
Protokół Nr XXXII/2009 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach, 

która odbyła się w dniu 15 stycznia 2009 roku, w godz. 10.00 – 12.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 26 radnych. Nieobecni 
radni: Grzegorz Fitas i Włodzimierz Wielgus. 
 
Pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Otwieram 32 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 15 stycznia 2009 roku. 
 
Po długiej i cięŜkiej chorobie zmarła Maria Kurowska, współzałoŜycielka 
świętokrzyskiej Solidarności. Miała 84 lata.  
Była współzałoŜycielem NiezaleŜnego Związku Zawodowego Solidarność 
Regionu Świętokrzyskiego i pierwszą przewodniczącą NZZ Solidarność  
w Cefarmie. W stanie wojennym wspierała i niosła pomoc osobom 
prześladowanym, pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Biskupiego 
Pomocy Rodzinom Internowanym i Więzionym. W latach 1982-1996 
prowadziła aptekę leków z darów przy NZZ Solidarność na placu Wolności, 
a następnie na Plantach. DuŜą aktywnością wykazała się jako wieloletni członek 
Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach. W grudniu 2008 roku Maria 
Kurowska została uhonorowana KrzyŜem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.  
Pogrzeb Marii Kurowskiej odbędzie się dziś, 15 stycznia. Msza Ŝałobna zostanie 
odprawiona w bazylice katedralnej o godzinie 14, a następnie zostanie 
pochowana na cmentarzu Starym w Kielcach. 
 
Proszę o uczczenie minuta ciszy pamięci pani Marii Kurowskiej. 
 
Witam panie i panów radnych, witam Panów Prezydentów, witam Pana 
Sekretarza, panią Skarbnik a takŜe kierowników wydziałów Urzędu Miasta  
i szefów podległych Miastu jednostek.  
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z 
naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.  
Witam gości przybyłych na dzisiejszą sesję a takŜe wszystkich, którzy spędzają 
z nami czas obserwując przebieg sesji dzięki przekazowi internetowemu. 
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą 
złoŜonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 
obecności stwierdzam, Ŝe w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 
radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.  
 



Pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 7 stycznia 2009 roku porządek obrad, a takŜe projekty 
uchwał będących przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym 
do nich porządkiem. 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe w czasie między konwentem a dzisiejszym dniem 
wpłynęły wnioski od pana prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku 
obrad dotyczące: 

1. wprowadzenia do porządku autopoprawki do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2009rok, 

2. wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr XLI/817/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2005 
roku w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe 
komunikacji miejskiej w Kielcach oraz przepisów porządkowych. 

 
Szanowni radni, zatem poddaję pod głosowanie kolejne zgłaszane wnioski 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji autopoprawki do projektu uchwały zmieniający uchwałę w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2009r. (pr. Nr 1) 
 
 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji została wprowadzona 
autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Kielce na 2009r. (pr. Nr 1). 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad dzisiejszej sesji 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/817/2005 Rady Miejskiej 
w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia cen i opłat 
dodatkowych za usługi przewozowe komunikacji miejskiej w Kielcach oraz 
przepisów porządkowych 
 
Głosowanie. 
Za    – 22 
Przeciw   – 1 



Wstrzymało się  – 2 
 
Stwierdzam, Ŝe wniosek został przyjęty, powyŜszy projekt uchwały został zdjęty 
z porządku. 
 
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego tydzień temu, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
Sprzeciwu nie słyszę.  
Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad uwzględniający zmiany 
przedstawione przeze mnie. 
 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe Rada Miejska w Kielcach przyjęła porządek obrad 
uwzględniający przedstawione przeze mnie zmiany: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 18 

grudnia 2008r. 
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kielcach na 

2009 rok. 
 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 
2009 rok (projekt Nr 1) z autopoprawką; 

2) stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 
rok 2008 przez Prezydenta Miasta Kielce; 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, 
terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia 
poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z 
opłaty targowej; 

4) uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie 
wykonywania prac społecznie uŜytecznych w 2009 roku;; 



5) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – PSIE GÓRKI” na 
obszarze miasta Kielce; 

6) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ul. HoŜej 
62; 

7) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Łopuszniańskiej; 
8) zamiany słuŜącego Gminie Kielce prawa własności nieruchomości 

połoŜonych w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego na prawo 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
państwa, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego; 

9) zamiany nieruchomości gruntowych połoŜonych w Kielcach przy ulicy 
Ściegiennego; 

10) zamiany nieruchomości gruntowych połoŜonych we wsi Grabowiec 
gmina Chmielnik; 

11) zamiany nieruchomości gruntowych połoŜonych we wsi Grabowiec 
gmina Chmielnik; 

12) zamiany nieruchomości gruntowych połoŜonych we wsi Grabowiec 
gmina Chmielnik; 

 
 

8. Interpelacje i zapytania radnych.  
9. Sprawy róŜne i wolne wnioski.  
10. Zamknięcie obrad. 
 
 
Pkt. 3 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przechodzimy do następnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z poprzedniej sesji. Radny oraz kaŜdy uczestnik obrad ostatniej sesji 
miał moŜliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do rozpoczęcia 
dzisiejszej sesji. Informuję, Ŝe nikt nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń do tego 
protokołu. Poddaję, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w 
dniu 18 grudnia 2008 roku. 
 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach przyjęła protokół Nr XXXI/2008  z sesji, która odbyła 
się w dniu 18 grudnia 2008 roku. 
 



Pkt. 4 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 

Informuję Państwa, Ŝe Wojewoda Świętokrzyski – rozstrzygnięciem 
nadzorczym stwierdziła niewaŜności uchwały Nr XXX/707/2008 Rady 
Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II - BĘCZKOWSKA - 
CIEKOCKA - PARK”. 
Przypominam, Ŝe dziś upływa termin składania wniosków do Nagrodach 
Miasta. 
Pani GraŜyna Zabielska Prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Kielcach 
poinformowała, iŜ w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali „Bezpieczny Szpital” 
zorganizowanym juŜ po raz czwarty przez dziennik „Rzeczpospolita” i 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Szpital Kielecki Sp. z 
o.o. uzyskała 16 miejsce w kategorii szpitali niepublicznych. Działanie 
Szpitala zostało takŜe wyróŜnione w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym 
„Perły Medycyny”. 
Na pewno państwo zauwaŜyli ście, Ŝe w kuluarach jest wystawa prac 
plastycznych uczniów Liceum Plastycznego. Dochód ze sprzedaŜy 
uczniowskich wyrobów przeznaczony zostanie na wsparcie Ogólnopolskiej 
Akcji UNICEF „Na ratunek dzieciom w Kongo”. 
 
Interpelacje między sesjami złoŜył radny Tomasz Bogucki, 

 
Pkt. 5 
 
Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce przedstawił 
informację o pracy Prezydenta między sesjami: 
W okresie od informacji złoŜonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 
2008 roku wydałem: 
• 33 zarządzenia dotyczące: 

- ustalenia układu wykonawczego budŜetu Miasta Kielce na 2009 rok – Nr 

1/2009, 
- ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych Miastu Kielce ustawami na 2009 rok – Nr 2/2009, 
- ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Kielce na 2009 rok – Nr 3/2009, 
- przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu miasta 

Kielce na 2009 rok – Nr 4/2009, 
- zasad sporządzania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków 

budŜetu Miasta Kielce – Nr 14/2009, 
- zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2008 rok 

– Nr 406/2008, 



- zmian w planie wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2008 rok – Nr 400/2008, 

Nr 403/2008, Nr 410/2008, 
- ustalenia czasu pracy w dniu 2 stycznia 2009 roku dla pracowników 

Urzędu Miasta Kielce – Nr 411/2008, 
- nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego – Nr 

415/2008, 
- powołania Komisji do spraw rokowań w celu sprzedaŜy przez Gminę 

Kielce obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie oczyszczalni 
ścieków w Sitkówce oraz zasad jej działania – Nr 398/2008, 

- przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu 
– Nr 399/2008, 

- powołania Komisji Konkursowej: 
• w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Kielcach – Nr 401/2008, 
• do rozpatrzenia ofert złoŜonych na realizację zadań publicznych 

zleconych przez Miasto do realizacji organizacjom pozarządowym i 
innym podmiotom i określenia trybu jej pracy – Nr 405/2008, 

- ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy 
społecznej – Nr 402/2008, 

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009r. zadań 
publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji 
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom – Nr 404/2008, 

- zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programów 
profilaktyki zdrowotnej – Nr 413/2008, Nr 414/2008, 

- przekazania obiektów i urządzeń w formie wkładu niepienięŜnego 
(aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z 
o.o. w Kielcach w zamian za udziały – Nr 404/2008, 

- ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla 
Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w CiąŜy w Kielcach w roku 2009 
– Nr 5/2009, 

- ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 
placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce w 
2009 roku – Nr 6/2009, 

- sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra 
Ściegiennego – Nr 397/2008, 

- wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach: 
• przy ulicy Pawiej – Nr 408/2008, 
• przy ulicy Świerkowej – Nr 7/2009, Nr 11/2009, Nr 13/2009, 
• w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Piekoszowskiej i Lecha – Nr 8/2009, 
• przy ulicy Podgórskiej – Nr 9/2009, 
• przy ulicy Dąbrowskiej – Nr 10/2009, 
• przy Al. Jerzego Szajnowicza Iwanowa – Nr 12/2009, 



- zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 
przetargów na dzierŜawę nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Kielce – Nr 409/2008, 

- ustalenia stawek czynszu za dzierŜawę i najem nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Kielce na rok 2009 – Nr 412/2008, 

• 4 decyzje i 3 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty, bądź 
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budŜetu 
Miasta.  
W okresie sprawozdawczym przygotowałem 12 projektów uchwał Rady 
Miejskiej. 

 
Pkt. 6 
 
Radny Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM 
Pozwólcie Państwo, Ŝe nie będę przytaczał szczegółowego planu pracy Komisji 
Rewizyjnej, jest on w materiałach dla radnych, chciałbym go tylko 
skomentować i oszczędzić czas. Plan pracy na ten rok dotyczy zarówno 
wykonania budŜetu za rok 2008 jak i kontroli wykonywania budŜetu roku 2009. 
Dzieli się on na trzy etapy. Pierwszy etap zaczyna się juŜ od najbliŜszego 
poniedziałku, bo zostały juŜ powołane pierwsze zespoły kontrolne do kontroli 
wykonania budŜetu za rok ubiegły. Kończyłby się on sporządzenie opinii do 
RIO w sprawie wykonania budŜetu za rok 2008 oraz podjęciem uchwały w 
sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta. Uchwałę oraz opinię Komisja 
przedstawiłaby Wysokiej radzie na sesji w dniu 23 kwietnia br. i ten etap 
kończyłby procedurę absolutoryjną. Drugi etap jest bezpośrednio związany z 
etapem trzecim. Oba te etapy dotyczą kontroli wykonania budŜetu roku 
bieŜącego. Takie są załoŜenia RIO. Etap drugi obejmuje zamówienia publiczne, 
natomiast etap trzeci obejmuje kontrole wykonania budŜetu w określonych 
jednostkach. Chciałbym powiedzieć, Ŝe zarówno w drugim jak i trzecim etapie 
zostaną powołane zespoły kontrolne. Chciałbym zauwaŜyć, ze komisja 
rewizyjna mimo skromnego, pięcioosobowego składu powoła zespoły kontrolne 
trzykrotnie. Zaplanowaliśmy 13 posiedzeń Komisji a niezaleŜnie od planu 
Komisja rewizyjna będzie się zajmowała opiniowaniem projektów uchwał, 
rozpatrywaniem skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencja przez 
Przewodniczącego rady oraz będzie realizowała zadania doraźne zlecone przez 
Rade Miejską. Dziękuję. 
 
Pkt. 7 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych 
Komisji oraz informacjami przewodniczących tych komisji wszystkie projekty 
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały 



pozytywne opinie Komisji. JeŜeli Przewodniczący Komisji zechcą omówić 
szczegóły opiniowania projektów uchwał, przed ich głosowaniem proszę  
o wpisanie się na listę mówców w odpowiednim punkcie porządku obrad.  
 
Prowadzenie obrad objął Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek 
Nowak 
 
Pkt. 7. 1 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok (projekt nr 1).  
Następuje korekta po stronie wydatków związana z tym, Ŝe ostatecznie w 2008 
roku wzięliśmy kredyt w wysokości 8 500 000 zł. Zachodzi potrzeba 
zmniejszenia w budŜecie miasta br. o kwotę 6 000 000 zł planu wydatków 
zabezpieczonych na koszty związane z obsługą długu Miasta. Po zmianie plan 
kredytu będzie wynosił 165 009 519 zł. 
Proponuje się wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „opracowanie 
dokumentacji technicznej na przebudowę budynku przy ul. Urzędniczej 16” w 
kwocie 150 000 zł. Środki na powyŜszy cel proponuje się zabezpieczyć poprzez 
zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. ”Budowa wodociągu i kanału 
sanitarnego w rejonie Al. Legionów, ul. Gagarina i ul. Krakowskiej”. 
W związku z koniecznością poszerzenia bazy lokalowej MOPR przy ul. 
Chęcińskiej 3 zachodzi potrzeba wprowadzenia do budŜetu Miasta zadania 
inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu adaptacji wraz z inwentaryzacją 
budynku przy ul. Chęcińskiej 3” w kwocie 55 000 zł. Środki na powyŜszy cel 
proponuje się zabezpieczyć poprzez zmniejszenie o w/w kwotę planu wydatków 
w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu przeznaczonych na organizację imprez 
oświatowych. Proszę o przychylne ustosunkowanie się do zaproponowanych 
zmian. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXII/740/2009  z dnia 15 
stycznia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Kielce na 2009 rok. 



 
Pkt. 7. 2 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Nowak przedstawił projekt 
uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego za rok 2008 przez Prezydenta Miasta Kielce. 
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym prawo do 
otrzymania tego wynagrodzenia przysługuje pracownikom samorządowym 
jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych 
prowadzących gospodarkę finansową za zasadach określonych w ustawie o 
finansach publicznych. Zgodnie z art. 8 pkt. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta 
wykonuje Przewodniczący Rady Miejskiej, natomiast wynagrodzenie ustala 
Rada Miejska w drodze uchwały.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXII/741/2009  z dnia 15 
stycznia 2009 roku w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przez Prezydenta Miasta Kielce. 
 
Pkt. 7. 3 
 
Pani Skarbnik Barbara Nowak uzasadniła projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności  
i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w 
drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz 
wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej. 
W proponowanym projekcie dodatkowo ujęto w strefie I ogrodzony obszar 
targowiska przy ul. Wróblewskiego, którego inkasentem poboru opłaty targowej 
będzie Przedsiębiorstwo usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach. RównieŜ  
w strefie I ujęto ponownie zorganizowany obszar targowiska na Placu Wolności, 
który został wykreślony w uchwale Nr XXXI/712/2008, w związku z 
planowanym przedłuŜeniem umów zezwalających na prowadzenie sprzedaŜy na 
Placu Wolności. Proponowana zmiana polega równieŜ na poszerzeniu listy 
inkasentów o PUK, które pobierać będzie opłatę targową na targowisku przy ul. 



Wróblewskiego, natomiast Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni na 
zorganizowanym obszarze targowiska na Placu Wolności.  
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Chciałbym wnieść uwagę do tego projektu tylko z jednego powodu, poniewaŜ 
konstrukcja tego projektu jak i poprzednich poprawek do projektu 
podstawowego wynika z pewnej konstrukcji, której ja zawsze byłem przeciwny. 
Od początku nie zgadzałem się z występowaniem w tej uchwale III strefy opłat. 
W tej chwili mamy wprowadzane do I strefy zupełnie nieprzygotowane 
targowisko, ale próbujemy je właśnie uratować przed opłatami III strefy, która 
wnosi 8 zł za metr kwadratowy. Jest to tak restrykcyjna opłata, która powoduje, 
Ŝe nie ma mowy o tworzeniu jakiegokolwiek handlu poza zorganizowanymi 
targowiskami i poza pasami drogowymi. W związku z tym postanowiłem na 
przyszłą sesje przygotować projekt uchwały, który będzie mówił o usunięciu tej 
III strefy, a zamiast III strefy będzie zapis: ”pozostały obszar określony 
granicami administracyjnymi miasta”. Mówię to, aby uzasadnić swoje 
głosowanie, w którym się wstrzymam.  
 
Radny Tomasz Bogucki - ad vocem 
Chciałem powiedzieć jedna rzecz – uchwała, która została podjęta 30 
października 2008 roku została uznana przez regionalna Izbę Obrachunkową za 
zgodna z przepisami prawa. Przedmiotem treści dzisiejszej uchwały jest tylko 
poszerzenie składu podmiotów, które sa w I strefie oraz wyznaczenia 
inkasentów do tych podmiotów. Wczoraj odbywało się Kolegium RIO, w 
którym miałem zaszczyt brać udział jako przedstawiciel Rady i chciałem 
radnych poinformować, Ŝe zastrzeŜeń, co do wysokości i podziału na strefy, nie 
ma. A, ze zgłaszaja się kupcy to tylko świadczy pozytywnie o uchwale, która 
próbuje porządkować sprawy związane z handlem w miescie.  
 
Radny Jarosław Machnicki 
Chciałem powiedziec tylko tyle, Ŝe się bardzo ciesze, Ŝe RIO stwierdza, ze 
uchwała jest zgodna z prawem i nie ma tutaj Ŝadnych przeciwwskazań. 
Chciałebym się odnieśc tylko do tego, Ŝe jednak przy tej sytuacji której znajduje 
się nie tlyko państwo Polskie, ale cała gospodarka swiatowa my podejmując 
tego typu uchwałę wprowadziliśmy dość duŜą bolesność. Ja myśle, Ŝe problem 
będzie narastał nie tylko jeśli chodzi o te 8 zł, ale takŜe o te złotówke. Bo ja juŜ 
odbieram tego typu informacje, nie tylko ja sam, ale takŜe nasz Klub. Myślę, Ŝe 
inne Kluby i inni radni takŜe, i myślę, Ŝe ten problem do nas wróci, bo ludzie 
czuja się mocno pokrzywdzeni i maja takŜe spore zarzuty do w ogóle sytemu 
naliczania i zbierania opłat na kielelckich placach targowych. Ja myślę, Ŝe 
Komisja tematyczna powinna spotkać się z kieleckimi kupcami lub tymi ludźmi, 
którzy prowadzą tego typu działalność i wysłuchać ich. To jest sytuacja dośc 
boląca i myślę, Ŝe dość szybka do zrealizowania. Osobiście wyraŜam wielkie 



zadowolenie, ze dzisiaj taka poprawka się znalazła, która w pewien sposób 
reguluje. Przypomnę, Ŝe to miejsce, o którym mówimy dzisiaj od kilkunastu lat 
było miejscem dla prawie wszystkich Kielczan rozumianym, Ŝe jest to prawie 
integralna część placu targowego, nawet kiedyś była tam brama otwierana na 
cały dzień i dzisiaj to jest jakby przywrócenie tej funkcji. 
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Ja tylko chciałem się odnieść do wypowiedzi pana radnego Boguckiego. Co do 
poprawność prawnej tego nikt nie kwestionuje, Ŝe RIO uznała to za konstrukcje 
poprawna prawnie. My rozmawiamy w tej chwili o restrykcyjnym charakterze 
tej uchwały i pewnej nierealności. W tej chwili słyszymy głosy, ze takie mniej 
lub bardziej zorganizowane tereny na terenach Spółdzielni w ogóle nie są 
zgłaszane praktycznie rzecz biorąc po prostu jest to ignorowane z uwagi na to, 
Ŝe nikt nie będzie zgłaszał, nikt nie będzie pobierał, nie chcą dać nawet złotówki 
z siebie ściągnąć a co dopiero mówić o opłacie z III strefy. TakŜe ja tylko 
chciałem podnieść, Ŝe my, co do poprawności legislacyjnej nie wnosimy 
Ŝadnych uwag. 
 
Radny Tomasz Bogucki – ad vocem 
Panie Przewodniczący sprzeciwiam się absolutnie wprowadzaniu szumu 
informacyjnego w mieście, dlatego Ŝe równieŜ ze Spółdzielni Mieszkaniowych 
jest inkasent powołany, jest to PUK i pobiera opłaty, jeŜeli one są, jeŜeli handel 
jest prowadzony w miejscach do tego nieprzeznaczonych. TakŜe jest to 
nieprawda, Ŝe Miasto nie egzekwuje prawa, które sama uchwaliła.  
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 2 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXII/741/2009  z dnia 15 
stycznia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i 
poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia 
poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej. 
 
 
 
 



Pkt. 7. 4 
 
Pan Bogdan Opałka dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej UM  uzasadnił 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce  
w zakresie wykonywania prac społecznie uŜytecznych w 2009 roku. 
Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie uŜytecznych 
gmina sporządziła na podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałem podziękować za to, Ŝe projekt, który stanął dziś na sesji jest pokłosiem 
kontroli i to dobrze. Jednak nie końca jestem usatysfakcjonowany i dlatego 
chciałbym powiedzieć tak: mam świadomość, Ŝe Wydział Gospodarki 
Komunalnej nie będzie zajmował się pracami społecznie uŜytecznymi, bo 
kompetencje tego rodzaju przejął albo przejmie Miejski Urząd Pracy, jeśli się 
mylę, to proszę mnie poprawić. Ale przy okazji mówienia o pracach społecznie 
uŜytecznych mam pytanie czy pan Prezydent przygotował lub przygotowuje i 
wyznacza podmioty, w których będzie moŜliwa realizacja prac społecznie 
uŜytecznych wysłanych na te prace przez Prezesa Sądu Rejonowego, gdyŜ 
sporządza on corocznie do 31 stycznia opinię dotyczącą potrzeby Sądu w 
zakresie wykonywania pracy przez skazanych oraz przesyła je niezwłocznie 
właściwemu organowi samorządy terytorialnego. A tenŜe właściwy organ: 
czytaj Miasto Kielce, wyznacza podmioty uwzględniając opinię, o której mowa 
w ust. 2 informacji o podmiotach właściwych organu jst, przekazuje Prezesowi 
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania tej opinii. To się wiąŜe jako Ŝywo z 
oszczędnościami w wydatkach np. jednostek budŜetowych jak szkoły, 
przedszkola i inne, które na dzień dzisiejszy musza wydawać pieniądze na 
sprzątanie, na odśnieŜanie. W innych miastach gminy korzystają z takich 
moŜliwości, stąd moje pytanie, które niechby zostało na razie bez odpowiedzi, 
ale Ŝeby pan Prezydent rozwaŜył taką moŜliwość Ŝeby wyznaczyć jednostki, w 
których tego rodzaju prace mogłyby się odbywać, tym bardziej, Ŝe przepisy 
wręcz zobowiązują pana Prezydenta do tego.  
 
Dyrektor Bogdan Opałka 
Chciałem tylko powiedzcie, Ŝe to jest równoległa sprawa, która pan radny 
Bogucki przedstawia, która do tej pory była realizowana przez MOPR i sadzę, 
Ŝe dalej będzie w podobny sposób.  
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 



Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXII/743/2009  z dnia 15 
stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce 
w zakresie wykonywania prac społecznie uŜytecznych w 2009 roku. 
 
Pkt. 7. 5 
 
Pan Artur Hajdorowicz Dyrektor Biura Planowania Prz estrzennego 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE 
ŚRÓDMIEŚCIE – PSIE GÓRKI” na obszarze miasta Kielce. 
Proponowany do objęcia planem miejscowym teren tzw. Psich Górek określony 
jest w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kielce jako „tereny zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy”. Obszar ten 
zawiera się w całości w granicach Kieleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu jako strefa działań ochronnych „B”: tereny ekosystemów leśnych, 
istniejącej i planowanej do urządzenia zieleni miejskiej, cmentarzy oraz 
ogródków działkowych z szeregiem ustaleń ochronnych. Obszar ten poddany 
jest w ostatnich latach presji inwestycyjnej i zostaje w sposób postępujący 
zabudowywany. ZłoŜone ostatnio wnioski o ustalenie warunków zabudowy 
obejmują całość terenów we władaniu prywatnym, stanowiącym ok. 50 % 
powierzchni omawianego terenu. Dalsza intensywna zabudowa Psich Górek w 
dającym się przewidzieć kształcie, doprowadzić moŜe do całkowitej, 
nieodwracalnej degradacji tego specyficznego obszaru pod względem 
przyrodniczym, krajobrazowym i strukturalnym. Prace nad nowym Studium 
prowadzą rozwaŜania równieŜ nad tym obszarem, w takim kierunku, aby 
moŜliwe tam było wprowadzenie tam jednak pewnych specyficznych funkcji 
komercyjnych tak, aby teren miał gospodarza i aby zachowując dostępność i 
szanując pewne uwarunkowania przyrodniczo-środowiskowe, aby właściciele 
tego terenu mogli go w jakikolwiek sposób go wykorzystać. RozwaŜana jest na 
przykład funkcja hotelowa, obiektów sportowych, obiektów rekreacyjnych. 
MoŜna tu sobie wyobrazić całe spektrum funkcji, które godzą jedno z drugim. 
Niemniej jednak taki sposób zabudowy, nawet gdyby rozwaŜać 
zagospodarowanie tego trenu i pewne ograniczenie tego zakazu zabudowy, taki 
sposób zabudowy jest absolutnie z punktu widzenia interesów gminy 
nieracjonalny. Dlatego będąc w kontakcie z tymi właścicielami gruntów oraz 
tworząc jakąś kreatywna wizję zmierzającą do kompromisu, do wydobycia 
wręcz tych wartości i pogodzenia wszystkich interesów proponuje się przystąpić 
do tego planu, co nam pozwoli spokojnie prowadzić prace w celu osiągnięcia 
jakiejś zgody. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. 
 



Radny Marek Wołowiec 
Przed zadaniem pytań dotyczących tej uchwały chciałbym się z państwem 
podzielić kilkoma uwagami i spostrzeŜeniami dotyczącymi tworzenia planów 
zagospodarowania przestrzennego Kielc, gdyŜ jestem członkiem Komisji Ładu 
Przestrzennego. Tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego jest 
potrzebne. Spowoduje do rozwój gospodarczy miasta, oŜywi branŜę budowlaną. 
Jest kołem napędowym przedsiębiorczości lokalnej w dobie nadchodzącego 
kryzysu. Są obecnie realizowane lub będą realizowane plany zagospodarowania 
duŜych terenów, dotyczy obrzeŜy miasta jak Wietrznia, Dyminy, Malików i 
inne. W kolejce czekają Posłowice, które powinny być juŜ dawno realizowane 
gdyŜ uwalniają ok. 400 ha terenów budowlanych. Władze miasta juŜ dawno 
zapewniały, ze będzie opracowany w roku 2007-2008, zgodnie z ustaleniami z 
mieszkańcami z Posłowic, którzy byli u pana Prezydenta. Chciałbym tez odnieść 
się do niektórych obecnie tworzonych planów zagospodarowania 
przestrzennego terenu Kielc. Proszę Państwa, przed przystąpieniem do 
tworzenia planu zagospodarowania wycinkowego, takie mamy teraz tutaj w 
omawianej uchwale dotyczącego Psich Górek, powinna być stworzona 
wcześniej koncepcja zagospodarowanie terenu całych Kielc, nakreślająca wizje 
rozwoju miasta zgodnie z przepisami urbanistycznymi, architektonicznymi, 
drogowymi i z zachowaniem zabytkowej zabudowy, z zachowaniem terenów 
zielonych. Tymczasem w tym miejscu buduje się parking. Wszyscy wiemy, ze 
jego powstanie budziło i budzi wiele kontrowersji wśród naszych mieszkańców. 
Takie koncepcje ogólne zagospodarowania centrum miasta nie przedstawiono 
nam do tej pory pomimo usilnych zapytań pana Przewodniczącego Komisji jak i 
moich o przedstawienie nam koncepcji zagospodarowania miasta. Tymczasem 
taka koncepcja powinna stać się punktem wyjścia, odniesienia do konstruowania 
wycinkowych, wybiórczych planów zagospodarowania przestrzennego jak 
omawiamy teraz teren Psich Górek. W ten sposób konstruowane 
fragmentaryczne plany stanowiłyby spójne elementy większej całości, czyli 
koncepcji ogólnej planu zagospodarowania przestrzennego. W opinii części 
specjalistów urbanistów, architektów takich właśnie działań brakuje. Obecnie 
tworzone plany moŜna podzielić na dwie grupy ze względu na ich opracowanie: 
tzw. wybiórcze i zaporowe. Plany wybiórcze dotyczą fragmentów części miasta 
np. ul. Radiowej, Ostrej Górki, Szwedzkiej, Psie Górki i inne. Proponowane 
rozwiązania w tych planach w większości przypadków są oprotestowywane 
przez mieszkańców do czego mają święte prawo bo w konsekwencji czego 
następuje zmiana koncepcji tego plany czyli zmiana zabudowy, wysokości 
zabudowy oraz intensywności zabudowy. Taka sprawa wygląda jak na Ostrej 
Górce czy Szwedzkiej, którzy mieszkańcy protestowali przeciw budowie tych 
wieŜowców. Jeśliby staniała koncepcja planu zagospodarowania taka sytuacji 
nie miałby miejsca na etapie tworzenia tych planów. Chciałbym zwrócić 
państwa uwagi na obecnie tworzone plany zagospodarowania, które one 
obejmują teraz znikomą część terenu miasta, a chciałbym przypomnieć, Ŝe 



opracowane przeze miasto plany zagospodarowania przestrzennego terenu 
Dąbrowa II uwolniły duŜe tereny budowlane, ale niestety nic z tego nie wynika 
gdyŜ dalej tam nie moŜna budować. MoŜe naleŜało skupić większą uwagę na 
tych planach oraz problemach z nimi związanych, o czym pisze Gazeta 
Wyborcza i tam uwolnić jak najszybciej tereny budowlane, na których Miastu 
tak bardzo zaleŜy. Następna kategoria planów zagospodarowania 
przestrzennego, która nazywamy zaporowymi wstrzymują wydawanie pozwoleń 
na budowę np. Bęczkowska, Klonowa, a obecnie Psie Górki, które wcześniej 
były omawiane i ludzie protestowali. Oznacza to, iŜ na Psich Górkach ogranicza 
się właścicielom działek ich zabudowy, co stoi w sprzeczności z deklarowanym 
przez miasto rozwojem budownictwa. Zaś z drugiej strony wchodzi w grę 
interes mieszkańców miasta, dla których mają tam być tereny rekreacyjno-
sportowe. Przystąpienie do sporządzenia planu Psich Górek nie wynikło z 
haromonogramu prac, ogólnej koncepcji planu zagospodarowania Kielce, 
którego do tej pory jest brak, moŜe juŜ jest, lecz nie przedstawiono nam na 
Komisji, lecz pod wpływem informacji medialnej. Nie trudno sobie wyobrazić z 
planowanymi terenami rekreacyjno-sportowymi gdyby nie przystąpiono do 
zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Prawdopodobnie w ciągu paru 
lat właściciel działek występując indywidualnie, pojedynczo o pozwolenia na 
budowę stworzyłby osiedle domów jednorodzinnych zabudowując cały ten 
teren. Obecnie powstało juŜ kilka segmentów mieszkalnych na tym terenie, o 
czym mówił pan dyrektor. Na tym przykładzie wyraźnie Widaw zakłócenie 
współpracy i przepływu informacji miedzy Wydziałem Planowania 
Przestrzennego a Architekturą. Stąd pojawiają się pospiesznie przygotowane 
plany zagospodarowania przestrzennego, które są uchylane przez Wojewodę np. 
plan zagospodarowania przestrzennego Bęczkowska i ul. Klonowa. To z kolei 
wiąŜe się z dodatkowymi kosztami i czasem pracy, którą naleŜałoby 
wykorzystać do tworzenia innych planów w innej części miasta, a te plany są 
bardzo potrzebne naszemu miastu. Na koniec swojej wypowiedzi chciałem 
zadać panu dyrektorowi dwa pytania: jak wygląda współpraca, współdziałanie 
Wydziału Planowania Przestrzennego z Architekturą na poziomie tworzenia 
planów zagospodarowania przestrzennego ogólnie, nie tylko na poziomie Psich 
Górek i ile i gdzie jest jeszcze takich terenów w Kielcach, które naleŜy objąć 
planami jak najszybciej, aby nie powtórzyła się obecna sytuacja, Ŝe pod 
wpływem informacji medialnych są one realizowane. Bardzo bym prosił o 
odpowiedź. 
 
Dyr. Artur Hajdorowicz 
 
 
 
Dyskusję zakończono. 
 



Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 2 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXII/744/2009  z dnia 15 
stycznia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – PSIE 
GÓRKI” na obszarze miasta Kielce. 
 
Pkt. 7. 6 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ul. HoŜej 62. 
 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXII/745/2009  z dnia 15 
stycznia 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w 
Kielcach przy ul. HoŜej 62. 
 
 
Pkt. 7. 7 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Łopuszniańskiej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 



Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXII/746/2009  z dnia 15 
stycznia 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach 
przy ul. Łopuszniańskiej. 
 

 
Pkt. 7. 8 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany 
słuŜącego Gminie Kielce prawa własności nieruchomości połoŜonych w 
Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego na prawo uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa, połoŜonej w 
Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego. 
 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXII/747/2009  z dnia 15 
stycznia 2009 roku w sprawie zamiany słuŜącego Gminie Kielce prawa 
własności nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra 
Ściegiennego na prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu państwa, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra 
Ściegiennego. 
 

 
Pkt. 7. 9 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości gruntowych połoŜonych w Kielcach przy ulicy Ściegiennego. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 



Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXII/748/2009  z dnia 15 
stycznia 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych połoŜonych 
w Kielcach przy ulicy Ściegiennego. 
 

Pkt. 7. 10 - 12 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekty uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości gruntowych połoŜonych we wsi Grabowiec gmina Chmielnik. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
I. Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXII/749/2009  z dnia 15 
stycznia 2009 roku sprawie zamiany nieruchomości gruntowych połoŜonych we 
wsi Grabowiec gmina Chmielnik. 
 

 
II. Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXII/750/2009  z dnia 15 
stycznia 2009 roku sprawie zamiany nieruchomości gruntowych połoŜonych we 
wsi Grabowiec gmina Chmielnik. 
 

 
III. Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 



Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXII/751/2009  z dnia 15 
stycznia 2009 roku sprawie zamiany nieruchomości gruntowych połoŜonych we 
wsi Grabowiec gmina Chmielnik. 
 

Pkt. 8 
 
Interpelacje (załączone do protokołu) i zapytania złoŜyli radni: 

1. Joanna Grzela, 
2. Robert Siejka, 
3. Władysław Burzawa, 
4. Alicja Obara, 
5. Tomasz Bogucki, 
6. Adam Jaskóła, 
7. Marek Wołowiec. 

 
 
Pkt. 9 
 
 
 
 
 
Pkt. 10 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam sesję Rady Miejskiej w Kielcach 
w dniu 15 stycznia 2009 roku. 
 
 
 
Protokółowała            Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Gała               Krzysztof Słoń 
 


