
Protokół Nr XXIV

z sesji Rady Miejskiej w Staszowie, która odbyła się w dniu 15 maja 2020 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.         

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

protokołu – zał. nr 1).

Ponadto w sesji uczestniczyli:

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów;

Pan Sławomir Mikula – Sekretarz Miasta i Gminy Staszów,

Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów,

Ad. 1    

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

stwierdził quorum i powitał zebranych. Poinformował, iż Zarządzeniem Nr 2/PR/2020 z dnia 8 maja

2020 roku w sprawie obycia sesji Rady Miejskiej w Staszowie w zdalnym trybie obradowania na

podstawie art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zarządził, iż sesja Nr XXIV Rady Miejskiej w Staszowie,

wyznaczona  na  dzień  15  maja  2020  roku  odbędzie  się  w  zdalnym  trybie  obradowania  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Ad. 2

Pan Ireneusz Kwiecjasz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie przedstawił proponowany

porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia  zmian  w  budżecie  Miasta  i  Gminy  Staszów  na  2020  rok  –  projekt  
nr 243/20,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 –
projekt nr 244/20,

c) wyboru  przewodniczącego  Komisji  Budżetu,  Finansów  Publicznych  Rady  Miejskiej  
w Staszowie – projekt nr 245/20.

       5.  Wolne wnioski w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 08.04.2020 r. do
13.05.2020 r. 
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       6.   Zamknięcie sesji.

Uwag, wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Ireneusz  Kwiecjasz poddał  pod

głosowanie porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty (obecnych było 21 radnych). 

Ad. 3

Radni nie mieli uwag do Protokołu Nr XXIII  z sesji z dnia 9 kwietnia 2020 roku i  przyjęli go

jednomyślnie (obecnych było 21 radnych). 

Ad. 4 a

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

w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  budżecie  Miasta  i  Gminy  Staszów  na  2020  rok  –  projekt  

nr 243/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXIV/248/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 b

Pani  Henryka  Skowron  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020– 2031 – projekt nr 244/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXIV/249/2020 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 c

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

wyboru  przewodniczącego  Komisji  Budżetu,  Finansów  Publicznych  Rady  Miejskiej  

w Staszowie – projekt nr 245/20.

Na  przewodniczącego  Komisji  Budżetu,  Finansów  Publicznych  został  zaproponowany  radny

Zbigniew Wojciechowski, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Staszowie przeprowadził głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na przewodniczącego

Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie (przy 20 głosach za i 1 głosie

wstrzymującym się, obecnych było 21 radnych). 

Nie podjęto dalszej dyskusji. 
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Następnie  przeprowadzono  głosowanie  w  sprawie  przyjęcia  kandydatury  radnego  Zbigniewa

Wojciechowskiego na przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej  

w Staszowie. 

Projekt  uchwały  został  poddany  pod  głosowanie.  Rada  Miejska  przy  20  głosach  za  i  1  głosie

wstrzymującym się (obecnych było 21 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/250/2020

(w załączeniu do protokołu).       

Ad. 5

W wolnych wnioskach i  zapytaniach  radny Dominik Rożek  zapytał  Burmistrza,  jakie  ma plany

względem  obiektu,  który  znajduje  się  w  Parku  przy  ul.  Parkowej  w  Staszowie.  Ponadto  radny

zaproponował, aby Burmistrz rozważył możliwość zamontowania parkomatu na Rynku w Staszowie.

Poruszył  także problem w sprawie licznych skarg mieszkańców ul.  Zielona Dolina w Staszowie  

w zakresie nieprzyjemnego zapachu. Poprosił o informację, czy nieprzyjemny fetor wydobywa się  

z  kanalizacji,  czy  też  z  oczyszczalni  ścieków.  Wspomniał  również  o  przeprowadzonej  akcji

rozdawania maseczek dla mieszkańców z terenu wiejskiego, zapytał więc Burmistrza, czy maseczki

będą  otrzymywać  również  mieszkańcy  Staszowa.  Na  zakończenie  zapytał  o  realizację  wniosku

składanego  o  dofinansowanie  z  tzw.  ,,powodziówek”  do Wojewody  Świętokrzyskiego  w zakresie

zadania ,,Przebudowa ul. Polnej w Staszowie”.

Radny Zdzisław Brzyszcz  poruszył kwestię uporządkowania zalegających gałęzi na terenie Parku

Górników Siarkowych od strony kościoła św. Barbary w Staszowie. Ponownie zgłosił  kwestię złego

stanu mostku przez rzekę Czarną,  który znajduje się przy końcu ulicy Nowej,  a dojściu do ulicy

Łazienkowskiej  w Staszowie.  Ponadto  radny poruszył  temat  wysokich  krawężników na  ścieżkach

rowerowych w ulicy Mickiewicza i  ulicy 11 Listopada w Staszowie,  w związku z czym poprosił

burmistrza o interwencję w sprawie poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników ścieżek rowerowych

poprzez obniżenie wysokości krawężników. 

Radna Anna Karasińska zapytała Burmistrza, czy zostaną podjęte działania w zakresie remontu lub

doraźnego uzupełnienia ubytków nawierzchni jezdni przy ul. Prusa w Staszowie.

Radny Hubert Gawłowicz poruszył kwestię podjęcia działań zmierzających do utworzenia punktu

honorowego  oddawania krwi. Radny przypomniał, iż do tej pory taki punkt był w hotelu Gwarek  

w Staszowie, ale z uwagi na panującą pandemią nie ma możliwości zorganizowania akcji. W związku

z  czym,  zaapelował  do  burmistrza  o  organizację  akcji  poboru  krwi,  jak  i  jej  przebiegu  

w dobie koronawirusa. 

Radna Anna Karasińska odniosła się do wypowiedzi radnego Gawłowicza w kwestii organizacji na

terenie Staszowa akcji poboru krwi. Jako pełniąca funkcję Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im.
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ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie, zapropnowała  możliwość utworzenia punktu poboru krwi 

w szkole,  z uwagi  na to,  iż  niejednokrotnie odbywały się  akcje poboru krwi.  Dodała również,  iż

szkoła dysponuje odpowiednimi miejscami dla potrzeb lekarza, pielęgniarek i osób, które honorowo

oddają krew.

Do powyższego odniósł się radny Hubert Gawłowicz, który podziękował radnej Annie Karsińskiej

za  pomoc  w udostępnieniu  szkoły  dla  potrzeb  krwiodawców.  Następnie  również  zgłosił  problem

zgłaszany  przez  radną  Karsińską  w  sprawie  podjęcia  działań  w  zakresie  remontu  lub  doraźnego

uzupełnienia  ubytków  nawierzchni  jezdni  przy  ul.  Prusa,  jak  i  również  na  ul.  Słowackiego  

w  Staszowie.  Poparł również  temat  wysokich  krawężników  na  ścieżkach  rowerowych  w  ulicy

Mickiewicza i ulicy 11 Listopada w Staszowie,.

Radny  Jacek  Maruszewski  poruszył  także  problem  zgłaszany  przez  mieszkańców  Stefanówka  

w  kwestii  nieodbierania  odpadów  wielkogabarytowych  (elementów  plastikowych)  przez  ekipy

sprzątające. Radny zaznaczył, iż do tej pory było to zbierane. W związku, z czym poprosił Burmistrza

o dokonanie sprawdzenia zgłoszonego tematu.  

Radny Zbigniew Wojciechowski  podziękował radnym Rady Miejskiej  w Staszowie za zaufanie  

w wyborze jego osoby na funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów Rady Miejskiej  

w Staszowie.  

Radny Mariusz Łazarz również zgłosił  problem pojawiającego się brzydkiego zapachu, jaki jest

odczuwalny  na  terenie  również  osiedla  Wschód  i  licznych  skarg  mieszkańców  w  tym  zakresie.

Ponadto  odniósł  się  do  kwestii  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  porządku  terenu  Parku  Górników

Siarkowych. Radny wysunął sugestię podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia na tym terenie

patroli pieszych policji.

O  zabranie  głosu  poprosił  radny  Piotr  Kasperkiewicz,  który  odniósł  się  do  pojawiającego  się

nieprzyjemnego zapachu na terenie Staszowa. Radny uważa, iż nie jest on z oczyszczalni ścieków,

jednak  z  pobliskiej  hodowli  trzody  chlewnej  i  jest  to  również opinia  lokalnej  społeczności.  

W związku,  z  czym poprosił  Burmistrza  o  dokonanie  sprawdzenia  zgłoszonego  tematu.  Ponadto

poprosił o przychylność ze strony Burmistrza  nad uproszczeniem formalności związanych z pomocą

dla  małych  i  średnich  przedsiębiorstw,  którzy  zamknęli  swoje  placówki  handlowo  –  usługowe  

w okresie pandemii. Ponadto radny Kasperkiewicz poruszył kwestię doświetlenia bloków w rejonie 

ul. Wschodniej 12, 14 i Jana Pawła II w Staszowie. 

Radny  Tomasz  Otrębski  zapytał  Burmistrza,  jak  obecnie  przedstawia  się  kwestia aby  karetki

pogotowia przenieść do budynku po byłej Policji usytuowanego przy ul. 11 Listopada w Staszowie.

Zapytał również o remont nawierzchni dróg oraz parkingów na terenie Staszowa. Na zakończenie
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zapytał Burmistrza, czy posiada informacje, kiedy zostanie zniesione ograniczenie tonażu na drodze

wojewódzkiej 764, odcinek Staszów – Połaniec. 

Radny  Kryspin  Bednarczyk zapytał  Burmistrza,  czy  w  związku  z  ogłoszoną  pandemią  gmina

Staszów posiada informację w zakresie skutków finansowych jakie poniosła. Uważa, iż radni powinni

mieć wiedzę w tym zakresie.

Ponownie  o  zabranie  głosu  radny  Jacek  Maruszewski,  który  odniósł  się  do  pojawiającego  się

nieprzyjemnego  zapachu.  Przypomniał  o  przeprowadzonej  rozmowie  z  Przewodniczącym  Rady

Miejskiej w  powyższym zakresie. Radny poprosił o odniesienie się do powyższej kwestii.

Przewodniczący Rady Ireneusz Kwiecjasz odpowiedział, iż była informacja o wywożeniu na pola

osadów ściekowych, dodał, iż informacja została przekazana do odpowiednich służb, celem zbadania

sprawy. 

Radny  Bonifacy  Wojciechowski ponowił  wniosek  w  sprawie  dokonania  naprawy  chodnika

łączącego ulicę Mickiewicza z ulicą 11 Listopada w Staszowie, gdyż stanowią one duże zagrożenie

dla osób korzystających z tego chodnika. 

Radny  Zdzisław  Brzyszcz  ponownie  zgłosił  wykonanie  przycinki  drzew  przy  ul.  Kołłątaja  

w Staszowie przy budynkach mieszkalnych nr 8 i 10. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Kwiecjasz odniósł się do sprawy dot. złego stanu mostku

przez rzekę Czarną, który znajduje się przy końcu ulicy Nowej, a dojściu do ulicy Łazienkowskiej  

w Staszowie. W związku z czym poprosił Burmistrza o jej zabezpieczenie. Następnie zgłosił problem

dużego wysypiska śmieci zlokalizowanego w lesie na Radzikowie. 

Burmistrz Miasta i  Gminy Staszów Leszek Kopeć w pierwszej  kolejności  przedłożył  Wysokiej

Radzie informację z działalności za okres od 08.04.2020 r. do 13.05.2020 r. ( informacja w załączeniu

do protokołu). Następnie odniósł się do zapytań poruszonych na dzisiejszej sesji w kwestii zapytań

radnych dotyczących wyremontowania nawierzchni na drogach i parkingach na terenie miasta i gminy

Staszów. Poinformował,  iż  zostaną  podjęte  działania  w zakresie  doraźnego uzupełnienia  ubytków

nawierzchni  jezdni,  jak  i  również  na  parkingach zgodnie  z  przyjętym harmonogramem zadań  na

terenie zarówno miasta, jak i i gminy Staszów. Dodał również, iż dzisiejszego dnia została podpisana

umowa  na  realizację  zadania  pn.:  ,,Remont  dróg  przy  użyciu  kruszywa kamiennego”.  Następnie

odniósł  się  do  kwestii  zgłoszonych  przez  radnego  Dominika  Rożka  w  zakresie  planów co  do

użytkowania  budynku  w  parku  przy  ul.  Parkowej  w  Staszowie,  wyjaśnił,  iż  na  chwilę  obecną

użytkownikiem  przedmiotowego  budynku  jest  Staszowska  Izba  Gospodarcza.  W  sprawie

pojawiającego się nieprzyjemnego zapachu, jaki jest odczuwalny na terenie Staszowa, poinformował,

iż zostaną  podjęte  działania  sprawdzające  przyczyny powstania fetoru.  Dodał  także,  iż  na chwilę

5



obecną po kontroli nie stwierdzono, iż unoszący się brzydki zapach jest z oczyszczalni ścieków. Jeżeli

chodzi  o  przebudowę  ul.  Polnej  w  Staszowie,  poinformował,  iż  obecnie  gmina  oczekuje  na

rozpatrzenie przedmiotowego wniosku i zapewnienie środków w budżecie na wkład własny,  po czym

zostanie  podjęta  decyzja  o  ewentualnej  realizacji  zadania.  Następnie  Burmistrz  odniósł  się  do

zapytania  radnego  Kryspina  Bednarczyka  w  sprawie  skutków  finansowych  jakie  gmina  Staszów

poniosła w związku z pandemią. Poinformował, iż na chwilę obecną nie posiada takiej informacji jest

ona  w  trakcie  przygotowywania,  o  czym  radni  zostaną  powiadomieni.  Jeżeli  chodzi  o  kwestię

uporządkowania zalegających gałęzi na terenie Parku Górników Siarkowych od strony kościoła św.

Barbary  w  Staszowie,  o  których  wspomniał  radny  Brzyszcz,  nie  podzielił  zdania  radnego  

w powyższym zakresie.  Dodał,  iż odbyła się wizja terenowa w przedmiotowej sprawie,  gdzie nie

stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W kwestii zabezpieczenia dojścia do kładki pieszej na rzece

Czarnej, łączącej ulicę Niską z ulicą Łazienkowską, wyjaśnił, iż Urząd zwróci się pismem do  Zarządu

Wód  Polskich  o  podjęcie  pilnych  działań  dotyczących  wyremontowania  przedmiotowej  kładki,

w  chwili  obecnej  zostaną  podjęte  działania  o  zabezpieczenie  terenu.  W  zakresie  wysokich

krawężników na  ścieżkach  rowerowych  w ulicy  Mickiewicza  i  ulicy  11  Listopada  w Staszowie,

wyjaśnił, iż z uwagi na duży zakres przebudowy i znaczny koszt finansowy na chwilę obecną gmina

nie ma zabezpieczonych środków na ten cel. W sprawie dokonania przycinki drzew przy ul. Kołłątaja

w Staszowie przy budynkach mieszkalnych nr 8 i 10, poinformował, iż w przypadku jej zasadności

przepisy pozwalają na usunięcie gałęzi o wymiarze nieprzekraczającym 30% korony. Dodał, iż teren

zieleni przy tych budynkach stanowi własność mieszkańców, ponieważ sami robią nasadzenia i to oni

za to odpowiadają. Ponadto poinformował, iż zwracał uwagę mieszkańcom, aby nie robili dzikich

nasadzeń. Następnie odniósł się do zapytania radnej Anny Karasińskiej w sprawie podjęcia działań w

zakresie remontu lub doraźnego uzupełnienia ubytków nawierzchni jezdni przy ul. Prusa w Staszowie.

Burmistrz poinformował, iż w budżecie gminy zabezpieczone są środki na wkład własny, jednak na

chwilę  obecną  gmina  czeka  na  środki  finansowe z  zewnątrz.  Następnie  odniósł  się  do  zapytania

radnego  Huberta  Gawłowicza  w  kwestii  utworzenia  punktu  honorowego  oddawania  krwi.

Poinformował,  iż  nie  widzi  żadnego  problemu,  aby  taki  punkt  utworzyć  na  terenie  Staszowa

i  zadeklarował  udostępnienie  pomieszczeń Urzędu.  Następnie  Burmistrz  odniósł  się  do  zapytania

radnego Jacka Maruszewskiego w sprawie odbioru odpadów wielkogabarytowych, poinformował, iż

faktycznie był problem z odbieraniem odpadów. Dodał, iż na chwilę obecną wszystkie odpady są

przyjmowane.  W  kwestii  zapytania  radnego  Mariusza  Łazarza  dotyczącego  zapewnienia

bezpieczeństwa  i  porządku  na  terenu  Parku  Górników  Siarkowych  poinformował,  iż  obecnie

dokonywany  jest  montaż  monitoringu,  który  będzie  rejestrował  każde  zdarzenie,  który  będzie  na
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bieżąco sprawdzane przez Straż Miejską i Policję. Ponadto zwrócił się do zgromadzonych o wsparcie,

reagowanie i pomoc w eliminowaniu tych działań, które są czynione przez naszą młodzież. Następnie

odniósł się do zapytania radnego Piotra Kasperkiewicza odnośnie oświetlenia bloków w rejonie ul.

Wschodniej 12, 14 i Jana Pawła II w Staszowie, odpowiedział, iż kwestia ta zostanie przeanalizowana.

W zakresie  zapytania  radnego Tomasza  Otrębskiego w kwestii  zniesienia  ograniczenia  tonażu  na

drodze wojewódzkiej 764, odcinek Staszów – Połaniec, poinformował, iż Świętokrzyski Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Kielcach planuje dokonanie kontrolnych pomiarów hałasu w celu weryfikacji czy

rzeczywiste pomiary hałasu dopuszczają dopuszczalne wartości określone w przepisach. Otrzymane

wyniki  pomiarów hałasu przy ruchu pojazdów ciężarowych bez ograniczeń pozwolą określić  czy

ŚZDW w  Kielcach  będzie  ponownie  występował  do  Departamentu  Transportu  i  Komunikacji  o

przywrócenie ograniczenia tonażu, czy też pozwoli na dopuszczenie ruchu pojazdów ciężarowych bez

ograniczeń na stałe. W sprawie dokonania naprawy chodnika  łączącego ulicę Mickiewicza z ulicą 11

Listopada w Staszowie, poinformował, iz wszelkie nieprawidłowości zostały naprawione. W kwestii

wysypiska  śmieci  zlokalizowanego  w  Radzikowie,  odpowiedział,  iż  zgłoszona  kwestia  zostanie

zweryfikowana. 

Ponownie   o  zabranie  głosu  poprosił  radny  Piotr  Kasperkiewicz odniósł  się  do  sprawy  dot.

ograniczenia tonażu na drodze wojewódzkiej  764, odcinek Staszów – Połaniec.  Poinformował,  iż

Komisja  Rozwoju  Gospodarczego  i  Przedsiębiorczości  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  której

przewodniczy  obradowała  w  tym  zakresie   w  obecności  mieszkańców  i  przedstawicieli

Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Kielcach.  Przypomniał,  iż  mieszkańcy

interweniowali  do Rady Miejskiej  w Staszowie  o  wsparcie  działań  celem wprowadzenia  na  stałe

ograniczenia  tonażowego  na  przedmiotowym odcinku  drogi  i  poparcie  inicjatywy  mieszkańców  

w tym zakresie.  Dodał,  iż  radni  nie  wnieśli  sprzeciwu,  aby  Rada  Miejska  w  Staszowie  poparła

inicjatywę mieszkańców w zakresie wprowadzenia stałego ograniczenia tonażu pojazdów na drodze

wojewódzkiej 764, odcinek Staszów – Połaniec. 

Ponownie  o  zabranie  głosu  poprosił  radny  Tomasz  Otrębski, zapytał  Burmistrza,  czy  posiada

informację na jakim etapie jest budowa hali przy Szkole Podstawowej  nr 2 w Staszowie. Ponadto

radny zapytał kiedy będą malowane pasy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowań. 

Do powyższego odniósł się  Burmistrz Leszek Kopeć  odpowiedział,  iż etap budowy hali jest już

zakończony,  na chwilę  obecną czekamy na decyzję  z  Nadzoru Budowlanego na jej  użytkowanie.

Jeżeli  chodzi  o  malowanie  przejść  dla  pieszych  wyjaśnił,  iż  w  chwilą  wykonania  doraźnego

uzupełnienia  ubytków  nawierzchni,  wówczas  podejmiemy  stosowne  działania  celem  wykonania

przejść dla pieszych. 
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Radny Jacek Maruszewski zapytał Burmistrza jak wygląda sytuacja na chwilę obecną Spółki PKS 

w Staszowie oraz czy są wypłacane wynagrodzenia dla pracowników. 

Burmistrz Leszek Kopeć  odpowiedział,  iż  na chwilę  obecną przewozy są wstrzymane,  przez co

Spółka nie osiąga dochodów. Dodał również, iż spółka PKS stara się o umorzenia związane z tarczą

antykryzysową.  Nadmienił, iż pomimo trudnej sytuacji i patrząc na zaangażowanie  Prezesa Spółki

widzi  potrzebę dalszego funkcjonowania Spółki. W kwestii wynagrodzeń wyjaśnił, iż zaległości mają

być uregulowane w przyszłym tygodniu wobec pracowników. 

Radny Bonifacy Wojciechowski ponownie poruszył sprawę zamontowania progu zwalniającego na

ulicy Kolejowej w Staszowie na wysokości garaży.

Nie podjęto dalszej dyskusji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz poinformował o pismach, jakie

od ostatniej sesji wpłynęły do biura Rady Miejskiej w Staszowie.

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: 13:20 do godz: 15:30                     

   
 

 Protokolant:                      Przewodniczący 

       M. Janowska                          Rady Miejskiej  w Staszowie     
               ( - ) Ireneusz Kwiecjasz

–                     
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