
Protokół Nr XVIII/2019

z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 5 grudnia 2019 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 XVIII 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.

Nieobecny:

1. r. Norbert Gałązka.

W sesji  uczestniczyli  Burmistrz  Miasta  Żarów  Leszek  Michalak,  Z-ca  Burmistrza  Przemysław

Sikora,  Sekretarz  Gminy  Sylwia  Pawlik,  Skarbnik  Gminy  Renata  Dawlewicz,  Prezes  ZWiK  w

Żarowie Grzegorz Osiecki, sołtys wsi Pyszczyn oraz mieszkańcy gminy Żarów.

Przewodniczący Rady przywitał wszystkich zebranych. Następnie poprosił wszystkich o powstanie

i powiedział, w związku z tragedią jaka wydarzyła się w Szczyrku, w wyniku wybuchu gazu zginęło

8 osób, poprosił o uczczenie minutą ciszy.  

Następnie Przewodniczący Rady 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?

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

został przyjęty i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Pkt 1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 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?
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Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  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 14 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 4

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 5

Uchwała nr XVIII/119/2019

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?

Pytań  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  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 14 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 7

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 8

Uchwała nr XVII/120/2019

Pkt 3.  zmiany Uchwały Nr XVII/112/2019 z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: wyboru metody

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz

określenia  stawki  opłaty  podwyższonej. Przedmiotowy  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 9
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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 Komisje.

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  projekt

omawianej uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady 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 XVII/112/2019 z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: wyboru metody ustalenia

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia

stawki  opłaty  podwyższonej, została  przyjęta.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10

Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/112/2019 z dnia 14 listopada 2019r. w

sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

stawki tej  opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,  stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 11

Uchwała nr XVIII/121/2019

Pkt  4. zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Gminy  Żarów.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 12

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 przeszedł do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. W wyniku głosowania przy

14  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”  uchwała  w  sprawie  zasad  i  trybu

przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Gminy  Żarów, została  przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 13

Przedmiotowa  uchwała  w  sprawie  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z

mieszkańcami Gminy Żarów, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 14
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Uchwała nr XVIII/122/2019

Pkt 5. 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 uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 15

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  i  powiedział,  że  projekt  uchwały  był  szczegółowo

omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady w dniu 03.12.2019r. i  zapytał, czy są

pytania do tego projektu uchwały?

Pytań  nie  było,  więc Przewodniczący  Rady poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na

przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska, a następnie uzupełnienie ich składu.

Kandydaturę  Pana Bartosza  Żurka  zgłosiła  radna  Barbara  Zatoń.  Przewodniczący  Rady zapytał

radnego Bartosza Żurka, czy wyraża zgodę na kandydowanie, na co odpowiedział: „tak”. Następnie

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Innych kandydatur nie było, więc

Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  głosowania  i  zapytał  radnych,  kto  jest  za  wyborem  Pana

Bartosza Żurka na Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska? W wyniku głosowania przy

14  głosach  „za”,  0  „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się” Pan  Bartosz  Żurek  został  wybrany

Przewodniczącym Komisji  ds.  Ochrony Środowiska.  Głosowanie  imienne w sprawie  wyboru

Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 16

Przewodniczący Rady przystąpił do ustalenia składu osobowego stałej komisji Rady Miejskiej w

Żarowie i poprosił o zgłaszanie się do Komisji ds. Ochrony Środowiska.

Do Komisji ds. Ochrony Środowiska zgłosili się następujący radni:

1. Iwona Nieradka,

2. Zuzanna Urbanik,

3. Joanna Kaczorowska,

4. Piotr Zadrożny.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Więcej kandydatur nie było, więc

Przewodniczący  Rady  stwierdził  zamknięcie  listy  kandydatur  i  poddał  pod  głosowanie  skład

osobowy  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska.  W  wyniku  głosowania  przy  14  głosach  „za”,  0

„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”, Rada Miejska w Żarowie ustaliła skład osobowy Komisji ds.

Ochrony Środowiska:

1. Bartosz Żurek – Przewodniczący Komisji,

2. Iwona Nieradka,

3. Zuzanna Urbanik,

4. Joanna Kaczorowska,

5. Piotr Zadrożny.
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Głosowanie  imienne  w  sprawie  składu  osobowego  Komisji  ds.  Ochrony  Środowiska  stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 17

Następnie Przewodniczący Rady 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 18

Przedmiotowa 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, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 19

Uchwała nr XVII/123/2019

Pkt 6. zmiany Uchwały nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie ustalenia szczegółowych

zakresów działania  stałych  komisji  Rady Miejskiej  w Żarowie. Przedmiotowy projekt  uchwały

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 20

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i powiedział, że podczas prac komisji radni zauważyli,

że zakresy przedstawione w projekcie uchwały  powinny być zmienione, dlatego też na komisjach

zaproponowano, aby wprowadzić autopoprawkę w brzmieniu:

„W § 1 ust.1 dodaje się :

Punkt 5) o brzmieniu: „ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego”,

Punkt 6) o brzmieniu: „ochrony przeciwpowodziowej”.

 § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja ds. Ochrony Środowiska działa w sprawach:

1)ochrony i kształtowania środowiska naturalnego: powietrza, wód, gruntów, zasobów leśnych,

2) gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami,

3) opiniowania programów i inicjowania działań na rzecz ochrony środowiska.”

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem autopoprawki ? W wyniku

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

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

Załącznik nr 21

Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusję  i  przeszedł  do  głosowania  przedmiotowego  projektu

uchwały.  W wyniku  głosowania  przy  14  głosach  „za”,  0 „przeciw”  i  0  „wstrzymujących  się”
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uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie ustalenia

szczegółowych zakresów działania  stałych komisji  Rady Miejskiej  w Żarowie,  została  przyjęta.

Głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 22

Przedmiotowa uchwała  w sprawie  zmiany Uchwały  nr  II/6/2018 Rady Miejskiej  w Żarowie  w

sprawie ustalenia szczegółowych zakresów działania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie,

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 23

Uchwała nr XVIII/124/2019

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 24

Burmistrz Leszek Michalak poinformował radnych o pierwszej kontroli jaka miała miejsce w dniu

dzisiejszym przez upoważnionego urzędnika wraz z Policją. Była to kontrola odnośnie podejrzenia

nieprawidłowego  stosowania  opału,  tym  opałem  były  odpady  kolejowe  oraz  zapowiedziana

rekontrola bez zapowiedzenia terminu. Osoba kontrolowana została pouczona. Tryb jest uzgodniony

z Policją i tak będziemy działać w sytuacji zauważenia smogu, czy nieprawidłowości związanych z

nielegalnym opałem.

Radny  Mariusz  Borowiec zapytał,  w  jaki  sposób  zgłaszać  te  nieprawidłowości  i  do  jakiego

pracownika?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że zgłoszenie zawsze do Burmistrza lub na Policję.

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

Radny Tadeusz Pudlik zapytał o sprzedaną działkę na poprawę ogólnych warunków w Żarowie, o

którą to działkę chodzi?

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że przekaże taką informację.

Radny Roman Konieczny  zapytał, o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia  pn.:  „Wprowadzenie  w  ograniczonym  zakresie  robót  strzałowych  i  zmianie

warunków wydobycia Kopalni Granitu „Pożarzysko „ - w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na

środowisko w terenie górniczym określonym w mpzp...”. Radny poprosił o przybliżenie tematu.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że mówimy tu o kopalni Pożarzysko. Decyzję wydałem

-  strona   się  odwołała  od  tej  decyzji.  To  odwołanie  wygraliśmy  w  pierwszym  trybie  procesu

odwoławczego,  czyli  w  SKO.  Strona ponownie  się  odwołała  do  WSA,  który to, cofnął  do

ponownego rozpatrzenia,  argumentując konieczność szerszego uzasadnienia treści  samej decyzji.

Uczyniliśmy  to,  doprecyzowaliśmy  uzasadnienie  i  w  nieco  zmienionej  formie  decyzja  została
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ponownie wydana w dniu 12.11.19r. Jest miesiąc czasu na odwołanie się. Do dnia dzisiejszego takie

odwołanie nie wpłynęło.

Radna Joanna Kaczorowska poprosiła o szersze omówienie tej decyzji.

Burmistrz Leszek Michalak dopowiedział, że firma, która jest właścicielem tego kamieniołomu

dąży do zmiany zasad eksploatacji, które miałyby polegać na wprowadzeniu możliwości strzałowej

dla pozyskania kruszyw. Jednocześnie w dokumentacji środowiskowej firma pisze o ograniczeniu

oddziaływania, uzyskała  pozytywną  opinię  wszelkich  organów  środowiskowych,  a  jako

zabezpieczenie dla mieszkańców firma wskazuje od strony miejscowości Pożarzyska 5 metrowy

wał. Kopalnia Siedlimowice ten wał poszerzyła z 4 metrów do 8, wykonała nasadzenia. Wskazanych

sposobów  obwarowania  jest  kilka.  Obowiązek  powiadamiania  wodociągów  jest  wymogiem,

monitoring  pyłowy  itd. Burmistrz  powiedział,  że  nie  odstąpię  od  warunków,  które  stanowią

bezpieczeństwo dla mieszkańców.

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 złożył radny Bartosz Żurek.

Radna Zuzanna Urbanik powiedziała, że „Sudecki Y”, o który rozmawiali na komisji będzie miał
inny przebieg.

Burmistrz Leszek Michalak odpowiedział, że jeżeli jest coś nowego to muszę się z tym zapoznać i

nie zostawimy tego bez reakcji.

Radna Maria Tomaszewska podziękowała za wykonanie pasów i lampy we wsi Łażany.

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

1. Przewodniczący Rady poinformował, że na korekty oświadczeń majątkowych  radnych czeka do
jutra,

2. Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło pismo od mieszkańca Żarowa. Odpowiedź
została wysłana.

3. Przewodniczący  Rady poinformował,  że  wpłynęło  pismo  z  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w
Stoszowicach nt. akcji Św. Mikołaja. Pismo odczytała radna Iwona Nieradka.

4. Przewodniczący Rady poinformował, aby radni przynosili zdjęcia do legitymacji radnego, do
końca grudnia 2019 r.

5. Przewodniczący Rady poinformował, że 8.12.2019r. godz. 15.00 na placu targowym odbędzie
się Miasteczko Św. Mikołaja, poprosił radnych o uczestniczenie w akcji.

6.  Przewodniczący  Rady poinformował,  że  posiedzenie  wspólne  komisji  odbędzie  się  w  dniu
20.12.19r. o godz. 15:00, a sesja Rady w dniu 30.12.2019r. o godz. 12:00.
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O głos  poprosił  mieszkaniec  Żarowa,  który  odczytał  pismo  dotyczące  podsumowania  realizacji
wniosków mieszkańców Żarowa z terenu osiedla domków jednorodzinnych.

O głos poprosił pan Grzegorz Osiecki, który zaproponował, aby udostępnić Targowisko Miejskie na
„giełdę  staroci”.  Radni  odpowiedzieli,  że  jest  to  dobry  pomysł  i  trzeba  by  było  się  nad  tym
zastanowić.

Radny Robert Kaśków odniósł się do odczytanego pisma mieszkańca Żarowa i powiedział, że już

czas abyśmy zdecydowali, czy powołujemy jednostkę pomocniczą, czy nie. Oczekiwania finansowe

też będą trudne, bo budżet 2020 roku będzie trudny.

Przewodniczący Rady odpowiedział,  że  pracowaliśmy nad tym,  aby były  pewne uregulowania

prawne  i  to  zostało  zrobione.  Drugim  zadaniem  miała  być  uchwała  w  sprawie  zasad  i  trybu

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami i tą uchwałę dzisiaj podjęliśmy. Każdy

radny działa w swoim rejonie i jeżeli społeczeństwo coś oczekuje, to radny przedkłada interpelacje

czy zapytania.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że ustalone zostało z Państwem, że te pisma to były pisma

intencyjne,  dlatego, że rolą rady jest  tworzenie jednostki pomocniczej,  z inicjatywy rady lub na

wniosek mieszkańców. Jeżeli  jest  wniosek mieszkańców,  to  on też podlega  trybowi.  Dlatego w

Statucie dokonaliśmy zmian, ale jeszcze nie wszedł on w życie. Pytanie brzmi, czy to jest inicjatywa

Rady, czy Państwa? Jeżeli Państwa, to muszą Państwo wykonać zadania, które wejdą w życie razem

ze  Statutem,  jeżeli  rady  to  rada  podejmie  uchwałę,  a  Burmistrz  zarządzi  konsultacje.

Proponowałabym ustalić tą kwestię.

Burmistrz Leszek Michalak odniósł się do wystąpienia mieszkańca i powiedział, że są dwa różne

aspekty.  Jeden to jest  ten organizacyjny, o którym mówiła pani Sekretarz,  a drugi to zgłoszenie

potrzeb przez mieszkańców. Trzeba mieć świadomość możliwości samego budżetu.   Praktycznie

każda nasza miejscowość, jej przedstawiciel mógłby odczytać listę potrzeb dla danej miejscowości i

wszyscy Państwo mielibyście  rację,  natomiast trzeba popatrzeć na możliwości  budżetu,  które są

jakie są.

Radny Robert Kaśków powiedział, że zmiany statutowe nie są przeszkodą, aby się tym zająć.

Sekretarz Sylwia Pawlik powiedziała, że zasadny tworzenia, znoszenia, podziału są określone w

statucie, my tego nie mieliśmy określonego w Statucie. Teraz to określiliśmy.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. VI. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 listopada

2019 r.

Przewodniczący obrad poinformował Radę, iż protokół był udostępniony do wglądu w Urzędzie
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Miejskim 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  14  głosach  „za”,  0  „przeciw”,  0  „wstrzymujących  się”  Protokół  Nr

XVII/2019  z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  14  listopada  2019r.  został  przyjęty  przez

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

protokołu.

Załącznik nr 25

Ad VII. Zakończenie obrad XVIII 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 5 grudnia 2019 roku, wypowiadając formułę:

„Zamykam XVIII Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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