
Protokół Nr XXXIX/2022

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 24 marca 2022 roku

Rozpoczęcie: godz. 14:00

Zakończenie: godz. 17:05

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

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

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

         Załącznik nr 1

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

stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

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

Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.

Przewodniczący Rady Roman Konieczny przed procedowaniem kolejnego punktu porządku obrad

powiedział, że nie sposób dziś nie mówić o tym, jak bardzo wspieramy myślami i czynami Ukrainę,

którą dotknęła niewyobrażalna tragedia. Pomoc dla naszych zaatakowanych przez Rosję i heroicznie

broniących się sąsiadów jest konieczna. W imię solidarności, zaangażowali się w nią również władze

gminy  Żarów,  radni  oraz  mieszkańcy,  organizacje,  stowarzyszenia,  szkoły,  zakłady,  sklepy,

przedsiębiorstwa  i  wiele  innych  instytucji  i  jednostek  organizacyjnych. Chciałbym  jeszcze  raz

wszystkim Państwu podziękować za otwartość serca i wsparcie dla naszych sąsiadów z Ukrainy. Do

naszej gminy Żarów przybyło ponad 400 osób narodowości ukraińskiej, które uciekły od wojny, a które

uzyskują  należytą  pomoc. Wszystkie  nasze  działania  są  oparte  na  wytycznych  Wojewody

Dolnośląskiego,  który  kieruje  całą  akcją  rozlokowania  uchodźców.  Sytuacja  na  Ukrainie  boleśnie

zaskoczyła  nas  wszystkich  i  do  tej  pory  nie  możemy w to  uwierzyć.  Mamy nadzieje,  że  trwająca

przemoc  dobiegnie  końca,  a  gwałtowny konflikt  się  skończy  i  zapanuje  pokój.  W związku z  tym

poprosił  wszystkich  obecnych  o  powstanie  i  uczczenie  minutą  ciszy  poległych  Ukraińców  w  tej

okrutnej wojnie.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

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

Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                                                                        Załącznik nr 2
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Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym punkcie?

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

przyjęty bez zmian i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1.  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i powiedział, że zgodnie z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi

na działalność burmistrza jest rada gminy. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej w

Żarowie niezwłocznie przekazał Komisji Skarg Wniosków i Petycji skargę do rozpatrzenia. Komisja

zajmowała się badaniem przedmiotowej skargi w dniach 25.02.2022r. i 07.03.2022r. Przewodniczący

poprosił Przewodniczącą KSWiP o zabranie głosu.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zuzanna Urbanik powiedziała, że wpłynęła

skarga  na  Burmistrza  Miasta  Żarów w sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego  gminy  Żarów  w  miejscowości  Wierzbna  i  odczytała  uzasadnienie  do  uchwały.

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że komisja uznała skargę za bezzasadną.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych chce zabrać głos.

Radny Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  w  uzasadnieniu  należy  zmienić  rok  obradowania  komisji,

należy napisać 2022 rok. Radny dopowiedział, ponieważ ta skarga dotyczyła pracowników Urzędu, to

ta skarga powinna być skierowana do pracodawcy, czyli burmistrza.

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że ta pani napisała pismo, w którym oskarżała pracowników

Urzędu Miejskiego o zaniedbania, natomiast skarga musi dotyczyć konkretnej osoby. Dlatego została

zawezwana,  aby określiła  na kogo konkretnie  składa skargę,  więc  po wezwaniu nadesłała  kolejne

pismo,  że  składa  skargę  na  burmistrza,  dlatego  zasadne  jest  aby  rozpatrywała  to  Komisja  Skarg,

Wniosków i Petycji.

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

dyskusję i zapytał, kto z radnych jest za tym, aby skarga na burmistrza została uznana za bezzasadną

oraz  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W wyniku  głosowania  przy  15

głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na

działalność Burmistrza Miasta Żarów została uznana za bezzasadną i przyjęta. Przewodniczący Rady

poprosił, aby w § 1  uchwały wpisać słowo „bezzasadna”. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Burmistrza  Miasta  Żarów,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 5

Uchwała nr XXXIX/304/2022

Pkt 2.  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok.  Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 23.03.22r. przez

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

Burmistrz  Leszek  Michalak omówił  zmiany  i  zawnioskował  o  wprowadzenie  autopoprawki  do

uzasadnienia projektu uchwały.

Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

Przewodniczący Rady  przeszedł do głosowania autopoprawki,  którą zgłosił  Burmistrz.  W wyniku

głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka została przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o umowy dotyczące utrzymania obiektów sportowych, czy to tylko

dotyczy KS Zjednoczeni, czy innych klubów też, bo oni też mają szatnię?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  w  tym  przypadku  jest  ewidentnym,  że  te  koszty

związane  z  utrzymaniem  budynku  są  to  koszty  właścicielskie  gminy.  Tymi  kosztami,  które  nie

mogliśmy ująć w konkursie podzieliliśmy się z KS Zjednoczeni.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  ile  KS  Zjednoczeni  otrzymali  wzrostu  dotacji  w  stosunku  do

ubiegłego roku?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przygotuje informację.

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W

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

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10
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Uchwała nr XXXIX/305/2022

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję powiedział,  że przedmiotowy projekt uchwały otrzymali

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji  wspólnej w dniu 23.03.22r. i

zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

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

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W

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

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

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

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Uchwała nr XXXIX/306/2022

Pkt 4. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Przedmiotowy projekt uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję powiedział,  że przedmiotowy projekt uchwały otrzymali

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji  wspólnej w dniu 23.03.22r. i

zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  na  komisji  wspólnej  radni  razem  z  burmistrzem

wypracowali  wniosek,  że na nagrody dla  policjantów zostanie  przeznaczonych 2.500 zł,  natomiast

drugie 2.500 zł  w ramach Funduszu Wsparcia Policji  zaproponowane zostały do wykorzystania na

dodatkowe patrole w miejscach i terminach uzgodnionych z Panią Komendant na wspólnym spotkaniu

z komisja bezpieczeństwa. Burmistrz zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki, która polega na

zastąpieniu w § 1 i § 2 kwoty 5000 zł kwotą „2500 zł”.

Przewodniczący Rady  przeszedł do głosowania autopoprawki,  którą zgłosił  Burmistrz.  W wyniku

głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka została przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że  komisja  bezpieczeństwa spotykała się  z  Policją  w sprawie
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znaków drogowych i do tej pory nic się z tym tematem nie dzieje. Radny powiedział, że mieszkańcy z

ul. Krasińskiego skarżą się, że przejazd przez tą ulicę jest trudny, gdy jadą twa Tiry,  bo ulica jest

wąska, można by tam było zrobić ulicę jednokierunkową, albo zrobić przejazd przez dawną Organikę i

odciążyłoby tą ulicę. Radny złożył prośbę, aby dodatkowo założyć kamerę przy rondzie w centrum

miasta, koło dawnego ŻOK-u, od strony stacji i od strony ul. Krasińskiego.

Przewodniczący Rady powiedział, aby w tym temacie wypowiedział się Przewodniczący komisji ds.

bezpieczeństwa pan Mieczysław Myrta, ponieważ było już wiele spotkań komisji  z Policją i w tej

sprawie już są pewne rzeczy ustalone.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Bezpieczeństwa,  Zdrowia  i  Porządku  Publicznego  Mieczysław

Myrta powiedział, że odbyły się  spotkania komisji z przedstawicielami Policji, z mieszkańcami ul.

Hutniczej, z przedstawicielami PCO w Żarowie, przedstawicielem Przychodni, przedstawiciel z Domu

Opieki Społecznej i były ustalenia, o które dopytał Burmistrza.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że taka odpowiedź zostanie przygotowana, na jakim jest

to etapie, jeśli chodzi o zalecenia komisji i uzgodnienia, jakie miały miejsce.

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisje.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Bezpieczeństwa,  Zdrowia  i  Porządku  Publicznego  Mieczysław

Myrta powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W

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

przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, została przyjęta. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Przedmiotowa uchwała w sprawie  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Uchwała nr XXXIX/307/2022

Pkt 5. udzielenia dotacji celowej Miejsko – Gminnej Spółce Wodnej w Żarowie. Przedmiotowy projekt

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

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

omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 23.03.2022r.

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział, że Spółka Wodna wspierana jest na mocy uchwały kwotą

20.000 zł, ze strony gminy. Jeśli chodzi o pozostałe dotacje, to wystąpiliśmy ze Spółką do Marszałka
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Województwa Dolnośląskiego o kwotę 30.000 zł,  oraz Spółka wystąpiła do Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego o kwotę 67.000 zł.

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

Pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisje.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała

w sprawie udzielenia dotacji celowej Miejsko – Gminnej Spółce Wodnej w Żarowie, została przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Przedmiotowa uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Miejsko – Gminnej Spółce Wodnej w

Żarowie, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Uchwała nr XXXIX/308/2021

Pkt  6. przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących

się na terenie gminy Żarów.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji  wspólnej w dniu 23.03.22r. i

zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Burmistrz  Leszek  Michalak  poinformował,  że  w  tym  roku  złożonych  zostało  5  wniosków

dotyczących wsparcia remontów w obiektach zabytkowych. Dzisiaj procedujemy pierwsze 3 wnioski.

Jeśli chodzi o możliwości przyznania kwoty na pozostałe dwa wnioski są one w pełni w budżecie

przewidziane. Te dwa wnioski są w trakcie procedowania. Dotacja jest opiniowana przez komisję, w

skład której wchodzi przedstawiciel Konserwatora Zabytków i w ten sposób gwarantujemy zgodność

przyznania dotacji z obowiązującym prawem.

Radna Joanna Kaczorowska powiedziała, że w tym roku kościół w Imbramowicach ma 500 lecie i to

jest dodatkowy zastrzyk pieniędzy dla kościoła.

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

opinie komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Sportu  i  Kultury  Norbert  Gałązka  powiedział,  że  komisja
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zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała

w sprawie przyznania dotacji  na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących

się na terenie gminy Żarów, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 22

Przedmiotowa uchwała w sprawie przyznania dotacji  na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji

zabytków znajdujących się na terenie gminy Żarów, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

Uchwała nr XXXIX/309/2022

Pkt 7.  zmiany uchwały nr  XXI/145/2020 z  dnia 19 marca 2020r.  w sprawie  wyrażenia  zgody na

wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  środków  stanowiących  fundusz  sołecki.  Przedmiotowy  projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 23.03.22r. przez

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

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że celem tej uchwały jest wsparcie realizacji zadań gminy w

poszczególnych  wsiach  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  udziału  mieszkańców  decydowaniu  o

wyborze  zadań,  taka  jest  wspólna  idea.   Burmistrz   zawnioskował  o  wprowadzenie  autopoprawki

uzgodnionej na komisjach, polegającej na wykreśleniu w § 1 w miejsce przecinka wpisać kropkę i

wykreślić słowa „ które będą samodzielnie wykonywane przez mieszkańców sołectwa”.

Przewodniczący Rady  przeszedł do głosowania autopoprawki,  którą zgłosił  Burmistrz.  W wyniku

głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka została przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że fundusz sołecki nie jest obowiązkowy, to zależy od decyzji

Rady.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  tak,  jest  uzależniony  od  decyzji  Rady  zgodnie  z

obowiązującą ustawą Rada raz podejmuje decyzję i funkcjonuje w kształcie zgodnym z uchwałą rady,

dopóki rada tego nie odwoła, bądź nie zmieni.  Dzisiaj procedujemy zmiany.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  jeżeli  co  rok,  czy  co  dwa  lata  podnosimy  procenty,  aby

zmobilizować  mieszkańców  wsi,  aby  dbali  o  swoje  wsie,  i  to  nie  wychodzi,  bo  nie  przychodzą
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mieszkańcy na zebranie, to znaczy, że ich to nie interesuje. Radny dopowiedział, aby zrobić odwrotnie

i zabrać im fundusz sołecki.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że te dodatkowe 10% funkcjonowało do roku ubiegłego w

naszej uchwale i  podjęliśmy decyzję o braku automatyzmu na cele społeczne.  To nie są pieniądze

dawane wiosce, a są to pieniądze na zadania własne gminy, na terenie danego sołectwa. To są wspólne

zadania radnych i burmistrza i motywujemy mieszkańców do uczestnictwa w tym mieszkańców.

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora dopowiedział, że w zeszłym roku z prac społecznych tylko 3

wioski skorzystały i zasadnym było zrezygnowanie z tej opcji, że z automatu wioski dostawały 10%

funduszu sołeckiego. Teraz jest to na wniosek, jak któraś wioska chce organizować, to takie działania

są robione.

Radna Zuzanna Urbanik powiedziała, że fundusz sołecki jest bardzo ważną formą dla mieszkańców

sołectwa, ponieważ jest  przeznaczany na inwestycje,  wykonanie dróg, czy chodników, oświetlenie.

Oprócz tego mamy wpływ na imprezy i ważnym też jest to, że te pieniądze z paragrafu na paragraf

możemy przesuwać na inne potrzeby. Radna ubolewa nad tym, że jest mała aktywność mieszkańców

na zebraniach wiejskich i dobrze by było, aby mieszkańcy mocniej się zainteresowali tym, co dzieje się

na sołectwach.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  nie  jest  przeciwko  funduszowi,  jest  za  aktywnością

mieszkańców wiosek, aby coś robili i może motywujmy tych, co robią robotę na wioskach.

Radna Joanna Kaczorowska powiedziała,  że może frekwencje nie są za duże na zebraniach,  ale

zawsze  jest  grupa  ludzi,  która  włącza  się  bardzo  mocno  i  aktywnie  w  działania  sołectwa.  W

Imbramowicach z funduszu sołeckiego wspieramy szkołę i straż pożarną. Nie zgodzimy się z sugestią

radnego, że środki z funduszu są do zabrania i nie pozwolimy zabrać sobie tych środków. Fundusz

sołecki jest przeznaczany na bardzo ważne rzeczy, gdyby nie fundusz sołecki, to nie byłoby chodników

w ilości jakiej teraz są, nie byłoby placów zabaw, siłowni zewnętrznych i inne. To są pieniądze, o które

mieszkańcy mogą w części zadecydować i to jest bardzo dobra inicjatywa, że mieszkańcy mogą się

włączyć w taką formę współpracy z gminą.

Przewodniczący Rady powiedział,  że te pieniądze, które są na wsie przeznaczane, są od kilku lat

rzetelnie wydatkowane na inwestycje.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  zlikwidowanie  funduszu  sołeckiego,  to  jest

uszczuplenie pieniędzy na nasze wsie.

Radny Mieczysław Myrta powiedział, żeby wrócić pamięcią jeszcze10 lat temu, jak wyglądały nasze

wioski, a jak teraz wyglądają. To mieszkańcy wiedzą, co jest ważne, a co jest mniej ważne. Jest grupa

ludzi na wioskach, którzy aktywnie uczestniczą i włączają się.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że jeżeli  szukamy bodźca dla mieszkańców, żeby oni czynnie

uczestniczyli w zebraniach to trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Radny zapytał, które to trzy wioski

otrzymały te dodatkowe 10%?
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Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że przygotujemy odpowiedź.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał jak jest fundusz przekazywany?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  precyzuje  to  bardzo  dokładnie  ustawa.  Im wioska

większa,  tym  proporcjonalnie  mniej  otrzymuje  na  mieszkańca,  im  mniejsza  tym  proporcjonalnie

więcej. Jest to zależne od wielkości wsi i zadania są zgłaszane przez mieszkańców. Rolą radnego i

burmistrza jest to, aby ludzi aktywizować, zachęcać do wspólnego uczestniczenia w tym, co się dzieje

w danej miejscowości.

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

dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W

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

zmiany  uchwały  nr  XXI/145/2020  z  dnia  19  marca  2020r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, została przyjęta. Głosowanie

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/145/2020 z dnia 19 marca 2020r. w sprawie

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Uchwała nr XXXIX/310/2022

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

Przeciwdziałania  Narkomanii  w Gminie Żarów na lata  2022-2025. Przedmiotowy projekt  uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady w dniu 23.03.2022r. przez

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

uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak przypomniał, że ten projekt w częściach jest już przyjęty, przy czym

zmieniła  się  ustawa,  która  określa  konieczność  przyjęcia  wspólnego  projektu  w  miejsce  dwóch

dotychczasowo  przyjętych  programów,  z  dopisaniem  uzależnień  behawioralnych,  społecznych

indywidualnych.
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Radny Waldemar Ganczarek zapytał, kto jest w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów

alkoholowych?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że są tam różni przedstawiciele, z którymi współpracuje i

oddał głos wiceprzewodniczącej Iwonie Nieradce, która jest w składzie tej komisji.

Radna Iwona Nieradka powiedziała, że jest 5 przedstawicieli z różnych instytucji, z Ośrodka Pomocy

Społecznej, ze szkół, z Policji.

Radny  Tadeusz  Pudlik zaproponował,  aby  spotkała  się  komisja  budżetu,  bądź  komisja

bezpieczeństwa  nt.  Sprzedaży  alkoholu  na  CPN,  bo  w  tej  chwili  nie  wiemy,  czy  wolno  tam

sprzedawać, czy nie.

Przewodniczący Rady powiedział, że dzisiaj przekaże tą sprawę do komisji, aby się tym zajęła.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zapis: „szkodliwe używanie alkoholu oraz narkotyków powoduje

szkody  zdrowotne  i  społeczne,  powodują  także  wysokie  koszty  ekonomiczne  ponoszone  przez

państwo”,  tu  działa  zasada  proporcjonalności,  im  więcej  pijemy,  tym  więcej  ma  państwo.  Jeżeli

szkodliwość alkoholu jest duża i Państwo na tym korzysta, to wprowadźmy prohibicję.

Przewodniczący Rady powiedział, że to jest temat dla komisji, która zajmie się tymi sprawami.

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

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  

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

przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz

Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie  Żarów  na  lata  2022-2025,  została  przyjęta.  Głosowanie

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 29

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii  w Gminie Żarów na lata 2022-2025,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30

Uchwała nr XXXIX/311/2022

Pkt  9. przyjęcia  „Programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2022 roku”. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 23.03.22r. przez

burmistrza i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały.
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Burmistrz  Leszek  Michalak omówił  przedmiotowy  projekt  uchwały  i  powiedział,  że  posiadamy

komplet  opinii  niezbędny  do  procedowania  projektu  uchwały,  jak  również  wszystkie  wymienione

osoby i instytucje wspierające wyraziły zgody, jako uczestniczących w realizacji naszego programu.

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

komisje.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Bezpieczeństwa,  Zdrowia  i  Porządku  Publicznego  Mieczysław

Myrta powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt  na  terenie  Gminy  Żarów  w  2022  roku”,  została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 32

Przedmiotowa uchwała  w sprawie przyjęcia  „Programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy Żarów w 2022 roku”, stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 33

Uchwała nr XXXIX/312/2022

Pkt 10. przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy Żarów dla zadania pn.

„Ograniczenie  niskiej  emisji  na  obszarze  Gminy  Żarów”. Przedmiotowy projekt  uchwały  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 34

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 23.03.22r. przez

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

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  aby  Zastępca  Burmistrza  w  skrócie  przedstawił,  czym

zajmują się poszczególne programy.  

Z-ca  Burmistrza  Przemysław  Sikora dopowiedział,  że  ten  program  gminny,  który  jest  dzisiaj

procedowany na sesji dotyczy budynków wielorodzinnych i mieszkań. Różni się od poprzedniej wersji

tego programu tym, że dostosowaliśmy go do uchwały antysmogowej obowiązującej w województwie

dolnośląskim, czyli  nie będziemy wymieniać ogrzewania na piece węglowe, będzie można używać

tylko kotłów gazowych, elektrycznych albo kotłów na pelet. Koszty kwalifikowane będą od stycznia

2021 roku i pula środków do wykorzystania to do 52.000 zł.  Oprócz tego funkcjonuje także punkt

konsultacyjny „Czyste powietrze”, program Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ten program jest przeznaczony dla domków jednorodzinnych, a kwota dofinansowania jest od 30-90%,

w zależności od majętności beneficjenta i tu można montować np. pompy ciepła, kotły gazowe, kotły
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na pelet, ogrzewanie elektryczne. Obecnie jesteśmy w trakcie kończenia programu wspólnie z innymi

gminami,  a  pieniądze  pochodzą  z  Aglomeracji  Wałbrzyskiej.  Z  naszej  gminy  skorzysta  z  tego

programu 56 gospodarstw, obecnie są podpisywane umowy.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o wymianę pieca dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność

gospodarczą.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  nasz  program  jest  uzupełnieniem  do  programu

Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.  Jest  to  wyjście  naprzeciwko

mieszkańcom, którzy nie są objęci jeszcze przez kolejny rok programem Narodowego Funduszu. Jeśli

chodzi o przedsiębiorców to powinni oni skorzystać i szukać możliwości w ramach dotacji, które są dla

przedsiębiorców, jest to zupełnie inna droga, niż dla mieszkańców.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zapis w § 7 projektu uchwały, aby zapisać ograniczenie, a nie brak.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zapis jest dobry, ponieważ w momencie wykorzystania

jest brak środków.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zapis w § 9 pkt 3, aby wydłużyć termin do 14 dni na uzupełnienie

braku we wniosku.

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora dopowiedział,  że termin jest  od dnia otrzymania wezwania.

Termin 7 dni jest też po to, aby skrócić czas rozpatrywania wniosku.

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

opinie komisje.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

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

sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy Żarów dla zadania pn.

„Ograniczenie  niskiej  emisji  na  obszarze  Gminy  Żarów”,  została  przyjęta.  Głosowanie  imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 35

Przedmiotowa uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy

Żarów dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów”, stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 36

Uchwała nr XXXIX/313/2022

Pkt 11. zmiany Uchwały nr XXVIII/214/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 marca 2021 r. w

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt
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uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 37

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 23.03.22r. przez

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

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział, że jesteśmy przed

przygotowaniem przetargu na obsługę zbiórki naszych nieczystości i odpadów, żeby móc przygotować

przetarg musimy mieć tę informację od państwa w postaci podjęcia uchwały Rady, w którą stronę

idziemy. Proponujemy, abyśmy wprowadzili system workowy oraz system indywidualnej segregacji

odpadów  komunalnych.  Ostatni  rok  pokazuje,  że  za  surowce  wtórne  płacimy  i  tego  nie  było  w

poprzednich latach. Obserwujemy również podrzucanie pod nasze gniazda najróżniejszych dziwnych

rzeczy oraz dopełnianie naszych gniazd surowcami wtórnymi przez osoby do tego nieuprawnione, a

koszty ponosimy wtedy wspólnie jako mieszkańcy. Rozwiązanie jest przedłożone w dwóch kolejnych

uchwałach, związane z ogłoszeniem przetargu na obsługę odpadów, w tym odpadów podlegających

segregacji indywidualnej, czyli  poprzez kontenery w budynkach jednorodzinnych i to są kontenery

minimum 120 litrów, oraz system workowy w zabudowie jednorodzinnej. Również wydłużamy okres

pracy przeznaczony dla naszego PSZOKu. Jesteśmy w trakcie prac przygotowawczych ulokowania

PSZOKu w sąsiedztwie specjalnej strefy ekonomicznej, z jednoczesnym prowadzeniem przez gminę, a

potem w imieniu gminy przez firmę, która zostanie wyłoniona, jest to nowe otwarcie dla wszystkich

chętnych.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, jaki jest koszt takiego pojemnika minimum 120 l?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wszystkie pojemniki, z których korzystamy w tym te

tradycyjne 120 l ma obowiązek przedstawić firma, która będzie prowadziła obsługę naszego systemu.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, jeżeli komuś jest potrzebny mniejszy pojemnik np. 60 l, to płaci za ten

120 l?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że te indywidualne wielkości i cena związana z obsługą

jest  poza  systemem  zbiórki  dla  mieszkańców,  mieszkaniec  uiszcza  opłatę  i  nie  ponosi  żadnych

dodatkowych kosztów, uzależnionych od wielkości pojemników.

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

opinie komisję.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

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

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/214/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 marca 2021 r. w

sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Żarów,  została  przyjęta.
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Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 38

Przedmiotowa uchwała w sprawie  zmiany Uchwały nr XXVIII/214/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 39

Uchwała nr XXXIX/314/2022

Pkt  12. szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną

przez właścicieli  nieruchomości  opłatę  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Przedmiotowy

projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 40

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 23.03.22r. przez

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

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że ta uchwała wyłącza drobnych przedsiębiorców, bo to jest tylko

dla zamieszkałych. Radny zapytał,  ile wynosi opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi i

odczytał uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. Radny dopowiedział, że tutaj nie ma tej

opłaty podanej, ile ona wynosi.

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  że  Rada podejmuje szereg uchwał w zakresie  obsługi

odpadów komunalnych i to Rada Miejska określa kwoty, które ponosi mieszkaniec, natomiast zapis o

którym mówi radny tzw. przewidywanych, dzisiaj podanie takiej opłaty jest zupełnie niemożliwe, bo

jesteśmy przed przetargiem,  wprowadzamy zapisy,  które  mają  spowodować ułatwienie  i  obniżenie

kosztów systemu, ale wiemy o tym co się dzieje na rynku paliw i nie można zagwarantować, że ten

ruch  spowoduje  obniżenie.  Podejmując  te  uchwały  radni  otwierają  możliwość  zorganizowania

przetargu,  który  ma  pełną  szansę  wprowadzić  tańszy  system,  czyli  eliminujący  podrzucanie  nam

śmieci, dowożeniem do punktów selektywnej zbiórki surowców wtórnych przez różne podmioty oraz

obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem tych punktów.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o odbiór styropianu?

Z-ca Burmistrz Przemysław Sikora odpowiedział, że nie wywozimy styropianu do PSZOKu, tylko

trzeba firmie zlecić, aby wywiozła. Trzeba go utylizować w konkretny sposób, jak azbest, czy papę.

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że jeżeli chodzi o gabaryty, to należy poinformować w

Urzędzie i wtedy będą wywiezione.

Radna Joanna Kaczorowska powiedziała,  aby zapisać z wyłączeniem styropianu,  azbestu i  papy,

byłoby to zasadne.

Z-ca Burmistrz  Przemysław Sikora odpowiedział,  że  nie  ma takiej  potrzeby,  bo  trzeba  by  było
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wszystko  wpisać  Jak  taka  sytuacja  się  zdarzy,  to  pracownik  PSZOK  poinformuje  mieszkańca  i

poinstruuje, co w takiej sytuacji może z takim odpadem zrobić.

Radna Joanna Kaczorowska powiedziała, że zapisujemy różne rzeczy i uważa, że to też można by

było zapisać, jeżeli chodzi o azbest, styropian i papę.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy z garaży też będą odpady zabierane?

Z-ca Burmistrz Przemysław Sikora odpowiedział, że wtedy trzeba wziąć z garażu zawieść pod dom i

wtedy będą odpady zabierane.

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

opinie komisję.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

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

w  sprawie szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną

przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 41

Przedmiotowa uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w

zamian  za  uiszczoną  przez  właścicieli  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 42

Uchwała nr XXXIX/315/2022

Pkt 13. zmiany Uchwały nr XXXVIII/300/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie  wyboru metody

ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  określenia  stawki  opłaty

podwyższonej. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 43

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 23.03.22r. przez

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

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  że  w  trybie  kontroli  Regionalna  Izba  Obrachunkowa

zwróciła uwagę na to, że pomimo że nie ma na naszym terenie domków letniskowych, to powinniśmy

zwaloryzować odpowiednio kwoty, czego nie uczyniliśmy wcześniej, gdyż nie mamy takich domków

letniskowych.
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Radny Tadeusz Pudlik zapytał, jak ta kwota jest wyliczona w projekcie uchwały? Radny odczytał

uzasadnienie do projektu uchwały i przedstawił definicję dochodu rozporządzalnego.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jeśli  pan  radny  jest  zainteresowany,  to  pracownik

przedstawi, jak wyliczył.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy domek kempingowy jest domkiem letniskowym?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przygotuje informację w tym zakresie.

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

dyskusję i zapytał o opinie komisje.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W  wyniku

głosowania przy 14 głosach „za”, 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie zmiany

Uchwały nr XXXVIII/300/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty

za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  określenia  stawki  opłaty  podwyższonej,  została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 44

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/300/2022 z dnia 27 stycznia 2022r. w

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia

stawki opłaty podwyższonej, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 45

Uchwała nr XXXIX/316/2022

Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do procedowania kolejnego punktu porządku obrad.

Pkt  14. wyznaczenia  miejsc  do  prowadzenia  handlu  w  piątki  i  w  soboty  przez  rolników  i  ich

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 46

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 23.03.22r. przez

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

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział, jakie były dochody

na targowisku w latach 2019, 2020 i 2021.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  aby  oddzielić  sektor  dla  rolników,  którzy  sprzedają  swoje

produkty i dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą.
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Radny  Mieczysław  Myrta powiedział,  że  targowisko  bardzo  dobrze  funkcjonuje  już  jakiś  czas.

Bardzo  dobrze  znamy tych rolników i  nie  tylko.  Dostosujemy się  do  tych  reguł,  które  nam rząd

wprowadził.

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

dyskusję i zapytał o opinie Komisje.

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

pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Bezpieczeństwa,  Zdrowia  i  Porządku  Publicznego  Mieczysław

Myrta powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

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

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

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 47

Przedmiotowa uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty

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

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 48

Uchwała nr XXXIX/317/2022

Pkt  15. zasad  prowadzenia  handlu  w  piątki  i  w  soboty  przez  rolników  i  ich  domowników  na

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

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 49

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 23.03.22r. przez

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

Burmistrz  Leszek  Michalak zawnioskował  o  wprowadzenie  autopoprawki,  wypracowanej  na

wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady, która polega na dodaniu w załączniku do uchwały w

§ 8 po słowach administratora Targowiska, po przecinku słów: „którym jest Gmina Żarów.”.

Przewodniczący Rady  przeszedł do głosowania autopoprawki,  którą zgłosił  Burmistrz.  W wyniku

głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka została przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 50

Radny Tadeusz  Pudlik złożył  wniosek formalny,  aby  w załączniku  w tytule  zmienić  Regulamin

zamiast „miejsc”, wstawić „zasad” i lub wykreślić słowo „miejsc”, tak samo w § 1 uchwały.

17



Sekretarz  Sylwia  Pawlik powiedziała,  że  zasadnym byłoby  wykreślenie  słowa  „miejsc”  i  resztę

zostawić w § 1 uchwały i tytule załącznika.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  wniosku  formalnego  zgłoszonego  przez  radnego

Tadeusza Pudlika. W wyniku głosowania przy 12 głosach „za”, 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

wniosek  formalny,  o  wykreślenie  słowa  „miejsc”  został  przyjęty.  Głosowanie  imienne  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 51

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

dyskusję i zapytał o opinie komisje.

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

pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Bezpieczeństwa,  Zdrowia  i  Porządku  Publicznego  Mieczysław

Myrta powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W  wyniku

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

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

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

protokołu.

Załącznik nr 52

Przedmiotowa uchwała w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich

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

protokołu.

Załącznik nr 53

Uchwała nr XXXIX/318/2022

Pkt 16. zmiany uchwały  nr  VII/56/2015 Rady Miejskiej  w Żarowie z  dnia  16 kwietnia  2015r.  w

sprawie zasad korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie. Przedmiotowy projekt

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 54

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 23.03.22r. przez

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

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  w  tym  momencie  mamy  dwa  regulaminy,  jeden  dotyczy

sprzedaży dla rolników w piątek i w sobotę nie tylko dla rolników, natomiast jest też czynny w środę i

w soboty od godz. 5:00 do 15:00.

Z-ca Burmistrza Przemysław Sikora odpowiedział, że § 3 cały otrzymuje brzmienie, więc tamten
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stary zapis przestaje istnieć i zostaje tylko sobota od godz. 6:00 do 15:00.

Burmistrz  Leszek  Michalak  powiedział,  aby  zwrócić  uwagę  na  zapis  w  pkt  2,  czyli  wszystkie

imprezy, które są na Targowisku wprowadzamy uchwałą Rady, umożliwiając działalność  w różnych

wyjątkowych sytuacjach.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o uzasadnienie do projektu uchwały, bo w związku z wejściem w życie

ustawy robimy zmiany.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że koncentrujemy się na zasadach ogólnodostępnych.

Sekretarz Sylwia Pawlik dodała, że dotyczy to § 1 ust. 2, że Burmistrz może zmienić daty i godziny

otwarcia Targowiska.

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

dyskusję i zapytał o opinie komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Bezpieczeństwa,  Zdrowia  i  Porządku  Publicznego  Mieczysław

Myrta powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W  wyniku

głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” uchwała w sprawie zmiany

uchwały  nr  VII/56/2015  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  16  kwietnia  2015r.  w  sprawie  zasad

korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie, została przyjęta. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 55

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia

16 kwietnia 2015r. w sprawie zasad korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 56

Uchwała nr XXXIX/319/2022

Pkt 17. zmiany uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej  w Żarowie z  dnia 19 listopada 2015r.,

zmienionej uchwałą nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie

wprowadzenia  dziennych  stawek  opłaty  targowej  na  terenie  gminy  Żarów. Przedmiotowy projekt

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 57

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 23.03.22r. przez

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

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i zawnioskował o wprowadzenie

autopoprawki, dotyczącej wypracowanych stawek na posiedzeniu komisji wspólnej.
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Autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  Załącznik nr 58

Radny Tadeusz Pudlik zaproponował, aby § 1 otrzymał brzmienie: „Wprowadza się dzienne stawki

opłaty targowej na terenie Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” i będzie wiadomo, że te ceny dotyczą

tego bazaru w Żarowie.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, aby wprowadzić autopoprawkę dotyczącą cen zarówno na

terenie  Targowiska,  jak  i  w  miejscach  wskazanych  indywidualnie  handlowcom,  jak  i  na  terenach

wiejskich, ze wskazaniem miejsc handlowcom.

Przewodniczący Rady  powiedział, że przed chwilą Pan Burmistrz wprowadził autopoprawkę, którą

należy przegłosować.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o stawkę opłaty targowej, na jakiej podstawie jest ona ustalona oraz

czy powinien być nałożony na sprzedaż podatek VAT?

Skarbnik Renata Dawlewicz odpowiedziała, że opłata nie podlega podatkowi VAT.

Przewodniczący Rady  przeszedł do głosowania autopoprawki,  którą zgłosił  Burmistrz.  W wyniku

głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” autopoprawka została przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 59

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

dyskusję i zapytał o opinie komisje.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W  wyniku

głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” uchwała w sprawie zmiany

uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2015r., zmienionej uchwałą

nr  XVII/147/2016 Rady Miejskiej  w Żarowie z  dnia 28 stycznia 2016r.  w sprawie wprowadzenia

dziennych  stawek  opłaty  targowej  na  terenie  gminy  Żarów,  została  przyjęta.  Głosowanie  imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 60

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia

19 listopada  2015r.,  zmienionej  uchwałą  nr  XVII/147/2016  Rady  Miejskiej  w Żarowie  z  dnia  28

stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 61

Uchwała nr XXXIX/320/2022

Pkt 18. przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego. Przedmiotowy projekt uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 62
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i powiedział, że przedmiotowy projekt uchwały otrzymali

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji wspólnej w dniu 23.03.22r. przez

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

Burmistrz  Leszek Michalak omówił  przedmiotowy projekt  uchwały  i  powiedział  jakie  są  kwoty

przeznaczone na realizację tej inwestycji.

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

zapytał o opinie komisje.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W  wyniku

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

przez  Gminę  Żarów  zadań  Powiatu  Świdnickiego,  została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 63

Przedmiotowa uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego, stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 64

Uchwała nr XXXIX/321/2022

Ad. IV. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady  powiedział,  że zgodnie ze Statutem Gminy Komisja Rewizyjna przedkłada

Radzie Sprawozdanie z pracy komisji do dnia 31 marca za rok poprzedni i poprosił Przewodniczącą

Komisji Rewizyjnej Barbarę Zatoń o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej w Żarowie za 2021 rok.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Barbara  Zatoń  przedstawiła  Sprawozdanie  z  działalności

Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  Załącznik nr 65

Przewodniczący  Rady  podziękował  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej  za  przedstawienie

sprawozdania i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj. do sprawozdania z

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

      Załącznik nr 66

Burmistrz  Leszek  Michalak  w  uzupełnieniu  informacji  do  sprawozdania powiedział  o  sytuacji

związanej  z  uchodźcami  z  Ukrainy  na  terenie  naszej  gminy.  Do  końca  wczorajszego  dnia

zarejestrowało się na terenie naszej gminy 460 uchodźców, może być ich więcej tylko dopiero będą się

rejestrować. Osobom tym nadawany jest Pesel, do jego nadania zgłosiło się 258 osób i już nadaliśmy
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207 osobom. Jeśli chodzi o dzieci które do nas przybyły, to w szkołach w gminie Żarów jest przyjętych:

w SP w Żarowie – 51 dzieci, w filii w Mrowinach – 3 dzieci, w SP Imbramowice – 8 dzieci i w SP w

Zastrużu – 10 dzieci. Wojewoda w dniu wczorajszym poinformował, że na teren Polski przyjechało

około 2 mln 150 tys. uchodźców.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o konkursy na Dyrektorów, one już się odbyły, kto został Dyrektorem

w jednej i w drugiej placówce?

Sekretarz Sylwia Pawlik  odpowiedziała, że konkursy odbyły się w dniu 24 lutego, jeżeli chodzi o

Dyrektora SP w Imbramowicach Pani Mariola  Czarnecka,  jeśli  chodzi o konkurs na Dyrektora SP

Żarów Pani Barbara Nowak.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o komisję w sprawie zamiatania ulic w gminie Żarów, czy ten przetarg

już się odbył, jeśli tak to jaka firma wygrała?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jest  to  kolejny  z  przetargów,  do  tego  momentu

wygrywały firmy z terenu naszej gminy, jest to firma z Imbramowic.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, nt. powołania pana Pietrzyka na Dyrektora GCKiS w Żarowie, że

pan Tomasz jest  bardzo zaangażowany w sprawy gminnego centrum i jest  to bardzo dobry wybór.

Radny dopytał, czy nie musi być na to stanowisko przeprowadzony konkurs?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  nie  jest  bezwzględnie  wymagany,  ponieważ  pan

Tomasz Pietrzyk jest osobą bardzo zaangażowaną i nie widzieliśmy powodu, aby nie powierzyć mu

prowadzenia instytucji na kolejne lata.

Radny Waldemar Ganczarek zapytał, czy nie ma błędu w sprawozdaniu, że w związku z sytuacją na

Ukrainie  i  konieczność  przeznaczenia  hali  sportowej  przy  ul.  Armii  Krajowej  60a  w  Żarowie  na

magazyn dla uchodźców, negatywnie rozpatrzone zostały wnioski o udostępnienie nieruchomości?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie ma tu błędu, ponieważ wpływają wnioski z różnych

instytucji, czy osób chcących skorzystać, generalnie się zgadzamy, natomiast nie bardzo do magazynu,

który obsługuje naszych gości z Ukrainy mogliśmy wpuścić w taki niekontrolowany sposób nieznaną

ilość osób.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w zarządzeniu kryzysowym, aby zwrócić uwagę, że nie ma

szkoły podstawowej przy ul. Armii Krajowej 60.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  zgadza  się  to  jest  przy  budynku  byłej  szkoły

podstawowej.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o przyznanie świadczenia ratowniczego, na czym to polega?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jest  to  nowe  uregulowanie  prawne  dodatku

emerytalnego dla członków straży pożarnej, 25 lat czynnego uczestniczenia w akcjach.

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

kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. VI.  Sprawy różne.
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Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  interpelacje,  zapytania  i  wnioski  są  przedkładane  do

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

złożyli: radna Ewa Góźdź, radna Joanna Kaczorowska, radny Roman Konieczny.

Radna Zuzanna Urbanik zapytała, czy gmina wnioskowała o środki na budowę ścieżki rowerowej

Bożanów – Żarów i w niedalekiej przyszłości w kierunku Świdnicy? Powtarzają się ciągle zapytania na

ten temat od mieszkańców.

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jest  to  wniosek,  który  jest  wnioskiem  wspólnym

wszystkich gmin Powiatu Świdnickiego. Złożyliśmy go z liderem Miasto Świdnica o środki unijne i

czekamy. Wniosek został złożony dawno, jakieś pół roku temu.

Radny  Waldemar  Ganczarek zapytał,  czy  wniosek  dotyczył  tylko  miejscowości  Wierzbna,  czy

ogólnie w całej gminie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wniosek jest ogólny i zostało wpisane zapotrzebowanie

kwotowe i odległościowe dla łącznie dla wszystkich gmin Powiatu Świdnickiego.

Radna Joanna Kaczorowska powiedziała, jak będą opisywane te uchwały w mediach, aby umieścić

więcej informacji o tych materiałach, które nie należy przywozić do PSZOKu.

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  obiecaliśmy  naszym  mieszkańcom,  że  zajmiemy  się

Regulaminem Cmentarza, minął już jakiś czas i radny zaproponował, aby Komisja Skarg, Wniosków i

Petycji zajęła się tym po świętach.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że zwracał się do Burmistrza o demontaż słupów betonowych

koło byłego hotelu Silesi,  tam jest sześć, albo siedem potężnych słupów. Odpowiedź była taka, że

gmina miała dowiedzieć się kto jest właścicielem tych słupów, bo nie są one gminy.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, nt. znaków przy ul. Górniczej. Radny zgłaszał, że został zdjęty

znak ulicy Górnicza już ze trzy lata temu i do tej pory nie został zamontowany.

Radna Ewa Góźdź powiedziała, że mieszkańcy ul. Armii Krajowej proszą o rozmieszczenie tabliczek

o niekarmienie  gołębi  w parku,  ławki  są  tam zanieczyszczone,  nie  można  na  nich  usiąść.  Radna

powiedziała, aby rozmieścić tabliczki o zakazie wyprowadzania psów na terenie placu zabaw przy ul.

Armii Krajowej 69.

Radna Ewa Góźdź poprosiła o podanie możliwego terminu rozpoczęcia prac modernizacji małego

Parku na Placu Wolności m.in. wykonanie podjazdu do stołu tenisowego dla niepełnosprawnych na

wózkach inwalidzkich, stolikach z warcabami, ławek oraz bezpiecznego i ciekawego placu zabaw.

Radny Mieczysław Myrta zapytał,  kiedy jest  planowane zakończenie  obwodnicy Siedlimowice –

Pożarzysko?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że po pozyskaniu środków na kontynuację budowy.

Radny Tadeusz Pudlik podziękował w imieniu mieszkańców za wybudowanie pięknego placu zabaw

i dodał, że tabliczka o zakazie wprowadzania psów na plac zabaw jest potrzebna. Radny powiedział,

aby zrobić obok tego placu siłownie zewnętrzną.
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Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  tabliczki  o  zakazie  wyprowadzania  psów  należy

uzupełnić. Burmistrz dopowiedział, że wystąpiliśmy formalnie z wnioskiem na realizację placu koło

Placu  Wolności,  łącznie  inwestycja  przewiduje  z  naszej  strony  łącznie  151.300  zł,  z  czego

przewidywana dotacja 95.439 zł i jest to w ramach LGD.  

Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Z Prokuratury  Rejonowej  w  Świdnicy przesłano  pismo  z  prośbą  o  przekazanie  obowiązującej

uchwały  Rady Miejskiej  w Żarowie  w sprawie  ustalenia  Regulaminu Cmentarzy  Komunalnych na

terenie gminy Żarów. Odpowiedź została wysłana.

2. Z Prokuratury  Rejonowej  w  Świdnicy przesłano  pismo  z  prośbą  o  przekazanie  obowiązującej

uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w przedmiocie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpowiedź została wysłana.

3. Do  końca  kwietnia  należy  złożyć  oświadczenia  majątkowe  do  Przewodniczącego  Rady,  który

pismem przewodnim prześle je do urzędu skarbowego.

4. Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji ds. Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego,

aby zastanowić się w sprawie propozycji radnego Tadeusza Pudlika, który złożył je na wczorajszym

posiedzeniu komisji.

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

Ad.  VII.  Przyjęcie  protokołu  Nr XXXVIII/2022  z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  27

stycznia 2022r.

Przewodniczący  obrad poinformował  Radę,  iż  protokół  był  udostępniony do wglądu  w Urzędzie

Miejskim w Żarowie oraz wyłożony podczas obrad sesji, w celu naniesienia ewentualnych uwag. Uwag

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

XXXVIII/2022 z  sesji  Rady Miejskiej  w Żarowie  z  dnia  27  stycznia  2022r.  został  przyjęty  przez

radnych Rady Miejskiej w Żarowie ( obrady wcześniej opuścili r. Kaśków, r. Urbanik i r. Zadrożny).

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.               

             Załącznik nr 67

Ad VIII. Zakończenie obrad XXXIX 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 24 marca 2022 roku, wypowiadając formułę: „Zamykam

XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady:
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