
Protokół Nr XLV/2022

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 20 października 2022 roku

Rozpoczęcie: godz. 14:00

Zakończenie: godz. 14:35

Ad. I. Otwarcie sesji:

Wiceprzewodnicząca  Rady  Pani  Iwona  Nieradka otworzyła  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

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

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

         Załącznik nr 1

Na ustawową liczbę  15  radnych w sesji  Rady Miejskiej  w Żarowie  uczestniczyło  11  radnych,  co

stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecny:

1. r. Roman Konieczny,

2. r. Mariusz Borowiec,

3. r. Waldemar Ganczarek,

4. r. Bartosz Żurek.

W  sesji  uczestniczyli  Burmistrz  Miasta  Żarów  Leszek  Michalak  oraz  Skarbnik  Gminy  Renata

Dawlewicz.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodnicząca  obrad powiedziała,  że  porządek  obrad  radni  otrzymali  w  materiałach  na  sesje.

Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                                                                        Załącznik nr 2

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym punkcie?

Pytań do porządku obrad nie było, więc Przewodnicząca obrad powiedziała, 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

Wiceprzewodnicząca  Rady  otworzyła  dyskusję  i  powiedziała,  że  przedmiotowy projekt  uchwały

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

zapytała, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  otrzymaliśmy  dla  naszych  mieszkańców  środki  na
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dodatek węglowy. To jest druga transza w kwocie 2 353 140 zł. To nie jest koniec, ponieważ kolejne

wnioski wpływają, nasi mieszkańcy mają czas do złożenia wniosków do końca listopada, jeśli chodzi o

dodatek węglowy. Oprócz tego ustawodawca wprowadził kolejne możliwości składania wniosków o

wsparcie w tym czasie. Jest to dodatek dla gospodarstw domowych na zakup pelletu, na opłacenie gazu

LPG,  oleju  opałowego  oraz  drewna  kawałkowego.  Może  się  tak  zdarzyć,  że  w  dniu  jutrzejszym

otrzymamy potwierdzenie przyznania tych środków i będę prosił o kolejną sesję, bo to jest taka zasada,

żebyśmy mogli  wypłacić  w ciągu 30 dni  od złożenia wniosku przez mieszkańca,  to  musimy mieć

przyjęte do budżetu pieniądze i przygotowane decyzje na wypłacenie. Jest to procedura, która wymaga

przesłania nowego budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Od 1 grudnia nasi mieszkańcy będą

mogli  składać  wnioski  o  dodatek  elektryczny.  I  to  są  odpowiednio  w  zależności  od  zużycia  w

wysokości 1000 zł bądź 1500 zł. Ten termin ruszy od 1 grudnia do końca lutego, więc jeszcze trochę

czasu jest, tu znowu będzie prawdopodobnie bardzo podobny tryb przyjmowania do budżetu pieniędzy

i możliwości wypłacenia naszym mieszkańcom. W tej uchwale przyjmujemy zwrot podatku PIT. Na

skutek zmian w ustawodawstwie, każda gmina w Polsce odnotowała ubytek w dochodach z tytułu PIT-

u i on jest rekompensowany. W tym roku w ramach rekompensaty w dniu dzisiejszym przyjmujemy do

budżetu  2  888  418  zł,  żeby  móc  te  środki  rozdysponować  musimy je  do  budżetu  przyjąć.  Z tej

rekompensaty PIT przeznaczamy 600 000 zł dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Jest to związane

wyłącznie ze wzrostem kosztów inflacyjnych przy wprowadzonych już oszczędnościach przez Gminne

Centrum. Same oszczędności są szacowane na poziomie 150 000 zł. Około 120 000 zł przyjmujemy na

wzrost kosztów utrzymania naszych budynków, czyli budynków gminnych i udziału we wspólnotach

mieszkaniowych. To są koszty energii, koszty wody, kanalizacji. 690 000 zł przyjmujemy do budżetu

na  spodziewany  wzrost.  Widzimy,  że  w  przetargach  ceny  bardzo  rosną,  a  jesteśmy  w  trakcie

rozstrzygania przetargu na budowę chodników w naszych miejscowościach, chodników przy drogach

gminnych  i  chodników  przy  drogach  powiatowych  oraz  na  budowę  oświetlenia.  W tym  okresie

jesiennym spodziewamy się  wzrostu cen na przetargach.  Stąd też tworzymy tutaj  taką rezerwę na

wszelki wypadek, gdyby one wzrosły, żeby znowu nie zwracać się o kolejną sesję i próby przesuwania

tych  środków.  Przyjmujemy  również  około  200  000  zł  z  przeznaczeniem  na  wzrost  kosztów

oświetlenia  drogowego,  napraw  dróg  i  obsługi  pożyczki  w  Narodowym  Funduszu  Ochrony

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.  Nie  zdecydowaliśmy się  na  ograniczenia  oświetlenia  w naszej

gminie w poszczególnych miejscowościach. Koszty rosną, a w tej chwili z tej rekompensaty chcemy

do  końca  roku  móc  opłacić  te  ceny,  które  wzrosły  tak,  żeby  nasi  mieszkańcy  byli  bezpieczni.

Wszystkie  środki,  które  nie  zostaną  wydatkowane  wraz  z  nowym rokiem przejdą  jako  nadwyżka

specjalna  i  posłużą  spłaceniu  zobowiązań  naszej  gminy  wobec  Narodowego  Funduszu  Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na przyspieszone wykupy spłaty obligacji. Następnie Burmistrz

zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki i powiedział, że w związku z przetargiem otrzymaliśmy

dotację w ramach miejscowości popegeerowskich, mieszkańcy zdecydowali, że chcieliby zrealizować
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zadania  związane  z  infrastrukturą  rekreacyjną  na  terenie  wioski  Buków.  To  jest  budowa  wiaty

konstrukcji  drewnianej,  budowa  ciągów  pieszych,  budowa  placów  zabaw,  budowa  ogrodzenia

panelowego,  budowa siłowni  plenerowej,  montaż  obiektów małej  architektury,  wykonanie  nowych

nasadzeń  nawierzchni  trawników,  montaż  uchwytu,  montaż  kamer  monitoringu.  Do  przetargu

mieliśmy wartość kosztorysową 316 000 zł,  ona wzrosła  w przetargu do 469 000 zł.  Moglibyśmy

unieważniać  i  ogłaszać  jeszcze  raz,  ale  nie  spodziewałbym  się  jakiś  obniżek,  bo  ceny  urządzeń

zabawowych poszły w górę. Stąd też zaproponowaliśmy państwu autopoprawką rozbicie tych środków,

które przeznaczone są na drogi z wyodrębnieniem 150 000 zł w celu zrealizowania zadań w ramach

tych środków przeznaczonych z dotacji na miejscowości popegeerowskie. 

Skarbnik Renata Dawlewicz dopowiedziała, że zaproponowaliśmy zwiększenie planu 250 000 zł na

budowę  dróg  gminnych.  Wydatki  w  ramach  funduszu  sołeckiego  w  miejscowościach  Buków  i

Mrowiny, docelowo zwiększamy plan o 100 000 zł. 150 000 zł przeznaczamy na zadanie rewitalizacja

wsi Buków. Kolejna poprawka dotyczy zapisów w uchwale z 6 października jest nieznaczna zmiana

dotycząca  zwiększenie  planu  na  zakup  tablicy  informacyjnej  w  ramach  funduszu  sołeckiego  wsi

Mikoszowa.  Zmiany  spowodowały,  że  należy  też  zmienić  załącznik  nr  2,  czyli  tabelę  dotyczącą

wydatków i też zmieniono załącznik numer 3 na inwestycje jednoroczne. 

Przedmiotowa Autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania przedmiotowej autopoprawki. W wyniku głosowania

przy  11  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  autopoprawka została  przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik zapytał  o  zwiększenie  planu dochodu,  w związku z  przyznaniem Gminie

dodatkowych dochodów na rok 2022. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest ta rekompensata utraconych dochodów w PITe.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie planu wydatków szkoły m.in. na wypłaty wynagrodzeń

dla  nauczycieli,  opłacenie  składek  ZUS  po  stronie  pracodawcy.  Na  wniosek  dyrektora  szkoły  w

Imbramowicach zwiększa się plan wydatków,  który wynika z konieczności zabezpieczenia środków

m.in.  na  wypłatę  wynagrodzeń  dla  pracowników  jednostki  i  pochodnych  od  wynagrodzeń,  czyli

Imbramowice dostały 216 000 zł. Natomiast szkoła podstawowa w Żarowie dostała 200 000 zł, mniej

więcej na te same zadania. Czy to jest tylko na wynagrodzenie dla pracowników jednostki, czyli dla

pracowników, którzy  pracują w szkole nie jako nauczyciele?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że chodzi tu o wynagrodzenia dla nauczycieli,  których

musimy zatrudnić dodatkowo w związku z udaniem się nauczycieli pracujących na roczne poratowanie

zdrowia, zgodnie z Kartą Nauczyciela. W tym roku szkolnym jest to kwota około 500 000 zł w obydu
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szkołach.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie planu wydatków OPS o kwotę 150 000 zł na opłacenie

należności za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej,  ile w sumie jest tych pieniędzy na

zabezpieczenie tych środków, jeżeli chodzi o DPS-y i ile mieszkańców Żarowa jest w żarowskim DPS,

a ile dopłacamy do tych mieszkańców Żarowa, którzy są poza terenem gminy?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w tym roku wzrosła ilość osób, które utrzymujemy w

domach pomocy społecznej, jest 24 osoby na dzień dzisiejszy. Większość z nich jest w żarowskim

DPS,  który  jest  konkurencyjny cenowo w porównaniu  z  innymi DPS-  sami,  ale  mamy też  osoby

umieszczone z niedowładem umysłowym w domach pomocy społecznej, to są specjalistyczne domy

pomocy społecznej, one są poza Żarowem, są droższe. Średni koszt utrzymania to jest około 5000 zł

miesięcznie. Nasz żarowski jest tańszy, inne są droższe.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o §§ 4010, 4110, 4170 jakie to zadania?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  według potrzeb zgłoszonych przez  dyrektora są  to

najróżniejsze potrzeby.

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  są  to  środki  przeznaczone  na  wynagrodzenia

osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i wydatki na umowy zlecenia.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Mielęcinie, czy tam

jest boisko?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest.

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

dyskusję i zapytała o opinię Komisję.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W

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

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

Uchwała nr XLV/363/2022

Pkt 2. zmiana Uchwały nr XLIV/362/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 października 2022 r. w

sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  Porozumienia  Międzygminnego  pomiędzy  Gminą  Żarów,  a

Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, wydzielania na

ten  cel  odpowiedniego  majątku  oraz  opracowania  dokumentu  strategicznego  Zintegrowanych
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Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji  Wałbrzyskiej  na lata 2021-2027, zwanym Strategią Rozwoju

ZIT AW. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Przewodnicząca obrad otworzyła dyskusję powiedziała, że przedmiotowy projekt uchwały otrzymali

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas prac komisji i zapytała, czy radni mają

pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że załącznik nr 2 tabela, którą nam przesłano do projektu

uchwały, który  został podjęty zawierała błąd. Ten błąd  polegał na zamianie procentów udziałowych

gminy Kamienna Góra i gmina Kamienna Góra miejska. W tej chwili jest to wpisane prawidłowo i to

jest ta zamiana. 

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodnicząca obrad zapytała o opinię  Komisję.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca  obrad przeszła  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W

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

zmiana Uchwały nr XLIV/362/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 października 2022 r. w sprawie

wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Żarów, a Gminami

tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, wydzielania na ten cel

odpowiedniego  majątku  oraz  opracowania  dokumentu  strategicznego  Zintegrowanych  Inwestycji

Terytorialnych  Aglomeracji  Wałbrzyskiej  na  lata  2021-2027,  zwanym Strategią  Rozwoju  ZIT AW,

została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Przedmiotowa uchwała w sprawie  zmiana Uchwały nr XLIV/362/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 6 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego

pomiędzy Gminą Żarów, a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji

Wałbrzyskiej,  wydzielania  na  ten  cel  odpowiedniego  majątku  oraz  opracowania  dokumentu

strategicznego  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  Aglomeracji  Wałbrzyskiej  na  lata  2021-

2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT AW, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Uchwała nr XLV/364/2022

Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodnicząca obrad przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj. do sprawozdania

z pracy Burmistrza Miasta Żarów. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik nr 11

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał o zarządzenie nr 175/2022 w sprawie wolne niewykorzystane, o co

chodzi?
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Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  poprzedzające  zarządzenia,  dotyczą  osobowych

uprawnień  dla  poszczególnych  pracowników  naszego  OPS,  żeby  realizować  wypłaty  dodatków

węglowych. Zapotrzebowała jedno zarządzenie więcej i to jest niewykorzystane, jest wolny numer.

Takiego zarządzenia nie było potrzeby podejmować.

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał,  w związku z planowaną eksmisją  osób rzeczy do pomieszczenia

tymczasowego wskazanego zgodnie z wyrokiem sądu przez gminę Żarów, na jednoczesny wniosek

komornika  sądowego,  który  przeprowadził  eksmisję  wystąpiono  do  kierownika  schroniska  dla

bezdomnych  zwierząt  w  Świdnicy  o  skierowanie  asysty,  który  zapewni  bezpieczeństwo  osobom

biorącym udział w wyżej wymienionych czynnościach, czyli te osoby, które tam były eksmitowane

miały niebezpieczne zwierzęta?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zawsze jak są zwierzęta, to w takiej sytuacji jest asysta.

Eksmisja to ostateczna rzecz, która jest określana przez sąd ze wskazaniem sposobu realizacji, bądź

bez. I tam, gdzie to jest niezbędne, my o taką asystę występujemy.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, o wydanie potwierdzeń zameldowania 12, w tym 2 na wniosek. W tej

chwili  nie  ma chyba obowiązku meldunkowego.  Na co jest  taki  wniosek potrzebny,  że osoba jest

zameldowana?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że to jest na wniosek osoby zainteresowanej, więc ktoś

potrzebował  do  czegoś.  Wydajemy  takie  potwierdzenie.  Nie  ma  obowiązku  meldunkowego.

Oczywiście  jest  obowiązek  podawania  miejsca  zamieszkania,  chociażby  przy  rozliczeniach

skarbowych.

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał o rejestrację uchodźców z Ukrainy. Rozpatrzono 409 wniosków o

nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie. Czy te 409 osób to są te osoby, które

przebywają na terenie  naszej  gminy,  czy mogą być z różnych miejscowości  Polski,  ale  potrzebują

PESEL? 

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że mogą być z różnych miejscowości, każdy ma prawo

ubiegać  się  w  dowolnym  urzędzie.  Odnotowywaliśmy  np.  przyjeżdżali  ze  Świdnicy  obywatele

Ukrainy, bo szybciej u nas załatwiali sprawy związane z dowodami osobistymi, czy innymi tego typu

uprawnieniami  obywatelskimi.  Do nas  osoby,  które  przyjechały  w tym pierwszym rzucie,  to  były

rodziny osób pracujących u nas. W tej chwili te rodziny już po pół roku pobytu regulują sobie swoją

sytuację i występują o nadanie uprawnień obywatelskich, które przysługują obcokrajowcom.

Radny Tadeusz Pudlik  zapytał o realizację programu Karty Dużej Rodziny, ile jest już wniosków

rozpatrzonych pozytywnie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przygotuje taką informację.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej nie ulepszonej na placu

Wolności w Żarowie, co jest nie ulepszona nawierzchnia?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  że np. jak na nawierzchni szutrowej, gdzie są miejsca
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parkowania wytrącają się dziury i trzeba poprawić, to się tak fachowo nazywa. Czyli podsypanie dziur.

Jesteśmy już po przetargu na rewitalizację placu Wolności tam będą ulepszone nawierzchnie,  czyli

będzie wykonywana pełna nawierzchnia. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta gminy

Żarów  oraz  w  innym  punkcie  jest  napisane,  że trwają  przygotowania  do  przetargu  na  odbiór  i

zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy,  czyli  to  dwie komórki  tym się

zajmują?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że zawsze dwie komórki. Jest komórka specjalistyczna

działu  rozwoju,  który  zajmuje  się  przygotowaniem  specjalistycznym  wszystkich druków

przetargowych,  a merytoryczna komórka musi przygotować dane,  stąd też zawsze praca w  dwóch

komórkach. Jeżeli  dotyczy  to  inwestycji  to  referat  inwestycji  i  referat  rozwoju,  jeżeli  gospodarki

komunalnej,  to  referat  gospodarki  komunalnej  i  referat  rozwoju,  jeżeli  np.  sprawy mieszkaniowe,

odpowiedni pracownik zajmujący się sprawami mieszkaniowymi, remontami i referat rozwoju, zawsze

w ten sposób.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy my np. moglibyśmy się zapoznać z tymi pracami jeszcze przed

przetargiem?  Chodzi  o  to,  żeby  znów  nie  mieć  problemu,  czy  to  są  tereny  zamieszkałe,  czy

niezamieszkałe, czy kiosk ruchu ma płacić tyle, ile szamotownia, chodzi o to, żebyśmy się tym zajęli

od podstaw. Bo jak już zostanie przetarg ogłoszony i wygrany przez jakąś firmę, to też  już będzie

zakończone, a tu chodzi o to, żeby nie zapomnieć o tych mieszkańcach miasta którzy, mieli kłopot z

płaceniem.

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że nikt nie był zapomniany i nikt nie jest zapomniany.

Wyraźnie  deklarowałem,  że  jeżeli  ustawodawca  dostosuje  przepisy  do  rzeczywistości,  czyli

mieszkańcy nie będą zobowiązani do pokrywania kosztów działalności gospodarczej, tych, którzy ją

prowadzą  włączymy  wtedy  wszystkich  do  wspólnego  systemu  gminnego.  To  jest  jeden  jedyny

warunek. Jak długo będzie taka sytuacja, która powoduje konieczność dopłat ze strony mieszkańców

do osób  prowadzących  działalność  gospodarczą,  ja  się  na  to  nigdy  nie  zgodzę.  Ten  przetarg  jest

kontynuacją obecnego systemu, ale ze zmianami. PSZOK będzie dzierżawiony przez gminy nie przez

firmę, która wygra i udostępnione firmie, która wygra, to jest pierwsza podstawowa zmiana. Druga

podstawowa zmiana rezygnujemy z tych dużych kontenerów, koszy, dzwonów i każdy będzie miał

indywidualnie odbiór z własnego domu. Skończy się podrzucanie do śmieci przez osoby obce, przez

osoby prowadzące działalność gospodarczą do zbieranych odpadów od mieszkańców.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy z tym materiałem można zapoznać się przed przetargiem?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  że  można.  Zasady przetargu są jak najbardziej  jawne,

udostępniane, publikowane, nie ma problemu.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, kiedy zostanie zakończona ta praca, czy mógłby się dowiedzieć, że te
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materiały już są przygotowane? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przekażemy taką informację.

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

kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. V.  Sprawy różne.

Wiceprzewodnicząca  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 Joanna Kaczorowska.

Przewodnicząca obrad przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

VI. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Żarowie oznajmiła, iż wyczerpany został porządek obrad,

po czym zamknęła obrady sesji  Rady Miejskiej  w dniu 20 października 2022 roku, wypowiadając

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

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

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady:
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