
Protokół Nr XLII/2022

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 22 czerwca 2022 roku

Rozpoczęcie: godz. 13:00
Zakończenie: godz. 15:15

Ad. I. Otwarcie sesji:
Przewodniczący  Rady  Pan Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie
wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XLII  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.
Nieobecny:
1. r. Mariusz Borowiec,
2. r. Bartosz Żurek.
W sesji uczestniczyli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Z-ca Burmistrza Przemysław
Sikora,  Sekretarz  Sylwia  Pawlik,  Skarbnik  Renata  Dawlewicz,  dyrektorzy  i  kierownicy
jednostek organizacyjnych gminy: Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Żarowie, Dyrektor GCKiS
w Żarowie oraz Kierownik OPS w Żarowie.
Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:
Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny przedstawił  Radzie  porządek  obrad.
Powiedział,  że  porządek  obrad  radni  otrzymali  w  materiałach  na  sesję.  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 przedmiotowego porządku obrad nie było, więc Przewodniczący Rady powiedział,
że porządek obrad został przyjęty.
Ad. III. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Żarów za 2021 rok:
1. Przedstawienie i debata nad Raportem o Stanie Gminy Żarów za 2021 rok.
Przewodniczący Rady  powiedział,  że  w związku z obowiązkiem, jaki  nakłada art.  28aa
ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie  gminnym Burmistrz  przedłożył  Radzie
Miejskiej w Żarowie Raport o stanie gminy Żarów za rok 2021. Raport został przedłożony
radnym Rady Miejskiej  w Żarowie i  umieszczony również na BIP Urzędu Miejskiego w
Żarowie.  Przedstawiony  raport  obejmuje  podsumowanie  działalności  Burmistrza  w  roku
poprzednim. Raport przedstawiony przez Burmistrza zawiera m.in. charakterystykę gminy,
informacje finansowe, w tym wydatki, dochody, wynik budżetu, informacje o stanie mienia
komunalnego, realizowane w gminie polityki, programy i strategie, oświatę w gminie Żarów,
kulturę, bezpieczeństwo mieszkańców, transport publiczny, realizację uchwał Rady Miejskiej,
współpracę  z  innymi  społecznościami  samorządowymi,  współpracę  międzynarodową,
rolnictwo.



Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do debaty nad Raportem o stanie Gminy Żarów
za 2021 rok i oddał głos Burmistrzowi Miasta Żarów.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że ten raport powstawał w innych warunkach niż
do  tej  pory,  stąd  też  jest  szereg  uchybień  w  tym  raporcie  m.in.  dlatego  radni  dostali
skorygowane  informacje  dotyczące  oświaty.  Okres  powstawania  raportu  nałożył  się  z
okresem wzmożonego nadawania PESEL-i, pracą urzędu w sobotę, pracą urzędu w niedziele
i błędy ludzkie się zakradły. Natomiast to wszystko, co wymaga skorygowania, korygujemy
te informacje i radnym przekażemy. Burmistrz odniósł się do Raportu i powiedział, że Żarów
nam się „kurczy”. Skurczył nam się do ilości 11.996 zamieszkujących. Jeśli chodzi o stałych
mieszkańców, to  ilość osób nam spadła.  Brakujące pół  tys.  są  to  obcokrajowcy i  Polacy
zameldowani na czas określony, to jest około 500 osób. W ubiegłym roku zmarło więcej osób
niż się urodziło, zmarło 167 osób, urodzonych tylko 89. 46 ślubów w tym 23 cywilne.  
Wykonanie budżetu - w roku ubiegłym dochód bardzo mocno wzrósł. Rok ubiegły to był
ostatni  rok,  kiedy  płaciliśmy pełne  500+,  od  tego  roku  w budżecie  już  tego  nie  mamy.
Dochody majątkowe, to jest pozycja, która jest niezmiernie istotna, bo ona pokazuje ilość
pozyskanych  dotacji  i  skuteczność  sprzedaży.  Ona  wzrosła,  jest  na  poziomie  ponad
10.000.000  zł.  Dochody bieżące  to  te  dochody,  które  przeznaczone  są  na  wydatkowanie
bieżącego funkcjonowania, czyli opieka społeczna, oświata, ale też to są podatki, które gmina
pozyskuje, dzięki swoim działaniom od wielu lat.
Wykonanie w podatku dochodowym od osób fizycznych, mamy wyraźny wzrost o 1,5 mln zł,
11,5%, to znaczy, że więcej osób odprowadza podatki i więcej zarabia. Jak to wygląda, jeśli
chodzi  o  obcokrajowców.  Obcokrajowcy,  którzy  są  na  pobycie  czasowym  powyżej  3
miesięcy zasilają naszą kasę w tej pozycji PIT, natomiast ci, którzy są na pobycie krótszym
niż  3  miesiące,  niestety  ich  podatki  odprowadzane  są  do  ich  rodzimych  krajów.  Tak  to
funkcjonuje w całej Europie, więc i u nas.
Jeżeli popatrzymy na podatek dochodowy od osób prawnych widzimy, że ten podatek się
zmniejszył. Czy to dobrze, czy to źle? Na pewno źle, bo mamy rok pandemiczny i wiemy, że
trudniej  było zakładom wypracować zyski,  a  to  jest  podatek od wypracowanych zysków.
Covid 19 miał swoje znaczenie.  Ale jest  też zawsze dobra strona,  jeżeli  patrzymy na ten
podatek, mianowicie nie płacą podatki firmy, które inwestują. Jak inwestują w majątek, to
mamy wzrost  podatku od nieruchomości.  Podatek  od nieruchomości  w roku ubiegłym w
porównaniu z rokiem wcześniejszym wzrósł o 1,5 mln,  około 15,1%. I  skąd się biorą te
wzrosty?  To jest  kilka  przyczyn.  To są  oddania  do użytku obiektów,  za  których budowa
została  zakończona  i  odebrana  w roku  poprzedzającym  i  od  1  stycznia  obiekty,  tereny
podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Druga przyczyna to jest wygasająca
pomoc publiczna. Często padają te pytania, ile jeszcze zakładów ma pomoc publiczną. U nas
jest to w ten sposób, że coraz mniej pierwotnej pomocy publicznej. Korzystają ciągle jeszcze
3 zakłady w tej pierwotnej wielkości. Natomiast od rozbudów zakładów praktycznie co roku
przybywa  podatku  od  nieruchomości  od  części  rozbudowanych  zakładów.  I  ta  pozycja
12.642.912 jest bardzo dynamicznym przyrostem. W tym roku, jeżeli popatrzymy na obecny
rok i na rok przyszły mamy kolejne przyrosty od kończącej się pomocy publicznej udzielanej
zakładom przez gminę.
Ten wzrost jest też uzależniony od decyzji ministerstwa. W sierpniu dostajemy informację, ile
możemy podnieść podatek w roku następnym. Za ubiegły rok było to około 2%. Wzrost



mamy 15,1%, czyli widać, że ten wypracowany przez lata jest na poziomie ponad 13% na
korzyść gminy.
Ponad 75 000 000 zł to wynik naszego budżetu w porównaniu z latami poprzednimi. Za rok
ubiegły mamy wypracowaną nadwyżkę wysokości 3 439 823 zł 27 gr oraz niewykorzystanie
niedoborów finansowych w wysokości 3 052 567 zł. Razem ponad 6 000 000 zł. Co się stało
takiego,  że  na  koniec  roku mieliśmy na  koncie  nadwyżkę?  Jedną  z  takich  przyczyn  jest
przelanie  nam  do  budżetu,  dokładnie  28  grudnia,  przez  Ministerstwo  Finansów  kwoty
1.600.000.  Związanej  z  utraconymi dochodami  w PIT na  skutek  decyzji  rządowych,  czy
sejmowych. Dwukrotnie w ciągu roku zwracano te pieniądze. Natomiast, o ile wcześniejsze
byliśmy w stanie wprowadzić do budżetu i wykorzystać na funkcjonowanie naszej gminy to
te, które wpłynęły 28 grudnia już nie sposób było to zrobić. Te utracone dochody w PIT to
jest obniżenie podatku z 18% na 17%, oraz wprowadzenie PIT 0 dla młodocianych do 26.
roku. Kolejną taką kwotą to są dotacje,  które pozyskaliśmy na zadania,  końcem roku, na
zadania, które wymagają przygotowania procedury przetargowej. Te zadania to była kwota
ponad 229.000 zł  na wymianę wysokoemisyjnych,  źródeł  ciepła  w budynkach i  lokalach
mieszkalnych na terenie aglomeracji wałbrzyskiej. Dostaliśmy te pieniądze w roku ubiegłym,
a wydatkowane są w obecnym. Podobna sytuacja była z dotacją w wysokości 300.000 zł ze
środków  na  inwestycje  realizowane  w  miejscowościach,  w  których  funkcjonowały
zlikwidowane  państwowe  gospodarstwa  rolne.  Kolejną  kwotą  było  311.000  zł
dofinansowania na laboratoria przyszłości w gminie Żarów. Wykorzystujemy te pieniądze w
tym roku. Dotacja w wysokości 280.000 zł na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych.
Trzeba było zrobić projekt, przygotować wszystko, rozstrzygnąć przetarg na wykonawstwo.
W tej nadwyżce jest również 1.000.000 zł,  który otrzymaliśmy w związku ze skutecznym
przeprowadzeniem szczepień,  też  te  pieniądze  wykorzystaliśmy w tym roku,  kupując  ten
obiekt, który będzie nam wszystkim służył odkupując od Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Zrezygnowaliśmy łącznie z 2.100.000 zł nie wyemitowanych obligacji i  nie zaciągniętych
pożyczek preferencyjnych związanych z prowadzeniem inwestycji - budowa kanalizacji. Przy
czym kwotę około 900.000 zł udało nam się przekwalifikować z pożyczki na dotację.
W roku ubiegłym zakończyliśmy program budowy kanalizacji Łażan. Cały program opiewał
na  kwotę  23,5  mln  zł,  przy  dotacji  niemal  12.000.000,  czyli  powyżej  50%.  Wysokość
pożyczki  preferencyjnej,  ostatecznie  z  której  skorzystaliśmy  była  na  poziomie  niespełna
7.000.000 zł i ona figuruje u nas w zobowiązaniach. Pożyczka bardzo preferencyjna, nie aż
tak  w  dobie  inflacji  obciążająca.  Otrzymaliśmy  również  w  roku  ubiegłym  dotację  od
Marszałka Dolnego Śląska na wykonaniu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości
157.500 zł.
Jeszcze  w  dotacjach  była  refundacja  wydatków  dotyczących  projektu  e-rozwój  usług
publicznych to już była ostatnia transza, którą otrzymaliśmy w wysokości niespełna 16.000
zł.  Ostatnio  dotacja  3.000.000  zł,  które  posłużyły  utworzeniu  spółki  SIM,  a  więc
przygotowaniu budownictwa mieszkaniowego na naszym terenie. Dotacja otrzymana w roku
ubiegłym  i  przekazana  do  utworzonej  spółki  w  celu  zorganizowania  procedury  budowy
domów.
Fundusz sołecki w roku ubiegłym kształtował się na poziomie 414.152 zł. Chcąc zachęcić do
efektywnego  wykorzystania,  a  więc  w  obszarze  inwestycji  remontów,  zachęcamy
zwiększając o 10% fundusz sołecki dla tych miejscowości, które chcą z tego skorzystać i to



jest  kolejna  kwota  ponad  41.000  zł  oraz  tam,  gdzie  są  to  inwestycje  zwiększające
bezpieczeństwo,  a  więc  chodniki,  a  więc  oświetlenia  te  wnioskowane  na  wioskach
podwajamy lub potrajamy tę  kwotę.  I  w roku ubiegłym była  to  kwota przekazana rzędu
300.000 zł. Wykorzystanie zadań w ramach funduszu to kwota 700.000 zł.
Ważną pozycją też w naszym budżecie są dotacje, które udzielamy na prace konserwatorskie.
W roku covidowym 2020 rezygnowaliśmy nie wiedząc, jak będzie wyglądało kształtowanie
budżetu.  Wówczas  odstąpiliśmy od przyznania tych dotacji.  Dotacji,  o  które ubiegały się
kościoły. W roku ubiegłym zrealizowaliśmy cały program. W ramach programu udzieliliśmy
dotacji na 4 zadania w 3 parafiach. To jest parafii w Imbramowicach na zadanie w kościele
filialnym w Pyszczynie i w kościele w Imbramowicach, Parafia w Mrowinach, w Bukowie.
Zasób mieszkaniowy. Na początku ubiegłego roku dysponowaliśmy 314 lokalami, na koniec
roku dysponowaliśmy 291 lokalami komunalnymi. Na remonty przeznaczyliśmy 188.593 zł.
Różnica 23 lokale. Rozpoczęliśmy procedurę sprzedaży. W przypadku 15 lokali została ona
dokończona, 8 zostało sprzedanych w tym roku. Zmienialiśmy zasady sprzedaży z 3% na
25%,  stąd  też  mieszkańcy  chcieli  zdążyć,  i  stąd  też  ci,  którzy  złożyli  wniosek  w  roku
wcześniejszym .
Jeśli chodzi o ilość dłużników będących najemcami spadła z 194 do 88. Są to bardzo trudne
tematy. Komornicy nie mają z czego ściągać. Jeszcze w covidzie nie mieliśmy możliwości
eksmisji  skutecznej,  bo  mogliśmy  mieć  zasądzoną,  ale  nie  była  wykonywana  przez
komorników. To nie ułatwiało zachęcania do płacenia za to, co należy zapłacić, czyli za pobyt
i funkcjonowanie w naszym lokalu. Nastąpił wzrost zadłużenia, ale ten wzrost nastąpił po
stronie odsetek. Kwota podstawowa zadłużenia nie wzrosła, natomiast 50.000 zł to wzrost o
odsetki.  Ważną informacją  jest  nowość w zasadach przydziału lokali.  Od roku ubiegłego
burmistrz nie jest przyznającym lokale. Zajmuje się tym społeczna komisja mieszkaniowa,
która funkcjonuje w naszej gminie. W skład, której wchodzi przedstawiciel rady, pracownicy
merytoryczni  zajmujący  się  remontami,  zajmującymi  się  opieką  społeczną,  różnymi
obszarami  funkcjonowania.  Ta  komisja  rozpatruje  jako  komisja  merytoryczna  złożone
wnioski, podania, prośby, kolejność na listy, następnie ten dokument zatwierdza burmistrz i
następuje przydział.
Wykorzystanie zasobu nieruchomości gminnych. Sprzedanych zostało 2 działki produkcyjno-
usługowe,  to  są  obydwie  działki  na  terenie  strefy.  Jedna  została  sprzedana  pod  farmę
fotowoltaiczną.  Druga  pod zakład  produkcji  konstrukcji  metalowych.  W tej  chwili  są  na
etapie pozwoleń na budowę. 10 działek sprzedaliśmy na poprawę warunków zamieszkiwania,
z czego 9 na terenie wiejskim, 1 na terenie miasta.
Realizowaliśmy w roku ubiegłym programy ochrony środowiska i są one opisane w raporcie.
Tych programów było bardzo wiele, wśród tych programów najważniejsze to są związane z
likwidacją niskiej emisji. Obserwowaliśmy wskaźniki jakości powietrza na terenie miasta, te
które mamy na terenie Siedlimowic na ogół były zielone, co wyróżniało już ten rok od roku
wcześniejszego.
Realizowaliśmy  dotacje  w  zakresie  przyłączy  kanalizacyjnych.  Program  dofinansowania
oczyszczalni  przydomowych.  To  są  te  tereny,  gdzie  nie  mamy  kanalizacji.  Tam  mogą
mieszkańcy  korzystać,  chcąc  ekologicznie  zrzucać  swoje  ścieki,  bez  wywożenia  do
oczyszczalni. W roku ubiegłym pozyskanych dotacji z wojewódzkiego funduszu na ten cel



pozwoliło nam na usunięcie  ponad 34 ton. Na rok ubiegły dostaliśmy niemal podwojoną
ilość kwoty dotacji, ilość ton też wzrośnie znacząco.
W pomocy społecznej do najważniejszych programów rządowych należą rodzina 500+. W
połowie roku 500+ zaprzestaliśmy wydatkować z naszego budżetu, przejął to ZUS. Dobry
start  300+,  świadczenia  opiekuńcze,  świadczenia  rodzinne,  zapomogi  z  tytułu  urodzenia
dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia za
życiem.  Osoby,  które  nie  są  w  stanie  samodzielnie  funkcjonować  i  dla  tych  osób  są
szykowane miejsca DPS-ach. W roku ubiegłym była to kwota ponad 812.000 zł.  
Kolejne rozdziały to jest oświata,  ten materiał jest poprawiony. Poprawkę otrzymali radni.
Jest jeszcze  sport, są organizacje pozarządowe. 
Burmistrz podziękował i oddał głos Przewodniczącemu Rady.
Przewodniczący  Rady poprosił  Pana  Burmistrza  o  wprowadzenie  korekty  dotyczącej
oświaty do raportu. Podziękował i zapytał radnych macie pytania do raportu i chcecie o coś
zapytać, to bardzo proszę. Przewodniczący Rady powiedział, że Burmistrz przedstawił raport
z działalności Gminy za 2021 rok, zaprosił do debaty i poprosił radnych o zabranie głosu.
Radna  Iwona  Nieradka  pochwaliła  działalność  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Sportu  za
bardzo szeroką  działalność  na  rzecz  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych,  jak  wynika  z  raportu
organizowane  są  wszelakiego  i  różnego  rodzaju  imprezy,  spektakle,  prelekcje,  festiwale
filmowe,  wystawy,  działają  różnego rodzaju  sekcje  i  pracownie  tematyczne,  chór  Senyor
Rici, orkiestra żarowska. Gminne Centrum Kultury i Sportu pozyskuje środki zewnętrzne na
organizację różnych imprez. Radna zapytała dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu,
jaka to może być kwota pozyskana przez GCKiS na te wszystkie działalności?
Dyrektor GCKiS w Żarowie Tomasz Pietrzyk odpowiedział, że miło usłyszeć dobre słowo na
temat  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Sportu,  informacje  podamy  po  sesji.  W  tej  chwili
realizujemy dwa projekty. To jest „Sieć kultura”, to jest „Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z
grafiki komputerowej”. W ubiegłym tygodniu dostaliśmy informację o zakwalifikowaniu się
do  programu”  Arche  przygody”  to  jest  program  skierowany  dla  dzieci  w  wieku
przedszkolnym i szkolnym dla klas 1-3. W tej chwili przygotowujemy się do jego realizacji.
Mamy termin jasno z góry narzucony do końca listopada, musimy ten projekt zakończyć.
Jesteśmy też  przed  podpisaniem umowy z  Wałbrzyską  Specjalną  Strefą  Ekonomiczną  na
dofinansowanie Żarowskich Biegów Strefowych, które już 25 września ponownie zagoszczą
na terenie Żarowa. To wydarzenie zostało wsparte przez lokalne firmy Elektrolux, PCO czy
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że bez wątpienia najwyższą kwotą dofinansowania,
jaką  Gminne  Centrum  w  roku  ubiegłym  otrzymało  to  było  dofinansowanie  związane  z
remontem starej części świetlicy wiejskiej w Łażanach. To była kwota niemal 500 000 zł, to
były środki unijne, które trafiły poprzez LGD.
Radny Waldemar Ganczarek zapytał, w załączniku dotyczącym oświaty gminy Żarów jest
tabelka,  w  której  pisze  że  dokształcenie  w  2020  roku  było  wyższe  jak  2021  i  pomoc
zdrowotna, no wydawałoby się, że na pomoc i na dokształcanie, zawsze powinno troszeczkę
rosnąć, czym to było spowodowane?
Sekretarz  Sylwia  Pawlik  odpowiedziała,  że  zarówno  na  pomoc  zdrowotną,  jak  na
dokształcanie są odpisy, i to wynika z wniosków, jakie wpłynęły. Mniej nauczycieli złożyło
wniosek o pomoc zdrowotną niż wcześniej. To są kwoty ruchome, które nie są co roku takie



same, bo to zależy od ilości osób i o jakie kwoty wnioskuje, jakie mają choroby. To komisja
ocenia. W tej komisji są osoby, przedstawiciele związków zawodowych, są przedstawiciele
oświaty  i  oni  dokonują  tej  oceny.  Jeśli  chodzi  o  dokształcanie  to  jest  zarządzenie,  które
wskazuje, jakie są preferencyjne kierunki, to też jest uzależnione od badania np. w jakim
kierunku będzie potrzebne dokształcanie. To nie jest tak, że każdy może iść na takie studia
jak uważa, tylko na takie jakie są wskazane w tym zarządzeniu burmistrza, a ono z kolei jest
tworzone przy współpracy z dyrektorem szkoły, który wskazuje, biorąc pod uwagę, jakich ma
nauczycieli i jakie będą warunki na następny rok edukacyjny, jakie jest zapotrzebowanie.
Radna Joanna Kaczorowska powiedziała, że gmina rozwija się. Pozyskiwane są fundusze z
wielu  źródeł  i  powiedziała  o  obwodnicy  Pożarzyska,  ponieważ  samochody,  które
przejeżdżają przez nasze miejscowości bardzo źle wpływają na infrastrukturę, w tej chwili
nawet nasze domy zaczynają być w kiepskim stanie,  ponieważ bardzo dużo samochodów
jeździ, jeżdżą ciężkie samochody, a ta obwodnica Pożarzyska na pewno by odciążyła tą drogę
i  może  wtedy  powiat,  zdecydował  by  się  na  remont  tej  drogi.  Radna  przypomniała  o
termomodernizacji szkoły, aby to zadanie doszło do skutku.
Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  że jeśli  chodzi  o obwodnicę,  to  jesteśmy po
wspólnym  spotkaniu  ze  starostą  powiatowym  wrocławskim,  ze  starostą  powiatowym
świdnickim,  który  przejął  na siebie  rolę  prowadzącego zadanie.  Jesteśmy po spotkaniu z
przedstawicielami  kopalni,  którzy  przejęli  na  siebie  stuprocentowe  sfinansowanie
dokumentacji pozwalającym na złożenie wniosku o dotację. Zostały wyznaczone przebiegi i
zakresy remontowe one zostały wydłużone przez tory w Imbramowicach. Tak, że nie tylko
pierwotnie ten odcinek drogi, ale projektem modernizacyjnym będzie objęty cały przebieg.
Jeśli  chodzi  o  naszą  część,  to  już  jesteśmy  na  etapie  szukania  dofinansowania,  żeby
dokończyć. Jeżeli chodzi o docieplenie szkoły to jest nasz priorytet. Podstawowy wniosek,
który złożyliśmy na ten rok na realizację zadań w miejscowościach popegeerowskich to jest
to zadanie. Jeszcze nie ma rozstrzygnięcia.
Radny Norbert Gałązka zapytał o zabytki. Jak raport wskazuje wyłączną własnością gminy
Żarów jest 6 obiektów zabytkowych. Dwa z nich są wpisane do rejestru zabytków są to park
miejski  oraz  aleja  Dębowa  przy  drodze  obiegająca  stadion  sportowy.  Jakie  kroki  były
podejmowane w roku 2021, jeżeli chodzi o park miejski w Żarowie?
Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że w roku ubiegłym złożyliśmy wniosek
do Polskiego Ładu na rewitalizację i odświeżenie terenów zielonych na terenie miasta. W
ramach tego projektu złożony został park miejski wraz z aleją dębową oraz staw miejski w
Żarowie.  W ramach  tego  projektu  zostanie  przeprowadzona  pielęgnacja  i  zabezpieczenie
drzew.  Wycinka  tych  samosiejek,  czyli  doprowadzenie  parku  do  stanu  jego  pierwotnego
wyglądu. Nie chcemy tam robić żadnej rewolucji, chcemy ten park przywrócić mieszkańcom
do spacerów.  Będzie  oświetlony,  będą  nowe alejki,  nowe  ławki  oraz  kamery,  żeby  było
bezpiecznie.  Dodatkowo  Aleja  Dębowa  będzie  odświeżona,  będzie  lekka  wycinka
samosiejek,  żeby te drzewa, aleję dębów wyróżnić, żeby były bardziej  widoczne i z tych
zadań chcemy się wywiązać w przyszłym roku. W tym roku podpisana została już umowa z
wykonawcą. Robiony jest teraz projekt ostateczny wykonawczy, który będzie pod nadzorem
konserwatora zabytków, czyli wszystko będzie robione pod okiem konserwatora zabytków i
w przyszłym roku  chcielibyśmy te  zadania  zakończyć,  czyli  te  dwa zabytki,  czyli  Aleja
Dębowa i Park Miejski. Staw będzie przy okazji. To nie jest zabytek. Pytanie było o zabytek,



staw będzie też odświeżony, będą wykonane nowe alejki. Obniżona trochę linia nadbrzeża,
żeby było bezpieczniej, żeby nie było tej skarpy. Kwota przetargu jaka została podpisana w
umowie z wykonawcą opiewa na 5.300.000 zł, z tego dofinansowanie wynosi 4.500.000 zł, w
ramach programu Polski Ład.
Radna Iwona Nieradka zapytała o świadczenia pomocy społecznej. W 2021 roku głównym
powodem  korzystania  z  takiej  pomocy  była  długotrwała  ciężka  choroba,  kolejnym  jest
bezrobocie  i  niepełnosprawność.  Radna  zapytała,   czy  w  naszym  mieście  nie  mamy
bezrobocia?
Kierownik  OPS  w  Żarowie  Małgorzata  Siemińska odpowiedziała,  że  charakterystyką
pomocy społecznej jest też długotrwałe korzystanie z pomocy społecznej, to są osoby np.
które mają małe dzieci. Te osoby nie rejestrują się jako osoby bezrobotne, a pomoc dla nich
musi być udzielona. I to jest tzw. trochę pokoleniowe korzystanie z pomocy społecznej. Na to
nie poradzimy. Natomiast większość udzielanej pomocy to jest z powodu niestety stanów
chorobowych.
Radna Iwona Nieradka zwróciła uwagę na pomoc żywnościową i zapytała, jak to wygląda
w porównaniu z ubiegłym rokiem, czy jest  lepiej  czy gorzej, czy mniej musimy udzielać
pomocy?
Kierownik OPS w Żarowie Małgorzata Siemińska odpowiedziała, że pomoc żywnościowa
udzielana jest z programu. Udział gminy w tym programie to jest 40%, a 60% dostajemy z
budżetu  państwa.  Z tych  pieniążków płacimy obiady dla  dzieci  w szkołach,  jak  również
udzielamy pomocy finansowej w postaci zasiłków celowych na żywność. W 2021 roku było
troszeczkę mniej udzielanej  pomocy w formie zasiłków celowych, ponieważ przez jakiś czas
korzystaliśmy z tzw. darmowych posiłków. W związku z porozumieniem, które zawarliśmy z
fundacją "Babcia  i  Dziadek",  tam otrzymywaliśmy codziennie  zupy dla  osób samotnych,
bezdomnych i potrzebujących.
Radna Iwona Nieradka powiedziała, że w roku 2021 roku więcej dzieci zostało objęte pieczą
zastępczą i więcej jest dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Kierownik OPS w Żarowie Małgorzata Siemińska odpowiedziała, że w związku z tym też
rosną koszty dla gminy, bo im dłużej dziecko przebywa w placówce, tym zwiększone są
koszty. W pierwszym roku płacimy 50%, później 100%, później 150%. Im dłużej dziecko
przebywa w  placówce opiekuńczo-wychowawczej, to dla gminy rosną koszty.
Radny  Norbert  Gałązka  zapytał  na  temat  programu  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi,  powiedział,  że  są  działania  zdrowotne  i  są  też  działania  polegające  na
współpracy gminy z  organizacjami,  czy  klubami  sportowymi,  w naszej  gminie  jest  dużo
utalentowanych sportowców, którzy trenują indywidualnie np. w klubach z innych miast, jak
często zgłaszają się o pomoc do burmistrza i czy taka pomoc jest udzielana np. w zakupie
sprzętu,  czy  innych  rzeczach,  czy  w  ogóle  są  takie  zgłoszenia  o  pomoc  od  tych
indywidualnych sportowców, których mamy na terenie gminy Żarów?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że są takie przypadki. To nie jest tak, że nasza
gmina finansuje  działania  sportowe,  w których uczestniczą  nasi  mieszkańcy poza  gminą.
Tam, gdzie są dzieci utalentowane, gdzie osiągają wyniki, umawiamy wtedy formułę, np.
jeżeli  jest  to  judo,  kupujemy  kimono  z  logiem  Żarowa,  to  jest  działanie  promocyjne.
Umawiamy,  czy  kontraktujemy,  że  nasza  flaga,  nasz  herb  znajduje  się  w  odpowiednich



miejscach w trakcie, np. pokrywamy wpisowe na zawody, czyli nie sam trening, tylko to, co
wynika z treningu i co daje już dobry efekt w postaci promocyjnej gminy.
Po wyczerpaniu dyskusji  Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów.
Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 3
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania projektu uchwały. W wyniku głosowania
przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie udzielenia
wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów, została podjęta. Głosowanie imienne stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4
Przedmiotowa uchwała w sprawie  udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów,
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Leszek Michalak podziękował za udzielone wotum zaufania.

Załącznik nr 5
Uchwała nr XLII/338/2022

Ad. IV. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2021 rok
oraz sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2021 rok.
Przewodniczący Rady powiedział, że Burmistrz Miasta Żarów zarządzeniem nr 57/2022 z
dnia  1  kwietnia  2022  roku  przekazał  Radzie  Miejskiej  w  Żarowie  i  Regionalnej  Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Żarów za
2021 rok wraz z  informacją o kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy finansowej gminy
Żarów, informacją o stanie mienia gminy oraz sprawozdania roczne z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury. Wszyscy radni mieli możliwość zapoznania
się  z  wyżej  wymienionymi  dokumentami,  wszyscy  odebrali  wymienione  dokumenty.
Sprawozdanie finansowe gminy Żarów za 2021 rok zostało przedłożone Radzie Miejskiej w
Żarowie zarządzeniem nr 71/2022 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 29 kwietnia 2022 roku.
Wszyscy radni odebrali wymienione sprawozdanie.

Ad. V. Zapoznanie się z:
-  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we  Wrocławiu  o  przedłożonym  przez
Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Żarów za
2021 rok.
-  informacją o stanie mienia Gminy Żarów,
-  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi
Miasta Żarów za 2021 rok,
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów.
Przewodniczący  Rady  Miejskiej powiedział,  że  w  dniu  29  kwietnia  2022r.  do
Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęła Uchwała nr XII/41/2022 Składu Orzekającego
RIO  w  sprawie  opinii  o  przedłożonym  przez  Burmistrza  Miasta  Żarów  sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2021 rok. Opinia została przekazana radnym.
Opinia ta jest pozytywna. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



Załącznik nr 6
Przewodniczący  Rady powiedział,  że  radni  informację  o  stanie  mienia  Gminy  Żarów
otrzymali razem ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że
informacja o stanie mienia komunalnego zawiera stan na dzień 31 grudnia 2021r. i obejmuje
okres  od  01.01.2021r.  do  31.12.2021r.  Informacja  ta  obejmuje  mienie  jednostek
organizacyjnych Gminy.
Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania
budżetu  za  2021  rok  w  dniu  7  czerwca  2022  roku  zawnioskowała  do  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium. Wniosek wpłynął do
Regionalnej  Izby Obrachunkowej  8  czerwca 2022 roku.  Przewodniczący przypomniał,  że
komisja rewizyjna obradowała w dniach 30 maja, 6 i 7 czerwca. Dokonała analizy istotnych
zagadnień mających wpływ na wykonanie budżetu za rok 2021. Opinia i wniosek Komisji
Rewizyjnej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7 i 8
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie  powiedział, że w dniu 13 czerwca 2022 roku
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przekazała uchwałę nr XII/59/2022 w sprawie
opinii wniosku komisji rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za
2021 rok. Treść tej uchwały otrzymali radni w materiałach na sesję. Opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej jest pozytywna. Przedmiotowa opinia stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

    Załącznik nr 9
Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad. VI. Dyskusja.
Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję nad wyżej wymienionymi materiałami i zapytał,
czy radni mają pytania?
Głosów w dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  kolejnego  punktu
porządku obrad.                      
Ad VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt  1.  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania
budżetu Gminy Żarów za 2021 rok. Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 10
Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do
przedmiotowego projektu uchwały?
Głosów w dyskusji  nie  było,  więc Przewodniczący obrad zapytał  o  opinię  Komisję  ds.
Budżetu i Gospodarki.
Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Maria Tomaszewska powiedziała, że
komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania projektu uchwały. W wyniku głosowania
przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie
zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu
Gminy  Żarów  za  2021  rok,  została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do
niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11



Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze
sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  Gminy  Żarów  za  2021  rok, stanowi  załącznik  do
niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 12
Uchwała nr XLII/339/2022

Pkt 2.  udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2021 rok. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 13
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radna  Iwona  Nieradka,  jako  Przewodnicząca  Klubu  radnych  "Wspólnota"  odczytała
stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2021 rok:
„Radni klubu Wspólnota pozytywnie opiniują wykonanie budżetu gminy Żarów za 2021 rok.
Dochody budżetowe w roku 2021 zostały zrealizowany w ponad 100% i zamknęły się kwotą
ponad  78.000.000  zł,  w  tym  dochody  bieżące  zrealizowano  w  101%  planu  rocznego,  a
dochody majątkowe w 101%. Dochody własne  z  podatków opłat  lokalnych wykonano w
kwocie blisko 20.000.000 zł, co stanowiło około 100% wykonania planu rocznego. Wydatki
budżetowe z kolei zamknęły się kwotą około 75.000.000 zł i zostały wykonane w blisko 95%,
w tym wydatki bieżące zrealizowano w około 90%, a wydatki majątkowe około 87%. Na
inwestycje wydatkowano w roku 2021 ponad 10.000.000 zł. Źródłem finansowania wydatków
inwestycyjnych, oprócz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, zaciągniętej m.in. na budowę kanalizacji sanitarnej były również środki zewnętrzne,
w tym unijne, których gmina otrzymała w kwocie ponad 6.000.000 zł.  Ponadto gmina na
dzień  31  grudnia  2021  roku  nie  posiadała  zobowiązań  wymagalnych,  jak  również  nie
posiadała  zaległości  z  tytułu  zaciągniętych  pożyczek  i  wyemitowanych  obligacji
komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina spełniała wskaźniki spłaty zobowiązań
określone w ustawie o finansach publicznych. Realizując zadania własne gminy burmistrz
Leszek Michalak należycie gospodarował środkami publicznymi, wydatkując je oszczędnie,
celowo  i  racjonalnie.  Ponadto  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Wałbrzychu  wydała
pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok, podobnie
jak komisja  rewizyjna Rady Miejskiej  w Żarowie.  W związku z  powyższym radni  klubu
Wspólnota będą głosowali  za udzieleniem absolutorium za 2021 rok Burmistrzowi Miasta
Żarów Leszkowi Michalakowi.”
Stanowisko klubu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14
Przewodniczący  Rady podziękował  pani  Iwonie  Nieradce  za  przedstawione  stanowisko
klubu i zapytał, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji.
Więcej  głosów  w  dyskusji  nie  było.  Po  zamknięciu  dyskusji  Przewodniczący  obrad
przeszedł  do  głosowania.  W wyniku  głosowania  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0
„wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Miasta  Żarów
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, została przyjęta. Głosowanie imienne
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15
Przedmiotowa uchwała  w sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Miasta  Żarów absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



Załącznik nr 16
Uchwała nr XLII/340/2022

Przewodniczący Rady ogłosił pięciominutową przerwę.
Po  przerwie Przewodniczący  Rady  wznowił  obrady  i przeszedł  do  następnego  punktu
porządku obrad.
Pkt. 3.  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok. Przedmiotowy projekt
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Załącznik nr 17
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że najważniejsze zmiany, dotyczą przyjmujemy do
budżetu 20.000 dotacji od starosty powiatowego na budowę chodnika w Imbramowicach. Jest
to dotacja celowa i tylko temu może służyć. Zmniejszamy o 2.400.000 po stronie dochodów i
2.600.000 po stronie wydatków koszty budowy modernizacji drogi przy ulicach Wiosenna
Jaworowa,  Topolowa.  Ten  wniosek  mieliśmy  złożony  do  Wojewody  Dolnośląskiego,
ponieważ nie otrzymał dofinansowania wycofujemy go z budżetu. Jeżeli będzie możliwość,
złożymy ponownie ten wniosek.  Natomiast zwiększamy o 10.000 zł,  uzupełniamy koszty
budowy  drogi  przy  otrzymanej  dotacji  8,5  mln  zł  dotyczącej  budowy  nawierzchni  ulic
Cembrowskiego,  Stumetrówki,  Księżnej  Jadwigi,  Bukowej,  Wierzbowej,  Jodłowej,  a  z
Polskiego Ładu na dwa zadania dotyczące tych dróg otrzymaliśmy dotację w ostatnim czasie
wysokości  8,5 mln.  Te 10.000 zł  pozwoli  nam na przeprowadzenie przetargu, wyłonienie
wykonawców,  wykonanie  niezbędnych  jeszcze  elementów  dokumentacji.  Przewidujemy
dodatkowe  środki  dla  OSP.  Co  roku  ogłaszany  jest  konkurs  przez  Wojewódzki  Fundusz
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  w  której  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej określa poziom dofinansowania zakupów dla Ochotniczych
Straży  Pożarnych  na  terenie  naszego  województwa.  W  różnych  latach  były  to  różne
wysokości. Na ten rok Wojewódzki Fundusz określił, że sfinansuje po 20.000 zł dla każdej
jednostki. Otrzymaliśmy informacje, że zostaje o 50% obcięte. Jednostki, składając wnioski
musiały pokazać co kupią,  musiały złożyć wstępne zamówienia. Teraz wszystkie jednostki
stanęły  w takiej  sytuacji,  albo  wycofujemy się  i  wiemy,  że  nikt  nam więcej  nie  da cen,
zwłaszcza przy inflacji, które będą utrzymane, albo zwrócę się do radnych o uzupełnienie
kwoty równej z ograniczeniem programu Wojewódzkiego Funduszu. Tak, aby 6 z 7 jednostek
mogło dokonać zakupu zgodnie z zamówieniem. Jeśli chodzi o jednostkę żarowską to jest
trochę inaczej. Doszło do awarii samochodu operacyjnego Opel, który jest już wycofany z
użytkowania.  Samochód,  który  dowoził  łódź  patrolową,  pontonową  na  poszukiwania
zaginionych.  W  tej  chwili  ciągną  ciężarówką  albo  prywatnym  samochodem.  To  jest
niedopuszczalne.  W związku z tym tę  nadwyżkę kwoty  ze sprzedaży starego samochodu
strażackiego oraz obietnicy trzech dotacji  zewnętrznych wnioskuję do państwa radnych o
przyjęcie  na  zakupienie  samochodu  pół-terenowego.  Aby  nie  było  sytuacji,  że  wjedzie
ciężarówka,  która  ma  10.000  litrów  wody,  przez  krzaki  po  to,  żeby  kawałek  pontonu
pociągnąć, bo są wezwani na akcję. To jest bardzo niezbędny zakup i tu druhowie doszli do
wniosku,  że nawet  gdyby mieli  stracić  wiarygodność w firmach,  gdzie  zamawiali  sprzęt,
rezygnują z części sprzętu, bo możliwość uczestniczenia w akcjach poszukiwawczych jest
zdecydowanie ważniejsza, a dużo jest tych akcji w gminie. W tej uchwale mamy wzrost o
312.335 zł dotacji na oświatę. Otrzymaliśmy taką informację z Ministerstwa. Oczywiście te
środki są od razu w uchwale rozdysponowywane oraz 40.000 zł  na dotacje dla szkoły w



Mrowinach z programu w Polskiej Szkole. Odnotowujemy wzrost wydatków o 20.000 zł na
meliorację. Niestety koszty poszły w górę, jesteśmy po walnym zgromadzeniu, staramy się
pomóc w tych pracach melioracyjnych, stąd też do państwa prośba, żeby taką kwotę uchwalić
dzisiaj w budżecie. O 80.000 zł zwiększamy kwotę na naprawy dróg i to są skutki inflacji.
Wzrost  wydatków o  10.000  zł  związany  z  koniecznością  remontu  dachu  naszej  kaplicy.
Następnie wprowadzenie wydatku 57.000 zł przeznaczone na zawody i uroczystości, których
nie  organizowaliśmy w okresie  pandemii.  To są  kontakty  z  miastami  partnerskimi,  to  są
zawody strażackie. W związku z inflacją wzrasta nam obsługa odsetek. Obsługa obligacji i
pożyczki  Narodowego Funduszu o 770.000 zł.  Rośnie nam też wzrost  kosztów gminy w
różnych obszarach bieżącego funkcjonowania o kwotę 145.000 zł, czyli razem jeszcze około
900.000 zł w związku z inflacją. Przy tych środkach związanych z melioracją oczywiście to
nie  jest  na  wynagrodzenie  nowego  prezesa  spółek  wodnych,  nie  ma  czegoś  takiego  jak
wynagrodzenie, ale rzeczywiście na ostatnim walnym zgromadzeniu, w związku z upływem
kadencji doszło do zmiany. To jest praca społeczna. Sami Państwo wiecie, jak często jest
niewdzięczna, zwłaszcza kiedy dotyczy konieczności składki od wszystkich mieszkańców,
gdzie członkowie zarządu muszą to robić. Pan Marek Fita zgodził się objąć funkcję prezesa.
Życzymy mu jak najlepiej, żeby wytrwał i żeby ta nasza spółka sprawnie funkcjonowała, tak
jak do tej pory.
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.
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 2022 rok,  została
przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18
Przedmiotowa uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022
rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19
Uchwała nr XLII/341/2022

Pkt  4.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Przedmiotowy  projekt
uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 20
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.
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 21
Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22
Uchwała nr XLII/342/2022

Pkt  5.  przystąpienia  do  prac  nad  Strategią  Rozwoju  Lokalnego  Kierowanego  przez
Społeczność  dla  obszaru  objętego  zakresem  działania  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa
Działania „Szlakiem Granitu” w perspektywie finansowej 2021-2027. Przedmiotowy projekt
uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 23
Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  projekt  uchwały  był  omawiany  podczas  komisji
wspólnej.  Przewodniczący przypomniał,  że  na komisji  wspólnej  był  obecny pan Krystian
Ulbin,  prezes  LGD Szlakiem Granitu.  Przekazał  informację,  że  Stowarzyszenie  obejmuje
swym  zasięgiem  7  gmin  Dobromierz,  Kostomłoty,  Jaworzynę  Śląską,  Strzegom,  gminę
wiejską Świdnica, Udanin i Żarów. Głównym celem działalności jest wspólne działanie na
rzecz  szeroko pojętego  rozwoju  obszarów wiejskich  i  miejskich  naszego  regionu.  Żarów
reprezentuje Burmistrz Leszek Michalak jest Wiceprezesem stowarzyszenia. Przewodniczący
poprosił Burmistrza o zabranie głosu w przedmiotowym temacie.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że tę funkcję objął po ustąpieniu pana Grzegorza
Osieckiego.  Jest  to  funkcja  w  100%  społeczna,  czyli  ona  nie  jest  związana  z  żadnymi
korzyściami. Każdego roku ze środków unijnych, poprzez LGD transferowane są pieniądze
na różne działania na terenie każdej z gmin. W ostatnim czasie, w tym roku, w poprzednich
latach na terenie naszej gminy korzystaliśmy wielokrotnie ze środków LGD. W tej chwili w
toku  są  dwa  place  zabaw.  Wnioski  są  poskładane.  Jeden  na  placu  Wolności  i  drugi  na
domkach  jednorodzinnych.  To  są  dodatkowe  środki  uzyskane  przez  LGD,  rozdzielone
proporcjonalnie pomiędzy gminy. Nasze Gminne Centrum korzystało ze środków LGD na
remont  starej  części  świetlicy  w  Łażanach.  Trzech  przedsiębiorców  na  rozpoczęcie
działalności  gospodarczej.  Te  kwoty  były  do  pewnego  momentu  po  50.000  zł  na
przedsiębiorcę.  Nie jest  to dużo na rozpoczęcie, ale chętni się znaleźli  i  po 100.000 zł  w
ostatnim  naborze  z  naszej  gminy  dwójka  z  tego  korzysta  czy  ma  szansę  skorzystać.
Korzystają ze środków LGD stowarzyszenia wiejskie Wierzbna i Łażany zachęcam, żeby jak
najwięcej, bo to nie jest takie proste, bo te wnioski nie tylko muszą być napisane, realizowane
ale jeszcze rozliczone. No i wreszcie szkoła w Zastrużu. to jest stowarzyszenie, również ze
środków LGD wybudowała plac zabaw i wybudowała z unijnych środków transferowanych
przez LGD, siłownię zewnętrzną. Korzystają poprzez szkołę dzieci. Ważne jest przyjmowanie
rytmiczne dokumentów, zwłaszcza teraz z jednego powodu. Zgodnie z założeniami Sejmiku
Dolnośląskiego,  w  uchwale  sejmiku  następuje  zmniejszenie  o  2  LGD  na  terenie
województwa, bez wskazania, które. Ważnym jest, żebyśmy mieli te dokumenty wszystkie na
czas i w pełnej kompletacji. Oczywiście nie o to chodzi, że ktoś nagle zniknie, tylko tam jest
zakładana  fuzja,  ale  mówi  bez  pokazania,  który  z  którym  miałby  się  łączyć.  Na  jakiej
zasadzie  przewidziano,  że  będzie  o  dwa  mniej.  Opracowanie  strategii  to  jest  pokazanie
przyszłego wydatkowania środków. To przyszłe wydatkowanie środków w 100% dotyczące



naszych  mieszkańców  w  tej  części  będziemy   pozyskiwali  i  sami  zainteresowani,  nasi
mieszkańcy  poprzez  stowarzyszenia,  czy  przez  działalność  własną.  Chcemy,  żeby  jak
najwięcej  do  nas  trafiło,  stąd  też  burmistrz  zwrócił  się  do  radnych  o  przyjęcie  projektu
uchwały.
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.
Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Maria Tomaszewska powiedziała, że
komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały.  W wyniku
głosowania przy 13 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie
przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla
obszaru  objętego zakresem działania  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa Działania  „Szlakiem
Granitu”  w  perspektywie  finansowej  2021-2027,  została  przyjęta.  Głosowanie  imienne
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24
Przedmiotowa uchwała w sprawie  przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez  Społeczność  dla  obszaru  objętego zakresem działania  Stowarzyszenia
Lokalna  Grupa  Działania  „Szlakiem  Granitu”  w  perspektywie  finansowej  2021-2027,
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25
Uchwała nr XLII/343/2022

Pkt 6. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na
lata 2022-2030. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 26
Przewodniczący Rady  powiedział,  że zastępca burmistrza pan Sikora przedstawił  projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji i  ten
gminny program rewitalizacji na lata 2022-2030 będzie podstawą do podejmowania działań
rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Ten obszar został przyjęty uchwałą
nr XL/327/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 kwietnia tego  roku. Uchwała uruchomi
przystąpienie  gminy  do  sporządzenia  gminnego  programu  rewitalizacji.  Przewodniczący
Rady  otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego  projektu
uchwały?
Burmistrz  Miasta  Żarów powiedział,  że  w  minionych  latach  w  ramach  programu
rewitalizacji  udało  się  zrobić  dwa  programy,  które  dotyczyły  budynków  mieszkalnych.
Doskonale  widać  po  tabliczkach,  które  były  remontowane  w różnych  latach  kilkadziesiąt
budynków odremontowanych. z wykorzystaniem środków unijnych. Robimy to po to, żeby
pozyskiwać  dla  mieszkańców  pieniądze.  Burmistrz  przypomniał,  które  ulice  w  ramach
programu rewitalizacji  w Żarowie zostały wyremontowane. Ulica Wojska Polskiego, ulica
Dworcowa, Plac Wolności z odcinkiem ulicy Kwiatowej, Kopernika, Puszkina, Słowackiego,
Zamkowa,  Sportowa,  Krasińskiego,  Sikorskiego  przy  banku.  Więc  na  pewno  warto.
Opracowujemy ten program, o co się burmistrz do radnych zwrócił.



Przewodniczący Rady powiedział, że w uzasadnieniu należy poprawić z lipca na 21 kwietnia
2022r.
Więcej  głosów  w  dyskusji  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 przystąpienia do
sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030, została
przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27
Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  Gminnego  Programu
Rewitalizacji  dla  Gminy  Żarów  na  lata  2022-2030,  stanowi  załącznik  do  niniejszego
protokołu.

Załącznik nr 28
Uchwała nr XLII/344/2022

Pkt 7.  uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy
Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Załącznik nr 29
Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  i  oddał  głos  Przewodniczącej  Komisji  Skarg,
Wniosków i Petycji Pani Zuzannie Urbanik.
Przewodnicząca Komisji Zuzanna Urbanik powiedziała, że zanim przejdzie do szerszego
omówienia spraw związanych z regulaminem cmentarzy komunalnych, poprosić radnych o
to, aby przegłosować autopoprawki do tego projektu uchwały i przedstawiła autopoprawkę.
Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego projektu uchwały.

Załącznik nr 30
Przewodnicząca Komisji  Zuzanna Urbanik  powiedziała,  że  na  poprzednim posiedzeniu
komisji skarg wniosków i petycji w dniu 30 maja członkowie komisji wyrazili ponowną wolę
przedłożenia i  wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia
regulaminu  cmentarzy  komunalnych  usytuowanych  na  terenie  gminy  Żarów.  Projekt  tej
uchwały był  wprowadzony do porządku obrad sesji  Rady Miejskiej  w 2021 roku, jednak
podczas sesji projekt został wycofany z porządku, ponieważ uzyskano informację o procesach
trwających nad zmianą ustawy o pochówkach i cmentarzach w Sejmie, które miały ukazać się
w tym roku. Jednak na dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło w tej wyżej wymienionej ustawie,
dlatego  też  radni  komisji  skarg  wniosków  petycji  wychodzą  z  ponowną  propozycją
wprowadzenia w życie regulaminu cmentarzy komunalnych. Co swoje przełożenie miało na
posiedzeniu  komisji  wspólnej  w dniu  20  czerwca  podczas  głosowania  obecnych  było  11
radnych  i  wszyscy  zagłosowali  za  projektem  uchwały,  w  tym  członkowie  komisji  skarg
wniosków petycji.
Przewodniczący Rady powiedział,  że  rzeczywiście  jest  sytuacja  taka,  że  projekt  ten  był
wycofany około pół roku temu z porządku obrad, bo chciała komisja skarg wniosków i petycji
poczekać na rozstrzygnięcia, które miały zapaść w Sejmie. Rzeczywiście w tej chwili komisja
skarg wniosków petycji spotkała się na swoim posiedzeniu. Pani Przewodnicząca przekazała
w  protokole  wolę  przedłożenia  do  porządku  obrad  niniejszy  projekt  uchwały,  co  też
uczyniłem. Nie jestem prawnikiem, ale  poprosiłem pana mecenasa o krótką opinię na temat
przedłożonego projektu. Otrzymałem informację, którą przekazałem na komisji wspólnej, że
w nawiązaniu do przesłanego projektu regulaminu cmentarza wskazuje, że w dalszym ciągu



projekt zawiera zapisy, które przez organ nadzoru zostały zakwalifikowane jako naruszające
prawo  w  sposób  istotny.  W  związku  z  czym  w  dalszym  ciągu  nie  może  on  otrzymać
pozytywnego zaopiniowania pod względem prawnym. Te informacje zostały przekazane. W
tej  chwili  przejdziemy do przegłosowania  autopoprawki,  którą  Pani  Przewodnicząca  chce
wprowadzić.
Przewodnicząca  Komisji  Zuzanna  Urbanik  powiedziała,  że  wynika  to  z  tego,  że
mieszkańcy  cały  czas,  w  dalszym  ciągu  pytają  o  ten  regulamin,  o  zmiany  i  możliwość
dochowania  urn  do  grobu.  Dlatego  też  komisja  postanowiła  raz  jeszcze  zająć  się  tym
problemem, co też było omawiane na sesji w tamtym roku.
Przewodniczący Rady  przeszedł  do głosowania przedmiotowej autopoprawki do projektu
uchwały. W wyniku głosowania przy 9 głosach „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się”
autopoprawka  do  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Cmentarzy
Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Żarów, została przyjęta. Głosowanie imienne
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31
Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego  projektu
uchwały?
Sekretarz  Gminy  Sylwia  Pawlik powiedziała,  że  w  uzasadnieniu  państwo  piszecie,  że
regulamin  wychodzi  naprzeciwko  licznym  wnioskom  mieszkańców,  związanych  z
dochówkiem,  chcących  uaktualnienia  dostosowania  do  realiów  życia.  Sytuacja  jest  w  tej
chwili taka, że państwo jako organ władzy publicznej oraz organ uchwałodawczy gminy i
kontrolny, podejmujecie uchwałę wiedząc, że rażąco narusza prawo, dlatego że taka jest wola
mieszkańców.  Ta  uchwała  w  sposób  rażący  narusza  prawo.  W  tej  uchwale  wchodzicie
państwo w kompetencję organu, jakim jest Burmistrz. W kompetencje, które jasno wynikają z
ustawy o samorządzie gminnym i o cmentarzach, które są przypisane wprost tymi ustawami
do  burmistrza.  Ponadto  regulujecie  państwo  kwestie,  które  są  uregulowane  w  innych
ustawach, takie jak kodeks wykroczeń, kodeks cywilny czy ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej,  czy o utrzymaniu porządku i  czystości  w gminach.  W § 3 robicie  państwo
modyfikację  zapisów ustawy  o  cmentarzach.  Zmiany  ustawy może  dokonać  tylko  organ,
który ją uchwala, czyli ustawodawca w trybie legislacyjnym. Nie może Rada Gminy zmieniać
zapisów  ustawy  obowiązującej.  Odnosząc  się  do  autopoprawek,  których  nie  widziała
wcześniej rzuciła tylko na nie okiem i wynika z tego, że osoba niepełnosprawna, głucha i
niedosłysząca nie wejdzie na cmentarz w Żarowie, jeżeli ma psa asystenta, osoba z psem
sygnalizującym, który wyczuwa ataki choroby epilepsji nie wejdzie na cmentarz w Żarowie.
Policja z psem też nie wejdzie. Tak z tego wynika. Ustawa o rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych nie zna pojęcia psa przewodnika, tylko psa asystującego, ponieważ różne
są stopnie niepełnosprawności i różne osoby potrzebują psa. Jest dziecko, które ma epilepsję i
też  ma  psa,  który  sygnalizuje  atak,  a  nie  jest  to  pies  przewodnik  w  rozumieniu  ustawy.
Również Policja też ma psa i nie jest to pies przewodnik dla policjanta, tylko jest to pies,
który pracuje w policji i jest to funkcjonariusz policji. Państwo podejmiecie tę uchwałę, bo
mieszkańcy mają swoje zdanie i  uważają,  że powinno być tak,  a  nie  inaczej.  To nie  jest
kwestia  dyskusji,  czy  powinno,  czy  nie  powinno.  Uaktualnienie  dostosowania  realiów do
życia, może się odbyć, ale w Sejmie, a nie na sali Rady Gminy. Nie wyobraża sobie sytuacji,
w której nadzór Wojewody taką uchwałę dopuści do obrotu prawnego, jeśli ktoś nas ogląda,



żeby miał świadomość, że najprawdopodobniej Wojewoda tą uchwałę uchyli w całości albo
jej 80% treści, bo to rażące naruszenie prawa nie budzi żadnych wątpliwości.
Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że wszędzie wkoło w gminach może być dochówek, a
tylko w Żarowie nie. Czyli tylko Żarów będzie łamał prawo?
Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik powiedziała, że ustawa nie przewiduje czegoś takiego, jak
duchówek.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury,  które  jest  aktem  wykonawczym  do
ustawy o cmentarzach wskazuje, jakie są rodzaje grobów i nie ma możliwości dochówku albo
nie ma w ogóle grobów trumnowo-urnowych. W ustawie jest jasny zapis, że grób nie może
być ponownie użyty przed upływem 20 lat, a państwo wpisujecie przecinek, ale dopuszcza się
dochowanie  urny,  więc  to  jest  modyfikacja  przepisu  ustawodawcy.  To  nie  jest  tak,  że
wszędzie można, a w gminie Żarów nie można. Nigdzie nie można. W pierwszym paragrafie
wpisujecie, że burmistrz sprawuje nadzór nad zarządzaniem cmentarzami. Burmistrz zarządza
cmentarzami i to wynika wprost z ustawy. On nie sprawuje nadzoru, on zarządza. Może nawet
tą  swoją  kompetencje  przekazać  na  inny  organ.  Państwo  wskazujecie,  że  np.  czynności
dotyczące  cmentarzy  wykonują  pracownicy  urzędu.  A  dlaczego?  Czy  państwo  macie
władztwo nad pracownikami urzędu, żeby pisać, co oni wykonują.
Radny Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  to  burmistrz  ma.  Burmistrz  sprawuje  władzę  nad
cmentarzami.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik zapytała,  jeżeli  burmistrz  będzie  chciał  przekazać  swoją
kompetencję na rzecz innego organu, to wtedy zadziała sprzecznie z uchwałą, która mówi o
tym, że pracownicy urzędu mają wykonywać te czynności. Niestety tak to wygląda.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że gdybyśmy się czepiali tego, tak jak pani Sekretarz
mówi, to prawo by się w ogóle nie stanowiło, bo jeżeli mamy prośbę mieszkańców, żeby tą
sprawę jakoś załatwić, to zrobiliśmy projekt, niech on idzie do Wojewody i niech Wojewoda
nam odpowie, że nie da rady. Wtedy będziemy mieszkańcom mówili w związku z tym, że pan
Wojewoda uchylił nam uchwałę rada nie ma możliwości prawnych, żeby wam pomóc w tym,
żeby był dochówek. Pani Sekretarz kto 50 lat temu myślał o urnach, a ustawa obowiązuje z
tamtego okresu.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że zgadza się z radnym. Uważa, że ustawa powinna
być zmieniona. Natomiast nie jest kompetencją Rady dokonywać tej zmiany. Takie zapisy nie
mogą wejść do obrotu prawnego, a jeżeli państwo chcecie ją podjąć, to proszę ją podjąć i
wtedy te przesłanki sobie spełnicie.

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  że  jest  członkiem  komisji,  popiera  ten  pomysł,  ten
projekt,  który  opracowaliśmy,  a  który  przygotowała  w  ostatecznej  wersji  Pani
Przewodnicząca,  a  radny Tadeusz wniósł poprawki.  Oprócz prawa istnieje  jeszcze litera  i
duch  prawa.  W tym  przypadku  dla  niego  ważniejszy  jest  duch  prawa,  bo  on  wychodzi
naprzeciwko interesom naszych  mieszkańców.  Jesteśmy od  tego,  żeby  czasami  inicjować
pewne działania, które niekoniecznie będą popularne. Pan Wojewoda niektóre z tych zapisów
albo całość uchyli. Pewnie nie zdecydujemy się na kolejne kroki, bo droga sądowa jest dla
rady zamknięta, Pan Burmistrz się na to nie zdecyduje, ale chodzi o to, żeby zainicjować
pewną dyskusję i  także pokazać anachronizm tej  ustawy z 1959 roku. Tam jest  mnóstwo
rzeczy, które ni jak się mają do migracji ludzi, do tego, że trzeba te zwłoki przewozić. To się



wszystko dzieje na zasadzie partyzanckiej, bo ustawa tego nie reguluje wprost. Ludzie cuda
robią,  żeby przewieść  zwłoki  z  Niemiec,  czy  Wielkiej  Brytanii.  Ustawodawca opracował
pewien  dokument,  który  ciągle  trafia  na  agendę  Sejmową.  Widział  w  zapowiedziach
sejmowych, że ma się pojawić w kolejnym czytaniu, w trzecim kwartale tego roku. Tylko, że
takie zapowiedzi to widzi kolejny raz. To jest rolowanie porządku prawnego do przodu i to go
inspiruje  do  tego,  żeby  mówić  nie.  Prawo prawem,  a  istnieje  coś  takiego  jak  obowiązek
nieposłuszeństwa  znane  także  w  prawie.  Jeżeli  prawo  jest  niesprawiedliwe  to  ja  mówię,
postuluję,  żeby  było  inaczej.  Może  to  będzie  przyczynek  do  tego,  aby  ktoś  na  górze,
przemyślał  rzecz,  że  ta  ustawa  powinna  ulec  zmianie,  nie  powinna  tkwić  w  zamrażarce
sejmowej, albo być rolowana kolejny rok.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że jeśli chodzi o ducha prawa i literę prawa, to muszą
one występować łącznie jak dusza i ciało. Jeżeli chcemy, żeby głos oddolny dotarł do Sejmu,
to powinniśmy pisać petycje do Sejmu, powinniśmy bombardować posłów, żeby dokonali
zmiany  ustawy.  Natomiast  organ  stanowiący,  mający  stać  na  straży  praworządności,
podejmuje uchwałę, która rażąco narusza prawo, bo się ono nie podoba. Mi też się nie podoba
ustawa o cmentarzach. Uważa, że jest archaiczna, że nie odpowiada absolutnie na obecną
sytuację, ale jest obowiązującym prawem. Jeżeli Wojewoda będzie oceniał tę uchwałę i ją
uchyli, to ją uchyli. Czy Sejm posiądzie wiedzę na temat, że takie uchwały są. Prokuratura
zwraca  się  do  wszystkich  gmin  o  przekazanie  uchwał  o  cmentarzach,  bo  bada  kwestię
zgodności  z  ustawą.  Chodzi  o  to,  że  ustawa  jest  aktem  obowiązującym.  My  jesteśmy
organami  władzy publicznej,  a  to,  że  jest  archaiczna,  że  nie  spełnia  żadnych standardów
obecnego świata, to się z tym zgadzam.

Przewodniczący Rady powiedział,  że od około roku trzy razy było zapytanie do rady od
Prokuratury, czy rada podjęła uchwałę w tym temacie.

Radna Zuzanna Urbanik powiedziała,  jeśli  Wojewoda uchyli  naszą uchwałę,  to komisja
zbierze się ponownie, żeby napisać petycję.

Przewodniczący Rady powiedział, że około pół roku temu, był taki pomysł, że tą petycję
trzeba zrobić, tym bardziej, że trwają prace nad tym projektem ustawy.

Radny Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  w  związku  z  tym,  że  są  pewne  nieścisłości,  ma
propozycję,  aby  przyjąć  tą  uchwałę,  niech  ona  idzie  do  Wojewody  i  niech  Wojewoda
stwierdzi, w których miejscach ona jest nieważna. Na tej podstawie możemy wysłać pismo do
Sejmu, że w związku z tym, że ustawa ma 70 lat zwracamy się o to, żeby tą ustawę poprawić
w Sejmie,  ale  musimy mieć bazę,  czyli  musimy mieć odpowiedź od Wojewody.  A jeżeli
Wojewoda przyjmie?

Radny Robert Kaśków powiedział, że w Małopolsce się tak zdarzyło.

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, dlatego Prokuratura bada zgodność z prawem.

Radny Robert Kaśków powiedział,  że jest zwolennikiem przestrzegania prawa, ale jeżeli
widzi, że organ, prowadzi świadomy proces zaniechania, albo nie podejmuje tematu, to wtedy
coś się odzywa takiego, co każe być nieposłusznym wobec państwa i prawa, które zawsze
szanuje i respektuje. W tym przypadku uważa, że państwo zostawiło nas na marginesie życia



społecznego, jak gdyby nie reaguje w sposób właściwy, bo 70 lat,  biorąc pod uwagę, jak
zmieniło się życie społeczne, te cmentarze wyglądają inaczej, są urny, ta migracja. Zmienił się
sposób życia, nawet zmieniła się religijność ludzi, a ustawa w ogóle nie ruszyła z miejsca, jak
gdyby  w  Polsce  od  70,  czy  80  lat  nic  się  nie  zmieniło.  Dołóżmy  swój  kamyczek  nie
konfrontacyjny,  tylko  postulatywny,  bo  to  naprawdę  nie  jest  vendetta  przeciwko
komukolwiek. Tylko takie pokazanie, że jest problem, że tu na dole radni, którzy słuchają
swoich mieszkańców chcieliby, żeby ktoś coś z tym zrobił.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik  zapytała  skąd  ten  rząd  i  ten  Sejm będzie  o  tym wiedział,  bo
Wojewoda nam przyśle rozstrzygnięcie nadzorcze, pan przewodniczący wepnie do teczki i tak
się to skończy. Takie apele, czy pisanie pism do posłów, czy wskazywanie sytuacji, jakie są
jest sensowniejsze, to jest naturalne, jeśli chodzi o oddolną inicjatywę radnych. Natomiast
jawne łamanie prawa, bo nam się ono nie podoba, czy to znaczy, że mamy je jawnie łamać? Z
pełną świadomością je łamiemy. Dla dobra sprawy.

Radny Robert Kaśków powiedział, że w ramach prawa Wojewoda ma możliwość uchylenia
pewnych  zapisów  albo  całości  uchwał.  Mamy  prawo  jako  gmina  iść  do  sądu
administracyjnego i możemy w ten sposób kolejne kroki podejmować, bo poruszamy się w
granicach prawa. My tu naprawdę nie idziemy jak kosynierzy pod Racławicami na armaty z
kosami,  tylko  wykorzystujemy  pewien  instrument  prawny,  choć  w  kontekście  pewnej
świadomości,  że  idziemy na przekór  prawu.  W kolejnym ruchu powinniśmy wystąpić do
lokalnych i nie tylko lokalnych parlamentarzystów, aby się spotkać. To byłaby okazja, żeby
zaprosić, podyskutować, zadać trudne pytania z tym związane.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że można podjąć też apel, jako oficjalne stanowisko
rady.

Przewodniczący Rady powiedział, dokładnie tak.

Radny Robert Kaśków stwierdził, że powinniśmy to zrobić. Mieszkańcy oczekują od nas
bardziej konkretnych działań, a bardziej konkretnym działaniem od apelu jest właśnie tego
typu uchwała,  która pokazuje  naszą  determinację.  Przypomniał,  że  daliśmy się  przekonać
Panu Burmistrzowi, że odkładamy rozmowy na temat tej uchwały na jakiś czas, żeby dać
szansę polskiemu parlamentowi. Minęło dużo czasu. Trzeba dać sygnał, że to już czas. Pan
Wojewoda ma również bardzo dobry kontakt z kancelarią Premiera, z prawnikami, bo to jest
kwestia prawna, to nie jest kwestia społeczna, to nie jest kwestia polityczna, tu polityka nie
ma nic do rzeczy w tym względzie, może w tym, że kwestia grobów nie leży w głównym
nurcie zainteresowania parlamentarzystów. To jest jedyny polityczny aspekt.

Przewodniczący Rady powiedział, że z wnioskiem o wycofanie tego projektu z porządku
obrad wystąpił radny Tadeusz Pudlik i to było w okolicach września, października, wtedy
była taka sytuacja, że wczesną wiosną odbędą się prace w parlamencie.

Radny Norbert Gałązka powiedział, że zgadza się z tym, że ta ustawa jest bardzo stara i
trzeba   podjąć  zmiany,  ale  również  słucha  głosu  rozsądku  pani  sekretarz,  gdzie  mówi  o
apelach.  Można  zebrać  inne  gminy,  które  mają  z  tym  problem.  Możemy  zainteresować
Wojewodę, ale dobrze skrojoną uchwałą. Są tego typu rzeczy, na które zwróciła pani sekretarz
uwagę, jest wstyd podpisywać się swoim głosem za tym, żeby w takim przypadku poszła. Nie



raz były mówione słowa na tej sali, że przecinek jest w nieodpowiednim miejscu, czy kropka,
a co dopiero jak są takie błędy, dlatego będę  przeciw w głosowaniu.

Radny  Waldemar  Ganczarek powiedział,  że  pani  Sekretarz  ma  rację,  bo  jeśli  nawet
Wojewoda otrzyma, to nie w gestii Wojewody jest, żeby to przedstawił do Sejmu jako projekt,
czy jako postulat. Prawie rok minął, trzeba zacząć od parlamentarzystów, żeby oni wywierali
presję  na  rząd,  pisząc  różnego  rodzaju  interpelacje  i  możemy  jako  radni  podpisać,  że
składamy prośbę o zmiany.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że ta uchwała powinna dzisiaj zostać przyjęta. Wysłana
do Wojewody. Pan Wojewoda nam odpowie na tą uchwałę. Służby pana Wojewody na pewno
pilnie się temu przyjrzą i wytkną nam, że w tym punkcie jest błąd, w tym paragrafie jest źle,
to jest niedobrze. Mając pismo od pana Wojewody, komisja zajmie się tymi uwagami i wtedy
zastanowimy się, ale musimy mieć bazę, a bazą jest to, czy ta nasza uchwała jest zgodna z
prawem.  Dostaniemy odpowiedź  w ciągu  30  dni  i  wtedy  możemy wysłać  np.  pismo  do
parlamentarzystów o spotkanie, bo będziemy wiedzieli na jaki temat z nimi rozmawiać, jakie
są błędy, gdzie ewentualnie  oni nam mogą pomóc, jeżeli  chodzi  o sprawy legislacyjne w
Sejmie. My od podstaw powinniśmy zacząć działać.

Radna  Joanna  Kaczorowska powiedziała,  że  też  jest  urzędnikiem  samorządowym,
doskonale rozumie stanowisko pani  Sekretarz,  Pana Burmistrza,  ale  uważa,  że to  nie  jest
najlepsza  droga,  którą  wybraliśmy,  ponieważ  pani  Sekretarz  nam  przedstawiła  jakie  są
możliwości  Wojewody,  ale  nasz  ład  prawny  w kraju  też  budzi  wiele  wątpliwości.  Nasza
uchwała, która nie tyle łamie prawo, co mówi wyraźnie, zajmijcie się prawem, spróbujcie
spojrzeć  na  sprawę  tak,  jak  mieszkańcy  tego  potrzebują.  Radna  powiedziała,  że  będzie
głosować za tą uchwałą, ponieważ uważa, że należy po tylu latach wprowadzić zmiany, które
wyjdą  na  przeciw  potrzebom  mieszkańców  i  uregulują  sprawę,  która  jest  ważna,  bo  w
pewnym momencie każdy z nas może spotkać się z taką sytuacją.

Radny Norbert Gałązka powiedział, że widzi błędy i nie wypada w takiej formie wysyłać tej
uchwały.

Przewodniczący Rady powiedział, że to wszystko było powiedziane, dlatego zaraz przejdzie
do głosowania, każdy z radnych ma wyrobioną opinię. Autopoprawka została wprowadzona
w głosowaniu.  Przewodniczący  zakończył  dyskusję  i  poprosił  komisję  skarg  wniosków i
petycji o wyrażenie opinii.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zuzanna Urbanik  powiedziała, że
komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W
wyniku głosowania przy 9 głosach „za”, 3 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” uchwała w
sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy
Żarów, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 32
Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Cmentarzy  Komunalnych
usytuowanych na terenie Gminy Żarów, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 33



Uchwała nr XLII/345/2022
Ad. VIII.  Przedstawienie Protokołu z  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w
Żarowie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Zatoń powiedziała, że zgodnie z statutem
gminy  Żarów  komisja  rewizyjna  kontroluje  działalność  burmistrza  oraz  kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z planem pracy komisji w dniach od 24 maja
do 27 maja 2022 roku komisja w składzie Barbara Zatoń przewodnicząca komisji Ewa Góźdź
członek komisji Zuzanna Urbanik członek komisji, dokonała kontroli w zakresie gospodarki
finansowej Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie. Osobą, która udzielała
informacji była pani Helena Słowik, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w
Żarowie oraz pani Mariola Zawisza Główny księgowy szkoły. Szkoła Podstawowa w Żarowie
jest jednostką organizacyjną gminy. Działa na podstawie statutu. Kontrolę przeprowadzono w
sposób wyrywkowy badając dokumenty księgowe za okres od 1 stycznia 2021 do dnia 31
grudnia 2021.  Wszystkie  dokumenty księgowe,  faktury,  wyciągi  bankowe raporty kasowe
oraz inne dowody księgowe są prowadzone chronologicznie. Każdy dokument jest opisany i
zadekretowany do wyciągów bankowych oraz raportów kasowych. Są podpisane wydruki z
programu.  Każdy  dowód  księgowy  został  zaakceptowany  przez  dyrektora  szkoły  oraz
głównego  księgowego,  oraz  został  zadekretowany.  Księgi  rachunkowe  prowadzone  są  na
bieżąco. Dokumenty są wystawione w sposób staranny czytelny i trwały. Komisja rewizyjna
zapoznała się z ogólną infrastrukturą szkoły, ze stanem budynków dydaktycznych w Żarowie
przy ulicy Piastowskiej 10, przy ul. 1 maja, ul. Ogrodowej oraz budynkiem fili w Mrowinach.
Ponadto  komisja  rewizyjna  zapoznała  się  z  danymi  dotyczącymi  zatrudnienia  oraz  ilości
dzieci uczęszczających do szkoły. Liczba dzieci uczęszczających do szkoły na stan 07.10. 21r.
od  kl.  I  do  VIII  -  747.  Liczba  uczniów  w  klasie  0  -  124.  Odnośnie  etatów.  Liczba
zatrudnionych  nauczycieli  -  99.  Liczba  pracowników  obsługi  -  21  etatów.  Liczba
pracowników administracji - 4 etaty. Liczba sekretarek - 2 etaty. To znaczy, że 1 sekretarka
jest  na  ul.  Piastowskiej,  a  druga  na  ul.  1  maja.  Kontrolującym zapewniono  odpowiednie
warunki  do  prawidłowego  wykonania  czynności  kontrolnej,  zapewniony  był  dostęp  do
odpowiednich dokumentów, które były niezbędne do przeprowadzenia kontroli. Kontrolujący
pozytywnie  oceniają  działalność jednostki  w zakresie  prowadzenia  gospodarki  finansowej
finansowej  w  Szkole  Podstawowej  imieniem  Jana  Brzechwy  w  Żarowie.  W  wyniku
przeprowadzonej kontroli w zakresie gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej imieniem
Jana  Brzechwy  w  Żarowie  za  2021  rok  nie  stwierdza  się  nieprawidłowości.  Komisja
rewizyjna  w wyniku głosowania  podjęła  uchwałę  komisji  rewizyjnej  w sprawie  przyjęcia
protokółu kontroli komisji rewizyjnej w zakresie gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej
imienia Jana Brzechwy w Żarowie za 2021 rok. Protokół sporządzono 27 maja 2022r.
Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 34
Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej za przedstawienie
protokołu oraz przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. IX. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie otrzymali radni w materiałach na sesję i
zapytał, czy są pytania do przedmiotowego sprawozdania? Sprawozdanie stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.



 Załącznik Nr 35
Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  jednym  z  projektów,  który  realizujemy  są
przejścia bezpieczne dla pieszych i poprosił o udzielenie informacji Zastępcy Burmistrza,
który prowadzi ten projekt bezpośrednio.
Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora powiedział,  że  w  Żarowie  pojawiły  się  nowe
doświetlone przejścia dla pieszych. Są one wynikiem uzyskania dofinansowania przez gminę
Żarów. W zeszłym roku Wojewoda ogłosił dwa nabory. W obu naborach wystartowaliśmy i
w obu uzyskaliśmy dofinansowanie, przez co udało nam się doświetlić 8 przejść dla pieszych
na  terenie  miasta  Żarowa.  W  ramach  tego  zadania  jest  wykonanie  doświetlenia,  jest
jaśniejsze  oświetlenie  skierowane  bezpośrednio  na  przejście  dla  pieszych.  Dodatkowo są
pomarańczowe światła ostrzegawcze, które sygnalizują, że pieszy do przejścia się zbliża i
kierowca z daleka już to widzi. Trzecią funkcją tego przejścia jest przejście biało czerwone,
czyli pasy są wymalowane na kolor biało-czerwony, zauważalny z daleka, grubą warstwą,
czyli  mniej  ścieralną.  Przejścia były wybrane w miejscach,  gdzie uczestniczy największa
ilość  osób,  to  jest  przejścia  przy  szkole,  przy  ulicy  1  maja,  w  centrum  miasta,  ciąg
komunikacyjny ze szkoły z zerówki do szkoły do klas 1-3, w kierunku wylotu na Świnicę.
Tam jest duży ruch, są dwa przystanki autobusowe, dlatego te przejścia zostały wybrane.
Chcielibyśmy  w  tym  roku  też  złożyć  takie  wnioski.  Czekamy  na  ogłoszenie  naborów.
Namawiamy  też  powiat  i  rozmawiamy  już  z  powiatem,  aby  nakłonić  ich  do  złożenia
wniosków na przejścia dla pieszych na drogach powiatowych znajdujących się w Żarowie.
Będziemy dalej prowadzili  rozmowy i będziemy namawiać powiat, aby ponowił złożenie
wniosku na przejście dla pieszych w kierunku Łażan przez rondo Orderu Uśmiechu. Powiat
uzyskał dofinansowanie, ogłaszał przetarg, ale żaden wykonawca nie stanął, a jak już stanął
to dał taką kwotę, że przewyższały środki, które powiat przeznaczył na to przejście. Dalej
będziemy ten projekt kontynuować na terenie miasta i na terenie wsi, gdzie są nasze drogi
gminne.
Pytań do przedmiotowego sprawozdania nie było, więc Przewodniczący Rady powiedział,
że sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów zostało przyjęte i przeszedł do następnego
punktu porządku obrad.
Ad. X.  Sprawy różne.
Przewodniczący  Rady poprosił  o  składanie  interpelacji.  Interpelacje  złożyli:  radna  Ewa
Góźdź, radna Maria Tomaszewska, radna Barbara Zatoń.

Radna  Maria  Tomaszewska  zgłosiła  interpelację  odnośnie  czyszczenia  studzienek  w
Łażanach.

Radna Barbara Zatoń złożyła dwie interpelacje, jedna dotyczy uporządkowania działek w
Mikoszowej.

Radna  Ewa  Góźdź  powiedziała,  że  za  budynkiem  Policji  w  Żarowie  od  strony  ulicy
Krasińskiego  jest  plac  całkowicie  przez  policję  niewykorzystany  i  niezagospodarowany.
Można byłoby w tym miejscu wstawić urządzenia do gimnastyki, stoliki do gry w warcaby,
czy plac zabaw dla dzieci oraz miejsca do wypoczynku dla mieszkańców miasta.

Więcej  interpelacji,  wniosków  i  zapytań  radnych  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady



przeszedł do spraw organizacyjnych:

- radni otrzymali zaproszenie na zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą się 25 czerwca w
Pożarzysku.
- 9 lipca 2022 roku odbędzie się turniej wsi w Wierzbnej.
-  w dniach 07-10 lipca odbędzie się wyjazd przedstawicieli  Urzędu w Żarowie do miasta
partnerskiego Ujfeherto na Węgrzech, na obchody Święta Wiśni.
-  Przewodniczący poprosił  radnych,  aby podali  informację,  kiedy wybierają  się  na urlop,
wtedy będzie łatwiej dostosować sesję do czasu, kiedy wszyscy będą na miejscu.
Po dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. XI. Przyjęcie protokołu Nr XLI/2022 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26
maja 2022r.
Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż protokół był udostępniony do wglądu 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  12 głosach „za”,  0  „przeciw”,  0  „wstrzymujących się”  Protokół  Nr
XLI/2022 z sesji  Rady Miejskiej  w Żarowie z  dnia 26 maja 2022r.  został  przyjęty przez
radnych Rady Miejskiej w Żarowie. (Wyszła z sali radna Joanna Kaczorowska). Głosowanie
imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 36

Ad. XI. Zakończenie obrad XLII 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  22  czerwca  2022  roku,
wypowiadając formułę: „Zamykam XLII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

…......................................                                    ….......................................……….
        Protokołowała:                                                    Przewodniczący obrad:


