Protokół Nr XXXVI/2017
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 13 kwietnia 2017 roku
Rozpoczęcie: godz. 14:00
Zakończenie: godz. 14:40
Ad. I. Otwarcie sesji:
Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny otworzył sesję Rady Miejskiej
w Żarowie wypowiadając formułę: „Otwieram XXXVI 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.
Na sesję spóźnił się radny Tadeusz Pudlik.
Przewodniczący Rady przywitał osoby obecne na sesji: Burmistrza Miasta Żarów
Leszka Michalaka, Z-cę Burmistrza Grzegorza Osieckiego, Sekretarz Sylwię Pawlik,
Skarbnika Gminy Renatę Dawlewicz, Radną Powiatu Świdnickiego Urszulę
Ganczarek oraz Sołtysa wsi Pyszczyn Ryszarda Pawlika.
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 zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/3/2014 Rady Miejskiej w
Żarowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady
Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych, jako pkt 6. Radny
Tadeusz Reruch złożył pismo dotyczące rezygnacji z członkostwa w Komisji ds.
Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, a chęci pracy w Komisji ds. Oświaty i
Kultury, dlatego ten projekt uchwały. Przewodniczący Rady przeszedł do
głosowania i zapytał, kto z radnych jest za tym, aby wprowadzić do porządku
obrad projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/3/2014 Rady Miejskiej w

Żarowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady
Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych, jako pkt 6. W wyniku
głosowania przy 14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” projekt
uchwały został dodany do porządku obrad, jako pkt 6.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym
punkcie?
Pytań do przedmiotowego porządku obrad nie było, więc Przewodniczący Rady
przeszedł do głosowania zmienionego porządku obrad. W wyniku głosowania przy
14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” porządek obrad został
przyjęty.
Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Pkt

1.

przekazania

środków

finansowych

na

Fundusz

Wsparcia

Policji.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że jak co roku w ostatnich latach, kiedy
zbliża się okres wakacyjny Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazuje środki poprzez
Gminę na dodatkowe patrole na terenie naszego miasta ze szczególnym
uwzględnieniem terenów Osiedla Piastów. Nie może Spółdzielnia bezpośrednio
tych funduszy przekazać Policji, musi to być zrobione poprzez Gminę, stąd projekt
uchwały przedłożony na sesji Rady.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i
zapytał o opinię Komisję:
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, 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 XXXVI/270/2017
Pkt 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok. Przedmiotowy
projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5

Burmistrz Leszek Michalak złożył wniosek o wprowadzenie autopoprawki
polegającej na dokonaniu następujących zmian w uzasadnieniu do uchwały:
„po zdaniu:
- w rozdziale 60095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na
zakup tablic na rozkłady jazdy do wiat zlokalizowanych na terenie Gminy Żarów,
dopisuje się zdanie:
- w rozdziale 60095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków roku 2018 o kwotę
1.913.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wdrażanie strategii
niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie
oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie
miasta Żarów”,
a zdanie:
- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 280.958 zł plan wydatków
zabezpieczony na „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno”,
zastępuje się zdaniem:
- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na
„Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno”, w tym w roku 2017 o kwotę
280.958 zł i w roku 2018 o kwotę 1.913.000 zł,
W związku z powyższymi zmianami dokonuje się również stosownych zmian
w załączniku nr 4 do powyższej uchwały.”
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania i zapytał, kto z radnych jest za
tym, aby wprowadzić do projektu uchwały autopoprawkę zgłoszoną przez
Burmistrza Leszka Michalaka. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0
„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka została wprowadzona do
projektu uchwały. Na sesję doszedł radny Tadeusz Pudlik.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i
zapytał o opinię Komisję:
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, 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 6
Uchwała Nr XXXVI/271/2017
Pkt 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Przedmiotowy
projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7
Burmistrz Leszek Michalak złożył wniosek o wprowadzenie autopoprawki, w
sposób analogiczny do wprowadzonej autopoprawki do zmian do budżetu,
polegającej na dokonaniu następujących korekt:
„- zmniejsza się plan wydatków roku 2018 o kwotę 1.913.000 zł zabezpieczony na
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi
Kalno”,
- zwiększa się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 1.913.000 zł na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa
zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych
i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”.
W związku z powyższymi zmianami dokonuje się stosownych zmian w załączniku
nr 2 do powyższej uchwały.
Ponadto dokonuje się zmian w złączniku nr 3 (Objaśnienia wartości przyjętych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej), polegających na:
- zmianie treści punktu 4:
było:
4) zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego
centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów
pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” o planowanych łącznych
nakładach finansowych w wysokości 5,19 mln zł, z okresem realizacji w roku
2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2017 w
wysokości

4.347.199

zł

-

z

programu

RPO

(aglomeracja

Wałbrzyska

–

dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),
winno być:
4) zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego
centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów
pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” o planowanych łącznych
nakładach finansowych w wysokości 7,10 mln zł, z okresem realizacji w latach
2017 - 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2017 w

wysokości

4.347.199

zł

-

z

programu

RPO

(aglomeracja

Wałbrzyska

–

dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),
oraz zmianie treści punktu 10:
było:
10) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno” o planowanych
łącznych nakładach finansowych w wysokości 2,88 mln zł, z okresem realizacji w
latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku
2018 w kwocie 1.160.000 zł - z programu PROW - w wysokości do 63,63 %
kosztów kwalifikowanych netto,
winno być:
10) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno” o planowanych
łącznych nakładach finansowych w wysokości 968.032 zł, z okresem realizacji w
latach 2017 – 2018.”
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały.
Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i
zapytał o opinię Komisję.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego przy 15
głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała z autopoprawką
została

przyjęta.

Przedmiotowa

uchwała

stanowi

załącznik

do

niniejszego

protokołu.
Załącznik nr 8
Uchwała Nr XXXVI/272/2017
Pkt 4. ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że diety sołtysów nie były zmieniane od
wielu lat. Generalnie sołtys nie posiada wynagrodzenia, natomiast, jako inkasent
przyjmując podatki ma prawo do procentu inkasa, przy czym odkąd informatyka,
elektronika stała się rzeczą powszechną większość mieszkańców wpłaca nam
drogą elektroniczną, stąd te ryczałty i tak nie odzwierciedlają pracy sołtysa. Sołtys
i tak musi do każdego zajrzeć, zanieść, jak trzeba to kilkakrotnie. Jest to

symboliczny wzrost o 50 zł, to w dalszym ciągu nie jest adekwatne wynagrodzenie,
ale zawsze 100%.
Radny Robert Kaśków powiedział, że wydaje mu się że to mało i zawnioskował,
aby było to 100 zł więcej, od tej kwoty przedstawionej w projekcie uchwały.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że rzeczywiście jest tak, że sołtys nie ma
w ogóle zwracanego kosztu transportu, jak jedzie z Bukowa, z Pożarzyska, z
Pyszczyna, z Wierzbnej. Patrzyłem na to, że podnosimy o 100%, możemy podnieść
o 200% nie ma to dla budżetu większego wpływu, a może będą sołtysi bardziej
uhonorowani w ten sposób.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania i zapytał, kto z radnych jest za
tym, aby dieta sołtysów wynosiła 200 zł? W wyniku głosowania przy 14 głosach
„za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” wniosek radnego Roberta Kaśków został
przyjęty do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i
zapytał o opinię Komisję:
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, 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 10
Uchwała Nr XXXVI/273/2017
Pkt 5. uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Żarów na lata 2017-2021”. Przedmiotowy projekt stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 11
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
przedmiotowego projektu uchwały?
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że staraliśmy się umieścić, urealnić
wszystko, co na bieżąco dzieje się w obszarze mieszkaniowym. Zmiany następują
na skutek chociażby sprzedaży mieszkań. Nie mniej jednak jest to wymóg,
posiadanie przez Radę Miejską dokumentu jak Wieloletni program i zwracamy się

o uchwalenie.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Osiecki dopowiedział, że jest to kontynuacja tego, co
w zeszłym roku było uchwalane przez Państwa, a dotyczyło zasad wynajmu
zasobu komunalnego. Uchwała została zatwierdzona i w ślad za tym jest ta
uchwała w dniu dzisiejszym. Są w niej informacje na temat stanu komunalnego,
ilości lokali, gdzie one są, w jakie media wyposażone oraz informacje, co gmina
dalej zamierza, jeżeli chodzi o zasób mieszkaniowy.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję
i zapytał o opinię Komisję:
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Mariusz Borowiec powiedział, że
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, 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 12
Uchwała Nr XXXVI/274/2017
Pkt 6. zmiany Uchwały nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 grudnia
2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia
ich składów osobowych. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 13
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i powiedział, że w dniu 16 marca pan
Tadeusz Reruch złożył pismo do Przewodniczącego Rady z prośbą o rezygnację z
Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej i chęci pracy w Komisji ds.
Oświaty i Kultury. Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Tadeuszowi
Reruchowi. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 14
Radny Tadeusz Reruch powiedział, że w związku z wdrażaniem reformy oświaty
chciałby uczestniczyć w Komisji ds. Oświaty i Kultury.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedmiotowego
projektu uchwały?
Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i
przeszedł do głosowania projektu uchwały, w wyniku którego przy 13 głosach „za”,
0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” uchwała została przyjęta. Przedmiotowa

uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 15
Uchwała Nr XXXVI/275/2017
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 16
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 Zuzanna Urbanik zwróciła się z prośbą o przywiezienie kruszywa na
naprawę nawierzchni drogi na ulicy Świerkowej, Klonowej oraz Lipowej w
Wierzbnej.
2. Radny Norbert Gałązka zwrócił się o przywiezienie kruszywa na ul. Kopernika
w Żarowie i wysypanie go w podwórku, gdzie zrobiony był podjazd dla wózków.
Burmistrz Miasta Żarów odpowiedział, że w pierwszej kolejności ulice i jeżeli nie
wyczerpiemy tego limitu, który mamy w kopalniach, to wtedy reszta.
3. Radny Waldemar Ganczarek złożył interpelacje, odnośnie akcji gaszenia
pożaru w Świebodzicach, aby strażacy z Żarowa i Mrowin, którzy brali udział w
akcji zostali uhonorowani. Chodzi o wyróżnienie, podziękowanie, bo w ostatniej
gazecie żarowskiej nie było o tym słowa.
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że na pewno warto dziękować za
ratowanie ludzi. Strażacy są zawsze do dyspozycji, jeżeli chodzi o takie sytuacje.
Ta sytuacja była rzeczywiście wyjątkowa, wiele godzin pracy strażaków z tych
dwóch jednostek. Jestem za podziękowaniem, ten numer gazety był już w druku,
więc w kolejnym numerze warto takie słowa podziękowania umieścić.
4. Radny Tadeusz Pudlik ponownie zapytał o podziękowaniu dla pana Artura
Adamka, czy coś w tej sprawie wiadomo?
Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że odpowiedź na to pytanie została od
razu udzielona na sesji. Czas wręczenia nagród to jest tradycyjnie maj.

5. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy istnieje możliwość zrobienia niewielkiego
placu zabaw przy cmentarzu Armii Radzieckiej?
Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że staramy się w miarę możliwości
pozyskiwanych środków nowe miejsca typować, szczególnie na terenie miasta pod
kątem zagospodarowania. Ale plac zabaw, o którym mówi radny Tadeusz jest 100
metrów od placu zabaw istniejącego, myślę, że to nie jest jeszcze ten czas, że co
sto metrów będziemy budowali plac zabaw, tylko dlatego, że ktoś nie chce przejść
tych stu metrów.
Radny Waldemar Ganczarek podpowiedział, że należałoby istniejący plac zabaw
ogrodzić niedużym płotem.
6. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, o chodnik, który jest zrobiony w stronę ul.
Sportowej, czy można by było lekko skręcić ten chodnik w stronę cmentarza Armii
Radzieckiej tak z 10 metrów i ukończony byłby łuk?
Burmistrz Leszek Michalak zaproponował, aby poczekać na efekt finalny i wtedy
zobaczyć jak to jest zrobione.
7. Radny Tadeusz Pudlik powiedział, że otrzymał odpowiedź na jego poprzednią
interpelację o umycie samochodów – rekwizytów strażackich, że będzie to zrobione
do 10.04.
Radny Waldemar Ganczarek powiedział, że teraz nie ma sensu tego robić, bo tam
trwają prace ziemne i tak się kurzy, samochody jeżdżą i jaki jest sens, żeby to
umyć.
8. Radny Tadeusz Pudlik powrócił do sprawy biletów dla dzieci z Żarowa na
basen ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach. Powiedział, że dobrze by
było, aby Spółdzielnia, która taką akcję organizuje mogła przekazać te bilety dla
dzieci na basen do Żarowa, a nie do Świebodzic.
Radny Robert Kaśków odpowiedział, że tu trzeba trochę czasu i na radzie
nadzorczej ten temat zostanie poruszony.
9. Radna Paulina Trafas złożyła interpelację o remont ul. Spokojnej w
Imbramowicach i zakończenie tego, co było zrobione do tej pory.
10. Radna Paulina Trafas poprosiła, aby w ślad za uchwałą o dietach sołtysów,

przyjrzeć się pracy świetlicowych i ich dietom, i im też troszeczkę podnieść.
11. Radny Roman Konieczny zapytał w kwestii sprzątania przystanku w
Mrowinach. Zaznaczył, że kiedy była świetlicą wiejską zarządzał Urząd, to
wówczas te obowiązki miała pani świetlicowa. Nie wiem, jak to wygląda w tej
chwili w Mielęcinie i w Przyłęgowie, gdzie również są remontowane. W tej chwili nie
ma takiej umowy spisanej z panią świetlicową i przystanek wygląda, jak wygląda.
Nie wiem, czy pan Dyrektor Gminnego Centrum mógłby się pochylić nad tym, bo
to teraz Centrum zarządza świetlicą. Mieszkańcy tam sprzątają, ale dobrze by
było, żeby była taka osoba, która by się tym zajęła, chociaż raz w miesiącu.
Więcej interpelacji, wniosków i zapytań radnych nie było, więc Przewodniczący
Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad. Przewodniczący Rady
przeszedł do spraw organizacyjnych:
1. Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja ds. Oświaty i Kultury
przygotowała projekt uchwały w sprawie odznaczeń „Złoty dąb”, aby zmienić tą
która jest obecnie obowiązująca. Wypracowane zostało jednogłośnie w komisji, aby
zamiast 30 podpisów, które składają osoby indywidualne było tych podpisów
minimalnie 50. Zaproponowaliśmy, aby ograniczyć ilość odznaczonych do
maksymalnie
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przedstawicielem w Kapitule. Projekt uchwały został przygotowany, rozmawiał z
panią mecenas i zapisy są trafne, natomiast pani mecenas przejrzała bardzo
dokładnie i stwierdziła, że pierwotna uchwała była przyjęta bardzo dawno. W
międzyczasie,
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odznaczeniach i wyróżnieniach i jest sytuacja taka, że w tej chwili organ nadzoru
by nam tą zmianę prawdopodobnie odrzucił. W związku z tym jest propozycja
taka, aby obecnie pracować jak do tej pory. Po tym terminie spotkamy się z panią
mecenas i przystąpimy do prac zmieniających uchwałę. Do 28.04.2017r. można
zgłaszać wnioski na kandydatów do Odznaczenia „Złoty dąb”. Przewodniczący
poprosił, aby wnioski wypełniać szczegółowo i bardzo skrupulatnie.
2. Przewodniczący Rady powiedział, że Przewodniczący Komisji ds. Sportu,
Zdrowia i Pomocy Społecznej ustalił komisję na 19.04.2017r. o godz. 15:00.
3. Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miejskiej przyszło wiele
życzeń Wielkanocnych i są do wglądu w biurze rady.

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 marca 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 15 głosach
„za” przedmiotowy protokół został przyjęty przez Radę Miejską w Żarowie.
Ad VIII. Zakończenie obrad XXXVI 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 13 kwietnia 2017
roku, wypowiadając formułę: „Zamykam XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

…......................................
Protokołowała:

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

