
Protokół Nr IX/2019

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 25 kwietnia 2019 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 17:20

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając  formułę:  „Otwieram IX 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 Grzegorz Osiecki,

Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie Małgorzata

Siemińska, Sołtys wsi Buków oraz mieszkańcy gminy. 

Przewodniczący Rady przywitał wszystkich zebranych i przeszedł do następnego punktu porządku

obrad.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  porządek  obrad  otrzymali  radni  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? 

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że chce zabrać głos w tym punkcie, omówić działania i

przedstawić informacje w sprawach istotnych dla Gminy i jej mieszkańców.  

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

pozostaje bez zmian po czym poprosił Burmistrza o zabranie głosu.

Burmistrz Leszek Michalak zaczął od tematu związanego ze strajkami w szkołach i powiedział, że

dzisiaj  przyszła  bardzo dobra wiadomość,  że  strajk  zostaje  zawieszony i  w poniedziałek dzieci

wracają  do  szkół.  Burmistrz  omówił  sytuację  w  gminie  o  zapewnionej  opiece  i  ilości  dzieci

uczęszczających.  Burmistrz  poinformował  także  mieszkańców  w  tematyce  związanej  z

„otaczarnią”,  jest  prowadzone  postępowanie  w  sprawie  decyzji  środowiskowej,  nic  nie  uległo

zmianie jeśli chodzi o Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, termin jest  wydłużony do 24
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maja 2019 roku. Następnie poinformował, jakie działania zostały podjęte do tej pory i  odczytał

pisma, które wpłynęły do Burmistrza od różnych instytucji na temat danej sprawy.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  Rada  Miejska  w  Żarowie  otrzymała  pisma  od  różnych

instytucji w danej sprawie i odczytał te pisma.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielowi Komitetu Społecznego „Nie dla

asfaltowni”, który powiedział, że komitet dalej pracuje wspólnie z Państwem we wspólnym celu,

czyli w sprawie niedopuszczenia budowy tej otaczarni, zaangażowaliśmy także kancelarię prawną,

która jest dzisiaj reprezentowana przez Pana mecenasa, aby przybliżył  mieszkańcom co komitet

społeczny robi w sprawie oraz jaki jest dalszy tok postępowania i oddał głos mecenasowi.

Mecenas przedstawił  kilka  rzeczy,  które  jego  zdaniem  powinny  być  przedstawione  Radzie,

ponieważ one dotyczą wprost kompetencji Rady i spraw jakimi Rada jest władna się zajmować.

Rola radnych jest decydująca, ponieważ uchwalili radni plan zagospodarowania przestrzennego dla

tego terenu, na którym otaczarnia ma powstać, który wyklucza funkcjonowanie tego zakładu, gdyż

Państwo sami wykluczyliście i na podstawie tego wniosku i tego raportu nie pozostaje nic innego,

aby odmówić inwestorowi realizacji przedsięwzięcia. Plan miejscowy nie dopuszcza przetwarzania

odpadów, które pochodzą z miejsca innego, niż ta lokalizacja. Burmistrz jako organ wykonawczy

musi  realizować  to,  co  Rada  przyjęła,  a  Państwo  musicie  egzekwować  to,  co  przyjęliście  w

uchwałach Rady Miasta. Ocena oddziaływania na środowisko, to jest najważniejszy etap, chodzi o

to, aby egzekwować to co jest zapisane w uchwałach. Mecenas zwrócił się do radnych, aby zwrócili

uwagę na załącznik do raportu, który dotyczy emisji zorganizowanych i niezorganizowanych, tam

są podane wszystkie dane i ilość wydzielanych emisji do środowiska. Mecenas uważa, że jeżeli

inwestycja jest od początku niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie

ma co dalej prowadzić tego postępowania, tylko trzeba poinformować te organy, które uzgadniają,

że  jest  niezgodna,  czyli  Wody  Polskie,  Inspektora  Sanitarnego  oraz  Regionalnego  Dyrektora

Ochrony Środowiska i to Państwo powinniście zrobić, bo to jest prawo przez Państwa uchwalone

lub upoważnić do tego Burmistrza. To jest dopiero początek naszej pracy, ale to jest najbardziej

newralgiczny  etap.  Jeżeli  RDOŚ  wypowie  się  pozytywnie,  to  ta  opinia  RDOŚ  będzie

niezaskarżalna. Kwestia postępowania o odpadach jest tego najlepszym przykładem, tylko Państwo

możecie  ten  odpad  usunąć  z  tej  działki.  To  jest  odpad,  ale  jest  pytanie,  czy  jest  to  odpad

niebezpieczny?  Jeżeli  jest  niebezpieczny,  to  Państwa  decyzje  powinny  być  natychmiastowe,  są

krótkie terminy na usunięcie odpadów. Ten odpad jak jest niebezpieczny, to oddziałuje na wodę.

200 metrów od inwestycji jest rzeka, trzeba o te wody zadbać. Mecenas dopowiedział jeszcze o

kulturze pracy inwestora.
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Przewodniczący  Rady podziękował  przedmówcy  powiedział,  że  w  najbliższym  czasie  będzie

chciał spotkać się z radnymi i komitetem i omówić pewne kwestie.  

Radny  Robert  Kasków zaproponował,  aby  zorganizować  spotkanie  i  porozmawiać  w  tych

kwestiach, o których mówił Pan mecenas. 

Przewodniczący Rady powiedział, że do tego spotkania trzeba się przygotować, zebrać dokumenty

i zobaczyć co my mamy, co ma komitet.

Przedstawiciel Komitetu Społecznego powiedział, że czasu na spotkanie jest niewiele, ponieważ

tylko do 24 maja i takie spotkanie należy zrobić niezwłocznie.

Radny Tadeusz Pudlik podziękował  Komitetowi  Społecznemu za  zaproszenie  Pana mecenasa,

ponieważ otwiera nam to oczy szerzej na to, co my jako Rada możemy dalej, po kolei zrobić. My

jesteśmy z komitetem i też nie chcemy, by ta otaczarnia tutaj powstała.

Radna  Ewa  Góźdź powiedziała,  że  wszyscy  znamy  temat,  który  nas  gnębi,  nasze  spotkanie

odbędzie się jak najszybciej.

Przedstawiciel  Komitetu  Społecznego zwrócił  uwagę,  że  inwestor  na  działce  rozbudowuje

infrastrukturę zasypując kolejne połacie terenu niebezpiecznie zbliżając się do ścieżki rowerowej i

pytanie brzmi, czy aby nie zasypie rowu melioracyjnego, który tam się znajduje i czy nadal działa w

obrębie  swojej  działki?  My  nie  możemy  tego  sprawdzić,  ale  Państwo  być  może  mają  taką

możliwość.

Przewodniczący  Rady podziękował  przedmówcom i  przeszedł  do  kolejnego  punktu  porządku

obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. określenia  zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt  w ośrodkach wsparcia  i  mieszkaniach

chronionych. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego  protokołu.

Załącznik nr 3

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

projektu uchwały?

Przewodniczący Rady powiedział,  że  odbyła się  komisja  wspólna i  podczas  prac tych komisji

została zaproponowana autopoprawka, którą należy wprowadzić do uchwały.  Wydział nadzoru i

kontroli Urzędu Wojewódzkiego zwrócił uwagę, aby nie były powielane do uchwał zapisy wprost z

ustawy. Dlatego padła propozycja, aby uchylić § 2 i § 3 oraz § 4 otrzymuje brzmienie: „Procentową

wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych określa poniższa

tabela”. Tabela pozostaje bez zmian. 

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania autopoprawki, w wyniku którego przy 15 głosach

„za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka została przyjęta.  Głosowanie imienne
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stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 4

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  w  projekcie  uchwały  nie  zostało  wpisane  kryterium

dochodowe, ponieważ jest ono zmienne i na dzień dzisiejszy wynosi 701 zł dla osoby samotnej i

528 zł dla osoby w rodzinie.

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

komisje.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

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

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania projektu uchwały. W wyniku głosowania przy 15

głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie określenia zasad ponoszenia

odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia  i  mieszkaniach  chronionych,  została  przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Przedmiotowa uchwała w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach

wsparcia i mieszkaniach chronionych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Uchwała nr IX/50/2019

Pkt 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

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

projektu uchwały?

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zwiększenie  planu  dochodów  w  związku  z  wyborami  do

Parlamentu Europejskiego, czy to jest całkowity koszt?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nie jest to całkowity koszt, to jest pierwsza transza.

Radny Tadeusz  Pudlik zapytał  o  zwiększenie  planu dochodów z  tytułu  wpływów z  darowizn

związana jest ze współorganizacją kolonii międzynarodowej organizowanej przez Gminę Żarów i

miasto partnerskie Lohmar, czy nie można by było poprzez Fundację polsko – niemiecką pozyskać

pieniądze?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ta współpraca jest realizowana, Fundacja polsko –

niemiecka  dofinansowuje  i  regularnie  przy  wymianie  młodzieży  jest  to  realizowane.  Tu  jest
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wymiana polsko – francuska i jest to realizowane. Strona francuska stara się o dotacje.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych, co to

jest? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że dotyczy to prac geodezyjnych, opracowania map

geodezyjnych, wykonywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał  o  zmniejszenie  planu wydatków zabezpieczonego na realizację

zadania  inwestycyjnego  pn.  „Remont  elewacji,  zmiana  zagospodarowania,  terenu,  budowa

świadomości  lokalnej  i  poczucia  wspólnoty  lokalnej  poprzez  wykreowanie  przestrzeni  do

prawidłowej  prezentacji  zbiorów  zabytkowego  sprzętu  bojowego  Żarowskiej  Straży  Pożarnej”,

dlaczego to się tak zawile nazywa?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  wnioski  formułowane  są  zgodnie  z  intencją

darczyńcy i nazwa musi być zgodna, aby pozyskać środki.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję

ds. Budżetu i Gospodarki.

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 2019 rok została przyjęta. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Przedmiotowa uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  gminy Żarów na 2019 rok

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Uchwała nr IX/51/2019

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

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

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

projektu uchwały?

Pytań  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  zapytał  o  opinię  Komisji  ds.

Budżetu i Gospodarki.

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

komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.
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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 11

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

Uchwała nr IX/52/2019

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

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

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

projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Radna Iwona Nieradka zapytała, czy to będzie jedna osoba?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tego nie wiemy.

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał,  Komendant  Powiatowy  na  wniosek  Komendanta  Gminnego

akceptuje, a jak nie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to zostaje wskazana następna osoba.

Więcej pytań 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.

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 14

Przedmiotowa uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Uchwała nr IX/53/2019

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

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 16

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt przedmiotowej uchwały.

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

projektu uchwały?

Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisji.

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

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

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

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

Żarowie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Uchwała nr IX/54/2019

Pkt 6. dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

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

uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt przedmiotowej uchwały.

Pytań 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

dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na

terenie  Gminy  Żarów została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 20

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  dopłaty  do  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i

zbiorowego odprowadzania  ścieków na  terenie  Gminy Żarów stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.
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Załącznik nr 21

Uchwała nr IX/55/2019

Pkt 7. przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

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

projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak omówił projekt przedmiotowej uchwały. 

Radny Roman Konieczny zapytał jaką kwotę Powiat przeznacza na Łażany?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że około 34.000 zł.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała, czy znana jest kwota przeznaczona na te remonty?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że łączna wartość szacunkowa to jest 131.900 zł.

Więcej  głosów w dyskusji  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.  Ochrony  Środowiska,  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

przejęcia  przez  Gminę  Żarów  zadań  Powiatu  Świdnickiego  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 23

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  przejęcia  przez  Gminę  Żarów  zadań  Powiatu  Świdnickiego

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Uchwała nr IX/56/2019

Pkt 8.  zmiany Uchwały nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 marca 2019 r. w

sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Żarów.  Przedmiotowy

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał,  czy radni mają pytania do przedmiotowego

projektu uchwały?

Radny  Tadeusz  Pudlik zapytał  o  odpady  ulegające  biodegradacji,  w  tym  odpady  zielone

wytworzone na terenie  nieruchomości,  co zrobić z tą  trawą, którą kosi się na odcinku swojego

ogródka, a droga jest powiatowa?

Radna Joanna Kaczorowska odpowiedziała, że należy zgłosić to do Powiatu.

Radny Tadeusz Pudlik  powiedział, że w § 1 pkt 5 należy dopisać „zmieszane”, aby zgadzało się to

z kolejnym projektem uchwały.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że wprowadzamy tu zalecenia Sanepidu uwzględniając

je, natomiast  cała uchwała reguluje inne przypadki. Selektywna zbiórka jest gniazdowa i odbiór

dotyczy gniazd, a nie z nieruchomości.

Dalszych pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisje.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  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

zmiany Uchwały nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów, została przyjęta. Głosowanie

imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 26

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Żarów, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 27

Uchwała nr IX/57/2019

Pkt  9. 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 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

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

projektu uchwały?
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Radny Tadeusz Pudlik zapytał odnośnie § 1 pkt 3 na czym polega to postanowienie o przejęciu od

właścicieli?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  ta  uchwała  służy  generalnie  przygotowaniu

decyzyjnego  przetargu  i  wyłonienie  na  kolejne  3  lata  firmy,  która  podobnie  jak  poprzednia  to

zadanie będzie miała nałożone.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że § 1 ust. 6 jest bardzo dobrym zapisem, natomiast zapytał

odnośnie § 3 pkt 1 mówiąc, że do PSZOK można przekazać bezpłatnie odpady komunalne zebrane

w  sposób  selektywny  w  tym:  „przeterminowane  leki”,  więc  zdecydujmy  się  albo  będziemy

przyjmować je w aptekach, gdzie będzie na to miejsce i  ktoś będzie na to zwracał uwagę, a w

PSZOKu nikt nie panuje nad tymi przeterminowanymi lekarstwami, nikt tam tego nie pilnuje. A jak

zrobimy zbiórkę w aptekach, to będzie to pod kontrolą. Dlatego myślę, że nie powinniśmy tego

zbierać w PSZOKach.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jego zdaniem radni mogą teraz rozstrzygnąć, co do

formuły,  bo do tej  pory PSZOK ma to zadanie jako podstawowe. Mogą to być również te dwa

rozwiązania.

Radny Tadeusz Pudlik zaproponował, aby było to pod kontrolą, to jest lekarstwo i jest to sprawa

ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Przewodniczący Rady zapytał radnego, czy to jest jego wniosek?

Radny  Tadeusz  Pudlik powiedział,  że  jego  wniosek  jest  taki,  aby  z  §  3  pkt  1  wykreślić

„przeterminowane leki”. 

Przewodniczący  Rady poddał  pod głosowanie  wniosek  radnego  Tadeusza  Pudlika,  w wyniku,

którego  przy  13  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  2  „wstrzymujących  się”  wniosek  został  przyjęty.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  w  §  3  pkt  1  należy  wykreślić  „przeterminowane  leki”.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 29

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o zużyte oleje.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że to powinno znaleźć się przy ogłoszeniu o przetargu, w

specyfikacji skąd będą odbierać te zużyte oleje.

Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że w § 6 pkt 2, jeżeli ktoś przyniesie kubik, a jest napisane pół

kubika.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  jeżeli  więcej  niż  pół  kubika wytworzy się  przy

remoncie  własnego  mieszkania,  to  dwie  osoby  mogą  przyjechać  i  oddać.  Pół  kubika  to  jest

naprawdę dużo.

10



Radny Norbert Gałązka złożył wniosek o zmianę godzin otwarcia w PSZOKu w § 3 pkt 3, aby

poniedziałek został jak jest, a w środę zmienić godziny od 9:00 do 12:00 oraz zmienić w sobotę od

12:00 do 15:00.

Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  wniosek  radnego  Norberta  Gałązki,  w  wyniku,

którego przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” wniosek został przyjęty.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  §  3  pkt  3  otrzymuje  brzmienie:  „3)  Punkt  Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi w każdy: poniedziałek od godz. 16:00 do

godz. 18:00, środę od godz. 9:00 do godz. 12:00 oraz sobotę od godz. 12:00 do godz. 15:00 poza

dniami ustawowo wolnymi od pracy”.   

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o § 3 pkt 4 odnośnie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie,

czym ma się okazać, jak w dowodzie nie ma już adresu zamieszkania?

Radny Robert Kaśków odpowiedział, że należy ludziom wierzyć i domniemywać, że to co mówią,

to jest prawda.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że jeżeli ktoś przywozi do PSZOKu to dobrze,

śmieci nie są wyrzucane do rowów, czy lasów, gdzie my później musimy to sprzątać.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał czy § 4 pkt 3 ma być „reklamacji” czy „zgłoszenia”. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jest to zgłoszenie niewłaściwego wykonania usługi,

które ma formę reklamacji.

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

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  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

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 31

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
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komunalnymi, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 32

Uchwała nr IX/58/2019

Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy.

Pkt 10. zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia

poboru  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  drodze  inkasa,  wyznaczenia

inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 33

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

projektu uchwały?

Radny Waldemar Ganczarek zapytał, czy opłata pozostała w tej samej wysokości czyli 10%?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że tak.

Więcej  pytań  do  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 projekt omawianej 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 XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia

poboru  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  drodze  inkasa,  wyznaczenia

inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 34

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXXVII/292/2013  Rady  Miejskiej  w

Żarowie  w  sprawie  zarządzenia  poboru  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w

drodze  inkasa,  wyznaczenia  inkasentów  oraz  wynagrodzenia  za  inkaso  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 35

Uchwała nr IX/59/2019

Pkt  11. wyznaczenia  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  jako  właściwej  do  uchwalenia  rozszerzenia

aglomeracji Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 36

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

Burmistrz Leszek Michalak omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapytał o opinię Komisję.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  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

wyznaczenia Rady Miejskiej w Żarowie jako właściwej do uchwalenia rozszerzenia aglomeracji

Żarów została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 37

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  wyznaczenia  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  jako  właściwej  do

uchwalenia rozszerzenia aglomeracji Żarów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 38

Uchwała nr IX/60/2019

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 39

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego sprawozdania?

Radny  Waldemar  Ganczarek  zwrócił  się  do  pana  Burmistrza,  aby  przybliżył  i  podał  więcej

informacji  nt  zarządzenia  54  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  do  gminnego  zasobu

nieruchomości w drodze darowizny udziału w nieruchomości położonej we wsi Buków.

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że chodzi tu o mieszkanie, są to starsze osoby, które

zdecydowały że przekazują je do nas. Takie sytuacje się zdarzają. Najczęściej mamy takie sytuacje

że w zamian za mieszkanie obejmujemy taką osobę opieką w domu opieki, tu w tym momencie jest

małżeństwo. Wyraziłem zgodę, stąd to zarządzenie.

Radna Barbara Zatoń zapytała o zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości, aby Burmistrz

przybliżył informacje na ten temat. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przez wiele lat w Mielęcinie funkcjonował sklep, w

tej  chwili  jest  tam  warsztat  samochodowy  prywatnego  właściciela,  z  którym  doszliśmy  do

porozumienia. Uregulowane zostały kwestie własnościowe przy świetlicach wiejskich, jest to dużo

dogodniejsze dla mieszkańców. 
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Radna Barbara Zatoń zapytała  o  wybory  na  sołtysów i  do  rad  sołeckich,  jak  to  wygląda  po

wyborach?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  zmieniło  się  5  sołtysów:  w  Bukowie,  w

Imbramowicach, w Siedlimowicach, w Mielęcinie i w Mikoszowej. Najczęściej były to rezygnacje

dotychczasowych  sołtysów,  niektórzy  już  nie  stawali  do  ponownych  wyborów,  natomiast  w

Siedlimowicach, kilkoma głosami wygrał nowy kandydat z dotychczasową panią sołtys.

Radna  Maria  Tomaszewska zapytała  o  zarządzenie  w  sprawie  otwartego  konkursu  ofert  na

realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i

spotkań  z  kulturowych  dla  osób  samotnych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  osób

niepełnosprawnych”, aby pan Burmistrz przybliżył temat.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ogłoszenie jest wywieszone do jutra do godz. 13:00.

Jeśli chodzi o zakres, to w roku ubiegłym PZEiR Oddział w Żarowie wygrał konkurs, w ramach

którego zorganizował Dzień Matki, w maju Przegląd Piosenki Biesiadnej  i Ludowej w czerwcu, w

lipcu zorganizowana została wycieczka  dla członków związku, w październiku Dzień Seniora z

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. To nie są jedyne działania prowadzone przez Związek,

ale te były objęte konkursem.

Radna  Maria  Tomaszewska zapytała  o  wszczęcie  postępowania  administracyjnego  w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa

gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN150/100/80 mm i ciśnieniu 1,6 MPa od

odgałęzienia do SRP Mickiewicza w Żarowie do zasuwy liniowej Żarów w Siedlimowicach”, czy

coś więcej można się dowiedzieć?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  na  terenie  gminy  mamy  dwóch  operatorów

gazowniczych,  jeżeli  chodzi  o  podłączanie  mieszkańców.  Zajmuje  się  tym  Polska  Spółka

Gazownicza Oddział Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu i ona tu jest inwestorem. Jeżeli coś w

tym  temacie  będę  mógł  Państwu  pokazać,  to  na  pewno  będzie  to  wymagało  spotkań  z

mieszkańcami. 

Radna Maria Tomaszewska zapytała o ogłoszenie postępowania przetargowego na Rozbudowę

świetlicy wiejskiej w Łażanach, czy coś więcej może się dowiedzieć?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że nasz referat pomaga tu naszemu GCKiS w Żarowie,

gdyż dotację na ten cel otrzymało GCKiS. Ta pomoc jest w ramach środków uwzględnionych w

budżecie. Jest kilka firm zainteresowanych, bo z tego co wiem zadawali pytania.

Radna Maria Tomaszewska zapytała o trwanie prac przygotowawczych dotyczących budowy i

doposażenia  siłowni  zewnętrznych  w  miejscowościach  Bożanów,  Buków  i  Łażany,  czy  będzie
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wcześniej  spotkanie  z  mieszkańcami  w  tej  sprawie,  ponieważ  wie  że  niektórzy  chcieliby

zdecydować jakie będą te urządzenia, czy jest to możliwe?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że kontakt pracownika jest bieżący wobec sołtysa, tu

rozumiem że jeżeli chodzi o Łażany, to aby ten kontakt był szerszy.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia

postępowania sprzedaży składnika majątku Gminy Żarów w postaci samochodu pożarniczego marki

Polonez Caro 1.6 GSI”, czy odbył się ten przetarg i czy został sprzedany ten samochód, a jak tak to

za ile?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jest  to  samochód,  który  służył  kilka  lat  w

Imbramowicach, był wysłużony i jego wartość księgowa była 0. Pierwotnie zaproponowaliśmy cenę

do negocjacji na poziomie 2.000 zł, ale nie było zainteresowania, bo samochód był uszkodzony.

Ostatecznie za 1.100 zł udało się wyłonić. Cena złomu, jak byśmy oddali to 300 zł. To jest dochód

gminy.

Radny Tadeusz  Pudlik zapytał  o   sprzedaż  dwóch lokali  mieszalnych,  czy  to  jest  sprzedaż  z

bonifikatą?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest cena z bonifikatą.

Radna Ewa Góźdź zapytała o złożenie wniosku na dofinansowanie dla zadania uzbrojenie terenu w

ramach aglomeracji, czy wiadomo jakich terenów to dotyczy? 

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że dotyczy to ulicy Talowskiego i Kołodki na strefie

oraz ul. Ceramiczna.

Radny Norbert  Gałązka zapytał odnośnie podpisania umowy na wykonanie kanalizacji sanitarnej

na ul. Słowiańskiej w Żarowie.

Burmistrz  Leszek Michalak  odpowiedział,  że  to  są  trzy  zadania,  które  ogłosiliśmy w ramach

budowy kanalizacji. Realizacja do stycznia 2021r.

Radny Bartosz Żurek zapytał o opłatę adiacencką, o co chodzi?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział, że opłata adiacencka wynika ze wzrostu wartości na

skutek  podziału  nieruchomości  na  nieruchomości  mniejsze.  Jest  to  30%  wartości  różnicy.

Realizowana nie później  niż 3 lata od daty podziału. Dotyczy wszystkich działek dzielonych na

danym terenie. Przychody do budżetu są różne w różnych latach, to jest trudne do określenia ile w

tym roku uda się zyskać.

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o prace związane z budową chodników, na jakim jest to

etapie? 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że raczej druga połowa roku.
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Radna  Joanna  Kaczorowska zapytała  o  budowę  oświetlenia  ulicznego  w  miejscowości

Imbramowice. 

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że z funduszu sołeckiego jest przeznaczone 10.000 zł,

w pierwszej kolejności jest wykonywana dokumentacja, tu dotyczy to ul. Mostowej boiska.

Radny Mieczysław Myrta  zapytał  o  rozpoczęcie  realizacji  prac  ziemnych na rekultywowanym

terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie na ul. Przemysłowej. Radny poprosił o więcej

informacji na ten temat.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że co roku realizujemy prace związane z rekultywacją

starego wysypiska. Ta rekultywacja rozpoczęła się już w 2007 roku, jeszcze ZUK to robił, kiedy

przestał działać przejęliśmy to jako Gmina. W 2019 roku planowane są prace ziemne, koszenie,

oczyszczanie rowów, prace opaskowe. 

Radna Iwona Nieradka zapytała, czy skończyły się zebrania wspólnot mieszkaniowych i jak one

przebiegały? Jak przebiegają prace budynku, który został spalony?

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki odpowiedział, że zebrania wspólnot już się zakończyły. Tematy

dotyczyły modernizacji części wspólnych, w niektórych przypadkach wspólnoty zastanawiają się

nad wykupem nieruchomości wokół. Jeżeli chodzi o remont budynku to pomieszczenia w środku są

objęte remontem, prace z zewnątrz trwają. Od strony podwórka elewacja jest wykonana.

Więcej  pytań  do  przedmiotowego  sprawozdania  nie  było,  więc  Przewodniczący  obrad

przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

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

Przewodniczący Rady powiedział, że interpelacje, zapytania i wnioski zgodnie z nowymi przepisami

są przedkładane do Przewodniczącego Rady na piśmie oraz umieszczane na BIP i poprosił o ich

składanie.  Interpelacje  złożyli  i  je  odczytali:  radna  Maria  Tomaszewska,  radny  Waldemar

Ganczarek, radna Joanna Kaczorowska, radny Piotr Zadrożny oraz radny Bartosz Żurek.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o plac zabaw koło cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej, kiedy

będzie ten plac zabaw zrobiony?

Po złożeniu przez radnych interpelacji Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

1.  Przewodniczący  Rady poinformował  radnych,  aby  do  30  kwietnia  złożyli  oświadczenia

majątkowe za 2018 rok.

2. Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęło pismo do wiadomości Przewodniczącego Rady

w sprawie ulicy Jodłowej, Bukowej, Świerkowej i Wierzbowej w Żarowie nt dróg.
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3. Przewodniczący Rady powiedział, że do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęła

opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2018 rok. Opinia jest

pozytywna.

4. Przewodniczący  Rady powiedział,  że  Burmistrz  przekazał  informację  o  planowaniu  i

zagospodarowaniu przestrzennym przestrzennym za 2018 rok.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28.03.2019r.

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

Rady  Urzędu  Miejskiego  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 13 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących

się” Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28.03.2019 roku został przyjęty

przez radnych Rady Miejskiej w Żarowie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego

protokołu. (Zwolniła się radna Z. Urbanik oraz r. P. Zadrożny).

Załącznik nr 40

Ad VII. Zakończenie obrad IX 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 25 kwietnia 2019 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam IX Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

…......................................                                            …..........................................
Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady:
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