
Protokół Nr IV/2018

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 27 grudnia 2018 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:10

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając  formułę:  „Otwieram IV 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,

Sekretarz  Gminy  Sylwia  Pawlik,  Skarbnik  Gminy  Renata  Dawlewicz  oraz  Kierownik  Ośrodka

Pomocy Społecznej w Żarowie Małgorzata Siemińska. 

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 zawnioskował, aby do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały

w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Żarowie  z dnia 19 grudnia 2018r. w

sprawie  uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania

uczniów, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego

„Posiłek  w  szkole  i  w  domu”  na  lata  2019-2023  (M.P.  z  2018r.,  poz.  1007),  w  związku  z

rozstrzygnięciem nadzorczym.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania wniosku Burmistrza o wprowadzenie do porządku

obrad projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Żarowie  z

dnia  19  grudnia  2018r.  w sprawie   uchwalenia  wieloletniego programu osłonowego  w Gminie

Żarów  w zakresie  dożywiania  uczniów,  dzieci,  osób  starszych  i  niepełnosprawnych  w ramach

wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r.,
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poz. 1007). W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”

projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

   Załącznik nr 3

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze zapytania do przedmiotowego porządku

obrad?

Więcej pytań do porządku obrad nie było, więc  Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania

zmienionego porządku obrad. 

W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” porządek obrad

został zmieniony. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Załącznik nr 4

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

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

projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały, w

związku z dokładnym przeliczeniem kwot dotacji na budowę kanalizacji w Łażanach, w odniesieniu

do miejscowości Mrowiny, Kalno, Żarów oraz drobne korekty związane z innymi zadaniami.

Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 6

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania zaproponowanej autopoprawki przez Burmistrza.

W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka

do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

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
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wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok została przyjęta. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Przedmiotowa uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  gminy Żarów na 2018 rok

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9

Uchwała nr IV/16/2018

Pkt 2.  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?

Burmistrz Leszek Michalak zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały,

która ma ścisły związek z wcześniej wprowadzoną autopoprawką.

Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 11

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania zaproponowanej autopoprawki przez Burmistrza.

W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” autopoprawka

do projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

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

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Głosowanie imienne stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14

Uchwała nr IV/17/2018
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Pkt 3.  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  do  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  wpłynęła  opinia  RIO  w

sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów,  która  jest  pozytywna.  Następnie

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

projektu uchwały?

Radny Robert Kaśków zapytał w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zapis,

że w roku 2019 ze sprzedaży gminnego majątku uzyskamy wartość 4 mln zł, podobne zapisy są w

uchwale budżetowej, co kryje się za tą sprzedażą, o jakie działki produkcyjno-usługowe, działki

budowlane,  działki  na  rzecz  wspólnot  mieszkaniowych,  czy  lokale  mieszkalne  chodzi?  Z

dokumentów  budżetowych  wynika,  że  nasz  dług  zacznie  się  zmniejszać  od  2022  roku,  nasze

zobowiązanie  obiecujemy  spłacać  nadwyżką  budżetową  wynikającą  między  innymi  ze

zwiększonych wpływów podatkowych ze strefy żarowskiej, o ile zwiększą się nasze dochody w

stosunku  do  roku  2018,  czy  2019,  z  tego  tytułu  w roku  2022,  bo  takiej  informacji  nie  ma  w

materiale,  czy  istnieją  jakieś  wiarygodne  symulacje  w  tym  obszarze,  czy  tylko  to  jest  zapis

budżetowy,  żeby  wyrównać  salda?  Kolejne  pytanie  brzmi,  ile  dopłaciliśmy  w  roku  2018  do

funkcjonowania miejskiego basenu?

Burmistrz  Leszek  Michalak odpowiedział,  że  ściśle  i  precyzyjnie  pierwsze  dwa  zagadnienia

omawiane były na szkoleniu wyjazdowym. Pan radny nie uczestniczył stąd też po sesji  zostaną

przekazane materiały, z którymi też będzie radny mógł się zapoznać. Przedstawiana była symulacja

o  wydane  decyzje  w  gminie  Żarów  z  narastającymi,  rzeczywistymi  kwotami,  objętymi

dokumentami dotyczącymi wpływów do budżetu i  prognozowanymi w oparciu o te dokumenty.

Jeśli chodzi o trzecie pytanie, to przygotuję na piśmie, aby odpowiedź była precyzyjna.

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

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów została przyjęta. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Żarów
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stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

           Załącznik nr 17

Uchwała Nr IV/18/2018

Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Pkt 4. uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 18

Przewodniczący Rady powiedział,  że  do Rady Miejskiej  od RIO wpłynęły opinie  nt.  Projektu

uchwały  budżetowej  na  2019  rok  oraz  sfinansowania  deficytu  przedstawionego  w  uchwale

budżetowej.  Przedmiotowe  opinie  są  pozytywne.  Następnie Przewodniczący  Rady otworzył

dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do tego projektu uchwały?

W dyskusji udział wzięli radni, którzy pytali m.in. o dochody budżetowe związane z transportem i

łącznością,  oświatą  i  wychowaniem,  bezpieczeństwem publicznym i  ochroną  przeciwpożarową,

gospodarką komunalną i  ochroną środowiska,  o  wydatki  związane z  upowszechnieniem kultury

fizycznej i sportu oraz o bankową obsługę gminy.

Na zadawane pytania odpowiedzi udzielali Skarbnik Gminy oraz Burmistrz. 

Radny Robert Kaśków wyraził opinię i uwagi o budżecie gminy Żarów na 2019 rok, w imieniu

swoim oraz radnej Joanny Kaczorowskiej.

Radna Iwona Nieradka Przewodnicząca klubu „Wspólnota” odczytała  opinię  klubu radnych

„Wspólnota”. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Więcej pytań do przedmiotowego 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 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

uchwalenia  budżetu  gminy  Żarów  na  rok  2019  została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Przedmiotowa uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019 stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

           Załącznik nr 21

Uchwała Nr IV/19/2018
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Pkt 5. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2019 rok.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

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.

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej Mariusz Borowiec 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

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2019 rok została

przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

Przedmiotowa uchwała w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w

Gminie Żarów na 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 24

Uchwała Nr IV/20/2018

Pkt 6. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Gminie Żarów na 2019 rok. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 25

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.

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej Mariusz Borowiec 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

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Żarów  na  2019  rok została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 26

Przedmiotowa uchwała  w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania
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Problemów  Alkoholowych  w  Gminie  Żarów  na  2019  rok  stanowi  załącznik  do  niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 27

Uchwała Nr IV/21/2018

Pkt 7. nadania  statutów sołectwom Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt  stanowi załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 28

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

projektu uchwały?

Radny Tadeusz Pudlik wniósł wiele uwag do przedmiotowego projektu uchwały,  w związku z

powyższym  Burmistrz  Leszek  Michalak zawnioskował  o  wycofanie  projektu  uchwały  i  nie

głosowanie na tej sesji, z powodu wielu zmian do niej.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania wniosku Burmistrza o wycofanie przedmiotowego

projektu uchwały. W wyniku głosowania przy  14 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących

się” projekt uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Żarów został wycofany.

W trakcie sesji wyszedł radny Mariusz Borowiec.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 29

Pkt 8. zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie

powołania  stałych  komisji  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  i  ustalenia  ich  składów  osobowych.

Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 30

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  w  dniu  18  grudnia  2018r.  do  Przewodniczącego  Rady

Miejskiej  wpłynęło pismo radnej  Ewy Góźdź,  w którym złożyła prośbę o chęć  uczestnictwa w

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żarowie. Przewodniczący Rady zapytał, czy

radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję i przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W wyniku głosowania przy

14 głosach „za”,  0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie  zmiany Uchwały nr

II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji

Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych została przyjęta. Głosowanie imienne

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 31

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5
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grudnia 2018r.  w sprawie  powołania stałych komisji  Rady Miejskiej  w Żarowie i  ustalenia  ich

składów osobowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 32

Uchwała Nr IV/22/2018

Pkt 9. zmiany Uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Żarowie  z dnia 19 grudnia 2018r. w

sprawie  uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania

uczniów, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007). Przedmiotowy projekt

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 33

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

projektu uchwały?

Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Żarowie  Małgorzata  Siemińska  zabrała  głos  i

omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  było,  więc  Przewodniczący  Rady zamknął

dyskusję i przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W wyniku głosowania przy

14 głosach „za”,  0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” uchwała w sprawie  zmiany Uchwały nr

III/12/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania uczniów, dzieci, osób starszych i

niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na

lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007) została przyjęta. Głosowanie imienne stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 34

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Żarowie  z

dnia  19  grudnia  2018r.  w sprawie   uchwalenia  wieloletniego  programu osłonowego w Gminie

Żarów  w  zakresie  dożywiania  uczniów,  dzieci,  osób  starszych  i  niepełnosprawnych  w  ramach

wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r.,

poz. 1007) stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 35

Uchwała Nr IV/23/2018

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.
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      Załącznik Nr 36

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

Radna Joanna Kaczorowska zapytała o nabycie działki nr 156/5 o pow. 82 m² w Pożarzysku za

kwotę 8.500 zł, na jakie cele ta działka została nabyta?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że odpowiedź zostanie przygotowana na piśmie.

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.

Radny Tadeusz Pudlik ustnie wyraził zapytania w sprawie znaków drogowych w Żarowie oraz

budynku w którym mieściła się szkoła podstawowa w Żarowie.

Przewodniczący Rady powiedział, aby radny na piśmie złożył zapytania.

Radny Waldemar Ganczarek powiedział,  aby było więcej  mikrofonów na sali,  gdy obrady są

transmitowane, ponieważ oglądając w internecie słabo słychać wypowiedzi.

Po  zakończeniu  przedmiotowej  dyskusji Przewodniczący  Rady przeszedł  do  kolejnego  punktu

porządku obrad.

VI. Zakończenie obrad IV 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 grudnia 2018 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam IV Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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