
Protokół Nr XL/2022

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 21 kwietnia 2022 roku

Rozpoczęcie: godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:22

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XL 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  14  radnych,  co

stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecny:

1. r. Mariusz Borowiec.

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

Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

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

Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                                                                        Załącznik nr 2

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

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

przyjęty bez zmian i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1.  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok.  Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 20.04.22r. przez

panią skarbnik i burmistrza oraz zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Burmistrz  Leszek  Michalak omówił  przedmiotowy  projekt  uchwały  i  najważniejsze  zmiany,

polegające  na  wprowadzeniu  dotacji  pozyskanej  z  Dolnośląskiego  Urzędu  Marszałkowskiego  dla

realizacji zadania budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w tym roku objętych dotacja jest

droga w Imbramowicach ulica Rybacka. Wprowadzenie dofinansowania od Spółdzielni Mieszkaniowej
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w Świebodzicach w celu dokończenia przebudowy chodnika przy ulicy Bolesława Krzywoustego to

50% wartości zadania, a drugie 50% wykładamy z budżetu gminy. Kolejna zmiana to dostosowanie

przepływów finansowych do realizacji zadania dotyczącego przygotowania infrastrukturalnego terenu

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, głównie są to środki unijne i w 100% będziemy mogli sfinansować to

zadanie, tak aby gmina nie dokładała pieniędzy. Kolejne zadanie to przyjęcie dotacji przeznaczonej na

pomoc uchodźcom z Urzędu Wojewódzkiego. Kolejnym elementem jest przyjęcie dotacji w związku z

końcowym rozliczeniem budowy kanalizacji w Łażanach, Mrowinach, Kalnie i w Żarowie. Od KS

Zjednoczeni  przyjęcie  darowizny  w  kwocie  22.500  zł  jest  to  zakładane  50%  wartości  zadania

polegającego na budowie systemu nawadniania płyty boiska. Wykonanie studni pozwoli znacząco na

zredukowanie kosztów.

Radny Robert Kaśków zapytał o kwotę z funduszu pomocy, czy ta kwota którą dostajemy od Urzędu

Wojewódzkiego wystarcza na pokrycie wszystkich naszych kosztów, czy jesteśmy na minusie, jeśli

chodzi o pomoc uchodźcom? Radny zapytał o eksmisję, ile tych egzekucji będzie?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  jeśli  chodzi  o  pobyt  naszych gości  za  wschodniej

granicy,  to  Wojewoda  odpowiada  na  wszystkie  składane  przez  nas  wnioski,  jest  1:1,  ale  trzeba

pamiętać, że nie każdy koszt kwalifikuje się do objęcia pomocą. Osoby, które goszczą u siebie osoby z

Ukrainy mogą zgłaszać do Urzędu pobyt, tak żebyśmy mogli zawnioskować o środki pobytowe dla

tych ludzi, aby przekazywać je mieszkańcom, którzy ponoszą koszty związane z pobytem naszych

gości.  Te  środki  się  bilansują.  Jeżeli  chodzi  o  postępowania  komornicze,  to  w  okresie  pandemii

wstrzymane  były  wszystkie  egzekucje  komornicze.  Egzekucje  komornicze  związane  są  z

nieprawidłowym  użytkowaniem  naszych  mieszkań  komunalnych  i  wyrokami  sądowymi,  które

uzyskujemy w związku z dewastacją, czy nieponoszeniem odpowiednich adekwatnych kosztów pobytu

w mieszkaniach komunalnych. Oczekujemy, że ustawowo zostanie odblokowany ten temat związany

ze  szczególnym  okresem  pandemicznym  i  będziemy  mogli  przystąpić  do  realizacji  wyroków

sądowych. Jeżeli chodzi o ilość to przygotuję taką informację.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała  o nabycie nieruchomości  w Żarowie,  o  jaką nieruchomość

chodzi?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to budynek na funkcjonowanie naszego Urzędu.

Jest  to  były  pensjonat  i  rozważamy  też  możliwość  ulokowania  tam  uchodźców  na  jakiś  czas,  a

następnie przeniesienie opieki społecznej, sali ślubów do budynku, tak żebyśmy to mieli skumulowane.

Następnie sprzedaż budynku, z którego OPS teraz korzysta.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  darowiznę  od  KS  Zjednoczeni  Żarów  z  przeznaczeniem  na

dofinansowanie budowy systemu nawadniania płyty boiska, z jednej strony przesuwamy pieniądze,

zabezpieczamy, czy gmina nie mogła tego wziąć na siebie, bo i tak my dofinansowujemy klub?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że dotacje, które udzielamy klubom sportowym to dotacje

na bieżące funkcjonowanie, a nie na zadania inwestycyjne i nie można tego łączyć. Te środki, które
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klub chce pozyskać złożył oficjalną propozycję o przekazanie tych środków do budżetu oraz ujęcie

takiego zadania inwestycyjnego. Środki zgodnie z deklaracją klubu pochodzą z operacji finansowych

polegających na przejściu zawodnika z klubu do klubu, za co klub otrzymał środki.

Radny Norbert Gałązka powiedział, że klub jako stowarzyszenie nie ma obowiązku przekazywania o

swoich  działaniach.  Te  pieniądze,  które  klub  otrzymuje  w  ratach  za  transfer  zawodnika  mogłyby

równie dobrze służyć do działalności statutowej stowarzyszenia, ale chcemy żeby po tym zawodniku

coś zostało i nie chcemy roztrwonić np. na stroje, które się zniszczą za parę miesięcy. Chcemy zrobić

inwestycję, która zostanie na lata.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że pieniądze społeczne, czyli dotacja podlegają kontroli. Radny

dopowiedział, że nie odbywają się merytoryczne posiedzenia komisji sportu.

Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Sportu  i  Kultury  o  zwołanie

posiedzenia tej komisji i ustalić działania, bo to wszystko jest uregulowane  w Statucie Gminy.

Radny Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zwiększenie  planu dochodów z  tytułu  zwrotu niewykorzystanej

dotacji przez klub sportowy, jaki klub nie wykorzystał?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to klub sportowy Wierzbianka.

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 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok, została przyjęta.  Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  budżecie  gminy  Żarów  na  2022  rok,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Uchwała nr XL/322/2022

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Przewodniczący Rady  otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy projekt  uchwały otrzymali

radni w materiałach na sesję.  Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 20.04.22r. i

zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała, czy my jako gmina mamy zmiany w związku z rosnącymi

stopami procentowymi, czy nasze umowy kredytowe są na tyle zabezpieczone?
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Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że zmiany stóp procentowych wpływają na wysokość

naszych  odsetek,  stopa  jest  oparta  na  Wiborze  6  –  miesięcznym,  więc  w  miarę  zmiany  stopy

procentowej  będzie miało wpływ na naliczanie odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji,

natomiast marża wynika z zawartych umów kredytowych, w przypadku każdej umowy jest stała.

Więcej 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.

Następnie Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W

wyniku głosowania przy 14 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 7

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów, stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Uchwała nr XL/323/2022

Pkt 3. wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów, które tworzą wydzielony

rachunek  dochodów  oraz  ustalenia  źródeł  dochodów  i  ich  przeznaczenia. Przedmiotowy  projekt

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 20.04.22r. przez

burmistrza i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

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

kolejny  dostosowują  obsługę  księgową do obecnej  struktury oświaty  w naszej  gminie,  więc  są  to

techniczne dwie uchwały i zwrócił się do radnych o ich przyjęcie.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy termin do 5 stycznia na odprowadzenie środków finansowych na

rachunek  budżetu  gminy,  nie  jest  terminem  zbyt  krótkim?  Czy  nie  można  by  było  tego  terminu

wydłużyć np. do 10 stycznia?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że jest to termin wynikający z przepisów prawnych i nie

jest  on  za  krótki,  ponieważ  na  koniec  roku jest  wiadomo jaka  to  kwota  została,  więc  to  nie  jest

problemem, żeby te środki w tym terminie przekazać.

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

dyskusję i przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 14

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie wskazania  jednostek

oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz
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ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  wskazania  jednostek  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę

Żarów,  które  tworzą  wydzielony  rachunek  dochodów  oraz  ustalenia  źródeł  dochodów  i  ich

przeznaczenia, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

Uchwała nr XL/324/2022

Pkt  4. organizacji  wspólnej  obsługi  administracyjnej,  finansowej  i  organizacyjnej  jednostek

organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Żarów. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

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

radni w materiałach na sesję.  Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 20.04.22r. i

zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

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

przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 14 głosach

„za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie organizacji  wspólnej  obsługi

administracyjnej,  finansowej  i  organizacyjnej  jednostek  organizacyjnych  zaliczanych  do  sektora

finansów  publicznych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Żarów,  została  przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie organizacji  wspólnej  obsługi  administracyjnej,  finansowej  i

organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których

organem prowadzącym jest Gmina Żarów, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Uchwała nr XL/325/2022

Pkt 5. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030. Przedmiotowy projekt uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

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

radni  w materiałach  na sesję.  Projekt  był  omawiany podczas  komisji  wspólnej  w dniu  20.04.22r.,

dopowiedział, że poprzednia strategia Rozwoju Gminy Żarów przyjęta była w 2004r, należało podjąć

działania by przygotować nową strategię,  przeprowadzono analizę sytuacji społeczno - gospodarczej

Gminy i pogłębiono ją podczas badań ankietowych prowadzonych w dniach 7.09. – 14.10.21r, odbyły

się warsztaty mające na celu wypracowanie misji i wizji , celów operacyjnych i kierunków działań,
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warsztaty odbyły się  26.11.2022r. Odbyły się konsultacje społeczne nad projektem Strategii, gdzie

można  było  zgłaszać  swoje  opinie  i  sugestie  poprawek  do  projektu  strategii.  Na  podstawie  tych

konsultacji przygotowano sprawozdanie z przebiegu  i wyników konsultacji. Projekt strategii został

przesłany do Zarządu Województwa Dolnośląskiego, celem wydania opinii. Opinia jest pozytyw. Dziś

Burmistrz przedłożył projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żarów na lata

2022 – 2030.  Przewodniczący Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego projektu

uchwały.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o wprowadzenie i nazwiska osób, które brały udział w tej strategii i

zaproponował, aby umieścić w kolejności od władz gminy z Burmistrzem Miasta na czele i radni z

Przewodniczącym Rady na czele, później Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,

a następnie pracownicy merytoryczni.

Przewodniczący  Rady odpowiedział,  że  był  to  zespół  do  opracowania  Strategii  i  nie  ma

uzasadnionego celu, aby to zmieniać.

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  jest  przeciwny  wprowadzaniu  jakichkolwiek  uwag

edytorskich, jest to niezasadne i odczytał zapis dotyczący wizji Strategii Gminy Żarów.

Więcej pytań do przedmiotowego 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 1 „wstrzymującym się” uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

Gminy  Żarów  na  lata  2022-2030,  została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Gminy  Żarów  na  lata  2022-2030,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Uchwała nr XL/326/2022

Pkt  6. wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  na  terenie  Gminy  Żarów.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 20.04.22r. oraz

zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że nie jest to dokument kończący, ta uchwała Rady inicjuje

proces  umożliwienia  przystąpienia  do  opracowania  gminnego  programu  rewitalizacji.  Dokument

stwierdza, że nasza gmina została przeanalizowana pod kątem zgodności z ustawą o rewitalizacji z

dnia 09.10.2015r. i na podstawie tej ustawy, która obowiązuje na terenie naszego kraju został wskazany

obszar,  dla  którego opracowywany będzie  program rewitalizacji.  Jest  to  obszar  na północ od linii
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kolejowej, teren miasta Żarów.

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

przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 14 głosach

„za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

i  obszaru  rewitalizacji  na  terenie  Gminy  Żarów,  została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Przedmiotowa uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na

terenie Gminy Żarów, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Uchwała nr XL/327/2022

Pkt 7. zmiany uchwały nr XXXIX/317/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2022r. w

sprawie  wyznaczenia  miejsc  do  prowadzeniu  handlu  w  piątki  i  w  soboty  przez  rolników  i  ich

domowników  na  Targowisku  Miejskim „Mój  Rynek”  w  Żarowie. Przedmiotowy  projekt  uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 30.04.22r. i

dopowiedział,  że  nadzór  analizując  uchwałę  zwrócił  się  o  uszczegółowienie  treści  o  podanie  nr

ewidencyjnego działki i załączenia mapki ze stanowiskami. Przewodniczący Rady zapytał, czy radni

mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy ta działka nr 101/5, to cały plac targowy?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak jest to nieruchomość na którym znajduje się plac

targowy.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy nie lepiej byłoby wydzielić kawałek placu po prawej stronie od

wejścia, koło byłej wagi?

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział,  że  wskazaliśmy te  miejsca bliżej  ul.  Wojska

Polskiego  z  tego  względu,  żeby  nie  ograniczać  handlu  rolnikom,  którzy  handlują  też  artykułami

pochodzącymi nie tylko z ich gospodarstwa, a takich rolników co handlują tylko swoim towarem jest

mało. Dlatego mogłoby dojść do takiej sytuacji, że w sobotę przód targowiska byłby cały wolny.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że chodzi o to, aby nasi rolnicy mogli handlować tak jak

do tej pory w tym miejscu przy wejściu na targowisko od strony ul. Armii Krajowej. Nasi rolnicy

zapytani przez Inkasenta, czy wyrażają wolę handlu, jako rolnik wyłącznie towarem własnym, czy też

towarem pozyskiwanym od innych jednoznacznie opowiedzieli  się,  że  chcą uzupełniać asortyment

również  towarem  rolnym  pozyskiwanym  od  innych.  W  związku  z  tym  nie  kwalifikują  się  do

wyłączności  handlu  towarem  własnym.  Gdybyśmy  chcieli  ten  przód  zarezerwować  dla  rolników
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handlujących wyłącznie towarem własnym, to nie mogliby tam handlować. Dzięki takiemu zabiegowi

będą mogli  w dalszym ciągu handlować w tym miejscu,  w którym handlują,  oczywiście ponosząc

opłaty. Jeśli któryś rolnik zdecyduje się na handel wyłącznie swoimi płodami, wówczas jest to miejsce

wskazane w naszej uchwale. Na dziś ono jest niewykorzystywane, gdyż nasi rolnicy wzbogacają swój

asortyment również o asortyment pozyskiwany od innych producentów i pozostają w miejscu jak do tej

pory.

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

dyskusję i zapytał o opinie Komisje.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Bezpieczeństwa,  Zdrowia  i  Porządku  Publicznego  Mieczysław

Myrta powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa Waldemar Ganczarek 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 1 „wstrzymującym się” uchwała w

sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/317/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2022r. w

sprawie  wyznaczenia  miejsc  do  prowadzeniu  handlu  w  piątki  i  w  soboty  przez  rolników  i  ich

domowników na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Żarowie, została przyjęta. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/317/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 24 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzeniu handlu w piątki i w soboty przez

rolników i ich domowników na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Żarowie, stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

Uchwała nr XL/328/2022

Pkt 8. zmiany uchwały nr XXXIX/318/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2022r. w

sprawie  zasad  prowadzenia  handlu  w  piątki  i  w  soboty  przez  rolników  i  ich  domowników  na

Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Żarowie. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 20.04.22r. i

zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Radny Tadeusz Pudlik  powiedział, że handel dla rolników będzie się odbywał w piątki i w soboty,

więc można oznaczyć, że cały plac jest dla rolników.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to ograniczone prawo dotyczy wskazanych stanowisk,
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natomiast  trzeba  pamiętać,  że  będą  przypadać  okresy  przedświąteczne  kiedy  będą  kwiaty,  znicze

różnego  rodzaju  asortyment,  a  rolnik  swoje  wyznaczone  tereny  ma.  Nie  można  wskazać  całego

targowiska, bo nikt inny nie mógłby tam handlować.

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

dyskusję i zapytał o opinie komisje.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Bezpieczeństwa,  Zdrowia  i  Porządku  Publicznego  Mieczysław

Myrta powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa Waldemar Ganczarek powiedział, że komisja zaopiniowała

pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W  wyniku

głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie zmiany

uchwały nr XXXIX/318/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2022r. w sprawie zasad

prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na Targowisku Miejskim

„Mój  Rynek”  w Żarowie,  została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 25

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/318/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 24 marca 2022r. w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich

domowników na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Żarowie, stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 26

Uchwała nr XL/329/2022

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 27

Radny  Tadeusz  Pudlik  zapytał  o  zarządzenie  w  sprawie  niewykonania  prawa  pierwokupu

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie Żarowa, o jaką nieruchomość chodzi?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w każdej takiej sytuacji mogą pojawić się dwojakiego

rodzaju nieruchomości.  Natomiast  po uchwaleniu obszaru rewitalizacji  będzie jeszcze trzeci  rodzaj

nieruchomości.  Na  dzień  dzisiejszy  nieruchomość  gruntowa  przeznaczona  pod  zabudowę

mieszkaniową, jeżeli osoba fizyczna na terenie miasta sprzedaje osobie fizycznej, gmina ma prawo

pierwokupu po cenie określonej pomiędzy kontrahentami. Drugim rodzajem są nieruchomości, które

znajdują się w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tam prawo pierwokupu przysługuje Gminie i

Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Trzeci rodzaj nieruchomości po przyjęciu obszaru rewitalizacji będą

to wszystkie nieruchomości w obszarze rewitalizacji.
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Radny Tadeusz  Pudlik  zapytał  o  zarządzanie  kryzysowe,  co  to  są  szkolenia  w  sprawie  wypłaty

ekwiwalentu OSP z terenu Gminy Żarów, ponieważ w każdym sprawozdaniu się to ukazuje, czy to się

tak często zmieniają te zasady wypłaty ekwiwalentu?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że szczegółowa informacja zostanie przygotowana.

Radny Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zarządzanie  kryzysowe,  dotyczące  rozpatrzenia  i  potwierdzenia

około 10 szt. wniosków strażaków OSP w sprawie przyznania świadczenia ratowniczego osobistego,

dlaczego jest wpisane około 10 szt.?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że te wnioski podlegają poprawkom i wniosek zawieziony

nie do końca jest wnioskiem złożonym. Ważne jest, że około 10 strażaków seniorów ma szansę na

pozyskanie tego typu świadczeń.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  nałożenie  decyzji  Wojewody  Dolnośląskiego  w  sprawie

zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy na następujące obiekty Gminy Żarów,

jest wpisany Żar-Med Dom Pomocy Społecznej w Żarowie, a on nie jest obiektem gminnym.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  należy  to  tak  interpretować,  jako  terytorialnie

znajdujące się na terenie gminy. Jest to pewien skrót myślowy.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał,  czy uchodźców z Ukrainy,  których przyjmuje rodzina w Żarowie

należy zgłaszać do Urzędu?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  właściciel  nieruchomości  podejmuje  decyzję,  czy

zgłasza do nas przebywanie obcokrajowców przybyłych od dnia rozpoczęcia wojny, czyli po 24 lutym

i życzy sobie objęcia go decyzją Wojewody, bo nie każdy sobie życzy. Wówczas występujemy do

Wojewody i w ślad za taką decyzją następują wypłaty kwoty pobytowej osobo dnia.

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. Interpelacje

złożyli: radna Ewa Góźdź, radna Joanna Kaczorowska.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała, odnośnie drogi tzw. obwodnicy Pożarzyska, w jakim stanie są

te prace, ponieważ droga w Imbramowicach jest już rozjeżdżona przez duże samochody?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  że  zakończona została  ta  część inwestycji  związana z

wykonaniem pełnej, profesjonalnej podbudowy. W tej chwili jesteśmy w trakcie poszukiwania źródła

dofinansowania  pozostałej  części  budowy.  Jeżeli  będziemy  mieli  możliwość  złożenia  wniosku  do

naboru na dokończenie tej budowy, to natychmiast składamy taki wniosek.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała, czy kamieniołom mógłby partycypować w kosztach na tyle,

żeby  można  było  tam  puścić  te  wszystkie  ciężarówki,  bo  w  Imbramowicach  jest  bardzo  trudna

sytuacja, jeżeli chodzi o drogę?
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to zobowiązanie kamieniołomu było w tym zakresie, w

którym  wypełnił  je.  Tam  była  wymiana  podłoża,  wymiana  gruntu,  nie  tylko  usypanie  warstw,

zawałowanie,  sprawdzenie  jakości  i  przygotowanie pod dalszą część realizacji  inwestycji,  tam był

wywóz podłoża, które nie spełniało wymogów nośności. Kamieniołom poniósł gigantyczne nakłady.

Jeśli  nie  będzie  możliwości  pozyskania  środków,  zwrócimy  się  do  spółki  zarządzającej

kamieniołomem z zapytaniem o możliwość partycypacji i próbę udźwignięcia tego zadania wspólnie.

Na  dziś  próbujemy  znaleźć  źródło  finansowania,  dzięki  któremu  będziemy  mogli  dokończyć  tą

inwestycję.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała odnośnie akcji „Szczepimy się”, że gmina otrzymała pieniądze

za frekwencję w tej akcji, jak zostały rozdysponowane te pieniądze i jaka to była frekwencja?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że dotacja dotyczyła dotacji dla gminy i przyjęliśmy te

środki.  Pieniądze,  które  wpływają  do  budżetu  są  rozdysponowywane  dla  potrzeb  naszych

mieszkańców. Dobrze spożytkujemy te pieniądze, będą one dobrze wydatkowane.

Radny Waldemar Ganczarek zapytał odnośnie pomników poradzieckich w naszej gminie, ile ich się

znajduje i czy w ogóle jakieś się znajdują? Radny zadał pytanie w związku z ustawą z 2016 roku o

rozbiórce tych pomników.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest cmentarz poradziecki, który jest pod opieką naszą i

Wojewody Dolnośląskiego. Szczegółową informację przygotujemy.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy mógłby dostać wykaz środków, które zostały przeznaczone na KS

Zjednoczeni Żarów za 2021 rok łącznie za wodę, za gaz,  za pracowników. Jeżeli  my dajemy tyle

pieniędzy, a raptem okazuje się, że nie mamy nic do gadania, to może przejmijmy ten klub i zróbmy

miejski klub sportowy Zjednoczeni Żarów. Będziemy finansować i wtedy będziemy mogli kontrolować

i robić co chcemy. Radny zapytał również, co się dzieje z Sudecką Inicjatywą Mieszkaniową, ponieważ

już niedługo minie rok, ten SIM otrzymał 54 mln zł państwowych pieniędzy i co się z tym dzieje?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  pierwsze  pytanie,  to  poprosił  o

dokonkretyzowanie i w trybie interpelacji udzielimy wszelkich informacji. Jeśli chodzi o SIM Sudety,

to w ostatnim czasie został powołany Prezes przez KZN. Pan Prezes gościł u nas w Żarowie i razem

zobaczyliśmy teren. Burmistrz przekazał panu Prezesowi dokumentację przygotowaną przez KZN. W

tej chwili trwają prace podziałowe przez KOWR, w celu przekazania do SIM Sudety w drodze aportu

gruntów przeznaczonych pod zabudowę. Przygotowana jest konkretna koncepcja związana z budową

domów na tym terenie przez KZN, Burmistrz zapoznał się z nią 15 lutego tego roku, tu wszelkie prace

postępują, a na dokumentacje projektowe trzeba liczyć około 1,5 roku.

Radny Norbert Gałązka zapytał,  czy jest  możliwość zrobienia lustra na wirażu przy rogu szkoły

ponadpodstawowej, gdzie jest wymiana aut jadących ze stadionu. Radny zaprosił wszystkich radnych

na sobotę na turniej organizowany dla całego regionu Wałbrzyskiego B klasy. Z naszej gminy grają 4

drużyny B klasy.
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Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że lustro jest rzeczywiście zasadne. Co do turnieju, to też

został zaproszony i warto przyjść, szykuje się duża impreza.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, aby założyć jeszcze jedną kamerę na rondzie koło byłego ŻOK-u.

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora  odpowiedział,  że  na  rondzie  na  ul.  Armii  Krajowej,

Mickiewicza i Dworcowa jest jedna kamera, która cały czas obserwuje rondo, a druga jest obrotowa,

obserwuje ulice i rondo. Więc jedna jest na stałe, a jedna obrotowa, cały czas to skrzyżowanie jest

obserwowane.

Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. W dniu 29.03.22 Kierownik OPS w Żarowie  przedłożyła :

- sprawozdanie z działalności OPS w Żarowie za rok 2021,

-  program operacyjny  pomoc  żywieniowa  2014-2020  Europejskiego  Funduszu  Pomocy  Najbardziej

Potrzebującym,

- sprawozdanie z realizacji zadań własnych gminy z zakresu wspierania rodziny w okresie od 1.01.21 do

31.12.2021 r,

- sprawozdanie z realizacji  zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w

rodzinie na lata 2016 – 2021 w roku 2021.

Powyższe dokumenty Przewodniczący Rady przekazał Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej do

analizy,

2. W dniu 04.04.2022r GCKiS – Izba Historyczna przesłała pismo w sprawie objęcia ochroną prawną

poprzez wpisanie do ewidencji zabytków kamiennego słupa w miejscowości Tarnawa. Przedmiotowe

pismo Przewodniczący Rady przekazał do Komisji ds. Sportu i Kultury celem zapoznania się.

Pismem z dnia 14.04.22r Burmistrz powiadomił Przewodniczącego Rady, iż wystąpił o opinię w tej

sprawie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu,

3. Do  dnia  29.04.2022  należy  złożyć  oświadczenia  majątkowe  za  rok  2021  na  dzień  31.12.2021r.

Oświadczenie należy złożyć w dwóch egzemplarzach, 2 kopie PIT – 37, 2 kopie PIT R i opieczętowane

datą wpływu,

4. 19.04.2022r z  Komisariatu Policji w Żarowie wpłynęło pismo do Urzędu Miejskiego z informacją, iż

mieszkańcy okolic ul. Świerkowej i Armii Krajowej proszą o umieszczenie na skrzyżowaniu tych ulic

dwóch  słupków  krawędziowych  ułatwiających  zlokalizowanie  zjazdu  i  wykonanie  bezpiecznego

manewru  skrętu  z  ul.  A.  Krajowej.  Pismo  przekazano  do  wiadomości  radnym,  do  Komisji

Bezpieczeństwa, jak również do referatu inwestycji.

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

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2022 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca

2022r.

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

12



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 XXXIX/2022

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2022r. został przyjęty przez radnych Rady Miejskiej

w Żarowie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.             

Załącznik nr 28

Ad VII. Zakończenie obrad XL 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  21  kwietnia  2022  roku,  wypowiadając  formułę:

„Zamykam XL Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

…......................................                              …..........................................

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady:
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