
Protokół Nr XLII/2017

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 31 sierpnia 2017 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 16:00

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XLII  sesję  Rady  Miejskiej  w

Żarowie”.  Przywitał  wszystkich  zebranych,  a  następnie  stwierdził  kworum  i

prawomocność obrad na podstawie listy obecności,  która stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 1

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

radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecny:

1. radny Mariusz Borowiec.

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

Grzegorz  Osiecki,  Sekretarz  Gminy  Sylwia  Pawlik,  Skarbnik  Gminy  Renata

Dawlewicz oraz mieszkańcy Gminy Żarów.

Przewodniczący  Rady  przywitał  osoby  obecne  na  sesji:  radnych,  Sołtysa  wsi

Pyszczyn oraz mieszkańców gminy.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny przedstawił Radzie porządek obrad.

Powiedział,  że  porządek  obrad  radni  otrzymali  w  materiałach  na  sesję.

Przedmiotowy porządek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

                                                                                                Załącznik nr 2

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

punkcie? 

Pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc  Przewodniczący Rady

powiedział, że porządek obrad został niezmieniony.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok. Przedmiotowy
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projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  radni  mają  pytania do

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Robert Kaśków zapytał, z czego wynika zmniejszenie planu dochodów o

913 tys. zł, bo nie wynika to z uzasadnienia?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że 25 lipca mieliśmy pierwsze otwarcie

przetargu,  nie  zgłosiła  się  żadna  firma.  Drugie  otwarcie  przetargu  będzie  7

września. Firmy są zainteresowane, więc mamy nadzieję, że dojdzie to do skutku.

Powoduje to tyle, że przesuwają nam się terminy realizacji, a więc wykorzystanie

środków  z  obecnego  roku  na  rok  przyszły.  Stąd  zmniejszenie  w  tym  roku  i

przesunięcie na rok przyszły. Wydatki i dochody są w odpowiednim procencie.

Radny Robert Kaśków zapytał o zmniejszenie o 66.000 zł planowanych wydatków

związanych z cmentarzem Armii Radzieckiej w Żarowie, z czego to wynika?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest urealnienie planu. W tym

roku  nie  dostaniemy  dotacji,  w  następnym  roku  też  zaplanujemy  środki  w

budżecie.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w uzasadnieniu jest napisane, że zmniejsza

się plan dochodów na 2018 rok i zapytał, czy to jest błąd?

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  nie,  ponieważ  w  poprzedniej

uchwale zwiększaliśmy plan wydatków o 74.000 zł, 85% z tej kwoty to 61.200 i to

jest rok 2017, natomiast korygujemy teraz tylko plan dochodów, bo w ślad za tym

skorygowaliśmy wydatki, a nie skorygowaliśmy dochodów.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, o zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonego

na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie, czy te środki nie

zostały wykorzystane?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że ruchy tego typu są przy każdym

zadaniu, czasem trzeba zmniejszyć. To zmniejszenie dotyczy zmniejszonej wartości

na skutek przetargu.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, ile kosztuje reforma oświaty?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że można by nic nie robić, ale chcąc

dzieciom  poprawić  byt  pewne  rzeczy  wykonujemy.  Przykładem  jest  obiekt

Gimnazjum,  jeżeli  Państwo wyjdziecie  z  Gimnazjum zobaczycie  ogrodzony  plac
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zabaw, aby podnieść bezpieczeństwo. Jest to skutkiem reformy, bo są mniejsze

dzieci, chociaż nie jest to rzecz konieczna. Od lat planowane jest wykonanie boiska

przy szkole w Imbramowicach, którego szkoła nie ma. Dochodzą dodatkowe klasy i

chcąc poprawić dzieciom byt w szkole pewne prace należy wykonać. Wiążemy je z

reformą, bo dochodzi nam klas, ale nie jest to wprost wynikające z warunków

reformy.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik  dopowiedziała,  że  reforma  oświaty  gminy  kosztuje

różnie. Są gminy, które kosztuje bardzo wiele, m.in. dlatego, że są nauczyciele,

którzy tracą pracę. Wszystko zależy od infrastruktury danej gminy. My jesteśmy w

tej dobrej sytuacji, że mamy jedną dużą szkołę i, że likwidacja tego gimnazjum nie

jest dla nas tak problematyczna. Nie można powiedzieć, że inne gminy nie mają

tych  problemów.  Im  większa  gmina,  tym  większy  problem,  tam  są  większe

placówki, jest więcej nauczycieli i szkoły będą miały większe koszty, więc więcej

pieniędzy będzie wydane w związku z reformą. 

Przewodniczący  Rady dopowiedział,  że  w  związku  z  tymi  pracami,  które  się

wykonuje  w  tej  chwili  w  szkołach,  Ministerstwo  obiecało,  że  będzie  częściowo

zwracać  gminom  pieniądze.  Dlatego,  też  chcemy  przystosować  pomieszczenia,

małą infrastrukturę do potrzeb, jakie wynikają z wprowadzenia reformy.

Radny Robert Kaśków powiedział,  że paradoksalnie to jest dobrze dla oświaty

gminnej, czy powiatowej, dlatego, że wszystkie samorządy przeniosły pieniądze z

rozmaitych inwestycji  na  oświatę.  Tak naprawdę  nasze  dzieci  zyskują,  nie  ma

gminy,  gdzie  nie  ma  remontu  szkoły,  czy  modernizacji.  Wszystkie  szkoły  w

Świdnicy są remontowane, gdyby nie to wymuszenie przez reformę, to samorządy

by tego nie zrobiły. To jest kosztem przesunięcia z innych zadań, ale to jest dobry

ruch, bo tak jak podkreśla pan Burmistrz w wielu miejscach warunki dla polskich

dzieci, młodzieży się poprawiają.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że każda gmina dopłaca do oświaty.

Pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady

zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 

W  zastępstwie  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Mariusza

Borowca, który był nieobecny na posiedzeniu komisji głos zabrała radna Iwona

Nieradka, która  powiedziała,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie  projekt

omawianej uchwały.
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Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały, w wyniku którego przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XLII/298/2017

Pkt  2.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów.  Przedmiotowy

projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  radni  mają  pytania do

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Robert Kaśków zapytał, o dochody majątkowe w kwocie 4.255.000, to jest

duży dochód majątkowy, z czego to wynika?

Skarbnik Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  to  są  m.in.  lokale  mieszkalne,

działki pod budownictwo jednorodzinne, produkcję i usługi. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że potencjał gminy dzięki temu, że jest

poszerzona strefa  jest  na wyższą kwotę,  spokojnie  można liczyć razy  dwa.  Ale

wiemy, że w jednym roku tyle się nie sprzeda, zawsze to jest pewnego rodzaju

szacunek.

Więcej pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Przewodniczący

Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 

W  zastępstwie  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Mariusza

Borowca, który był nieobecny na posiedzeniu komisji głos zabrała radna Iwona

Nieradka, która  powiedziała,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie  projekt

omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  14  głosach „za”,  0

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” podjęła przedmiotową uchwałę. Przedmiotowa

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        Załącznik nr 6

 Uchwała Nr XLII/299/2017

Pkt  3.  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Żarów  do  złożenia  wniosku  o

dofinansowanie  do  Programu Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  2014-
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2020  oraz  przyjęcia  do  realizacji  określonego  w  Studium  Wykonalności

przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji

Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany” i akceptacji

złożonych  w  nim  planów  taryfowych  wraz  z  ewentualną  wieloletnią  prognozą

dopłat do taryf. Przedmiotowy projekt  uchwały stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 7

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  radni  mają  pytania do

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny Robert Kaśków zapytał,  czy  Gmina monitorowała,  w jakim stanie  jest

kanalizacja burzowa?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że w tragicznym, dlatego w przetargu,

bo jesteśmy już po przetargu, z wartości kosztorysowej z kwoty 1,5 mln zł urosło

do 2 mln zł, tam trzeba całą kanalizację sanitarną w Mrowinach wymieniać, przy

czym jest to ten pierwszy odcinek.

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  że  my  nie  jesteśmy  w  stanie  skończyć

kanalizacji sanitarnej, a trzeba będzie wymieniać kanalizację burzową. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli chodzi o Łażany, ta burzówka

jest własnością Powiatu, nie została narzucona konieczność przebudowy również

burzówki, w związku z tym prawdopodobnie nie będziemy inwestorem, w sytuacji,

kiedy dojdzie do kolejnych awarii, bo to jest burzówka typowo drogowa, to nie jest

burzówka  obsługująca  domy.  Natomiast  w  miejscowościach  tak  jak  Mrowiny,

gdzie  droga  jest  naszą  własnością  natychmiast  nam  podrożeją  inwestycje,  bo

musimy robić jednocześnie jedno i drugie. 

Radny  Robert  Kaśków powiedział,  że  to  musi  być  robione  kompleksowo,  bo

zawały kanalizacji burzowej będą miały wpływ na funkcjonowanie sanitarki.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  nie  tylko  sanitarki,  ale  i  drogi.

Burmistrz dopowiedział, że trzeba pamiętać, iż to jest projekt unijny, który dotyczy

projektu  kanalizacji  sanitarnej  i  też  część  burzowa  nie  jest  środkiem

kwalifikowalnym,  ona  podraża  koszty  ale  tylko  w  pewnym  zakresie,  czyli  tak

zwanych  kolizji  bezpośrednich.  To  udaje  się  rozliczyć  w  ramach  środków

bezpośrednich, a reszta to są koszty własne.
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Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o

opinię Komisję.

W  zastępstwie  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Mariusza

Borowca, który był nieobecny na posiedzeniu komisji głos zabrała radna Iwona

Nieradka, która  powiedziała,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie  projekt

omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały, w wyniku którego przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 8

Uchwała Nr XLII/300/2017

Pkt 4. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żarów na lata 2017-

2020 z perspektywą do 2024 r.”. Przedmiotowy projekt  uchwały stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Burmistrz Leszek Michalak  powiedział,  że  w oryginale  tego projektu uchwały

wszystko jest w porządku, natomiast w wydrukowanym dla radnych dokumencie

nastąpiło przesunięcie od str. 31 jest niezgodność między spisem treści a treścią,

to nie jest w formie autopoprawki ale takiej żeby ułatwić czytanie i analizowanie.  

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  radni  mają  pytania do

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  ponieważ  jest  to  program wieloletni,  czy  jest

możliwość rekultywacji tych dwóch zbiorników po odpadach chemicznych?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  w  tym  programie  są  zadania

gminne. Te zbiorniki mają swojego prywatnego właściciela. Na szczęście nie jest

obowiązkiem  gminy  rekultywowanie  tego  typu  obiektów,  bo  to  są  potężne

pieniądze. Odpowiedzialność za nie ponosi właściciel.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, gdzie ten właściciel mieszka?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest z Wrocławia.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział,  że  to  nam szkodzi  ta  chemia,  a  nie  temu

właścicielowi we Wrocławiu. Radny zapytał, czy nie można wystąpić do różnych

instytucji,  aby ten właściciel  coś z tym zrobił? Jednak to nas podtruwa, a nie
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nikogo innego.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że bardzo trudnym jest przymuszenie

tego Pana do wykonania czegokolwiek. Różnego rodzaju działania są podejmowane

poprzez  służby,  ale  żeby  coś  zrobić  trzeba  mieć  pieniądze,  działalność

gospodarczą. 

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o

opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku

Publicznego Mieczysław Myrta, powiedział,  że  Komisja zaopiniowała pozytywnie

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały, w wyniku którego przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 10

Uchwała Nr XLII/301/2017

Pkt 5.   przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu

miasta i gminy Żarów na lata 2017-2032”. Przedmiotowy projekt  uchwały stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  radni  mają  pytania do

przedmiotowego projektu uchwały?

Radny  Robert  Kaśków zapytał,  czy  została  przeprowadzona  choćby  wstępna

inwentaryzacja  dotycząca  azbestu  w  gminie  i  jaki  może  być  procent  zwrotu

środków finansowych wydanych przez gminę?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że około 409 ton zinwentaryzowane

azbestu  w  gminie.  Średnioroczny  koszt  to  37,174  m3.  Średnioroczny  koszt

wywozu  według  standardów  wskazywanych  przez  Narodowy  Fundusz  to  jest

niecałe  13  tys.  Oczywiście  tak  jak  do  innych  programów  środowiskowych

będziemy robili nabór dla chętnych i według ilości zgłoszonych osób na dany rok

będziemy starali się o pozyskanie środków, tak aby jak najmniej kosztował on te

osoby.
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Radny Tadeusz Reruch zapytał, jeżeli chodzi o fundusze zewnętrzne, to z jakich

programów?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  Narodowy  Fundusz  Ochrony

Środowiska,  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska,  Banki  Ochrony

Środowiska. Jak przyjmiemy ten program, to w następnym roku zobaczymy, które

programy będą aktywne. Do nich będziemy wnioskować.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o

opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku

Publicznego Mieczysław Myrta, powiedział,  że  Komisja zaopiniowała pozytywnie

projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały, w wyniku którego przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 12

Uchwała Nr XLII/302/2017

Pkt 6.  zmiany Uchwały Nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9

maja  2013r.  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  i

szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat,

motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy,  niektóre  inne  składniki

wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że ta uchwała oraz zmiana w budżecie,

dotycząca zakończenia finansowania wynagrodzeń dla nauczycieli  Gimnazjum i

przeniesienie tych pieniędzy na wynagrodzenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej

są  przyczyną  dzisiejszej  sesji,  bo  przed  1  września  musimy  to  zrobić.  W tym

przypadku mamy w tabeli likwidację stanowiska dyrektora Gimnazjum i w części

stosowne zsumowanie oraz przewidzenie większej ilości wicedyrektorów w Szkole

Podstawowej.

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

Radny Tadeusz Pudlik zapytał  o  dodatek motywacyjny,  od kiedy ten dodatek

motywacyjny jest przyznawany, czy od 1 września i do kiedy?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że na rok.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, za co się przyznaje dodatek motywacyjny, jakie są

kryteria?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  dodatek  motywacyjny  jest

składnikiem wynagrodzenia i wynika to z ustawy, że nauczycielom taki dodatek

przysługuje. Dyrektor, jako zarządzający placówkom zna swoich nauczycieli i w

jakiś sposób im ten dodatek przyznaje.  To są regulaminy, które o tym mówią.

Dyrektor  może  przyznać  dodatek  motywacyjny  na  cały  rok,  a  może  również

przyznać na okres pół roku i potem na okres pół roku. Ustawa nie narzuca, że ma

on być przyznany na cały rok.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, jeżeli  nauczyciel ma przygotować do olimpiady

np. 5 uczniów, a on tego nie wykona, to co z dodatkiem motywacyjnym?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to nie o to chodzi. Jeśli chodzi o

nauczycieli i nie tylko, to każda pensja składa się z kilku składników, jest tam

pensja zasadnicza, jest dodatek motywacyjny, jest dodatek stażowy, są różne inne.

W kompetencji Rady jest uchwalenie zasad dotyczących tej części wynagrodzenia

stanowiący dodatek motywacyjny. To o czym radny wspomniał, również dyrektor

ma prawo przyznania nagród jednorazowych. Tutaj radny Tadeusz bardziej odnosi

się do zaangażowania bezpośredniego związanego z różnego rodzaju akcjami, które

podlegają  nagradzaniu.  Dodatek  motywacyjny  jest  bardziej  ukierunkowany ma

charakter ciągły w ramach wykonywanej pracy. Natomiast akcyjne sprawy, to od

tego są  nagrody,  które też  są  uregulowane ustawą i  opiniowane przez Związki

Zawodowe i innych. 

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, jeśli  chodzi o tabelę, nie różni się niczym jeśli

chodzi o kadrę kierowniczą, jeśli chodzi o wicedyrektorów szkoły podstawowej nie

ma żadnej  rotacji  pozostało  to  na  tym samym poziomie,  jak  było  poprzednio.

Dyrektorzy  szkoły  podstawowej  i  przedszkola  dostali  taką  podwyżkę,  ale  już

wicedyrektorzy nie, czy to jest słuszne? 

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  wszystko  by  można  było,  tylko

stwierdziliśmy,  że  potrzebujemy  pół  roku,  żeby  ocenić  sytuację  po  utworzeniu
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jednej szkoły. W tym przypadku, jeśli chodzi o dyrektorów szkół, to dyrektorzy też

dostają dodatki motywacyjne  i  dyrektor też może nagradzać swoich zastępców

przydzielając im dodatek. To jest świadomy zabieg, bo będziemy chcieli zobaczyć,

jak półrocze wyjdzie.

Radny  Robert  Kaśków  powiedział,  że  jak  porównuję  skalę  dodatków

motywacyjnych i funkcyjnych w Powiecie i u nas, to u nas jest maksymalna skala

2.800 zł, to dużo. Ale ja nie mam nic przeciwko temu, jeśli ktoś dobrze pracuje, a

Burmistrz  go  dobrze  ocenia,  to  proszę  bardzo.  Natomiast  w  stosunku  do

dyrektorów stawki wicedyrektorów są relatywnie niskie. W powiecie z kolei jest to

bardziej spłaszczone.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  spojrzał  też  od  strony  nowych

obowiązków i trzeba jednoznacznie powiedzieć, że w małych szkołach dochodzi po

klasie.  W  szkole  Żarowskiej  jedna  szkoła  niknie  i  następuje  kumulacja,

zwiększenie. W zakresie pracy nauczycielskiej nie ma istotnych zmian, w zakresie

pracy dyrektorskiej i wicedyrektorskiej są istotne zmiany, a każda rzecz musi się

dotrzeć  i  będziemy  obserwowali,  jak  to  będzie  funkcjonowało.  Rzeczywiście  z

dwóch szkół będzie jedna, z dotychczasowych pięciu zastępców zostaje czterech

zastępców, z  dotychczasowych dwóch dyrektorów zostaje  jeden dyrektor.  Są to

istotne  zmiany,  w  obszarze  z  zakresu  obowiązków  rozłożonych  na  grupę

podległych nauczycieli, do tej pory każdy dyrektor miał 30-50 nauczycieli, teraz

będzie w granicach 100, razem z obsługą szkoły. 

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  jest  jeszcze  kwestia  średnich

nauczycielskich,  my chcemy zobaczyć  jak zamkniemy rok,  jak nam te  średnie

wyjdą na koniec roku.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w uchwale z 2013 roku są pewne błędy

literowe i zapytał, czy moglibyśmy je poprawić.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik  odpowiedziała,  że  jak  będziemy  robić  zmianę  tej

uchwały, to będziemy robić całościowo i wtedy się nad tym pochylimy.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy dodatek motywacyjny przyznawany jest na

miesiąc?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  dodatek  motywacyjny  jest

przyznawany  miesięcznie,  jako  składnik  wynagrodzenia  zasadniczego  w  danej

grupie awansu zawodowego. 
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Radny  Tadeusz  Reruch powiedział,  że  jest  dysproporcja  między  dyrektorami

szkół, a przedszkola i tam jest dzieci ponad 120. Zapytał, czy można podnieść

kwotę lub ujednolicić dla dyrektorów tych szkół?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  pan  połączył  grupy  dzieci  w

przedszkolu jako całość. Obecnie mamy dyrektora przedszkola i żłobka i razem

jest 120 dzieci. To są dwie funkcje i dwa oddzielne organizmy.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zapytał o

opinię Komisję.

Przewodnicząca Komisji  ds.  Oświaty i  Kultury Iwona Nieradka, powiedziała,  że

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

W  zastępstwie  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Mariusza

Borowca, który był nieobecny na posiedzeniu komisji głos zabrała radna Iwona

Nieradka, która  powiedziała,  że  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie  projekt

omawianej uchwały.

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały, w wyniku którego przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących

się”  uchwała  została  przyjęta.  Przedmiotowa  uchwała  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 14

Uchwała Nr XLII/303/2017

Pkt 7.  nadania  nazwy ulicy we wsi  Wierzbna. Przedmiotowy projekt   uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Kultury Iwona Nieradka powiedziała, że

mieszkańcy wsi Wierzbna zwrócili się z prośbą i zaproponowali nazwę ulicy. Była

to ulica Cicha, Pogodna, Słoneczna i Przyjaźni. Ze względu na to, że te ulice są już

w naszej gminie nie chcieliśmy powtarzać nazw i pozostaliśmy przy tej ostatniej

nazwie  ul.  Przyjaźni,  zgodnie  z  sugestią  mieszkańców. Komisja  proponuje,  aby

nadać nazwę ul. Przyjaźni we wsi Wierzbna.

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  radni  mają  pytania do

przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że to jest ulica wydzielona z prywatnego

gruntu  i  zgodnie  z  ustawą  zawsze  Wojewoda  o  to  pyta,  czy  konsultowano  z
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właścicielami nieruchomości.

Więcej  pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania

zaproponowanej nazwy i zapytał, kto z radnych jest za tym, aby nadać nazwę ulica

Przyjaźni we wsi Wierzbna. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw”

i 0 „wstrzymujących się” została nadana przez  radnych ulica Przyjaźni we wsi

Wierzbnej.

Następnie  Przewodniczący  obrad  przeszedł  do  głosowania  całego  projektu

uchwały, w wyniku którego przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących

się”  uchwała  została  przyjęta  i  poprosił,  aby  w  §1  wpisać  nazwę  ulicy,  ulica

Przyjaźni. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 16

Uchwała Nr XLII/304/2017

Ad. IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie otrzymali radni w materiałach

na sesję i zapytał, czy są pytania do przedmiotowego sprawozdania? Sprawozdanie

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 17

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  czy  Zarządzenie  nr  135/2017  w  sprawie

powołania  Komisji  Egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  egzaminu  dla  Księdza

Tomasza Krupnika, jaki był skład komisji, czy był ktoś z Kurii?

Sekretarz  Sylwia  Pawlik odpowiedziała,  że  nie,  to  byli  eksperci  z  listy

Kuratorium Oświaty, był przedstawiciel Burmistrza oraz Związki Zawodowe.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  Zarządzenie  nr  143/2017  oraz  144/2017

w  sprawie  niewykonania  prawa  pierwokupu  nieruchomości  gruntowej

niezabudowanej  położonej  na  terenie  miasta  Żarów,  o  jakie  nieruchomości

chodzi?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  to  są  działki  budowlane

mieszkaniowe, które ludzie sprzedają prywatnie.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  czy  był  robiony  okresowy  przegląd  komórek

gospodarczych, w związku z informacją w referacie gospodarki lokalowej?

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  była  to  sytuacja,  gdzie

pomieszczenia znajdowały się w dwóch budynkach. Mieszkańcy przyszli do nas z

potencjalnym  inwestorem,  który  obiecał,  że  rozbierze  je,  jeśli  gmina  zrobi
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dokumentację.  Gmina wystąpiła  do Starostwa ze  zgłoszeniem. Okazało  się,  że

Starostwo wymaga od  nas  pozwolenia  na  budowę.  My  dokumenty  wysłaliśmy

ponownie, w międzyczasie ten człowiek niestety zrezygnował i my z uwagi na zły

stan techniczny tych budynków wypowiedzieliśmy umowy, bądź mieszkańcy sami

przyszli  i  zrezygnowali.  Mieszkańcy  wiedzą  w  jakim to  jest  stanie  i  będziemy

starali się w przyszłym roku je rozebrać.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, o podpisanie umów z wykonawcą na realizację

zadań inwestycyjnych, czy w referacie rozwoju są te projekty przygotowywane do

podpisania, czy referat podpisuje w imieniu Burmistrza?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że referat rozwoju prowadzi sprawę od

momentu  złożenia  wniosku,  który  jest  składany  w  oparciu  o  dokumenty

przygotowywane  przez  referat  inwestycji.  To  są  dokumenty  projektowe  i

kosztorysowe.  Referat  rozwoju  prowadzi  to  od  momentu  złożenia  wniosku,

poprzez wszystkie wyjaśnienia, ekspertyzy, wszystko to, co jest niezbędne, jako

załączniki do wniosku, aż do momentu podpisania umowy z wykonawcą. Referat

również prowadzi przetarg, jeśli środki są przyznane. Referat inwestycji prowadzi

samą inwestycję. Referat rozwoju całkowicie nie pozbywa się nigdy tematu, gdyż

w trakcie realizacji przychodzą zapytania, kontrole i za cały proces kontrolny i

proces  rozliczeniowy  od  strony  dotacyjnej  w  dalszym ciągu odpowiada  referat

rozwoju.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zorganizowany Turniej wsi i o udział w nim 5

wiosek, ile w gminie jest wiosek?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że 17 sołectw.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy 5 wiosek to nie jest za mało?

Radna Zuzanna Urbanik powiedziała, że to był jednak zły termin, ponieważ były

żniwa oraz okres wakacyjny i może z tego to wynikło.

Przewodniczący  Rady dopowiedział,  że  termin  turnieju  był  przesuwany.  Na

spotkaniach  z  sołtysami  zawsze  coś  komuś  nie  pasowało.  Rzeczywiście  były

żniwa,  wakacje,  ludzie  wyjeżdżają na urlopy.  Prawdopodobnie  na przyszły  rok

termin będzie zmieniony. W rozmowach pojawił się miesiąc maj i prawdopodobnie

będzie to ten miesiąc lub czerwiec. Tak wynikało z prowadzonych rozmów.

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  co  roku  turniej  wsi  był

organizowany w drugiej połowie czerwca, z tym że miał różne formuły, był czas, że
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Ludowe Zespoły Sportowe włączały się i był wielodniowy i na przywitanie wakacji.

W  tym  roku  ten  termin  był  kilkukrotnie  przesuwany  z  różnych  powodów,

ostatecznie ten termin został ustalony na drugą połowę sierpnia okazało się, że

nie  jest  to  za  fortunny  termin,  więc  w  przyszłym roku  wracamy  do  terminu

czerwcowego.

Sołtys wsi Pyszczyn powiedział, że zawsze maksymalnie było siedem, czy osiem

miejscowości na turnieju wsi i terminy były zawsze majowe i czerwcowe.

Radny Robert Kaśków  powiedział, że pomysł z turniejem jest potrzebny, tylko

trzeba aktywizować organizację na wsi, rady sołeckie, radnych, bo w tym roku to

nie  było  udane  przedsięwzięcie.  Wolałbym,  żeby  to  były  takie  turnieje,  jak

zorganizowany był w Wierzbnej.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o rozliczenie listy wypłat ekwiwalentu dla OSP z

terenu  gminy  Żarów,  ponieważ  na  ostatniej  komisji  była  mowa  o

nieprawidłowości, jeżeli chodzi o działalność naszej OSP i że są ludzie wzywani do

Prokuratury, w związku z popełnionym czynem, czy coś pan Burmistrz na ten

temat wie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że na każdą listę wypłat otrzymujemy

potwierdzenie  z  Powiatowej  Straży  Pożarnej  i  taka  jest  reguła,  natomiast

rzeczywiście wpłynęła informacja do Burmistrza Żarowa o nieprawidłowościach i

niewłaściwym wyliczaniu i wskazywaniu osób uczestniczących. Zgodnie z jedyną

kompetencją  jaką  mam  w  tym  zakresie,  ponieważ  wskazuje  to  na  znamiona

przestępstwa, przekazałem na Policję i do Prokuratury. Jak będzie wynik, to będę

mógł  poinformować,  więcej  nie  jestem w  stanie.  W  każdym przypadku,  jeżeli

wpływa informacja o nieprawidłowościach, to one muszą być wyjaśnione przez

właściwe organy, dopóki nie zostaną wyjaśnione i wskazane, że ktoś jest winny,

formalnie winnego nie ma.

Sekretarz Sylwia Pawlik dopowiedziała, że postępowanie trwa. Urząd, jeżeli jest

proszony o dokumenty, to przekazujemy, natomiast nie jesteśmy informowani o

poszczególnych etapach, bo nie jesteśmy stroną postępowania.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy jakieś osoby zostały zawieszone?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że trwa postępowanie wyjaśniające w

sprawie. Jeżeli będą jakiekolwiek informacje, wówczas można o tym mówić. Na

ten moment zgodnie z  kompetencją,  którą posiadam mogę zrobić  jedną rzecz,
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skierować  sprawę  pieniędzy  publicznych  do  sprawdzenia  przez  instytucję

publiczną i to zrobiłem.

Pan Krzysztof  Klimala mieszkaniec  gminy  powiedział,  że  osobiście  zgłosił  tą

sytuację  Panu  Burmistrzowi  na  piśmie  i  opowiedział  na  temat  jego  wiedzy  w

sprawie.  Pan Klimala zwrócił  się do radnych, aby zastanowili  się nad tym, co

zrobić, żeby uszczelnić sytuację wypływu pieniędzy, jeżeli chodzi o straż pożarną,

żeby do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  takie  rzeczy  pierwszy  raz  do  niego

docierają. W związku z powziętą informacją zaproponował, aby o tej informacji

porozmawiać  na  Komisji  ds.  Bezpieczeństwa.  Natomiast  te  Ochotnicze  Straże

Pożarne  to  stowarzyszenia.  Proszę  Przewodniczącego  Komisji  o  wyznaczenie

terminu w najbliższym czasie i poinformować radnych.

Burmistrz  Leszek  Michalak dopowiedział,  że  każda  straż  jest  samodzielnym

stowarzyszeniem  i  są  organa  stowarzyszenia,  które  mogą  zawiesić,  a  nie

Burmistrz.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, jaka jest kolejność działań, jeżeli chodzi o akcję

OSP?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  gdy  jest  akcja  następuje

powiadomienie strażaków, którzy przybiegają do jednostki, wyjeżdża drużyna. Na

miejscu, jeżeli jest to poważny temat, typu wypadek, typu pożar, to przyjeżdża

oficer dyżurny, dopiero on ma prawo zakończyć akcję. Zgłoszenie uczestnictwa

wędruje do Powiatu i o takie pismo z Powiatu wystąpiłem odnośnie procedury, jak

ona wygląda, zostało to również włączone do akt i przekazane do Prokuratury.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czyli informację, kto bierze udział w akcji daje

telefonicznie  dowódca i  w tym momencie  już nie  można zweryfikować ile  tych

strażaków było?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że listy do wypłaty potwierdza Powiat,

ale nikt nie jest w stanie potwierdzić szczegółowo, jak to zostało sporządzone. To

musi bazować na pewnego rodzaju uczciwości.

Więcej pytań do przedmiotowego sprawozdania nie było, więc  Przewodniczący

Rady powiedział,  że  sprawozdanie  z  pracy  Burmistrza  Miasta  Żarów  zostało

przyjęte i przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Więcej pytań do przedmiotowego sprawozdania nie było, więc  Przewodniczący
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Rady powiedział,  że  sprawozdanie  z  pracy  Burmistrza  Miasta  Żarów  zostało

przyjęte i przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. V.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

1. Radna Maria Tomaszewska  ponowiła interpelację w sprawie zamontowania

barier dźwiękochłonnych (ekranów) w Łażanach na drodze nr 3396D, ale nie tylko

od strony ul. Sportowej, również na całej szerokości Łażan, od starego mostu do

drugiego  ronda,  ponieważ  jest  coraz  większy  hałas,  ruch  samochodowy

niesamowity od rana do nocy, jest coraz większy problem, a będzie coraz gorzej. 

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  po  raz  kolejny  będziemy  ten

problem zgłaszać i uzasadniać.

2. Radny Waldemar Ganczarek złożył  wniosek do budżetu na 2018 rok,  aby

wpisać zadanie pod nazwą oświetlenie uliczne na ul. Spokojnej w Bukowie. 

3. Radny Waldemar Ganczarek  złożył  wniosek do budżetu na 2018 rok,  aby

wpisać zadanie - dokończenie ulicy Kwiatowej odcinek od nr 18 do 21. To jest

odcinek około 100 metrów, który nie jest zrobiony, droga jest błotnista.

4. Radny Waldemar Ganczarek złożył wniosek w sprawie zmiany godzin Urzędu

chodzi o piątek, żeby zdjąć dwie godziny, a we wtorek dodać te dwie godziny. W

piątek do godziny 13:00, a we wtorek wydłużyć odpowiednio ten czas pracy.

Sekretarz Sylwia Pawlik odpowiedziała, że jest to niezasadny wniosek, ponieważ

ludzie przyjeżdżają w piątek, zwalniają się z pracy, żeby jeszcze coś załatwić w

Urzędzie i to my nie jesteśmy po to, żeby w piątek wyjść sobie wcześniej, tylko po

to, żeby mieszkańcy, którzy gdzieś są, zdążyli jeszcze przyjść do Urzędu i załatwić

sprawę. My, pracownicy jesteśmy dla ludzi, a nie odwrotnie.

5. Radna Paulina Trafas powiedziała, że mieszkańcy pytają, kto będzie w czasie

zimy odśnieżał chodniki należące do Powiatu, Gmina, czy Powiat?

6. Radna Paulina Trafas powiedziała, że mieszkańcy proszą o kontener na papier.

7.  Radna  Paulina  Trafas zapytała  o  progi  spowalniające  na  ul.  Stawowej  w

Imbramowicach i o znaki drogowe, czy coś już wiadomo w sprawie?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jest  zlecone  opracowanie
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oznakowania, natomiast jak będziemy już coś wiedzieć, to damy znać.

8. Radny Robert Kaśków zapytał w sprawie zakupu pałacu w Łażanach i działki

przy nim, radny wie że Agencja Rynku Rolnego sprzedała oferentowi i  czy pan

Burmistrz wie, co on zamierza, na jakich to było warunkach, co tam będzie na tej

działce?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że nowy właściciel przyszedł początkiem

lipca  do  Urzędu  informując,  że  zakupił  z  Agencji  Nieruchomości  Rolnych.

Zainwestował w ten teren i jeszcze chciałby kawałek parku dokupić. Jeżeli chodzi

o kawałek parku to nie ma takiej mowy. Jest to park, który przyjęliśmy z ANR.

Jest tam boisko sportowe i infrastruktura przy boisku, która jest po stronie naszej

własności i  służy ludziom. Co do samego zakupu, rzeczywiście takie coś miało

miejsce.  Jeżeli  chodzi  o  ewentualne  prace  na  terenie  to  musimy  wystąpić  do

konserwatora zabytków.

9. Radny Robert Kaśków powrócił do kwestii strażaków i powiedział, że trzeba

wdrożyć postępowanie wewnętrzne.

Przewodniczący Rady powiedział, że zaproponował wcześniej, aby radni spotkali

się na posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku

Publicznego, i zastanowili się, co dalej w tej kwestii.

Sekretarz  Sylwia  Pawlik  powiedziała,  że  trwa  postępowanie,  musieliśmy

przygotować dokumenty, pochylić się nad nimi i to jest fakt, że trzeba pomyśleć o

uszczelnieniu tego systemu.

10. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy koło szkoły podstawowej można by było

wydzielić parking?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że rozważany jest taki projekt. Na ten

moment  parkowanie  jest  wzdłuż  chodnika.  Aby  weszło  więcej  samochodów

rozważana jest możliwość innego typu parkowania.

11. Radny Norbert Gałązka poinformował,  że  boisko w Żarowie trzeba będzie

zamykać w godzinach popołudniowych, ponieważ następuje dewastacja obiektu. 

12. Radny Norbert Gałązka zapytał, ile osób w straży pożarnej w gminie jest na
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etatach?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie ma czegoś takiego jak etaty, to

jest  straż  ochotnicza.  Za  utrzymanie  wozów  bojowych  ich  sprawności  są

wypłacane ryczałty kierowcom, nie  ma etatów. Burmistrz dopowiedział,  że jeśli

chodzi o pierwszą informację, to stadion jest publiczny i do dnia dzisiejszego nie

wpłynęło  w  tej  sprawie  żadne  pismo,  żaden  wniosek,  to  musi  być

przedyskutowane, w jaki sposób mieszkańcy będą mogli z niego korzystać. 

13.  Radny  Tadeusz  Reruch  zapytał,  czy  jest  współpraca  między  Spółdzielnią

Mieszkaniową, a Gminą, chodzi o malowanie miejsc parkingowych?

Z-ca  Burmistrza  Grzegorz  Osiecki odpowiedział,  że  był  nowy  administrator

Spółdzielni, natomiast do dnia dzisiejszego żadne pismo nie wpłynęło do Urzędu,

zostały  wykonane  pasy  na  ul.  Mieszka  I,  najprawdopodobniej  na  zlecenie

Spółdzielni, aczkolwiek nikt nas o tym nie poinformował.

14.  Radny  Mieczysław  Myrta złożył  interpelację  o  udrożnienie  studzienek

kanalizacyjnych, a szczególnie tych w Kalnie.

Pan Krzysztof Klimala zapytał, czy Komendant Miejsko – Gminny ma ryczałt, czy

etat?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ryczałt.

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

Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1. Przewodniczący Rady powiedział, że we wrześniu w dniach od 02.09. do 03.09.

odbędą się spotkania,  w różnych instytucjach, na które radni  są zaproszeni.  W

dniu 10.09.2017r. odbędą się Dożynki gminne. Organizatorem jest wieś Mrowiny i

w imieniu swoim własnym, jak i mieszkańców Mrowin serdecznie radnych zaprosił.

2. Przewodniczący Rady przypomniał, że 21-23.09.2017r. odbędzie się szkolenie

radnych.

Wobec wyczerpania przedmiotowego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady

przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
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Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XLI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 3 sierpnia 2017r.

Przewodniczący  obrad poinformował  Radę,  iż  protokół  był  udostępniony  do

wglądu w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz podczas obrad sesji, w

celu  naniesienia  ewentualnych  uwag.  Uwag  do  protokołu  nie  było,  więc

Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 14 głosach

„za” przedmiotowy protokół został przyjęty przez Radę Miejską w Żarowie.

Ad VII. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie oznajmił, iż wyczerpany został porządek

obrad, po czym zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia 2017

roku, wypowiadając formułę: „Zamykam XLII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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