
Protokół Nr LVI/2018

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 6 września 2018 roku

Rozpoczęcie:  godz. 14:00

Zakończenie: godz. 15:00

Ad. I. Otwarcie sesji:

Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Konieczny otworzył  sesję  Rady  Miejskiej  w  Żarowie

wypowiadając formułę: „Otwieram LVI sesję Rady Miejskiej  w Żarowie”. Przywitał wszystkich

zebranych,  a  następnie stwierdził  kworum i prawomocność obrad na podstawie listy  obecności,

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 1

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

stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.

Nieobecni:

1. r. Zuzanna Urbanik.

Przewodniczący  Rady przywitał  osoby  obecne  na  sesji:  Burmistrza  Miasta  Żarów  Leszka

Michalaka,  Z-cę  Burmistrza  Grzegorza  Osieckiego,  Sekretarz  Sylwię  Pawlik,  Skarbnika  Gminy

Renatę Dawlewicz oraz mieszkańców gminy Żarów.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad:

Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny przedstawił Radzie porządek obrad. Powiedział, że

porządek obrad radni otrzymali w materiałach na sesję. Przedmiotowy porządek stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.  

                                                                                                Załącznik nr 2 

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

Burmistrz Leszek Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały

w sprawie  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów,

sejmików województw i  rad dzielnic  m.st.  Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i  prezydentów

miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Sekretarz  Sylwia  Pawlik powiedziała,  że  otrzymaliśmy  informację  od  Dyrektorów  dwóch

placówek medycznych, mowa o Szpitalu w Żarowie i Domu Pomocy Społecznej Żar – Med w



Żarowie, że  u jednego będzie przebywało 15 wyborców z rejestru gminy, a u drugiego, że nie

będzie wyborców. W związku z tym podejmujemy uchwałę o utworzeniu obwodu odrębnego w Żar-

Med.  Jest  to  obowiązek gminy.  Ponieważ  te  odpowiedzi  przyszły  późno,  więc  ta  uchwała  jest

wprowadzana teraz.

Przewodniczący Rady powiedział,  że  w związku z wnioskiem Burmistrza o wprowadzenie do

porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  w

wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. należy go

przegłosować.  Przewodniczący  obrad  przeszedł  do  głosowania  zmiany  do  porządku  obrad,  w

wyniku którego przy 14 głosach „a”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” projekt uchwały został

wprowadzony i będzie omawiany jako pkt 4.

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

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 3

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

projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak zawnioskował  o  wprowadzenie  autopoprawki  polegającej  na

uporządkowaniu zapisów i przeniesienia pewnych kwot, co do szczegółów poprosił panią Skarbnik

o omówienie.

Skarbnik  Renata  Dawlewicz powiedziała,  że  autopoprawka  dotyczy  przeniesienia  środków  w

obrębie wydatków inwestycyjnych.  Zabieramy środki z  zadania pn.  Budowa ogrodzeń i  placów

zabaw na terenie gminy i zwiększamy jednocześnie plan związany z ochroną gospodarki ściekowej

na terenie Aglomeracji  poprzez budowę  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany oraz budowa

kanalizacji sanitarnej na ul. Słowiańskiej.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowej  autopoprawki.  W  wyniku

głosowania  przy  14  głosach „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących się”  autopoprawka została

przyjęta. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



Załącznik nr 4

Pytań 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 5

Uchwała Nr LVI/379/2018

Pkt 2.  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Przedmiotowy projekt  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 6

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

projektu uchwały?

Burmistrz  Leszek  Michalak zawnioskował  o  wprowadzenie  autopoprawki,  która  jest

konsekwencją autopoprawki wprowadzonej do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

gminy Żarów na 2018 rok, aby te dwie uchwały były spójne.

Przewodniczący  Rady przeszedł  do  głosowania  przedmiotowej  autopoprawki.  W  wyniku

głosowania  przy  14  głosach „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących się”  autopoprawka została

przyjęta. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 7

Pytań 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 8

 Uchwała Nr LVI/380/2018



Pkt 3. zmieniająca uchwałę Nr LIII/371/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 czerwca 2018r.

w  sprawie  zasad  usytuowania  na  terenie  gminy  Żarów  miejsc  sprzedaży  i  podawania  napojów

alkoholowych. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 9

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

projektu uchwały?

Burmistrz Leszek Michalak powiedział, że zgodnie z zaleceniami wydłużamy z 15 do 30 metrów

tę najbliższą odległość usytuowania obiektów chronionych od punktów sprzedaży. Przedszkole i

kręgielnia to jest nasz najbliższy obiekt. W dalszym ciągu nie mamy jeszcze obiecanej informacji i

zapisów dotyczących miejsc dopuszczenia do sprzedaży, dlatego tych miejsc i poprawek jeszcze nie

proponujemy. Czekamy na taką wersję, której nie będziemy musieli poprawiać.

Głosów w dyskusji  nie  było,  więc  Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję  i  zapytał  o  opinię

Komisje.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska,  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego

Mieczysław Myrta 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 10

Uchwała Nr LVI/381/2018

Pkt  4.  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  w  wyborach  do  rad  gmin,  rad  powiatów,

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

zarządzonych  na  dzień  21  października  2018  r. Przedmiotowy  projekt  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

       Załącznik nr 11

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  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 12



Uchwała Nr LVI/382/2018

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 13

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o zarządzenie nr 134/2018, czy to zadanie nie było już robione?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że było to robione nawet  dwa razy.  Jest  to  trzecie

podejście. W pierwszym i drugim nie było chętnych do wykonania, w trzecim przetargu były dwie

firmy chętne. W tej chwili jesteśmy na etapie kompletowania dokumentów. Jeżeli pójdzie wszystko

dobrze, to jutro lub pojutrze podpiszemy umowę.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał, kiedy ten remont może się zacząć?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeszcze we wrześniu.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o sprzedanie działki na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przy ul.

Armii Krajowej, czy to jest w podwórku?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że to jest na zasadach preferencyjnych za 5% wartości

wycenionej przez rzeczoznawcę, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Mieszkańcy mają prawo do

zakupu gruntu, którym dysponują jako Wspólnoty i niektóre z tego korzystają.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o sprzedanie działki produkcyjno – usługowej w Łażanach o pow.

7,006m² na ogólną kwotę 385.113 zł, jaka to jest działka?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że sprawdzi.

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o wyjazdy jednostek OSP i powiedział, że otrzymał od Burmistrza

odpowiedź  na  złożoną  przez  niego  interpelację,  że  nasza  jednostka  w  Kalnie  w  2016  roku

wyjeżdżała 27 razy. Z kolei ma informację z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w

Świdnicy, że OSP w Kalnie w 2016 roku wyjeżdżała jeden raz, a to jest różnica 26 wyjazdów.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że Państwowa Straż Pożarna podaje wyjazdy, które są

realizowane na skutek uruchomienia przez Państwową Straż Pożarną.  Chodzi o pożary,  alarmy,

wypadki.  Poza  tym są  pogrzeby,  uroczystości,  jest  akcja  lato,  jest  bardzo  dużo  realizowanych

prospołecznych, gospodarczych wyjazdów. Te 26 wyjazdów różnicy w ciągu roku, to nie jest dużo.

To są tego typu sytuacje. Każdy wyjazd ma swoje uzasadnienie. One są zgłaszane do Powiatu, bo

nie  ma  prawa  żaden  pojazd  wyjechać  poza  jednostkę  bez  zgłoszenia,  ale  nie  są  w  ewidencji

uruchamianych przez Powiat wyjazdów, tam ich nie ma i nigdy nie było.

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. V.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

1. Radny Tadeusz Reruch powiedział, że na Alei Korczaka na nowo wykonanej ścieżce, wzdłuż

placu zabaw i na styku nowej ścieżki rowerowej jest zapadnięty chodnik. Radny prosi o zajęcie się

sprawą.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.

2. Radny Tadeusz Reruch  zgłosił, aby założyć nowy zawór w kranie na cmentarzu w Żarowie,

przy drugiej bramie. 

3. Radny Tadeusz Reruch zapytał o oznakowanie pionowe i poziome ścieżek rowerowych.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że  jest  to  w zakresie wykonawcy,  aby uzupełnić te

informacje na wszystkich ulicach.

4. Radny Tadeusz Reruch zapytał o poszerzenie przejazdu kolejowego na ulicy Dworcowej, jak

mijają się tam samochody, to piesi muszą przechodzić po torowisku. Radny dopowiedział, że tam

chodnik po lewej stronie jest zapadnięty, czy można nadlać asfaltem?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że trafiają do nas takie informacje, że pozostają miejsca

niedokończone przez wykonawcę i to jest taki przykład tutaj przy tym wyjeździe. Wykonawca to co

miał w zakresie, to krawężnik, jako ograniczenie asfaltu przed torami kolejowymi i zostawiony jest

pewien pas, gdzie to jest poza zakresem. To nasi pracownicy uzupełniają. Jest ich cztery osoby i to

potrwa trochę czasu, aby wszystko uzupełnić.

5.  Radny  Mariusz  Borowiec złożył  interpelację,  że  po  ostatniej  ulewie  na  ul.  Krętej  między

budynkiem 7 a 5 jest wjazd na podwórko, gdzie znajdują się garaże, zrobił się tam lej i ciężko jest

przejechać. Radny poprosił, aby podsypać tam frezowiną. 

6. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, co będzie z budynkiem po szkole podstawowej w Żarowie na ul.

Armii Krajowej? Czy tam nie można by było utworzyć mieszkań, ewentualnie tego sprzedać?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że drugie piętro tego budynku już od roku jest nasze

archiwum  gminne,  jeżeli  uda  się  nam  doprowadzić  do  dobrego  finału  rozmowy  z  SSE

Dewelopment, wówczas dół tego budynku będzie zajmowało to przedszkole, które jest tu obok, a

my byśmy Urząd  Stanu Cywilnego,  salę  narad  i  opiekę  społeczną  przenieśli  do  tego  budynku.

Zwolnił by się budynek przy Armii Krajowej 54.

7. Radny Tadeusz Pudlik zapytał o remont ul. Sportowej w Żarowie?

Burmistrz  Leszek  Michalak  odpowiedział,  że  w  programie  Rewitalizacji  Miasta  nie  mamy



objętych umowami jeszcze trzech ulic, tj. Zamkowa, Sportowa i Mickiewicza. Chcielibyśmy w tym

roku znaleźć wykonawcę, który by się zdeklarował, że wejdzie jeszcze w tym roku na ul. Sportową i

jakby w przyszłym roku została ul. Zamkowa i Mickiewicza to by było super.

8. Radny Tadeusz Pudlik złożył interpelację, że na ul. Kazimierza Wielkiego nie świecą lampy.

9. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, ilu radnych złożyło się na pogorzelców?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przy Stowarzyszeniu Edukacja otworzyliśmy konto,

na które są wpłacane pieniądze, każdy ma indywidualną drogę przelewania środków. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że na dzień 8 sierpnia było wpłacone 900 zł i jeden przelew

poza wpłatą do mnie, czyli 10 radnych przekazało kwotę na ten czas. Natomiast z tego co wiem

również w innym czasie były dokonane pojedyncze przelewy od innych radnych. 

10.  Radny  Tadeusz  Pudlik zwrócił  się  z  prośbą  o  to,  aby  móc  wyrzucać  śmieci  w  czasie  i

godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Chodzi też o to, aby zrobić

podest, by móc wrzucać górą tam, gdzie wyrzuca się odpady zielone, typu trawa. Jest nisko i nie

można trafić do otworu na odpady zielone.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że mamy z tą firmą umowę jeszcze około dwóch lat.

Nowa umowa będzie  musiała  być  zmodyfikowana,  ponieważ  zgodnie  z  ustawą  będzie  musiała

posiadać inny sposób gromadzenia odpadów zielonych. 

11. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, odnośnie ścieżki rowerowej, która prowadzi pod prąd ronda,

czy rowerzysta będący na ścieżce ma ustąpić pierwszeństwa czy nie?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział,  że zgodnie z prośbą radnych w gazecie  Żarowskiej

ukazały  się  wyjaśnienia  odnośnie  poruszania  się  na  ścieżkach  rowerowych.  Natomiast  proszę

pamiętać, że to należy traktować jak przejście dla pieszych. Piesi idą zarówno w jedną stronę, jak i

w drugą stronę,  tak  samo rower.  Przy  czym tu  jest  pewne utrudnienie  i   myślę,  ze  za  tydzień

oznakowanie  poziome  będzie  już  poprawione.  Ono  zostało  namalowane  trochę  inaczej  jak  na

projekcie i nie została poprowadzona linia ciągła od strony ronda. Wykonawca ma to poprawić w

najbliższym tygodniu. To też poprawi funkcjonowanie po naniesieniu tej poprawki.

12. Radny Tadeusz Pudlik  zapytał  o KS Zjednoczeni Żarów, awansowaliśmy do IV ligii  i  nie

wiadomo, kto trenuje. Jest uchwała na podstawie której klub otrzymuje dotację.

Radny Norbert Gałązka odpowiedział, że drużyna ma dwóch trenerów, którzy mają uprawnienia.

13. Radny Tadeusz Reruch zapytał co się dzieje koło Tesco, tam teren został ogrodzony, czy coś



tam będzie budowane?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że od 11 lat jest to teren prywatny, widocznie właściciel

coś zamierza tam zrobić. Do nas zwracał się o ustalenie nowych zjazdów, może prowadzić jakieś

negocjacje.

14. Radny Tadeusz Pudlik zapytał, czy pan Łagiewka ma uprawnienia do trenowania i pobierania

pensji?

Przewodniczący Rady powiedział, że do klubu będzie wysłane zapytanie.

15. Radna  Barbara  Zatoń podziękowała  za  wykonanie  interpelacji  i  zapytała  o  działki  w

Mikoszowej, ponieważ przyszła odpowiedź od Policji z Poznania, że tej osoby nie zastali w domu,

czy my możemy jeszcze coś podziałać?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zobaczymy co tam będzie można zrobić.

16. Radny Tadeusz Reruch złożył interpelację, aby wylać masę asfaltową 3mx3m koło śmietnika

na ul. Łokietka 10, 12.

17. Radna  Maria  Tomaszewska podziękowała  za  wykonanie  interpelacji,  które  do  tej  pory

zgłaszała  i  złożyła  interpelacje,  aby  zgłosić  do  Służby  Drogowej  Powiatu  Świdnickiego  o

zamontowanie ekranów akustycznych od obwodnicy w stronę Łażan, one były obiecane i do dnia

dzisiejszego tego nie ma. 

18. Radny Mieczysław Myrta powiedział, jak się jedzie z Żarowa w kierunku Kalna i kończy się ta

ścieżka rowerowa za domkami, tam wykonawca miał chyba za dużo asfaltu i wrzucił to na drugą

stronę do rowu. Radny powiedział, aby wykonawca to uprzątnął, ponieważ tam wykaszają rowy i

mogą uszkodzić kosiarki.

19. Radny Tadeusz Pudlik  zapytał, czy nie można by było się zastanowić, aby KS Zjednoczeni

Żarów  przejęła  Gmina,  jako  miejski  klub  sportowy  Zjednoczeni  Żarów?  Wtedy  nie  byłoby

problemu, nie byłoby tylu dyrektorów, nie byłoby takiego zarządu, który się nie martwi co z tą piłką

jest.

20. Radna  Paulina  Trafas złożyła  interpelację  o  załatanie  nawierzchni  na  ul.  Mostowej  w

Imbramowicach jeszcze przed Dożynkami, które odbędą się w dniu 16.09.2018r. Radna zaprosiła

wszystkich radnych na Dożynki.  

21. Radny Roman Konieczny złożył interpelację o załatanie dziur po awarii na ul. Myśliwskiej w

Mrowinach, jest tam zasypane i ubite, brakuje tylko asfaltu.



Dalszych  głosów  w  dyskusji  nie  było,  więc Przewodniczący  Rady przeszedł  do  spraw

organizacyjnych:

1. Przewodniczący Rady powiedział, że do dnia 16 września 2018r. należy złożyć oświadczenie

majątkowe, tj. na dwa miesiące przed upływem kadencji.

2.  Przewodniczący Rady poprosił  Przewodniczących komisji,  aby do dnia 21 września  ustalili

treści do gazety żarowskiej związane z działalnością  komisji,  chodzi  o podsumowanie kadencji.

Poprosił  Przewodniczących  komisji,  aby posprawdzali  segregatory  z  komisji,  czy  jest  wszystko

uzupełnione i czy są wszystkie protokoły.

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr LIV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia  26 lipca

2018r.

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

Rady Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz podczas obrad sesji,  w celu naniesienia ewentualnych

uwag. Uwag do protokołu nie było, więc Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku

którego  przy  14  głosach  „za”  przedmiotowy  protokół  został  przyjęty  przez  Radę  Miejską  w

Żarowie.

Ad. VII. Przyjęcie protokołu Nr LV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 2 sierpnia

2018r.

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

Rady Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz podczas obrad sesji,  w celu naniesienia ewentualnych

uwag. Uwag do protokołu nie było, więc Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku

którego  przy  14  głosach  „za”  przedmiotowy  protokół  został  przyjęty  przez  Radę  Miejską  w

Żarowie.

Ad VIII. Zakończenie obrad LIV 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 6 września 2018 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam LVI Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

…......................................                                    …..........................................

Protokołowała:                                                         Przewodniczący obrad:


