
Protokół Nr XXXVII/2021

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 30 grudnia 2021 roku

Rozpoczęcie: godz. 12:00

Zakończenie: godz. 13:00

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

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

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

obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

         Załącznik nr 1

Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji Rady Miejskiej w Żarowie uczestniczyło 13 radnych, co

stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecni:

1. r. Zuzanna Urbanik,

2. r. Tadeusz Pudlik.

W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, 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?

O głos poprosił  Burmistrz Leszek Michalak,  który powiedział,  że  wnioskuje o wprowadzenie

dwóch  kolejnych  projektów  uchwał.  Są  to  projekty,  które  są  spowodowane  chęcią  dobrego

zadziałania, czyli nabyciem obiektu wystawionego na sprzedaż przez Invest-Park Development. To

jest ten obiekt, który znajduje się przy ulicy Zamkowej. W celu skutecznego zrealizowania tego

zamierzenia  burmistrz wniósł  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  położonego  przy  ulicy

Zamkowej w Żarowie oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

zabudowanej położonej w Żarowie. Te projekty dotyczą nieruchomości należącej do Invest-Park

Development.

Przewodniczący Rady powiedział, że Burmistrz zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
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dwóch projektów uchwał. Pierwszy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Zamkowej w Żarowie i drugi

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  zabudowanej  położonej  w  Żarowie.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł  do głosowania w wyniku, którego przy 13 głosach

„za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” projekty uchwał zostały wprowadzone do porządku

obrad, kolejno jako pkt 10 i  11.  Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Zamkowej w Żarowie

będzie  wprowadzony  jako  pkt  10.  Natomiast  projekt  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie

nieruchomości zabudowanej położonej w Żarowie będzie omawiany jako pkt 11. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady zapytał, czy do porządku obrad są uwagi lub pytania?

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

którego przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” porządek obrad został przyjęty.

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 4

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

projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak omówił  przedmiotowy  projekt  uchwały  i  powiedział,  że

przyporządkowuje  ona  rzeczywistą  realizację  dochodów  i  wydatków  do  planowanych  oraz

zawnioskował  o  wprowadzenie  autopoprawki,  która  wynika  z  bieżącej  realizacji  i  dotyczą

konieczności urealnienia budżetu.  W zakresie realizowanych zadań uchwała dostosowuje zakres

oraz tempo wykonywanych zadań wieloletnich w roku 2021 do rzeczywistej ilości wydatkowanych

środków.  Uchwała uwzględnia przeniesienie zadań na rok 2022. Są to np. wykupy gruntów, które

przewidywaliśmy i  ogłosiliśmy przetarg  w roku obecnym.  Przesunięcie  zakupu pieca  o niższej

emisji  dla  szkoły  podstawowej  w  Imbramowicach.  Jest  to  zadanie,  na  które  chcemy  przede

wszystkim,  łącznie  z  termomodernizacją,  pozyskać  środki  dotacyjne,  tak,  żeby  zrealizować  to

przedsięwzięcie w pełnym zakresie. Jest to nasz obiekt, nasza szkoła. Jest to zdecydowanie zadanie

priorytetowe. Oczekujemy na ogłoszenie Krajowego Programu Odbudowy, do którego zgłosiliśmy

chęć realizacji tej inwestycji. Stąd konieczność przeniesienia tego typu zadań do zadań przyszłego

roku. Niniejsza uchwała określa przeniesienie planowanych dochodów z roku 2021 na kolejny rok.

Burmistrz oddał głos Skarbnikowi Gminy.
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Skarbnik Renata Dawlewicz powiedziała,  że  przedstawiony projekt  autopoprawki do uchwały

zawierającej  zmiany  w  budżecie  tegorocznym  przedstawia  się  następująco.  W samej  uchwale

budżetowej  zmniejszamy  ogólną  kwotę  dochodów  i  wydatków,  która  urealnia  budżet.  Jest

zmniejszenie  planów  o  kwotę  3000  zł,  a  wynika  to  m.in.  z  wniosku  jeszcze  złożonego  przez

kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, w związku z tym, że otrzymaliśmy środki z

Funduszu  Pracy  i  zawarliśmy  umowę  o  dofinansowanie  13  grudnia.  Wprowadzamy  środki  po

stronie dochodów na realizację programu asystent rodziny na rok 2021. Te środki są przeznaczone

na  jednorazowy  dodatek  do  wynagrodzenia  dla  asystentów  rodziny  jeszcze  w  tym  roku.

Jednocześnie  zwiększamy  plan  wydatków  również  tą  kwotę  na  wynagrodzenia  osobowe

pracowników. Druga zmiana dotyczy przesunięcia kwoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w

Wierzbnej.  Jest  to  dotacja  na  zakup  rozpieracza  kolumnowego  i  te  środki  w  kwocie  5,5  tys.

przenosimy  ze  środków  bieżących  do  środków  inwestycyjnych.  Tą  autopoprawką  dokonujemy

stosownych  zmian  w  załącznikach  do  tej  uchwały,  czyli  w  załączniku  dotyczącym  dochodów

budżetowych,  dotyczącym  wydatków  budżetowych,  a  też  w  załączniku  dotyczącym  zadań

inwestycyjnych jednorocznych, do których wprowadzamy tą dotację.

Autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Przewodniczący Rady przeszedł  do  głosowania  autopoprawki.  W wyniku  głosowania  przy  13

głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka została przyjęta. Głosowanie

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

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

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o zadanie dotyczące wymiany pieca w szkole,  dlaczego

została  wycofana  ta  kwota  na  zakup  pieca?  Jaka  była  przyczyna  konkretnie,  ponieważ  do

mieszkańców i  do  rodziców dzieci  dotarła  informacja,  że  będzie  jednak  wymieniony  piec  i  w

związku z tym, dlaczego ta inwestycja została wycofana, to z jakiego powodu? Radna poprosiła,

żeby Pan Burmistrz to szerzej powiedział mieszkańcom, żeby wiedzieli, jaka jest przyczyna takiej

sytuacji.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że ze względu na to, że nasz obiekt jest mocno emisyjny,

niekorzystnie emisyjny, planowaliśmy wykonać prace możliwe do wykonania przed wykonaniem

dużego zadania inwestycyjnego, jeszcze w bieżącym roku. Zadanie w całości nie jest wycofane,

została  zrobiona  rzecz  bardzo  ważna,  to  znaczy  montaż  wkładu  kominowego  16m  długości,

uszczelnienia  komina,  przyspieszenia  wyrzutu  spalin  z  obecnego  pieca.  Został  ten  komin

wyniesiony  o  dodatkowy  metr  ponad  dach.  To  powoduje,  że  ten  parasol  rozrzutu,  czyli

bezpośredniej uciążliwości jest bardziej rozproszony i mniej dokuczliwy dla najbliższych sąsiadów.

Natomiast  samo  zadanie  inwestycyjne  polegające  na  wymianie  pieca,  planujemy  połączyć  z
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inwestycją polegającą na wykonaniu odwiertów i wyprowadzenia pomp ciepła i zapewnieniu szkole

w  Imbramowicach  tak  naprawdę  jedynej  możliwej  wersji  bezemisyjnej,  poza  ogrzewaniem

elektrycznym. Piec, który miałby funkcjonować jako podstawowe źródło dla ogrzewania dużego

obiektu szkolnego, będzie wielokrotnie  większy, niż  potrzebny jako piec ewentualny szczytowy

przy największych mrozach. Bo 90% pracy, jeśli chodzi o ogrzewanie obiektu, to przejęłyby na

siebie  pompy  ciepła  i  tylko  w  pojedyncze  dni  o  najniższej  temperaturze  otoczenia  będzie

konieczność uzupełnienia tego ogrzewania o ogrzewanie dodatkowe. Oczywiście taka praca łączy

się również z termomodernizacją obiektu, z wymianą całego systemu grzewczego wewnątrz szkoły,

więc jest to duże zadanie. Myśmy to zadanie jako priorytetowe, tak jak wspomniałem, zgłosili do

marszałka  Dolnego  Śląska  w  ramach  KPO,  czyli  programów  odbudowy  covidowej,  na  które

wszyscy  oczekujemy,  żeby  te  środki  były  uruchomione.  Ta  informacja  jest  bardzo  ważna  dla

Państwa. Jest to w zakresie inwestycji kubaturowych, najważniejsza inwestycja w naszej gminie.

Zrealizowaliśmy podobne inwestycje na terenie miasta Żarowa, na ulicy Ogrodowej i na ulicy 1

Maja. Dzisiaj z obiektów, którymi zarządza gmina, jest to najważniejszy obiekt, bo mamy też obiekt

szkolny w Zastróżu, gdzie przed 2 laty wymienialiśmy piec, ale jest to obiekt, którym gmina wprost

nie  zarządza.  My  tam  nie  jesteśmy  prowadzącym  szkołę,  aczkolwiek  w  zakresie  zadań

inwestycyjnych uczestniczymy w inwestycjach realizowanych w tej szkole.

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisję ds. Budżetu i Gospodarki.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Uchwała nr XXXVII/286/2021

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

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

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

projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że jest to projekt uchwały, który jest konsekwencją przed
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chwilą podjętej uchwały, stąd też stosowna autopoprawka niezbędna jest również w tym projekcie.

Burmistrz poprosił panią Skarbnik o przedstawienie autopoprawki.

Skarbnik Renata Dawlewicz powiedziała, że przedstawiona autopoprawka do projektu uchwały w

sprawie zmiany wieloletniej  prognozy finansowej gminy Żarów przyjętej  na lata 2021 do 2036

wiąże się ściśle ze zmianami wniesionymi autopoprawką w poprzedniej uchwale, czyli zmieniającej

budżet  br.  w związku  z  czym należało  zaktualizować  załącznik  numer  jeden,  czyli  wieloletnią

prognozę finansową na lata 2021 do 2036. Ją zastępuje się załącznikiem, który jest załączony do tej

autopoprawki.  Natomiast  zmiany  jeszcze  są  związane  z  załącznikiem  nr  3,  który  zawiera

objaśnienia  wartości  przyjętych  w  wieloletniej  prognozie  finansowej,  tutaj  dokonuje  się  zmian

budżetowych  dla  roku  2021.  Dotyczą  one  m.in.  dochodów  bieżących,  kwoty  dotacji  środków

przeznaczonych na cele bieżące, a także kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od

nich naliczane. 

Autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Przewodniczący Rady przeszedł  do  głosowania  autopoprawki.  W wyniku  głosowania  przy  13

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?

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisję ds. Budżetu i Gospodarki.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Uchwała nr XXXVII/287/2021

Pkt 3. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

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

Burmistrz  Leszek  Michalak  omówił  przedmiotowy  projekt  uchwały  oraz  projekt  uchwały

budżetowej na 2022 rok, ponieważ te dwie uchwały łączą się i powiedział, że mamy wyjątkową

sytuację postępującej inflacji. Pierwszą od wielu lat, stąd też ten mechanizm dla wszystkich gmin,

dla wszystkich powiatów i wszystkich sejmików na terenie Polski ma olbrzymie znaczenie.  Na

przełomie  lipca  i  sierpnia  rząd  Rzeczypospolitej  przyjął  wskaźniki  makroekonomiczne  do

prognozowania budżetów na 2022 rok. W sierpniu określony został stopień wzrostu inflacyjnego

służącego przy przygotowaniu budżetu w wysokości 3,6%. Zgodnie z obowiązującym prawem, w

oparciu o te wskaźniki opracowany został projekt budżetu gminy na 2022 rok, który przedłożony

został Radzie Miejskiej, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Ten projekt podlega dzisiejszemu

uchwaleniu z pełną świadomością konieczności zmian do rzeczywistej inflacji i wzrostu cen końca

roku  i  roku  przyszłego.  Zgodnie  z  wytycznymi  Wojewody  Dolnośląskiego  budżet  roku  2022

podlega w porównaniu z rokiem 2021 zmniejszeniu o wielkość 7,5 mln zł w związku z przejęciem

przez  Skarb  Państwa  przede  wszystkim  wypłat  z  funduszu  500+.  Zgodnie  z  informacją  z

Ministerstwa Finansów budżet zakłada zmniejszenie dochodów od zakładanego z PIT na poziomie

1,5 mln zł, co spowodowane jest zmianą w ustawie dotyczącym podatku od osób fizycznych. Jest to

ten skutek, który dla naszego budżetu ma taki wymiar. Pomimo tych ograniczeń dochodów gminy

przewidujemy w 2022 roku realizację 29 zadań inwestycyjnych za kwotę ponad 15 mln zł.  Na

zadania  te  w dużej  mierze  już  pozyskaliśmy środki  zewnętrzne.  Priorytetem objęte  są  również

zadania  uchwalane  w  ramach  funduszów  sołeckich.  Wszyscy  tu  obecni  mamy  świadomość

oczekiwań  społecznych  dotyczących  inwestycji.  Należy  zaznaczyć,  że  w  najbliższym  czasie

konieczność  wprowadzenia  do  budżetu  2020 roku zadań kontynuowanych w tym np.  zmian w

systemie grzewczym w szkole w Imbramowicach.  Do budżetu wprowadzimy zadania,  na które

pozyskamy w ciągu roku dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Ponieważ obecna inflacja sięga

już niemal  10%  Burmistrz  przekazał tę  uchwałę w wersji  przygotowanej  w pełnej  zgodności  z

wytycznymi  oraz  pozytywną opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej.  Wszyscy obecni  na  sali

mamy  pełną  świadomość  konieczności  nowelizacji  tej  uchwały  budżetowej  mając  świadomość

wzrostu  kosztów  funkcjonowania  zarówno  gminy,  jak  i  naszych  jednostek.  Niemniej  jednak,

wypełniając obowiązki prawne i formalne wnoszę do państwa o przyjęcie tego budżetu w wersji

zaopiniowanej  przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową,  oraz  deklaruję  jak  najszybsze,  jeszcze  w

styczniu,  przystąpienie do noweli,  do nowelizacji  budżetu.  Burmistrz  poprosił  o  przedstawienie

autopoprawki przez panią Skarbnik.

Skarbnik Renata Dawlewicz powiedziała, że przedstawiona autopoprawka do uchwały w sprawie

przyjęcia  wieloletniej  prognozy finansowej  gminy Żarów na  lata  2022-2036 wiąże  się  ściśle  z

możliwością wyboru okresu, z którego będzie liczony limit spłaty zobowiązań. Wybraliśmy okres

siedmioletni, gdyż uważamy, że jest to okres dla nas korzystniejszy, a zmiana wieloletniej prognozy
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finansowej przedstawiona radnym w załączniku do niniejszej uchwały wiąże się m.in. z wpisaniem

w tej wieloletniej prognozie finansowej budżetowych danych historycznych z lat od roku 2015 do

2018. Limit spłaty zobowiązań z siedmioletniego okresu będzie ustalany do wyliczenia wskaźników

i zobowiązań gminy w latach 2022 do 2025, więc przez okres 4 lat.

Autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Przewodniczący Rady przeszedł  do  głosowania  autopoprawki.  W wyniku  głosowania  przy  13

głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka została przyjęta. Głosowanie

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

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

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisję ds. Budżetu i Gospodarki.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisje ds. Budżetu i Gospodarki.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Przedmiotowa  uchwała  w sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Uchwała nr XXXVII/288/2021

Pkt 4.  uchwalenia budżetu  gminy Żarów na rok 2022.  Przedmiotowy projekt  uchwały  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo  omówiony  na  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  w  dniu  28.12.2021r.

Następnie Przewodniczący obrad otworzył dyskusję i powiedział, że  6 grudnia br. do Regionalnej

Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wpłynęła uchwała nr XII/88/2021 z dnia 2 grudnia 2021r. w

sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu gminy Żarów. Ta opinia jest pozytywna. W dniu

6 grudnia od Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wpłynęła uchwała nr XII/89/2021 z

dnia 2 grudnia z 2021r. w sprawie opinii przedłożonych przez Burmistrza Miasta Żarów w projekcie
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uchwały budżetowej gminy na 2022 rok. Opinia jest pozytywna, również w tym samym dniu od

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wpłynęła uchwała nr XII/90/2021 z dnia 2 grudnia

2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów. Opinia jest pozytywna. 

Załączniki nr 20,21,22

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

Radna Iwona Nieradka przedstawiła opinię klubu radnych „Wspólnota” nt. budżetu gminy Żarów

na 2021 rok. „Na podstawie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz pozostałych

materiałów informacyjnych,  stwierdzono,  że  projekt  uchwały  budżetowej  został  opracowany  w

oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz dostosowany do potrzeb oraz możliwości

finansowe gminy. W projekcie tym zaplanowano środki na realizację zadań własnych gminy, w tym

zadań  inwestycyjnych  zarówno  jednorocznych,  jak  i  wieloletnich.  Zauważa  się  dużą  ilość  i

różnorodność  zaplanowanych  w  budżecie  na  przyszły  rok  inwestycji.  Na  ich  realizację  gmina

zamierza  wydać  w  przyszłym  roku  ponad  15.320.000  zł  przy  planowanym  na  ich  realizację

dofinansowaniu  ze  środków  zewnętrznych  w  roku  2022  w  kwocie  ponad  7.720.000  zł.  Wg

wieloletniej  prognozy  finansowej  w  latach  kolejnych  planuje  się  również  pozyskać  dochody

zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji na poziomie ponad 4 mln. zł.  Środki te planowane są

m.in. z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz w ramach

rządowego funduszu Polski Ład, z którego gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 4,5

mln zł na rewitalizację terenów zielonych na obszarze miasta Żarów planowaną do realizacji w

latach  2022-23.  Cieszy  również  kontynuacja  w  roku  przyszłym  i  w  latach  kolejnych  zadania

związanego z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na

terenie gminy. Budżet na przyszły rok wpisuje się w strategię rozwoju naszej gminy. Pozytywnie

ocenia się również wielkość dochodów ujętych w przyszłorocznym budżecie i w latach następnych,

w tym planowanych do pozyskania środków zewnętrznych. W tym również unijnych. Ponad to

wykazane  w  wieloletniej  prognozie  finansowej  i  wyliczony  na  podstawie  prognozowanych

wielkości relacje spłat  zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi określonych w ustawie o

finansach  publicznych nie  przekraczają  dopuszczalnego  poziomu zadłużenia  gminy.  Regionalna

Izba Obrachunkowa we Wrocławiu w dniu 2 grudnia br.  wydała pozytywne opinie  o projekcie

uchwały budżetowej na 2022 rok, a także o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej  gminy  Żarów oraz  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  gminy  przedstawionego  w

projekcie  uchwały  budżetowej.  Życzymy  zrealizowania  wszystkich  zaplanowanych  w budżecie

zadań.”

Radna  Joanna  Kaczorowska,  jako  przedstawiciel  mieszkańców  terenów  wiejskich,  wniosła

postulat, jak będą zmiany do budżetu, aby łaskawszym okiem spojrzeć na nasze tereny, bo tam też

są  bardzo  duże  potrzeby,  żeby  doprowadzić  niektóre  inwestycje  albo  rozpocząć,  albo

przeprowadzić generalne remonty naszych obiektów. Bo jednak miasto się bardzo fajnie rozwinęło,
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bardzo dużo inwestycji zostało zrobionych. Na wsiach oczywiście też, jeżeli chodzi o kanalizację.

Natomiast  jeszcze  bardzo  dużo  pozostaje  takich  miejsc,  na  które  bardzo  długo  nie  było

przychylnego spojrzenia. Radna poprosiła o uwzględnianie wniosków, bo my jako radni składamy

też wnioski do budżetu, żeby w miarę możliwości budżetu realizować nasze wnioski. 

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

dyskusję i zapytał o opinię komisje Rady.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Rolnictwa  Waldemar  Ganczarek powiedział,  że  komisja

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń powiedziała,  że  komisja  zaopiniowała

pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

W imieniu Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zuzanny Urbanik głos zabrał

członek  komisji  radny  Bartosz  Żurek  i  powiedział,  że  komisja  zaopiniowała  pozytywnie

przedmiotowy projekt uchwały.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji  ds.  Bezpieczeństwa,  Zdrowia i  Porządku Publicznego Mieczysław

Myrta powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie  Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

uchwalenia  budżetu  gminy  Żarów na  rok  2022, została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

Przedmiotowa uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2022, stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Uchwała nr XXXVII/289/2021

Pkt 5. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/273/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 listopada

2021r.  w  sprawie  zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości  przedsiębiorców  prowadzących

działalność  na  terenie  gminy  Żarów,  w  tym  w  obszarze  Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefy

Ekonomicznej  Podstrefa  w  Żarowie  w  ramach  pomocy  de  minimis.  Przedmiotowy  projekt
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stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Burmistrz Leszek Michalak  omówił przedmiotowy projekt  uchwały i  powiedział,  że  Uchwała

przyjęta  przez  radnych  została  opublikowana  w  Dzienniku  Województwa  Dolnośląskiego  30

listopada  z  obowiązywaniem  od  14  grudnia.  Tak,  że  te  zasady  pomocy  publicznej  dla

przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis już nas obowiązują, przy czym Regionalna Izba

Obrachunkowa  zwróciła  uwagę  na  konieczność  wprowadzenia  3  poprawek.  Te  trzy  poprawki

zostały umieszczone w projekcie uchwały państwu przedłożonym, czyli  okres zwolnienia został

określony jako maksymalnie trzyletni. Zostało uchylone oświadczenie o niezaleganiu w stosunku

do gminy z zapłatą podatków i opłat lokalnych, tu RIO wskazało na orzecznictwo sądowe w tym

zakresie, że gmina nie może oczekiwać tego typu oświadczeń oraz jeśli chodzi o zwolnienia dla

podmiotów w zakresie  procentowym w zależności  od tworzenia  miejsc pracy,  Regionalna  Izba

Obrachunkowa zwróciła uwagę, że nie powinien to być wskaźnik procentowy, tylko okresowy, stąd

też  przedłożona  została  państwu  propozycja,  która  została  omówiona  na  komisjach  i  w  dniu

dzisiejszym zwolnień czy ulg pomocy dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w ramach

pomocy de minimis i w takiej wersji wraz z autopoprawką ten projekt uchwały przedkładam.

Autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, odczytał przedmiotową autopoprawkę i przeszedł do jej

głosowania,  w  wyniku  którego  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”

autopoprawka została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

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

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisję ds. Budżetu i Gospodarki.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku  głosowania  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/273/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 listopada 2021r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność

na  terenie  gminy  Żarów,  w  tym  w obszarze  Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej

Podstrefa  w  Żarowie  w  ramach  pomocy  de  minimis, została  przyjęta.  Głosowanie  imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Przedmiotowa uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/273/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z
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dnia 25 listopada 2021r. w sprawie  zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców

prowadzących działalność na terenie gminy Żarów, w tym w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej Podstrefa w Żarowie w ramach pomocy de minimis, stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 29

Uchwała nr XXXVII/290/2021

Pkt 6. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział, że  ten projekt

przewiduje  przede  wszystkim  możliwość  przeznaczenia  środków  budżetowych  innych,  niż

pochodzące z systemu zbiórki odpadów na pokrycie w danym roku różnicy kosztów. Szacowane

jest na koniec roku. Jeszcze rok się nie skończył. Ten niedobór będzie w wysokości 508.000 zł i

dwie główne pozycje na to składające się, to jest niedoszacowanie naszego systemu, nowej pozycji,

która  od  tego  roku  funkcjonuje,  w  zakresie  zbiórki  i  utylizacji  odpadów  podlegających

kompostowaniu. To niedoszacowanie na koniec roku, jak przewidujemy, będzie w wysokości około

370.000 zł, oraz to, że część osób nieterminowo płaci. W trybie egzekucyjnym na dzień dzisiejszy

jest to kwota około 400.000 zł, z czego część na pewno wpłynie w czasie egzekucji. Stąd też taka

uchwała jest zasadna, żebyśmy mogli zgodnie ze wszystkimi zasadami realizować zadania, jakim

jest zbiórka i wywóz odpadów z terenu naszej gminy. 

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

projektu uchwały?

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisję ds. Budżetu i Gospodarki.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W

wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

pokrycia  części  kosztów  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  z  dochodów  własnych

niepochodzących  z  pobranej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  pokrycia  części  kosztów  gospodarowania  odpadami

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 32

Uchwała nr XXXVII/291/2021

Pkt 7. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2022 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 33

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady w dniu 28.12.2021r. przez

Panią Kierownik OPS w Żarowie i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu

uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje te Programy w

imieniu gminy. Została wprowadzona nowelizacja ustawą, która przewiduje,  że te przyjmowane

dzisiaj  przez  państwa  programy  będą  obowiązywały  przez  okres  1  kwartału.  Następnie  będzie

konieczność opracowania spójnego łączącego istniejące programy oraz uzupełnionego uzależnienia

społeczne różnego rodzaju jednego programu przeciwdziałania i na sesji marcowej przedłożymy

państwu nowy projekt uchwały w tym zakresie.

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinie 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 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2022 rok, została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 34

Przedmiotowa uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w

Gminie Żarów na 2022 rok, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 35

Uchwała nr XXXVII/292/2021

Pkt 8.  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Gminie  Żarów  na  2022  rok. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 36

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

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady w dniu 28.12.2021r. przez

Panią Kierownik OPS w Żarowie i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu

uchwały?

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinie komisję.
12



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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały.  W wyniku  głosowania  przy  13  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”

uchwała  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  w  Gminie  Żarów  na  2022  rok, została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 37

Przedmiotowa uchwała w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów  Alkoholowych  w  Gminie  Żarów  na  2022  rok, stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 38

Uchwała nr XXXVII/293/2021

Pkt 9. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie dla Gminy Żarów na lata 2022-2026. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 39

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

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady w dniu 28.12.2021r. przez

Panią Kierownik OPS w Żarowie i 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. Oświaty i Pomocy Społecznej Mariusz Borowiec powiedział, że

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały.  W wyniku  głosowania  przy  13  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”

uchwała w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz

Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  dla  Gminy  Żarów  na  lata  2022-2026,  została  przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 40

Przedmiotowa uchwała w sprawie  Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Żarów na lata 2022-2026, stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 41

Uchwała nr XXXVII/294/2021

Pkt 10.  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
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obszaru  położonego  przy  ulicy  Zamkowej  w  Żarowie. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 42

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że przedłożył ten projekt uchwały, gdyż uznaliśmy, że

warto  zrobić  wszystko,  żeby  ten  obiekt  znów  się  stał  obiektem  gminnym.  Obiekt  przy  ulicy

Zamkowej poza okresem w latach 2002-2026 pełnił funkcję usług publicznych, a w tym kierunku

chcemy  zmienić  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego,  żeby  był  wyraźny  zapis  o

pełnieniu funkcji  publicznych na tej  nieruchomości.  Przed tym okresem było tam przedszkole i

świetlica dziecięca oraz administracja naszych szkół. Po roku 2007 w tym obiekcie funkcjonowało

przedszkole, aż do roku obecnego. Nieruchomość objęta projektem uchwały jest ściśle związana z

tradycją gminy oraz historią żarowskiego przemysłu.  Jest  to  również bardzo ważny powód, dla

którego warto, aby obiekt ten zachować dla ogółu mieszkańców naszej gminy. Od kilku lat gmina

czyni  starania  ponownego  przejęcia  tego  budynku  i  ulokowania  w  nim  gminnych  usług

społecznych,  to  jest  Urzędu  Stanu  Cywilnego,  sali  ślubów  oraz  Ośrodka  Pomocy  Społecznej.

Uchwała  ma  na  celu  wprowadzenie  właściwego  zapisu  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego  zgodnego  z  oczekiwaniem  mieszkańców  gminy.  Myślę,  że  wielu  z  nas  czuje

olbrzymie  emocjonalne  powiązanie,  wielu  mieszkańców  gminy  korzystało  jako  dzieci  z  tego

obiektu i wszyscy chcemy, żeby ten obiekt nam służył. Kwota zakupu wskazana przez Invest-Park

Development to jest kwota 2.190.000 zł, jako cena wywoławcza. Chcemy wystartować w kolejnym

przetargu, niemniej jednak, informując państwa o tym, że czyniliśmy starania,  jak wyglądała ta

sytuacja przez minione lata. W 2016 roku, kiedy pojawił się temat z możliwości zmiany właściciela

przedłożyliśmy  zarządowi  Invest-Park  Development  propozycję  zamiany  tej  nieruchomości  za

grunty inwestycyjne w naszej specjalnej strefie ekonomicznej. Były to 3 różne działki, które były

analizowane i niestety dochodziło do zmian zarządu Invest-Ppark Development. Kolejne negocjacje

rozpoczynane były od nowa. W pewnym momencie zawiesiliśmy te rozmowy, ponieważ w obiekcie

ulokowało  się  przedszkole,  które  służyło  dzieciom  i  nie  było  ani  moją  intencją,  ani  państwa

intencją, żeby to przedszkole likwidować, co też niejednokrotnie wyrażaliśmy, jako opinię. Nic nie

stało  na  przeszkodzie,  żeby  ono  pozostawało  we  własności  spółki  publicznej,  jaką  jest  spółka

Invest-Park Development.  Dzisiaj  mamy taką sytuację,  w której  Invest-Park Development,  jako

spółka  publiczna  chce  zbyć  ten  obiekt,  wypowiedział  umowę  ze  skutkiem  sierpniowym

funkcjonującemu przedszkolu. Burmistrz omawiając ten projekt uchwały, zwrócił się jednocześnie

do  radnych  o  upoważnienie  w  kolejnej  uchwale  do  czynienia  indywidualnych  zabiegów  i

upoważnienia do zrobienia wszystkiego, żeby ten obiekt nabyć.

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

głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W wyniku  głosowania  przy  13  głosach  „za”,  0
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„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Zamkowej w Żarowie,

została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 43

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  przystąpienie  do  sporządzenia  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  położonego  przy  ulicy  Zamkowej  w  Żarowie,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 44

Uchwała nr XXXVII/295/2021

Pkt  11. wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  zabudowanej  położonej  w  Żarowie.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 45

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały?

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

głosowania  przedmiotowego projektu  uchwały.  W wyniku  głosowania  przy  13  głosach  „za”,  0

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

zabudowanej  położonej  w Żarowie, została  przyjęta.  Głosowanie imienne stanowi załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 46

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  zabudowanej

położonej w Żarowie, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 47

Uchwała nr XXXVII/296/2021

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 48

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o tzw. obwodnicę Pożarzyska, czy tam już się wyklarowała

konkretna sytuacja? Czy coś więcej możemy na ten temat powiedzieć? Czy jest już jakiś termin?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  projekt  budowlany  tej  drogi  obejmuje  pełną

realizację. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Kopalnią Siedlimowice, kopalnia na swój koszt

wykonała  wszystkie  roboty  budowlane  z  wyjątkiem  nawierzchni.  Tak,  jak  to  państwu

deklarowaliśmy  i  tak  jak  to  zgłosiliśmy  również  na  spotkaniu  z  Marszałkiem  Województwa

Dolnośląskiego i z Wicemarszałkiem. Zadeklarowano pomoc w pozyskaniu środków. Czekamy na

ogłoszenie  naboru,  jeśli  chodzi  o  budowę  nawierzchni.  Jak  tylko  zostanie  ogłoszony  nabór  na
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dofinansowanie do budowy dróg publicznych, natychmiast składamy wniosek na dokończenie, czyli

wykonanie warstw jezdnych na tej drodze. Na dzień dzisiejszy nie znamy tego terminu.

Radna  Ewa Góźdź podziękowała  Panu  Burmistrzowi  i  wszystkim,  którzy  pomagają  naszym

mieszkańcom. W wielu przypadkach było tak, że zwracała się w imieniu naszych mieszkańców i

nigdy nie otrzymała odmowy.

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  są  przedkładane  do

Przewodniczącego Rady na piśmie oraz umieszczane na BIP i poprosił o ich składanie. 

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  spraw  organizacyjnych  i  powiedział,  że radni  otrzymali

kalendarium gminy Żarów po 5 egzemplarzy i poprosił, jeżeli jest możliwość, rozdać, przekazać

mieszkańcom.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.  VI.  Przyjęcie  protokołu  Nr  XXXV/2021  z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  25

listopada 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  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  0  „wstrzymujących  się”  Protokół  Nr

XXXV/2021 z sesji  Rady Miejskiej  w Żarowie z dnia 25 listopada 2021r.  został  przyjęty przez

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

protokołu.

Załącznik nr 49

Ad  VII.  Przyjęcie  protokołu  Nr XXXVI/2021  z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  6

grudnia 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  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  0  „wstrzymujących  się”  Protokół  Nr

XXXVI/2021  z  sesji  Rady  Miejskiej  w Żarowie  z  dnia  6  grudnia  2021r.  został  przyjęty  przez

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

protokołu.
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Załącznik nr 50

Burmistrz Leszek Michalak  złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Wszystkim

państwu, którzy oglądacie tę transmisję, którzy będziecie do niej zaglądać, żeby ten przyszły rok,

choć  nie  rysuje  się  łatwo,  ale  okazał  się  rokiem,  w  którym wszelkie  problemy,  z  którymi  się

borykamy jak najszybciej odeszły w niepamięć, a plany, zamierzenia, marzenia niech się wszystkie

Państwu zrealizują.

Ad VIII. Zakończenie obrad XXXVII 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 30 grudnia 2021 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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