
Protokół Nr XLVI/2014

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 27 marca 2014 roku

Rozpoczęcie:  godz. 11:00

Zakończenie: godz. 11:45

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Pudlik otworzył  sesję  Rady  Miejskiej 

w  Żarowie  wypowiadając  formułę:  „Otwieram  XLVI  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 

Miasta Żarów Grzegorz Osiecki, Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik, Skarbnik Gminy 

Renata Dawlewicz oraz mieszkańcy gminy Żarów. 

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad dostali 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? 

Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu,  więc  Przewodniczący  Rady  przeszedł  do 

przegłosowania  porządku  obrad.  W wyniku  głosowania  przy  15  głosach  „za” 

porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok. Przedmiotowy 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz.
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Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  i  zapytał,  czy  radni  mają  pytania do 

przedmiotowego projektu uchwały?

Radna Halina Lewandowska  zapytała o zwiększenie  planu dochodów z tytułu 

wpływów ze sprzedaży nieruchomości, chodzi konkretnie, co sprzedaliśmy, co to 

za  kwota,  bo  w  sprawozdaniu  z  pracy  Burmistrza  nie  jest  napisane,  co 

sprzedaliśmy? 

Skarbnik  Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  jesteśmy  po  przetargu  lokalu 

mieszkalnego i mamy do zbycia dwa lokale użytkowe na ulicy Mickiewicza.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, o zwiększenie planu wydatków na 

remonty ciągów pieszo – jezdnych na terenie miasta Żarów, o które ulice chodzi?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  chodzi  o  te,  które  na  bieżąco 

wymagają remontów.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy nie ma konkretnych ciągów pieszych, jakie 

będą naprawiane na terenie miasta Żarów?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  dokonkretyzujemy  w momencie, 

kiedy będziemy mogli ustalić pełen zakres po negocjacjach z wykonawcą.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, kiedy to nastąpi?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jak państwo uchwalicie, to mogę od 

zaraz przystąpić do negocjacji.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, o zwiększenie planu wydatków na utwardzenie 

miejsc pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie 

gminy Żarów, gdzie to będzie miało miejsce, czy w Żarowie, czy na terenie całej 

gminy?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że na terenie całej gminy, kontenery 

stoją w różnych dziwnych miejscach, dlatego trzeba to wszystko przygotować, żeby 

one nie niszczały.

Radny Tadeusz Reruch zapytał, czy te pieniądze nie pochodzą z akcji zimowej?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  te  pieniądze  znajdują  się  w 

budżecie.

Dalszych  głosów  w  dyskusji  nie  było  więc  Przewodniczący  Rady zamknął 

dyskusję i zapytał o opinię Komisję. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
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Przewodniczący  obrad przeszedł  do  głosowania  projektu  uchwały,  W  wyniku 

którego przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała została 

przyjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 4

Uchwała Nr XLVI/366/2014

Pkt.  2. wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  środków 

stanowiących fundusz sołecki.  Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 5

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusje  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 opinię Komisje.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Kazimierz Kozłowski powiedział, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący Komisji  ds. Rolnictwa Mieczysław Myrta powiedział,  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 została  przyjęta.  Przedmiotowa uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

Uchwała Nr XLVI/367/2014

Pkt  3. przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Mrowiny, 

gmina Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 7

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Burmistrz Leszek Michalak.

Przewodniczący Rady  otworzył  dyskusję  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 opinię Komisję. 
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Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku 

Publicznego  Tadeusz  Dalgiewicz powiedział,  że  Komisja  zaopiniowała  projekt 

omawianej uchwały pozytywnie.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu 

uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  Miejska  w  Żarowie  przy  15  głosach „za”,  0 

„przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się” przyjęła  przedmiotową  uchwałę.  Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Uchwała Nr XLVI/368/2014

Ad.  IV.  Przedstawienie  sprawozdań  z  działalności  stałych  komisji  Rady  

Miejskiej w Żarowie za 2013 rok.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  wszyscy  Przewodniczący  stałych  komisji

Rady złożyli sprawozdania z działalności komisji za 2013 rok i są one do wglądu w 

Biurze  Rady.  Przewodniczący  obrad  zapytał  radnych,  czy  czytać  wszystkie

sprawozdania  po  kolei.  Radni  stwierdzili,  że  nie.  Wobec  powyższego

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdania z działalności stałych komisji

Rady za 2013 rok zostały przyjęte.

Ad. V.  Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Przewodniczący  Rady przystąpił  do  realizacji  punktu  porządku  obrad,  tj.  do 

sprawozdania  z  działalności  Burmistrza  Miasta  Żarów.  Sprawozdanie  stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.

      Załącznik Nr 9

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  radni  mają  pytania  do  przedmiotowego 

sprawozdania?

O głos poprosił  Burmistrz Leszek Michalak, który powiedział, że chce poprosić 

Pana Przewodniczącego o zwołanie sesji Rady w dniu 2 kwietnia 2014 roku. Sesja 

będzie  miała  zasadniczy  temat  związany  z  naszym  ubieganiem  się  o 

dofinansowanie  budowy  basenu  z  funduszy  Totalizatora  Sportowego,  czyli  z 

Ministerstwa  Sportu  w  ramach  Programu  Wojewódzkiego.  Planujemy  w  ciągu 

trzech lat realizację tej budowy. Trzy lata wynikają z tego, że takie są sztywne 

zasady Totalizatora, co do tempa realizacji takich inwestycji. W ciągu tych trzech 

lat będziemy częściowo finansować budowę ze środków własnych, ale jak będzie 

potrzeba wesprzemy się  kredytem, który też  w części  będzie  spłacany m.in.  ze 
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zwrotu VAT-u. Basen będzie w przyszłości wykorzystywany głównie przez uczniów, 

ale przewidujemy też sprzedaż biletów, a więc będzie pełna zasadność zwrotu VAT-

u. Ponieważ w zasadach Totalizatora Sportowego znajduje się jasny zapis, że w 

celu  pozytywnego  ostatecznego  rozpatrzenia  wniosku  musimy  mieć  już 

praktycznie wstępną ofertę banku gotowego wypuścić obligacje, dlatego będziemy 

się  do  państwa  zwracali  o  zgodę  na  wyemitowanie  obligacji.  Żeby  zgrać  się 

terminami z pracą w Urzędzie Marszałkowskim nad naszym wnioskiem potrzebne 

jest zwołanie sesji w takim trybie. Niestety będzie to w środę, ponieważ w czwartek 

nie mógłbym uczestniczyć.

Radna Agnieszka Szybalska – Góra  zapytała, w jakiej kwocie będą te obligacje 

wypuszczone?

Burmistrz Leszek Michalak  odpowiedział,  że  dostaniecie  państwo w projekcie 

uchwały, poniżej 50% wartości budowy basenu.

Radny  Robert  Kaśków  zapytał  o  sfinansowanie,  czy  w  grę  wchodzą  tylko 

pieniądze z Totalizatora, czy z Urzędu Marszałkowskiego, czy inne?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że ze środków dostępnych od czterech 

lat na sport na terenie gminy praktycznie dostępne są tylko środki z Totalizatora, 

przy  czym  przez  trzy  lata  były  one  w  ogóle  niedostępne,  w  związku  z 

Mistrzostwami  Europy  w  Piłce  Nożnej  i  następowało  finansowanie  wyłącznie 

tamtych  zadań.  Jednak  od  ubiegłego  roku  wróciły  one  do  Województwa. 

Wnioskujemy o kwotę 2,5 mln zł.

Radny Robert Kaśków zapytał, z Urzędu Marszałkowskiego?

Burmistrz  Leszek Michalak odpowiedział,  że  to  są  te  same środki,  bo  Urząd 

Marszałkowski dzieli pulę wojewódzką.

Radny Robert Kaśków zapytał, te same co z Totalizatora?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że Totalizator rozsyła na województwa, 

następnie do Marszałka należy podział środków.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  wobec  powyższego  2  kwietnia  zaprasza 

radnych na sesję Rady Miejskiej. 

Następnie Przewodniczący obrad przeszedł do Sprawozdania z pracy Burmistrza 

Miasta Żarów i zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego sprawozdania?

Radna  Halina  Lewandowska  zapytała  o  Zarządzenie  nr  34/2014  w  sprawie 

odpłatnego  nabycia  na  własność  Gminy  Żarów  nieruchomości  gruntowych 
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niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów? 

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  jest  to  teren  Specjalnej  Strefy 

Ekonomicznej.

Radna Zuzanna Urbanik  zapytała, czy otrzyma informacje, dotyczące funduszu 

sołeckiego.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zaprasza na spotkanie we wtorek o 

godzinie 14:00.

Radna Maria Tomaszewska poprosiła o wykaz, gdzie będą zebrania i  w jakim 

terminie.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to będzie jedno wspólne spotkanie 

dla sołtysów. 

Radny Tadeusz Reruch zapytał o wykonanie ciągów pieszych na ul. Dworcowej, 

kto finansuje, bo to jest droga powiatowa?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest droga gminna, natomiast ul. 

Chrobrego  jest  drogą  powiatową,  około  8  lat  temu  było  odwrotnie.  Jest 

wykonywana w ramach prac naszych pracowników.

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.

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

1.  Radna  Halina  Lewandowska odczytała  odpowiedź  na  interpelację,  którą 

ponownie  złożyła  na  ostatniej  sesji,  dotyczącą  ilości  środków  finansowych 

dołożonych przez gminę do inwestycji w Mrowinach, które wykonywał Powiat oraz 

ilu  pracowników  i  ile  godzin  przepracowali  przy  tych  inwestycjach.  Radna 

powiedziała,  że  znowu otrzymana odpowiedź  nie  jest  na temat.  Radna prosi  o 

krótką odpowiedź,  albo dołożyliśmy, albo nie,  jeżeli  tak,  to ile,  tylko do zadań 

powiatowych, nie do inwestycji gminnych, jakimi jest wykonanie oświetlenia?

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  jeżeli  ktoś  pyta  o  to,  co  zostało 

wykonane  na  drodze  takiej,  czy  innej,  zgodnie  z  ustawą elementem drogi  jest 

również  oświetlenie,  stąd  odpowiadając  jest  obowiązek  zamieszczenia  pełnej 

informacji, to że jest to zadaniem gminy, tego nikt nie kwestionuje i myślę, że co 

do tego nie ma wątpliwości, oświetlenie jest elementem infrastruktury drogowej, 
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tak samo skarpa, przeciwskarpa, rów, chodnik, nie tylko jezdnia, wszystko co się 

mieści w pasie drogowym.

Radna  Halina  Lewandowska powiedziała,  że  tego  nie  neguje,  tylko  chciałaby 

otrzymać rzetelną informację  odnośnie  tych zadań,  które  wykonywał  Powiat,  a 

zatem nie ustawiał lamp, więc mi chodziło o te zadania, które wykonywał Powiat.  

Ja wiem ile Powiat zainwestował, ale skoro dostaję sygnał, że gmina się dołożyła, 

to chcę wiedzieć ile? 

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  ma  pani  precyzyjną  odpowiedź,  że 

21.000 zł.

Radna  Halina  Lewandowska powiedziała,  nie,  to  jest  zwodzenie,  to  nie  jest 

rzetelna odpowiedź, chodzi o konkretną na te zadania, które wykonywał Powiat. 

Czy do nich dołożyliśmy i ile?

2.  Radna Halina Lewandowska zapytała,  jak  głosowała  przy  kredytach,  które 

zaciągaliśmy na budowę kanalizacji Wierzbna - Bożanów, Targowisko Miejskie, czy 

boisko przyszkolne? Radna poprosiła o odpowiedź na piśmie.

3. Radna Halina Lewandowska złożyła interpelację o naprawę dróg szutrowych, 

chodzi o ulice Boczną, Leśną. W kiepskim stanie są wszystkie drogi szutrowe.

4. Radna Halina Lewandowska  złożyła interpelację o wykonanie oświetlenia na 

odcinkach, na których go brakuje,  np.  ulica Szkolna,  ulica Boczna i  na wielu 

innych odcinkach.

5. Radna Halina Lewandowska zapytała, ile hektarów gruntów zakupiono już na 

Strefie i za jaką kwotę wykupiliśmy te grunty? Radna poprosiła o informację na 

piśmie.

6. Radny Tadeusz Reruch złożył interpelacje o podanie wykazu wszystkich osób 

fizycznych i firm, którym umorzono podatek za 2013 rok.

Skarbnik Renata  Dawlewicz odpowiedziała,  że  do  końca  maja  jest  obowiązek 

podania takiej informacji do wiadomości publicznej.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że poczeka do końca maja.
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7. Radny Robert Kaśków powiedział, że  na ulicy Kazimierza Wielkiego zapadła 

się  droga  i  podniosły  się  do  góry  studzienki  kanalizacyjne  jest  problem  z 

jeżdżeniem tą ulicą. Radny zapytał, czy trwają jakieś prace lub jest jakiś pomysł, 

aby tą drogę wyremontować? Radny poprosił o odpowiedź na piśmie.

8. Radna Agnieszka Szybalska – Góra zapytała, o stronę internetową i skrzynkę 

internetową  „Burmistrz  odpowiada,  mieszkańcy  pytają”,  ponieważ  to  nie 

funkcjonuje,  nie  można  zadać  pytania  panu  Burmistrzowi,  dlaczego?  Radna 

powiedziała, że jeżeli to nie funkcjonuje, to trzeba to usunąć ze strony.

9. Radna Agnieszka Szybalska – Góra poprosiła o naprawę nawierzchni na ulicy 

Kwiatowej,  albo  chociaż  jej  doświetlenie.  Radna  poprosiła  o  podanie  realnego 

terminu wykonania oświetlenia.

10. Radny Mariusz Borowiec zwrócił się z prośbą o ustawienie ławek na siłowni 

zewnętrznej, koło Gimnazjum w Żarowie.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że dwa tygodnie temu podpisał umowę 

z Marszałkiem na uzyskanie dotacji ze środków unijnych na wykonanie ścieżek, 

ławek, tego wszystkiego, co jest związane z funkcjonowaniem siłowni.

11.  Radny  Tadeusz  Reruch zapytał,  czy  jest  możliwość  usytuowania  ławek 

wzdłuż Alei Korczaka?

12. Radna Urszula Ganczarek powiedziała, ponieważ w kiepskim stanie mamy 

drogi  gminne,  proszę  o  ich  naprawę  w  miejscowościach:  Buków,  Pyszczyn, 

Marcinowiczki i Zastruże.

13.   Radna Urszula Ganczarek złożyła interpelację o wykonanie oświetlenia na 

odcinkach  dróg,  gdzie  ich  brakuje  w  miejscowościach:  Buków,  Pyszczyn, 

Marcinowiczki i Zastruże.

Więcej  interpelacji,  wniosków i  zapytań  radnych nie  było  więc  Przewodniczący 

Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr XLV/2014 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z 

dnia 13 marca 2014r. 
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Przewodniczący  obrad poinformował  Radę,  iż  protokół  był  udostępniony  do 

wglądu w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz był wyłożony podczas 

obrad  sesji,  w  celu  naniesienia  ewentualnych  uwag.  Uwag  nie  było,  więc 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół nr XLV/2014 z sesji Rady Miejskiej 

w Żarowie z dnia 13 marca 2014r. został przyjęty.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do spraw organizacyjnych:

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  17  marca  2014  roku  miał  przyjemność 

odebrania dla Rady Miejskiej w Żarowie symboli Dolnego Śląska i odczytał pismo 

od  pana  V-ce  Marszałka  dr.  Jerzego  Tutaja.  Przewodniczący  obrad  dodał,  że 

symbole te umieszczone zostaną w sali narad.

Burmistrz  Leszek  Michalak powiedział,  że  symbole  te  otrzymały  wszystkie 

jednostki oświatowe funkcjonujące na terenie naszej gminy, Gmina Żarów, Rada 

Miejska i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Przewodniczący  Rady  przypomniał  radnym  o  wypełnianiu  oświadczeń 

majątkowych. Druki do wypełnienia radni otrzymali z materiałami na sesję.

1.  Przewodniczący  Rady przedstawił  Sprawozdanie  z  działalności  Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Żarowie za 2013 rok, które jest do wglądu w biurze Rady.

2. Przewodniczący Rady przedstawił  pismo od mieszkańca Żarowa,  dotyczące 

postawienia znaku na ulicy Sportowej.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki powiedział, że znak jest już postawiony.

3.  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  od  mieszkańca  Siedlimowic  do 

Komisji  ds.  Rolnictwa.  Przewodniczący  obrad  odczytał  przedmiotowe  pismo  i 

powiedział, że Komisja spotkała się w tym temacie w dniu 26 marca 2014 roku.

Przewodniczący Komisji  ds. Rolnictwa Mieczysław Myrta powiedział,  że komisja 

była  w Siedlimowicach,  członkowie  zapoznali  się  z  problemami,  wyciągnęliśmy 

stosowne  wnioski  i  w  najbliższym  czasie  będzie  sporządzony  protokół  z  tego 

posiedzenia.

Burmistrz  Leszek  Michalak dopowiedział,  że  to  nie  jest  jedyny  przypadek, 
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zupełnie  zmieniła  się  struktura  funkcjonowania  rolnictwa,  to  co  kiedyś 

obserwowaliśmy,  bardzo  długie  kolejki  ciągników  stojących  po  odbiór  płodów 

rolnych, czy to we młynie, czy tutaj w Żarowie, to już nie ma miejsca, to inaczej 

już  funkcjonuje,  bo  rzeczywiście  ten  zgłoszony  problem  okazuje  się  nie  jest 

jedynym problemem.

Radny Tadeusz Reruch powiedział, że jako członek komisji był w Siedlimowicach 

i  jest  zauroczony  tym  starym,  zabytkowym  młynem.  Sama  architektura  jest 

przepiękna, ale jak to rozwiązać prawnie, żeby pomóc temu Panu?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że gościł u Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków właśnie z tym pytaniem, bo to wszystko musi być zrobione zgodnie z 

prawem i po tej konsultacji z panią konserwator, to ten pierwszy ruch należy do 

właściciela,  on musi  wystąpić  o zakwalifikowanie,  jako zabytek i  w momencie, 

kiedy, to nastąpi może poczynić dalsze kroki.

4.  Przewodniczący Rady  przedstawił  pismo od  radnej  Haliny  Lewandowskiej, 

dotyczące poprawek do protokołu nr XLIV/2014 z dnia 06.02.2014r. i powiedział, 

że niektóre z tych uwag zostały naniesione, protokół został przyjęty.

Radna Halina Lewandowska powiedziała, że mało uwag zostało naniesionych, bo 

zostało  to  skrócone,  mimo  moich  uwag  na  piśmie  nie  zostało  uwzględnione  i 

zastanawiam się czy jest sens składać jakieś pisemne uwagi do protokołów.

Przewodniczący  Rady odpowiedział,  pani  chce,  aby  dosłownie  cytować  pani 

wypowiedzi, to nie jest scenopis, tylko protokół, a cała sesja jest nagrywana, sens 

wypowiedzi został zachowany. Jeżeli ma pani jakiekolwiek pretensje, do protokołu, 

to  może  pani  napisać  skargę  do  Rady  Miasta,  która  ewentualnie  się  do  tego 

ustosunkuje.

Przewodniczący  Rady przypomniał  radnym  o  składaniu  oświadczeń 

majątkowych, których termin upływa na koniec kwietnia.

Ad VIII. Zakończenie obrad XLVI 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 27 marca 2014 roku, 
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wypowiadając formułę: „Zamykam XLVI Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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