
Protokół Nr IX

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 14  maja  2019  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.         

W sesji wzięło udział 20 radnych na ogólną liczbę 21 radnych (lista obecności w załączeniu do

protokołu – zał. nr 1).

Radni nieobecni: Pan Tomasz Otrębski.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów;

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów,

Pan Sławomir Mikula – Sekretarz Miasta i Gminy Staszów,

Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów,

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Staszów,

Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy jednostek podległych Gminie,

Sołtysi, Przewodniczący Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli,

Zaproszeni goście.

Ad. 1    

Pan Ireneusz Kwiecjasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie dokonał otwarcia sesji,

stwierdził quorum i powitał zebranych.

Ad. 2

Pan Ireneusz Kwiecjasz poprosił Sekretarza Miasta i Gminy Staszów Sławomira Mikulę o 

odczytanie treści Postanowienia Nr 79/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 

kwietnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Staszowie w okręgu 

wyborczym nr 3.

Sekretarz Miasta i Gminy Staszów Sławomir Mikula odczytał treść w/w Postanowienia, w 

którym postanawia się stwierdzić, ze na miejsce wygasłego mandatu radnej Anny Majczak, z listy 

nr 10 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, wybranej w okręgu wyborczym nr 3 do Rady 

Miejskiej w Staszowie, wstępuje Artur Śliwa z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno 

największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz odczytał tekst 

ślubowania radnych:„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 

gminy i jej mieszkańców”.

Pan Artur Śliwa złożyli ślubowanie poprzez wypowiedzenie słów „ślubuję – tak mi dopomóż 

Bóg”.

Pan Ireneusz Kwiecjasz poinformował, że po złożeniu ślubowania radny ma wszystkie prawa do 



wykonywania swojego mandatu. 

Ad. 3

Przewodniczący  Rady Miejskiej  w Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz  przedstawił  proponowany

porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w Staszowie.

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11.04.2019 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2019 rok oraz dotacji

przedmiotowej  na  2019  rok  dla  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Staszowie  –

samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 73/19,

b) zmiany Uchwały Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 74/19,

c) zmiany Uchwały Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018

roku  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla

Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 75/19,

d) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i  Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr

76/19,

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029

– projekt nr 77/19,

f) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Staszów na lata 2019 –

2021 – projekt nr 82/19,

g) wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie Gminy Staszów – projekt nr 83/19,

h) wyrażenia  zgody na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej  w  drodze  ustnego  przetargu

nieograniczonego – projekt nr 78/19,

i) dokonania  zmiany  Uchwały  Nr  II/11/2018  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia

26 listopada 2018 r.  w sprawie powołania Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady

Miejskiej w Staszowie – projekt nr 79/19,

j) dokonania  zmiany  Uchwały  Nr  II/12/2018  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia

26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stały komisji Rady Miejskiej w Staszowie,

ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych – projekt nr 80/19,

k) wyboru  przewodniczącego  Komisji  Zdrowia,  Rodziny  i  Spraw  Społecznych  Rady



Miejskiej w Staszowie – projekt nr 81/19.

6.  Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 10.04.2019

r. do 10.05.2019 r. i realizacji interpelacji i zapytań radnych.

7.   Zamknięcie sesji.

Po zapoznaniu z  proponowanym porządkiem głos  zabrał  Burmistrz Miasta i  Gminy Staszów

Leszek  Kopeć,  który  zawnioskował  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały

w sprawie stanowienia o kierunku działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 84/19.

Dodał, iż projekt uchwały był procedowany na posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej.

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz  poddał pod głosowanie w/w

wniosek, który został jednogłośnie przyjęty (obecnych było 20 radnych). Następnie Rada Miejska

jednomyślnie zatwierdziła porządek obrad z uwzględnieniem przyjętego wniosku  (obecnych było

19 radnych).

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w Staszowie.

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11.04.2019 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2019 rok oraz dotacji

przedmiotowej  na  2019  rok  dla  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Staszowie  –

samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 73/19,

b) zmiany Uchwały Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 74/19,

c) zmiany Uchwały Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018

roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy

Staszów na 2019 rok – projekt nr 75/19,

d) wprowadzenia zmian w budżecie  Miasta  i  Gminy Staszów na 2019 rok – projekt  nr

76/19,

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 –

projekt nr 77/19,

f) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Staszów na lata 2019 –



2021 – projekt nr 82/19,

g) wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie Gminy Staszów – projekt nr 83/19,

h)  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej  w  drodze  ustnego  przetargu

nieograniczonego – projekt nr 78/19,

i)  dokonania  zmiany  Uchwały  Nr  II/11/2018  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia

26  listopada  2018  r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady

Miejskiej w Staszowie – projekt nr 79/19,

j)  dokonania  zmiany  Uchwały  Nr  II/12/2018  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia

26  listopada  2018  r.  w  sprawie  powołania  stały  komisji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,

ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych – projekt nr 80/19,

k)  wyboru  przewodniczącego  Komisji  Zdrowia,  Rodziny  i  Spraw  Społecznych  Rady

Miejskiej w Staszowie – projekt nr 81/19,

l) stanowienia o kierunku działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 84/19. 

6.  Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 10.04.2019 r. do

10.05.2019 r. i realizacji interpelacji i zapytań radnych.

7.   Zamknięcie sesji.

Ad. 4

Protokół  nr  VIII  z  sesji  z  dnia  11.04.2019  r.  został  jednogłośnie  przyjęty  (obecnych  było  20

radnych).

Ad. 5 a

Pani Henryka Skoworon – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów zapoznała z projektem uchwały

w sprawie  zmiany Uchwały Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

w  sprawie  ustalenia  stawki  jednostkowej  dotacji  przedmiotowej  na  2019  rok  oraz  dotacji

przedmiotowej  na  2019 rok  dla  Centrum Integracji  Społecznej  w Staszowie  –  samorządowego

zakładu budżetowego – projekt nr 73/19.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr IX/73/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 b

Pani Danuta Batóg – pełnomocnik ds.  profilaktyki  i  rozwiązywania problemów alkoholowych

przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  IV/35/2018  Rady  Miejskiej

w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki



i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 74/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr IX/74/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 c

Pani Danuta Batóg – pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  IV/36/2018  Rady  Miejskiej

w  Staszowie  z  dnia  28  grudnia  2018  roku  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 75/19.

     Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr  IX/75/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 d

Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów zapoznała z projektem uchwały 

w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 

76/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 18 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się (obecnych było 19 radnych) 

podjęła

Uchwałę Nr IX/76/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 e

Pani  Henryka  Skowron  zapoznała  z  projektem  uchwały  w  sprawie   zmiany  Wieloletniej  

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 77/19.

Nie podjęto dyskusji.

 Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

 Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr IX/77/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 f

Pani Sylwia Dyl – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały      



w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Staszów na lata 2019 

– 2021 – projekt nr 82/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

  Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr IX/78/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 g

Pan  Jarosław  Glibowski  –  Kierownik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  

Środowiska zapoznał z projektem uchwały w sprawie  wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie 

Gminy Staszów – projekt nr 83/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr IX/79/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 h

Pani  Agnieszka  Gilbert  –  Kierownik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji

 i Rolnictwa  zapoznała  z  projektem  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  

nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 78/19.

Nie podjęto dyskusji.

 Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

 Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr IX/80/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 i

Pan  Sławomir  Mikula  –  Sekretarz  Miasta  i  Gminy  Staszów przedstawił  projekt  uchwały

w sprawie  dokonania  zmiany  Uchwały  Nr  II/11/2018  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia

26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Staszowie – projekt nr 79/19.

Nie podjęto dyskusji.

 Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

 Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr IX/81/2019

(w załączeniu do protokołu).



Ad. 5 i

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr 

II/12/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stały  

komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych – 

projekt nr 80/19.

Nie podjęto dyskusji.

 Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

 Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr IX/82/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 j

Pan Sławomir Mikula przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji

Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 81/19.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie poprosił  członków  Komisji  Zdrowia,  

Rodziny  i  Spraw  Społecznych  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  o  zgłaszanie  kandydatur  na  

przewodniczącego Komisji.

Członek w/w Komisji radny Zdzisław Brzyszcz zaproponował kandydaturę radnego Stanisława 

Altenberga, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.  

Przeprowadzono  głosowanie  w  sprawie  zamknięcia  listy  kandydatów  na  przewodniczącego  

Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Za zamknięcie listy głosowało 18 radnych.

Następnie  przeprowadzono  głosowanie  w  sprawie  przyjęcia  kandydatury  radnego  Stanisława  

Altenberga na przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej 

w Staszowie.

Za kandydaturą  radnego Stanisława Altenberga  głosowało 18 radnych,  17 było za,  1 radny  

wstrzymał się.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz poddał  pod  głosowanie  

projekt uchwały.

Rada Miejska przy 16 głosach za i  1  głosie  wstrzymującym się  (obecnych było 17 radnych)  

podjęła

Uchwałę Nr IX/83/2019

(w załączeniu do protokołu).

 Ad. 5 i

Pani  Agnieszka  Gilbert  –  Kierownik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji



i Rolnictwa  zapoznała  z  projektem  uchwały  w  sprawie  stanowienia  o  kierunku  działania  

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 84/19. 

Rada Miejska jednogłośnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr IX/84/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 6

W wolnych  wnioskach  i  zapytaniach radny  Dominik  Rożek poruszył  sprawę  występującego

w okresie  zimowym na terenie  Gminy Staszów znacznego zanieczyszczenia powietrza.  Dodał,

iż zdarza  się,  że  dopuszczalne  normy  pyłów  przekraczane  są  kilkakrotnie.  Radny  skierował  

zapytanie do Burmistrza, czy Gmina Staszów podjęła określone działania lub czy planuje podjąć je

w najbliższym czasie w celu zminimalizowania tego zjawiska.  Czy UMiG pomaga w sposób  

praktyczny mieszkańcom w aplikowaniu do Programu „Czyste Powietrze”? Zapytał również, czy 

rozważane jest wdrożenie kontroli poprzez wykorzystanie stosownego czujnika wraz z dronem. 

Sołtys Sołectwa Krzywołęcz Henryk Strojny poruszył kwestię podjęcia działań zmierzających 

do  przywrócenia  linii  przewozowej  autobusów  na  terenach  wiejskich  z  uwagi  na  potrzeby  

mieszkańców. 

Pani Karaś – mieszkanka Staszowa poruszyła problem konieczności podjęcia działań zmierzających

do usunięcia pustosanów zlokalizowanych na ul. Długiej w Staszowie.  

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć odniósł  się  do  interpelacji  i  zapytań

poruszonych na dzisiejszej sesji w zakresie:

-  okresowego  zanieczyszczenia  powietrza  na  terenie  Gminy  Staszów  –  poinformował,  iż  są

w posiadaniu czujnika, którym badany i monitorowany jest poziom natężenie zanieczyszczenia  

powietrza na różnych  obszarach  Gminy.  W  zakresie  Programu  „Czyste  Powietrze”  

realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach poinformował,  iż  

zostali przeszkoleni pracownicy Urzędu, którzy służą pomoc mieszkańcom w aplikowaniu do 

w/w Programu.  Dodał,  iż  możliwe jest  uzyskanie dofinansowania m.in.  na: wymianę starych  

źródeł  ciepła  (pieców i  kotłów na  paliwa  stałe)  oraz  zakup  i  montaż  nowych  źródeł  ciepła,  

termomodernizacji budynków jednorodzinnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację 

odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej). Nadmienił, 

iż podjęte działania skutkują zmniejszeniem  emisji  pyłów  i  innych  zanieczyszczeń  

wprowadzanych  do  atmosfery  przez  domy jednorodzinne.  Poinformował  również,  iż  w  celu  

zmniejszenia  emisji  zanieczyszczeń realizowany jest  projekt pn.  „Dostawa wraz  z  montażem  

urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych 

na terenie Miasta i Gminy Staszów“ w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja 

infrastruktury  służącej  do  wytworzenia  energii  elektrycznej  i  cieplnej  ze  źródeł  odnawialnych



w budownictwie indywidualnym”. Wartość projektu to kwota ponad 5 000 000,00 zł. Obecnie  

prowadzony jest  dodatkowy nabór dla  osób zainteresowanych zakupem zestawów kolektorów  

słonecznych  z  dofinansowaniem  unijnym.  Wyjaśnił,  iż  nabór  ma  charakter  uzupełniający

w odniesieniu  do  naboru  prowadzonego  w 2017  roku  i  ma  na  celu  zapewnienie  osiągnięcia  

wskaźników projektu – warunkiem koniecznym do realizacji  zadania jest  odpowiednia liczba  

uczestników i moc zamontowanych instalacji. Ponadto dodał, iż prowadzone są również prace  

związane  z  nasadzeniami  zieleni  zarówno na terenie  miasta,  jak i  pozostałego terenu gminy,  

co  przyczynia  się  do  poprawy  jakości  powietrza.  Wyjaśnił,  iż  szczegółowe  informacje  we  

wnioskowanym zakresie radnyotrzyma w formie pisemnej.

-  podjęcia  działań  zmierzających  do  przywrócenia  linii  przewozowej  autobusów na  terenach  

wiejskich  –  Gmina  Staszów  wspólnie  z  PKS  Staszów  podejmuje  działania  związane

z  przywróceniem przewozów  na  terenie  nasze  gminy.  W najbliższym  czasie  zwrócą  się  do  

sołtysów o przekazanie informacji potrzebnych do stworzenia siatki propozycji połączeń.

-  usunięcia  pustostanów  zlokalizowanych  na  ul.  Długiej  -tut.  Urząd  podejmuje  działania

zmierzające  do  ustalenia  właścicieli  niezamieszkałych  posesji  celem  egzekwowania  podjęcia

czynności związanych z uporządkowaniem terenu. W najbliższym czasie ponownie przeanalizują

możliwość  ustalenia  właścicieli  budynków,  aby  podjąć  rozmowy  prowadzące  do  rozwiązania

poruszonej sprawy.

Ponadto  przedłożył  Wysokiej  Radzie  informację  z  działalności  za  okres  od  10.04.2019  r.  do

10.05.2019 r.  i  realizacji  interpelacji  i  zapytań  radnych (powyższe  informacje  w załączeniu  do

protokołu).

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Ad. 7

Pan Ireneusz Kwiecjasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie podziękował za udział

w sesji, po czym zamknął jej obrady. 

Na tym protokół zakończono.

      Czas trwania sesji od godz: 13:00 do godz: 15:20

              

      Protokołowała:
                                                                         Przewodniczący

       A. Janicka  Rady Miejskiej w Staszowie

  ( - ) Ireneusz Kwiecjasz


