
Żarów, 28.01.2021 r
Sprawozdanie z pracy

Komisji do spraw Ochrony Środowiska 
w roku 2020

W roku 2020 w Komisji do spraw Ochrony Środowiska pracowali następujący 
Radni:

• Bartosz Żurek – Przewodniczący komisji
• Zuzanna Urbanik – Członek komisji
• Piotr Zadrożny – Członek komisji
• Iwona Nieradka – Członek komisji
• Joanna Kaczorowska – Członek komisji

W roku 2020 komisja do spraw ochrony środowiska zbierała się podczas 
9 posiedzeń.
Praca poszczególnych członków komisji, podczas posiedzeń komisji:

• Bartosz Żurek – Obecny na 9 spotkaniach /100% obecności na 
posiedzeniach komisji

• Zuzanna Urbanik – Obecna na 8 spotkaniach/88% obecności na 
posiedzeniach komisji

• Piotr Zadrożny – Obecny na 9 spotkaniach/100% obecności na 
posiedzeniach komisji

• Iwona Nieradka – Obecna na 9 spotkaniach/100% obecności na 
posiedzeniach komisji 

• Joanna Kaczorowska – Obecna na 6 spotkaniach /66%obecności na 
posiedzeniach komisji

Członkowie komisji obradowali zarówno na komisjach zwyczajnych, wspólnych, 
jak i wyjazdowych.
Podczas prac komisji prowadzone były obrady w ustalonym składzie, a także 
z zaproszonymi na te zebrania osobami, min.:

• Pan Leszek Michalak – Burmistrz Miasta Żarów,
• Pan Przemysław Sikora – Zastępca Burmistrza Miasta Żarów,
• Pani Sylwia Pawlik – Sekretarz Miasta Żarów,
• Pani Renata Dawlewicz – Skarbnik Miasta Żarów,
• Pani Małgorzata Siemińska – dyrektor OPS w Żarowie,
• Pani Marta Łoboda – pracownik OPS w Żarowie, 
• Pani Patrycja Sozańska – Pracownik do spraw ochrony środowiska,

Pani Sylwia Niedźwiecka – Inspektor s. gospodarki przestrzennej 
i ochrony Środowiska,

• Pan Roman Konieczny – Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie,
• Pan Kamil Nieradka – Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień 

Publicznych,
• Pani Dorota Sobolewska – PCO Administracja,



• Pani Małgorzata Siemielska – Pracownik PCO,
• Pan Bartłomiej Pasławski – Dyrektor produkcji, członek zarządu PCO,
• Pan Grzegorz Pęcak – Pracownik PCO,
• Pani Kinga Kisielewska – Pracownik ECO-Service,
• Pan Cyprian Jurek – Pracownik ECO-Service,
• Pani Agnieszka Jaworska – Architekt, Planista Gminy Żarów,
• Pan Tomasz Kuska – Pracownik referatu komunalnego,
• Pan Grzegorz Osiecki – Prezes ZWiK w Żarowie.

Członkowie komisji opiniowali następujące uchwały: 
• Uchwała nr XX/146/2020

w sprawie: w sprawie udzielenia dotacji celowej Miejsko-Gminnej Spółce 
Wodnej w Żarowie,

• Uchwała nr XX/147/2020
w sprawie: w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów,

• Uchwała nr XXII/158/2020
w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania i rozliczania dotacji ze 
środków budżetu Gminy Żarów na dofinansowanie przedsięwzięć 
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,

• Uchwała nr XXII/161/2020
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście 
Żarów,

• Uchwała nr XXIII/163/2020
w sprawie: udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów,

• Uchwała nr XXIII/168/2020
w sprawie:  określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w 
Gminie Żarów w roku szkolnym 2020/2021,

• Uchwała nr XXIV/177/2020
w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w 
posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na 
lata 2017 – 2021,

• Uchwała nr XXIV/178/2020
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Żarów,

• Uchwała nr XXIV/179/2020
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,



• Uchwała nr XXIV/183/2020
w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów,

• Uchwała nr XXV/186/2020
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów,

• Uchwała nr XXV/187/2020
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na 2021 rok,

• Uchwała nr XXV/192/2020
w sprawie: zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w 
posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na 
lata 2021-2024,

• Uchwała nr XXV/193/2020
w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żarów,

• Uchwała nr XXV/194/2020
w sprawie: zmiany Uchwały nr LIV/375/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w 
sprawie przyjęcia regulaminu programu dofinansowania ze środków 
budżetu Gminy Żarów wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów.

W imieniu i na wniosek członków komisji sporządzone oraz wysłane zostały 
następujące pisma:

1. Wniosek o umieszczenie w Gazecie Żarowskiej oraz na stronie 
internetowej informacji dotyczącej kontroli przyłączeń do sieci 
kanalizacyjnej,

2. Wniosek o kontrolę firmy Eco-Service (poprawność gromadzenia 
materiałów niebezpiecznych oraz ich utylizacji),

3. Wniosek o kontrolę budynku przy ulicy Mickiewicza – ostatni budynek 
przed Mrowinami po lewej stronie (zgromadzone w budynku materiały, 
oleje, farby),

4. Wniosek o kontrolę poprawności złożonych deklaracji w lokalizacjach 
wskazanych przez mieszkańców,

5. Wniosek o umieszczenie w Gazecie Żarowskiej oraz na stronie 
internetowej informacji przypominającej o potrzebie zabezpieczania 
materiałów budowlanych na budowach,

6. Wniosek o umieszczenie w Gazecie Żarowskiej oraz na stronie 
internetowej informacji dotyczącej kontroli zgłoszonych deklaracji 
śmieciowych,

7. Zapytanie do Urzędu Miasta związane z terminem zakupu czujników 
powietrza,

8. Wniosek o przygotowanie ankiety dotyczącej przyszłego sposobu 
segregacji Odpadów,



9. Wniosek o stworzenie programu dofinansowania budowy przydomowych 
zbiorników na wodę opadową,

10. Prośba o informację na temat zainteresowania mieszkańców programem 
utylizacji azbestu z terenu Gminy Żarów,

11. Wniosek o kontrolę poprawności przyłączeń do sieci kanalizacyjnej,
12. Prośba o informacja na temat dotychczasowych kontroli poprawności
13. przyłączeń do sieci kanalizacyjnej,
14. Wniosek o rozeznanie w kwestii sposobu ustalania opłaty za odbiór 

nieczystości stałych.,
15. Pismo z podziękowaniami za montaż zbiorników zbierających wodę 

opadową,
16. Wniosek o montaż fotopułapek na terenie tak zwanej „Silesi”,
17. Pismo z prośbą o informację kto jest właścicielem terenu oraz lista
18. przedsiębiorstw na nim działających,
19. Pismo do właściciela terenu o montaż szlabanów blokujących wjazd,
20. Pismo z prośbą o informację kto jest właścicielem terenu obok przychodzi 

PeMED,
21. Pismo do właściciela terenu z prośbą o jego pilne uprzątnięcie,
22.Pismo do WIOŚ o kontrolę właściciela oraz nielegalnych wysypisk na jego 

terenie,
23. Pismo do Firmy ECO-Service z prośbą o montaż dodatkowych kamer na  

okolicę zakładu,
24.Pismo na Policję z prośbą o udzielenie informacji o ilości interwencji 

dotyczących ochrony środowiska,
25. Pismo w sprawie nawiązania współpracy z firmą Eco-Service (odbiór papy,

azbestu),
26. Pismo z prośbą rozpoczęcia kontroli poprawności odprowadzania ścieków

każdego budynku na terenie gminy,
27. Ponowny wniosek o montaż serca na nakrętki w centrum miasta,
28. Wniosek o informację ile fotopułapek posiada gmina Żarów oraz ile z nich 

jest obecnie zamontowanych oraz używanych (jeżeli tak to w jakich 
lokalizacjach),

29. Ponowny wniosek o stworzenie programu kontrolującego poprawność 
odprowadzania ścieków,

30. Kontrola poprawności spalania w piecu w budynku tak zwany „Nefryt”,
31. Prośba o informację na temat procedur zgłaszania nieodpowiedniego 

spalania w piecach domowych,
32. Ponowna prośba o udzielenie odpowiedzi na pismo,
33. Prośba o wprowadzenie akcji „wymień reklamówkę”,
34. Wniosek o dołożenie środków do programu wymiany pieców,
35. Pismo do ZWiK-u z prośbą o informację,



36. Pismo z prośbą o monitorowanie możliwości wzięcia udziału w programie 
dofinansowującym fotowoltaikę,

37. Pismo z prośbą o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie środków na
38. instalację fotowoltaiczną na dachu budynku urzędu miejskiego,
39. Pismo z prośbą o zasadzenie łąk kwietnych,
40.Pismo z podziękowaniem za montaż zbiorników wody.

Przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska  
Bartosz Żurek


