
Protokół Nr XLI/2022

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 26 maja 2022 roku

Rozpoczęcie: godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:05

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

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

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

         Załącznik nr 1

Na ustawową liczbę  15  radnych w sesji  Rady  Miejskiej  w Żarowie  uczestniczyło  14  radnych,  co

stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecny:

1. r. Robert Kaśków.

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

Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

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

Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                                                                        Załącznik nr 2

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

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

przyjęty bez zmian i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

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

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 3

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

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

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

Burmistrz Leszek Michalak zanim zaczął przedstawiać projekt uchwały złożył życzenia wszystkim

mamom  z  okazji  ich  święta.  Następnie  Burmistrz  omówił  przedmiotowy  projekt  uchwały  i

najważniejsze zmiany.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  oświadczenia  o wstąpieniu  w związek małżeński  poza  lokalem
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Urzędu stanu Cywilnego, gdzie ten ślub się odbył?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  ustawa dopuszcza  zawarcie  związku  małżeńskiego

poza  USC,  w  tym  momencie  nie  odpowie,  co  to  za  miejsce  było  wybrane,  ale  przygotuje  taką

informację.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zakup i montaż masztu z flagą w ramach projektu „Pod Biało –

Czerwoną”, 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że niespełna 1.000 zł jest po naszej stronie i to jest koszt,

który ponosimy. Dotacja jest rzędu 90%.

Z-ba  Burmistrza  Przemysław  Sikora dopowiedział,  że  planujemy  ten  maszt  zamontować  przy

Pomniku Trzech Krzyży na osiedlu.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie planu wydatków na zapłatę podatku VAT, z czego to

wynika?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to są takie pozycje, które związane są z dochodami,

które uzyskujemy ze sprzedaży nieruchomości. Nie możemy tego przewidzieć na dany rok, ponieważ

to wszystko rynek pokazuje.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie dotyczący

przesunięcia środków z zakupu żywności na wykonanie ogrodzenia części działki przy przedszkolu,

czy te 20.000 zł zostały zaoszczędzone na żywności, z czego to wynika?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tutaj mówimy o wydatkach, dzieci bardzo chorują i

jeżeli w ciągu roku powstają oszczędności, a z drugiej strony powiększenie terenu placu zabaw jest

uzasadnione  bo  tych  dzieci  w  przedszkolu  jest  coraz  więcej,  jest  taka  możliwość,  ponieważ

dysponujemy terenem przyległym do przedszkola,  koszt  przeniesienia  ogrodzenia stworzy komfort

dzieciom i nie powinno być tu cienia wątpliwości. Dofinansowujemy wyżywienie, dofinansowujemy

pobyt, jeżeli jest dzieci mniej, to pieniędzy starcza siłą rzeczy na więcej. Pani Dyrektor zaproponowała,

żeby  za  oszczędzone  pieniądze  związane  z  mniejszą  ilością  dzieci  z  dofinansowania  gminnego

przeznaczyć na ogrodzenie.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zmniejszenie planu wydatków, który jest zabezpieczony na realizację

przedsięwzięcia  wieloletniego  bieżącego  pn.  „Usługi  odbioru  i  unieszkodliwiania  odpadów

komunalnych  odbieranych  od  właścicieli  nieruchomości  z  terenu  gminy  Żarów,  skąd  taka  duża

nadpłata – 350.000 zł?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  to  nie  jest  nadpłata.  Rozliczamy  się  od  tonażu

wywiezionego. Szacując dane do przetargu i do rocznego wydatkowania w budżecie wzięliśmy pod

uwagę ilość śmieci wywożonych, wszelkiego rodzaju odpadów i koszty związane z wywozem w roku

ubiegłym. Jest tych odpadów mniej i na dziś jest to taka oszczędność i stąd 150.000 zł przekazujemy

na oświetlenie uliczne miasta i gminy oraz na inne zadania.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc  Przewodniczący Rady  zamknął
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dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W

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

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Uchwała nr XLI/330/2022

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Przewodniczący Rady  otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy projekt  uchwały otrzymali

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji i zapytał, czy radni mają pytania

do przedmiotowego projektu uchwały.

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

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W

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

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

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

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Uchwała nr XLI/331/2022

Pkt 3. udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Przewodniczący Rady  otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy projekt  uchwały otrzymali

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji i zapytał, czy radni mają pytania

do przedmiotowego projektu uchwały.
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Burmistrz  Leszek Michalak powiedział,  że  po  okresie  spontanicznej  pomocy  nadszedł  właściwy

moment, aby ramy pomocy dla naszych gości z Ukrainy Rada określiła w formie uchwały. Burmistrz

dopowiedział,  że na wszystkich zgłoszonych Ukraińców mieszkających u nas otrzymujemy na mocy

decyzji  Wojewody 40 zł  dofinansowania jako osobodzień,  wyjątkiem jest  Dom Stałego Pobytu,  ta

kwota  jest  nieco  wyższa,  bo  70  zł  i  jest  to  związane  z  zatrudnieniem stałych  pracowników.  Tam

Wojewoda wydał decyzję dotyczącą wyższych kwot i to się dzieje generalnie w całym kraju, nie tylko

na  terenie  Dolnego  Śląska.  Oprócz  tej  kwoty  wnioskujemy  do  Wojewody  o  zwroty  kosztów

poniesionych  związanych  z  przygotowaniem  lokum,  czy  różnymi  zakupami  niezbędnymi  do

normalnego życia.  Generalnie  Wojewoda nam te  koszty  refunduje,  chociaż  na  dzień  dzisiejszy  są

wnioski złożone, na które nie mamy refundacji, zakładamy, że one będą. Ta uchwała nie ma na celu

wprowadzenia  nowego  sposobu  wydatkowania,  ma  na  celu  uporządkowanie  po  tym  okresie

spontanicznej pomocy zasad udzielania pomocy naszym gościom. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy te środki były zaplanowane w budżecie jak jest napisane w § 1

ust. 2 projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że są dwojakiego rodzaju środki w budżecie jakie mamy

zaplanowane wprost. Te, które są co roku planowane, to są sytuacje kryzysowe. Bez wątpienia jest to

sytuacja  kryzysowa,  gdzie  Wojewoda  upoważnił  Burmistrzów,  Wójtów,  Prezydentów  do

wykorzystania  tych  środków oraz  dochody dodatkowe ujęte  i  zaplanowane w budżecie  i  ten  plan

Państwo wprowadzaliście w postaci 100.000 zł. 

Więcej pytań do projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady zapytał o opinię  Komisję.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W

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

udzielenia  pomocy  obywatelom  Ukrainy  w  związku  z  konfliktem  zbrojnym  na  terytorium  tego

państwa, została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Przedmiotowa uchwała w sprawie  udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

Uchwała nr XLI/332/2022

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Przewodniczący Rady  otworzył  dyskusję  powiedział,  że  przedmiotowy projekt  uchwały otrzymali

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji i zapytał, czy radni mają pytania
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do przedmiotowego projektu uchwały.

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział, że w ślad za tą

uchwałą będzie  wymagane porozumienie z Komendą Powiatową Policji.  Dyskusja,  co do ustalenia

samych patroli Policji i ustalenia jak najlepszego wykorzystania tych środków miała miejsce podczas

posiedzenia  Komisji  ds.  Bezpieczeństwa,  Zdrowia  i  Porządku  Publicznego,  podczas  których

uczestniczyli  przedstawiciele  Policji  i  poprosił  przewodniczącego Komisji  o  zabranie głosu w tym

temacie.

Przewodniczący Rady  dopowiedział, że zgodnie z ustaleniami podczas prac komisji bezpieczeństwa,

zaproponowano przekazanie środków w wysokości 2500 zł na rekompensatę pieniężną dla policjantów

w  ramach  porozumienia  zawartego  między  Gminą  Żarów, a  Komendą  Powiatową  Policji.

Rekompensata ma służyć min. poprawie bezpieczeństwa, zwiększenie liczby patroli w mieście.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Bezpieczeństwa,  Zdrowia  i  Porządku  Publicznego  Mieczysław

Myrta powiedział, że na posiedzeniu komisji z przedstawicielami Policji, były przypomniane skargi w

tamtym roku składane  przez  mieszkańców osiedla  oraz  z  ulicy  Górniczej.  W tamtym roku  został

zamontowany lepszy monitoring oraz lepsze oświetlenie i miejmy nadzieję, że w tym roku nie będzie

pism, ani skarg ze strony mieszkańców osiedla. Rozmawialiśmy także, czy na stacji benzynowej miały

miejsce ekscesy. Niektórzy z radnych chcieli ukrócić sprzedaż alkoholu na stacji benzynowej. Pani

Komendant przedstawiła, że nie było takich zgłoszeń od strony mieszkańców. Rozmawialiśmy także,

czy  radni  z  naszej  gminy  znają  takie  miejsca,  gdzie  mogłyby  odbywać  się  dodatkowe  patrole.

Ustaliliśmy,  że  częstsze  patrole  odbędą  się  w  czasie  wakacji  na  terenie  wiejskim,  po  ostatnich

kradzieżach  jakie  dokonywały  się  na  terenie  naszej  gminy  oraz  na  osiedlu,  zgodnie  z  wolą

mieszkańców.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że jemu nie chodziło o to czy są awantury na stacji benzynowej,

ale  aby  ukrócić  sprzedaż  alkoholu.  Jeżeli  mamy  działać  przeciwko  alkoholizmowi,  to  chodzi  o

ukrócenie sprzedaży alkoholu w nocy na stacji benzynowej.

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

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 14 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 13

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14
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Uchwała nr XLI/333/2022

Pkt 5. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży

Pożarnych  z  terenu  Gminy  Żarów  za  udział  w  działaniach  ratowniczych  lub  akcji  ratowniczej,

szkoleniu oraz ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Przedmiotowy

projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji i zapytał, czy radni mają pytania

do przedmiotowego projektu uchwały.

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały i powiedział, że istota zmiany w

stosunku do poprzedniej uchwały polega na tym, że od 1 stycznia tego roku obowiązuje nowa ustawa o

ochotniczych strażach pożarnych, która inaczej definiuje kwestie wynagrodzenia za udział w akcji i za

szkolenia dla strażaków. Do tej pory było rozliczenie w oparciu o godziny, w czasie których strażacy

pełnili swoją służbę z uwzględnieniem ilości minut. W tej chwili ustawa wprowadziła, że każda minuta

rozpoczynająca następną godzinę jest  traktowana jak pełna godzina.  Naszą uchwałę Rady musimy

dostosować do ustawy i to jest cała zmiana.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy w tytule nie powinno być napisane w liczbie mnogiej szkolenia i

ćwiczenia?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że staraliśmy się trzymać tych ustaleń, które są zapisane w

ustawie, a tam jest to zapisane w liczbie pojedynczej.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  w  związku  z  odpowiedzią,  którą  otrzymał  na  interpelacje,  czy

strażacy ratownicy OSP dostają jakieś wynagrodzenie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zgodnie z ustawą pracodawca ma obowiązek w razie

akcji,  puścić  na akcję swojego pracownika,  natomiast nie jest  nałożony na pracodawcę obowiązek

odebrania mu wynagrodzenia.

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

dyskusję i zapytał o opinie Komisje.

Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego Mieczysław Myrta

powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 

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 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie ustalenia

wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  strażaków  ratowników  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  z

terenu  Gminy  Żarów  za  udział  w  działaniach  ratowniczych  lub  akcji  ratowniczej,  szkoleniu  oraz

ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, została przyjęta. Głosowanie
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imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  strażaków

ratowników  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  z  terenu  Gminy  Żarów  za  udział  w  działaniach

ratowniczych lub akcji ratowniczej, szkoleniu oraz ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż

Pożarną lub Gminę, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Uchwała nr XLI/334/2022

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 18

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

radni w materiałach na sesję. Projekt był omawiany podczas komisji 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 opinie Komisję.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że ta uchwała jest identyczna, jak do tej pory podejmowane i

podziękował w imieniu księdza Parafii do której te środki trafią.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W  wyniku

głosowania  przy  14  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 19

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 17
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Uchwała nr XLI/335/2022

Pkt 7. nadania nazwy ulicy we wsi  Łażany. Przedmiotowy projekt  uchwały stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

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

otrzymali w materiałach na sesję.  Ulica, o której mowa w projekcie uchwały znajduje się w obrębie

0007 Łażany o nr ewidencyjnym 442/7. Jest ona prywatną drogą wewnętrzną. Od właściciela działki

uzyskano zgodę, aby ulica nazywała się Sadowa. Nadanie nazwy potrzebne jest do celów adresowych

dla planowanej zabudowy jednorodzinnej. Projekt był omawiany podczas komisji ds. Sportu i Kultury

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

Burmistrz Leszek Michalak powiedział,  że teren jest  własnością  prywatną samych mieszkańców,

więc nazwa była konsultowana  mieszkańcami.

Radny Waldemar Ganczarek powiedział, że w uzasadnieniu jest napisane, że część tej ulicy jest już o

tej nazwie.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest sięgacz wewnętrzny, gdzie dochodzi dodatkowa

działka do ulicy już nazwanej.

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

zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 

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

przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały  z  nazwą  ulicy  Sadowa.  W  wyniku

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

nazwy ulicy we wsi Łażany, została przyjęta. Przewodniczący Rady poprosił o wpisanie nazwy ulicy

Sadowa w § 1 uchwały. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 21

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie nadania  nazwy  ulicy  we  wsi  Łażany, stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

Uchwała nr XLI/336/2022

Pkt 8. zmiana uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie

powołania  stałych  komisji  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  i  ustalenia  ich  składów  osobowych.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

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

otrzymali w materiałach na sesję. Przewodniczący obrad dopowiedział,  że w dniu 21.04.2022 r do

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęło pismo od radnego Bartosza Żurek, w którym

składa  rezygnację  z  funkcji  Przewodniczącego  Komisji  Ochrony  Środowiska,  stąd  proponowany
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projekt  uchwały.  Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na

Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska.

Radna Barbara Zatoń zaproponowała radnego Piotra Zadrożnego na Przewodniczącego Komisji ds.

Ochrony Środowiska. 

Przewodniczący Rady zapytał radnego Piotra Zadrożnego, czy wyraża zgodę na kandydowanie na

Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska.

Rady Piotr Zadrożny powiedział, że wyraża zgodę.

Więcej  kandydatur  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady  zamknął  listę  zgłoszeń  i  przeszedł  do

głosowania  kandydatury  radnego  Piotra  Zadrożnego  na  Przewodniczącego  Komisji.  W  wyniku

głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” radny Piotr Zadrożny został

wybrany na Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały.  W  wyniku

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

uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych

komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych, została przyjęta. Głosowanie

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

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

dnia 24 marca 2022r. w sprawie  zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5

grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów

osobowych, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

Uchwała nr XLI/337/2022

Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

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

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

      Załącznik nr 27

Burmistrz Leszek Michalak  dopowiedział, informację której nie ma w sprawozdaniu. Od kilku lat

zabiegaliśmy, aby być właścicielem budynku, który mógłby stać się budynkiem Urzędowym, a do tej

pory wykorzystywany był jako przedszkole. Od roku stał pusty, a był własnością WSSE. Złożyliśmy

ofertę,  oferta  nasza  została  wybrana,  termin  ostateczny na podpisanie  aktu  notarialnego wskazany

został na 10 czerwca. Chcielibyśmy w tym pięknym, zabytkowym budynku ulokować salę ślubów,

Urząd Stanu Cywilnego. Z tą decyzją związana jest  zmiana miejscowego planu. Chodzi o kwestię

wystawienia do sprzedaży budynku dydaktycznego nie użytkowanego od kilku lat. Zwolnione obiekty
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do sprzedaży mogą nie niszczeć, a znaleźć nowego gospodarza do zagospodarowania i służyć naszym

mieszkańcom.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała  w sprawie  utylizacji  azbestu,  czy  Urząd ma dane o ilości

zebranego i zutylizowanego azbestu? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przygotujemy taką informację.

Radna Joanna  Kaczorowska dopytała,  czy  taką  informację  można  przygotować  z  podziałem na

miejscowości?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak.

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

kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. V.  Sprawy różne.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  interpelacje,  zapytania  i  wnioski  są  przedkładane  do

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

złożyli: radna Zuzanna Urbanik.

Radny Tadeusz Pudlik odczytał oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

Radny Norbert Gałązka powiedział, że dla jego wyborców i mieszkańców miasta na pewno liczy się

to, czy radny jest skuteczny.

Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  W dniu 29.05.22r. w godzinach 15.00 - 20.00 na terenie Parku w Żarowie odbędzie się Familijny

Park Rozrywki.  Organizatorem jest  GCKiS w Żarowie.  Przewodniczący Rady zaprosił  radnych do

udziału w tym wydarzeniu. 

2. W dniu 01.06.2022r. w godz. 15.00 - 18.00 na terenie boiska sportowego w Mrowinach odbędzie się

Festyn rodzinny. Festyn organizuje Filia SP w Mrowinach we współpracy z Radą sołecką i Radnym wsi.

Pozyskano fundusze na ten cel z małych grantów Dolnego Śląska i  od sponsorów. Festyn dostępny

będzie nie tylko dla dzieci z Mrowin, ale gości spoza wsi.

3. 29.04.2022r. Burmistrz przekazał sprawozdanie finansowe za rok 2021,

4. 25.05.2022r. Burmistrz przekazał sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarów z

organizacjami  pozarządowymi  za  2021  rok.  Sprawozdanie  zostało  przekazane  Przewodniczącemu

Komisji ds. Sportu i Kultury.

5. 27.04.2022r.  OPS  w  Żarowie  przekazał  Radzie  Miejskiej  w  Żarowie  Ocenę  Zasobów  Pomocy

Społecznej za rok 2021. Ocena Zasobów została przekazana Przewodniczącemu Komisji ds. Oświaty i

Pomocy Społecznej.

6. W dniu 04.05.2022r. z RIO we Wrocławiu  przekazano uchwałę nr 33/2022 z dnia 29.04.2022r. w

sprawie  stwierdzenia  nieważności uchwały  Rady Miejskiej  w Żarowie  XXXIX/313/2022 z  dnia  24
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marca 2022r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Żarów dla

zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów.

7. W dniu 04.05.2022r. z RIO we Wrocławiu przekazano Uchwałę nr XII/41/2022 z dnia 29 kwietnia

2022r.  w sprawie  opinii  o  przedłożonym przez  Burmistrza  Miasta  Żarów sprawozdaniu  rocznym z

wykonania budżetu  Gminy Żarów za 2021 rok – opinia jest pozytywna.

8. Sesja absolutoryjna planowana jest na 22.06.2022r. o godz. 13:00.

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

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XL/2022 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 kwietnia

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 14 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Protokół Nr XL/2022 z

sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 kwietnia 2022r. został przyjęty przez radnych Rady Miejskiej

w Żarowie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.             

Załącznik nr 29

Ad VII. Zakończenie obrad XLI 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 26 maja 2022 roku, wypowiadając formułę: „Zamykam

XLI Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady:
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