem złotówki. Na nowo są przeliczane kwoty. Oznacza to, że dostaniemy wyższe kwoty. Z

informacji, które uzyskałem od prezesa LGD, jeszcze w tym roku ten nabór będzie ogłoszony, ale

dopiero po ponownym przeliczeniu. To, co było deklarowane z naszej strony, że zawnioskujemy o

środki dotacyjne dla dwóch placów zabaw: przy placu Wolności oraz przy ulicy Armii Krajowej i to

jest jak najbardziej aktualne. I tak jak deklarowałem, że są to środki dedykowane dwóch gminom,

jest to też rzeczywiste i prawdziwe i takie mamy uzgodnienie wewnątrz LGD, że będziemy tylko my

aplikowali i Jaworzyna Śląska. Natomiast no niestety przesuwa się to trochę w czasie.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że dnia 21 czerwca 2021r. Pan Burmistrz wydał zarządzenie

dotyczące wprowadzenia zasad anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w

Żarowie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i

Rady  Unii  Europejskiej  z  dnia  23  października  2019  w  sprawie  ochrony  osób  zgłaszających

przypadki  naruszenia  prawa,  prawa  Unii,  a  myśmy  wydali  coś  takiego  że  jest  tutaj  to

rozporządzenie.  To  chodzi  o  zabezpieczenie  sygnalisty.  Sygnalista,  to  jest  taka  osoba,  która

ewentualnie informuje o przyczynach, łamania prawa, przekroczenia przepisów. W tym zarządzeniu,

jeszcze  jest  coś  takiego,  jak  formularz  zgłoszenia  nadużycia.  Jeżeli  to  ma  być  anonimowo,  to

dlaczego  tu  jest  napisane  imię  i  nazwisko  zgłaszającego,  komórka  organizacyjna,  telefon

kontaktowy,  e-mail.  To  jest do  zastępcy  burmistrza  miasta  Żarów,  nie  bezpośrednio  do  Pana

Burmistrza. Jaka to jest anonimowość,  jeżeli chodzi o kradzież, to powinno zostać zgłoszone na

policję.  Od  tego  są  organy  ścigania,  a  nie  urząd.  Oprócz  tego  tutaj  mamy  coś  takiego,  jak

oświadczenie, że zapoznałem się z zarządzeniem burmistrza miasta Żarów w sprawie wprowadzenia

zasad anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Żarowie i zobowiązuje

się  do  jego  przestrzegania.  Przyjmuję  do  wiadomości,  że  nieprzestrzeganie  zasad  zawartych  w

procederze  reagowania  na  zidentyfikowane  przypadki  nadużyć,  w  tym  korupcji  w  Urzędzie

Miejskim  w  Żarowie  stanowi  naruszenie  obowiązków  pracowniczych  i  można  spowodować
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pociągnięcie  do  odpowiedzialności  pracowniczej  wynikającej  z  Regulaminu  Pracy  Urzędu

Miejskiego w Żarowie oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów prawa powszechnie

obowiązującego.  Radny  zapytał,  ile  osób  podpisało  tą  lojalkę.  To  jest  anonimowe  zgłoszenie

przestępstwa. Tak kiedyś podpisywali takie lojalki za komuny. I czy to jest obowiązkowe podpisanie

tej lojalki, a co będzie jak pracownik nie podpisze?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  wszystkie  zarządzenia  burmistrza  obowiązują

wszystkich pracowników i tu nie ma wyjątku.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, co będzie się działo w jakiej komórce. Jeżeli w jednym referacie

siedzą dwie osoby i jedna wie, że coś ta druga zrobiła i ona donosi, to czy ta druga osoba nie będzie

wiedziała, że ta napisała ten anonim. Jakie będą reakcje pracowników. Przecież oni będą patrzyli

jeden na drugiego wilkiem?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  nie  zakłada,  że  w  naszym  urzędzie  pracownicy,

podejmują jakieś działania korupcyjne i żeby tutaj do takiej sytuacji dochodziło. Po prostu może się

zdarzyć, że ktoś zgłosi coś takiego, może to być również osoba z zewnątrz, która zadzwoni i na

przykład powie i wtedy pracownik musi dalej to przekazać do nas, a my musimy podjąć kroki. 

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że jest obowiązek wprowadzenia takiego uregulowania

i  zostało  to  wprowadzone.  Natomiast  oprócz  tego  jest  jeszcze zaufanie  wobec  podwładnych,

pracowników, współpracowników.  To jest olbrzymia wartość, co do której pracownicy względem

siebie,  przełożeni  względem  podwładnych,  jak  najbardziej  posiadają,  a  to,  że  jest  obowiązek

uregulowania tych relacji w taki, a nie inny sposób, to jest zupełnie odrębny temat. 

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że przeczytał całą dyrektywę i to jest dosyć dużo materiału. Tu

nic nie pisze o tworzeniu instytucji anonimowego donosicielstwa. Tu tylko pisze o ochronie tych

sygnalistów. Tu nic w tej dyrektywie na ten temat nie ma, jeżeli wprowadzamy to na podstawie

dyrektywy,  to  wprowadzajmy  na  podstawie  tej  dyrektywy,  a  nie  wymyślajmy  sobie  jakichś

dodatkowych uwarunkowań.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  Zarządzenia  podejmowane  przez  burmistrza

wynikają z najróżniejszych uregulowań prawnych i obowiązków bądź praktyki, która jest zasadna w

danym zakresie. Jeżeli ktoś z państwa ma wątpliwości, co do zasad stosowania zarządzeń wewnątrz

urzędu, to poprosił o wyrażenie swoich wątpliwości na piśmie. Zostanie to poddane analizie prawnej

naszych prawników i ewentualnie skorygowane. 

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że borykamy się z problemem butelek plastikowych. Radny

zaapelował do komisji ochrony środowiska, żeby wypracowali takie stanowisko, że Rada występuje

do  ministra  ochrony  środowiska,  o  to,  żeby  sklepy  wielkopowierzchniowe  miały  przy  swoich

sklepach punkty skupu butelek PET i puszek po piwie. Tak jest zrobione w Niemczech. Butelki PET

są kodowane i kaucjowane w sklepie. One się nie walają po całych Niemczech, tylko jest skup przy

większych marketach. Do aparatu można wrzucać butelki, plastiki i puszki to wszystko przyjmuje,
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wydaje kwit i tam jest napisane, że np. wrzucił za 5 EUR. Bierze się ten kwit, idzie do sklepu i te 5

EUR mu  wracają.  Powinniśmy  też  się  zastanowić,  ponieważ  minister  środowiska  dużo  od  nas

wymaga, podnosi nam ceny skupu śmieci, to niech on teraz też da coś od siebie. Niech wyda takie

rozporządzenie, żeby zobligować duże markety do tego, żeby takie automaty do odbioru butelek i

odbioru puszek z różnych napojów musieli wdrożyć. 

Przewodniczący  Rady  zapytał radnego,  jeżeli  jest  to  Pana  propozycja,  że  taki  apel  trzeba

przygotować, to dlaczego tego nie może Pan zrobić? Poprosił radnego o przedłożenie tego apelu

radzie. Rada pochyli się i będziemy go procedować dalej.

Radny Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  podpowiada  komisji  ochrony  środowiska,  bo  jeżeli  oni

zadecydowali  o  tym,  że  musi  pić  wodę kranówę,  to  niech  też  pomyślą  o  tym,  żeby z  własnej

inicjatywy coś takiego zrobić. 

Radny Bartosz Żurek zaprosił radnego na następne posiedzenie komisji.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że na poprzedniej sesji Rady był taki zapis, że my jako gmina

dołożyliśmy 6,5 tysiąca zł na wywóz śmieci z bazaru. Czy to jest za półrocze i ile my płaciliśmy do

tej pory? Radny wyliczył, że płacimy 1200 zł miesięcznie za wywóz odpadów na bazarze. Radny

proponował, żeby podnieść ceny za opłaty za użytkowanie bazaru. Ile my zaczynamy dokładać. Od

5 lat cena wjazdu i sprzedaży z tych stolików była nienaruszona, czyli nie była podnoszona. Nam

opłaty stałe wzrastają, a ludzie, którzy przyjeżdżają płacą ceny jak sprzed 5, 6 lat. Trzeba się nad

tym zastanowić. Dlaczego my tak dużo płacimy za te śmieci, przecież to jest ponad 300 zł tylko z

jednej  z  soboty.  To ile tam tych śmieci musi być,  żeby trzeba było zapłacić  300 zł.  Trzeba się

zastanowić nad podwyżką cen wjazdu na bazar miejski. Radny dopowiedział, że dwa lata temu wiatr

zwiał  tablicę  informacyjną  przy  rondzie  w  kierunku Łażan.  Prawdopodobnie  służby  drogowe

powiatowe zabrały tą tablice i jeszcze nie jest zamontowana.

Burmistrz  Leszek Michalak powiedział,  że  sprawdzimy jej  losy,  ponieważ dotyczy  to działań

powiatowych.

Po  wyczerpaniu  dyskusji  Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  spraw  organizacyjnych  i

poinformował, że:

1.  W dniu 27 września br. do Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy,

w  związku  z  przeprowadzeniem  analizy  zgodności  z  prawem  uchwał  dotyczących  warunków

podłączenia do gminnych sieci wodociągowych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej z prośbą

o przesłanie odpisu uchwalonej w tym przedmiocie uchwały wraz z uzasadnieniem jej  projektu.

Odpowiedź została udzielona.

2. W dniu 23 września br. z Prokuratury Rejonowej ze Świdnicy do Rady Miejskiej wpłynęło pismo,

z  prośbą o  przesłanie  obowiązującej  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  w  sprawie  ustalenia

regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie gminy Żarów wraz z uzasadnieniem. Odpowiedź

została udzielona. Na ten czas takiej uchwały nie mieliśmy.
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3. Wpłynęła  uchwała  nr  VII/64/2021 składu orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej  we

Wrocławiu z dnia 23 września 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza Żarów

informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021r. Opinia jest pozytywna. 

4. W dniu  6  września  br.  Poseł  na  Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej  pani  Monika  Wielichowska

przedłożyła pismo, że jest  współwnioskodawczynią projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach,

który przesyła w załączeniu.

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

Posiedzenie Rady opuścił radny Mariusz Borowiec.

Ad.  VI.  Przyjęcie  protokołu  Nr  XXXIII/2021  z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  2

września 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  14  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  0  „wstrzymujących  się”  Protokół  Nr

XXXIII/2021 z sesji  Rady Miejskiej  w Żarowie z  dnia 2 września 2021r.  został  przyjęty przez

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

protokołu.                 Załącznik nr 23

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  14  października  2021  roku,  wypowiadając

formułę: „Zamykam XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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