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PROTOKÓŁ NR XXII/2020  

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE ODBYTEJ W DNIU 16 WRZEŚNIA 2020 

ROKU   W SALI TEATRALNEJ PIŃCZOWSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM 

KULTURY W PIŃCZOWIE PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 2A 

 

Obrady rozpoczęto 16 WRZEŚNIA 2020 r.  o godz. 9:00, a zakończono o godz. 13:23 tego 

samego dnia 

W posiedzeniu   na początku sesji wzięło udział 20 radnych  

1. Bogumiła Guza 

2. Tomasz Jaklewicz 

3. Krystyna Juszczyk 

4. Kazimierz Klasiński 

5. Adam Koniusz 

6. Janusz Koniusz 

7. Marta Łaskawiec 

8. Zdzisław Mider 

9. Leszek Nogacki 

10. Marek Omasta 

11. Wiesław Opoka 

12. Jan Radkiewicz 

13. Grażyna Robak 

14. Henryk Różycki 

15. Marek Sarna 

16. Marek Skubek 

17. Maciej Soboń 

18. Krzysztof Wąsik 

19. Zdzisław Woźniak 

20. Aneta Wykurz 

 

Ad 1. Otwarcie sesji 

 

 

Otwarcia sesji  dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak  wypowiadając 

formułę „Otwieram sesję Rady Miejskiej w Pińczowie”.  

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak - zapoznał z klauzulą informacyjną 

dotyczącą ochrony  danych osobowych na sesji Rady Miejskiej w Pińczowie, która stanowi załącznik  

Nr 1 do protokołu. 
 

 

 

Następnie  powitał  wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji a w szczególności: Panie i Panów 

Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów pana Włodzimierza Baduraka, 

Zastępcę Burmistrza panią Beatę Kita, Skarbnika Gminy Pińczów panią Mirosławę Wiśniewską,  

Sekretarza Gminy Pińczów pana Marcina Kozłowskiego,  Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego panią 

Bożenę Sadłos, prezesów spółek, dyrektorów, naczelników poszczególnych wydziałów, pracowników  

Urzędu Miejskiego w Pińczowie, Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych  pana Tomasza Hałatkiewicza a także wszystkich mieszkańców miasta i gminy, 

którzy oglądają obrady sesji ponieważ  sesja jest transmitowana na żywo. 
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Ad 2.  Stwierdzenie quorum. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan  Zdzisław Woźniak  po elektronicznym sprawdzeniu 

quorum stwierdził, że Rada Miejska jest władna  do podejmowania prawomocnych uchwał - na 

ustawowy skład 21 radnych   na sali obecnych jest  20 radnych  

 

 

                                          Zał. Nr 2 – lista obecności radnych Rady Miejskiej 

                                                              w Pińczowie 

                                     

                                          Zał. Nr 3 – lista obecności  zaproszonych gości    

 

 

Ad 3. Przyjęcie porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak  zapytał czy ktoś z Państwa Radnych 

chciałby  wprowadzić zmianę w zaproponowanym i przesłanym wraz z projektami uchwał projektem 

porządku obrad. Zgodnie ze Statutem Gminy zmiany porządku obrad mogą dotyczyć jedynie dodania 

do porządku obrad nowych punktów, skreślenia z porządku obrad określonych punktów, modyfikacji 

brzmienia poszczególnych punktów, zmiany kolejności poszczególnych punktów w porządku obrad. 

Zmiany te wymagają aprobaty bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady. 

 

 

Odnośnie przedłożonego projektu porządku obrad głos zabrali: 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów pan Włodzimierz Badurak – wnioskował    „o wprowadzenie 

do porządku obrad dwóch projektów  uchwał: 

1)  w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii dróg gminnych. Dotyczy drogi w miejscowości 

Szczypiec położonej na dz. o nr ewid.  16/8, 114 i 165 pozbawionej kategorii drogi 

powiatowej oraz dz. o nr ewid. 453 stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

2)  w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii dróg gminnych. Dotyczy drogi relacji 

Nieprowice – Stara Zagość położonej na dz. o nr ewid. 334/3, 853, 855, 316/5, 333/2, 

815/1, 816/1, 823/2, 846/1, 843/3, 850/3, 852/3, 854/1 i 987 stanowiących własność Gminy 

Pińczów 
 

 

 

                                          Zał. Nr 4 – pismo Znak:ID.7211.1-2.2020ws z dnia 11.09.2020 r. 

 

 

Ponieważ więcej uwag  nie było Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak poddał 

pod głosowanie pierwszy wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  w 

punkcie 6 podpunkcie 17 porządku obrad 

 

 
Głosowano wniosek w sprawie: 

wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 

dróg gminnych  
 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
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Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Janusz 

Koniusz, Marta Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Wiesław Opoka, Jan 

Radkiewicz, Grażyna Robak, Henryk Różycki, Marek Sarna, Marek Skubek, Maciej Soboń, Krzysztof 

Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

NIEOBECNI (1) 

Marcin Saltarski 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z wynikami głosowania – wniosek  został przyjęty 

przez Radę Miejską jednogłośnie  przy stanie 20 radnych na sali obrad a więc projekt uchwały 

będzie procedowany w punkcie 6 podpunkcie 17 

 

Następnie  Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak poddał pod głosowanie drugi  

wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  w punkcie 6 podpunkcie 18 

porządku obrad 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 

dróg gminnych 
 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Janusz 

Koniusz, Marta Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Wiesław Opoka, Jan 

Radkiewicz, Grażyna Robak, Henryk Różycki, Marek Sarna, Marek Skubek, Maciej Soboń, Krzysztof 

Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

NIEOBECNI (1) 

Marcin Saltarski 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z wynikami głosowania – wniosek  został przyjęty 

przez Radę Miejską jednogłośnie  przy stanie 20  radnych na sali obrad, a więc projekt uchwały 

będzie wprowadzony do porządku obrad w punkcie 6 podpunkcie 18 po czym poinformował, że 

Państwo Radni otrzymali przed sesją  nowy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,  

przypominam, że te nowe zmiany były omawiane na Komisji Budżetu i w związku z tym pytanie 

czy życzycie sobie Państwo więcej informacji  na ten temat? 

 

 

Nikt z radnych nie zgłosił aby dodatkowo te zmiany zostały omówione 

 

Z kolei Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak poddał pod głosowanie projekt 

porządku obrad uwzględniający wyżej przegłosowane zmiany 

 

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad wraz ze zmianami  
 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
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Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Janusz 

Koniusz, Marta Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Wiesław Opoka, Jan 

Radkiewicz, Grażyna Robak, Henryk Różycki, Marek Sarna, Marek Skubek, Maciej Soboń, Krzysztof 

Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

NIEOBECNI (1) 

Marcin Saltarski 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z wynikami głosowania – porządek obrad wraz ze 

zmianami został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie  przy stanie 20 radnych na sali obrad 

w niżej podanym brzmieniu: 

 

 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z sesji   Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 

sierpnia   2020 r.  

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między 

sesjami. 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2020 rok, 
2) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 

2020 – 2035, 

3) udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadania pn. 

„Rewitalizacja oraz  Funkcjonowanie  Kolejki Wąskotorowej Ponidzie”, 

4) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

5) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

6) zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, 

7) zmiany uchwały Nr XXXIII/285/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 
2017 r. w sprawie sposobu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i 

organizacyjnej szkół, zespołów i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Pińczów, 

8) zmiany uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Pińczowie oraz nadania mu Statutu, 

9) obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Klubu Dziecięcego Nr 1 w 
Pińczowie, 

10) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023 

11) uchylenia uchwały Nr XLVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 
2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych dla poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Pińczów, 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy w gminie Pińczów, 

13) ustanowienia użytku ekologicznego, 
14) zmiany uchwały Nr X/94/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami  

Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów gmina 

Tuczępy  oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej 

niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków 

wspólnotowych U , 



5 

 

15) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy, 
16) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy, 
17) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 
18) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

7. Sprawozdanie z działalności Wodociągów Pińczowskich Spółka z o.o. w Pińczowie w 2019 

roku. 

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok, Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  za 2019 

rok. 

9. Informacja o działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2019 roku. 

10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa  nergetyki Cieplnej Spółka z o.o. w 
Pińczowie za okres  01.01.2019 r. – 31.12. 2019 r. 

11. Interpelacje i zapytania radnych, informacje, komunikaty i wolne wnioski. 

12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

13. Zamknięcie obrad. 
 

Ad 4. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z sesji  Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 

sierpnia   2020 r.  

      

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak  stwierdził, że protokół  Nr XXI/2020   z  

sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 sierpnia  2020  roku  był wyłożony do 

wglądu publicznego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie w Wydziale Organizacyjnym,   ponieważ 

nie zgłoszono do niego   żadnych uwag uważa się go  za przyjęty i zatwierdzony przez Radę 

Miejską. 

 

 

Ad 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między 

sesjami. 

 

 

Burmistrz pan  Włodzimierz Badurak przedłożył sprawozdanie z działalności Burmistrza 

Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami 

 

                       

                                                   Zał. Nr 5 –     sprawozdanie z działalności Burmistrza  

                                                                          Miasta i Gminy Pińczów w okresie między  

                                                                          sesjami przekazane przed sesją wszystkim 

                                                                          radnym na piśmie 

 

Stan radnych zwiększył się do 21 ponieważ na sesję przyszedł radny pan Marcin Saltarski 

 
Ad 6. 

                                                                                                                             

 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak  poinformował, że tą część porządku 

obrad poprowadzą   Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:  pan Krzysztof Wąsik będzie 

odczytywał treść projektów uchwał, a pan Kazimierz Klasiński (po elektronicznym 

zagłosowaniu przez radnych)  będzie podawał wyniki głosowania 
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1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik  przedstawił  treść projektu uchwały 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2020 rok  i zapytał czy są uwagi lub zapytania do 

tego projektu? 

 

Radny pan Janusz Koniusz – „Panie Przewodniczący! Ja może najpierw taką uwagę ogólną do 

wprowadzanych zmian w budżecie, bo tych zmian zawsze jest bardzo dużo i te zmiany jedne są 

ważne, inne są co najmniej kontrowersyjne i w związku z tym bym wnioskował aby te uwagi i zmiany 

były głosowane oddzielnie zarówno na komisji jak i na sesji ponieważ no taki miszmasz, nad którym 

głosujemy  nie zawsze jest wydaje mi się właściwy. Nie wiem jak to proceduralnie czy czasami nie 

powinno być tak robione? To taka uwaga ogólna natomiast dwie takie szczegółowe uwagi do tych 

zmian, które są w tej chwili wprowadzane. Jedna to jest zakup działki przy remizie OSP, to jest 

Sołectwo Skowronno Górne. Tu jest taka uwaga,  bo wprowadzamy nowe zadanie  inwestycyjne 

zakup jest kwota dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych, myśmy o tym parę miesięcy 

temu dyskutowali na komisjach i tutaj mamy kwotę dziewięć tysięcy złotych i  mówi nam się, że to 

jest z funduszu sołeckiego. My nic do funduszu sołeckiego nie mamy natomiast z tego co było 

przedstawione już parę miesięcy temu działka, oferta sprzedaży tej działki jest ponad pięćdziesiąt 

tysięcy złotych. Do tej pory nie przedstawiono nam ani wyceny tej działki, ile ona poprzez 

rzeczoznawcę ma kosztować ani nie przedstawiono pertraktacji  z tym właścicielem, który 

ewentualnie chce sprzedać tą działkę i w związku z tym głosujemy właśnie  nad czymś co nie do 

końca jest ani doprecyzowane ani nie jest według mnie sformalizowane bo co?, bo teraz w ramach 

funduszu sołeckiego jest dziewięć tysięcy i do pięćdziesięciu tysięcy przez pięć lat fundusz sołecki 

będzie dokładał do tego? Czy to jest takie tylko dziewięć tysięcy funduszu a my resztę dokładamy i do 

jakiej kwoty dokładamy? To jest jeden taki punkt i do tego jeszcze się odniosę, bo no jest tutaj 

powiększamy to. Ta działka nie wiem  czy Państwo pamiętają ona przy drodze jest bardzo wąska, jest 

bardzo, bardzo długa także wykorzystanie tej działki to w zasadzie to będzie jedna dziesiąta tej działki 

na cele takie, nie wiem, remizy, ludności, którzy tam są. Ja nie kwestionuję tego, że ludność tam chce 

cokolwiek wziąć zrobić,  bo być może ma rację ale taką inwestycję trzeba przygotować od początku 

do końca i podać wszystkie koszty jakie są z tym związane i druga uwaga taka ogólna odnośnie tych 

remiz no bo tam rozbudowujemy. Jak widzimy rozbudowujemy tych remiz dosyć dużo natomiast 

mamy dokumentację przygotowaną w Skrzypiowie i do tej pory jest cisza i nikt nie mówi o tym. 

Ludzie tam jak jest spotkanie, jak się spotykali tam na zewnątrz przy sklepie to się spotykają  przy 

sklepie, co to są inni ludzie? To są, nie wiem, inni  mieszkańcy naszej gminy? Według mnie najpierw 

by trzeba  uporządkować  to co mamy, a dopiero później myśleć o rozbudowie, przebudowie i innych 

elementach także tutaj jest jedna uwaga i mam drugą taką uwagę to jest dział 926 i tam wprowadzamy 

też nowe zadanie. Nowe zadanie polegające na razie na przygotowaniu dokumentacji projektowej 

kwota trzydzieści tysięcy złotych na tak zwane zadanie pumptrack czyli tor  doskonalący  

umiejętności jazdy na rowerze  no i tutaj też jest bardzo ciekawy temat, bo na komisji się 

dowiedziałem, że ten pumptrack będzie projektowany jest w miejscu tego istniejącego, który jest 

zamknięty na kłódkę od samej w zasadzie budowy i pytanie moje czy rzeczywiście jest to w tym 

miejscu i to będzie polegało na tym, że zniszczymy tamto co było zrobione? Jeżeli tak to mam pytanie 

zostało coś zrobione dlaczego to jest źle zrobione? Czy jeżeli to było źle zrobione to kto za to 

odpowiada? Dlaczego nie było w ramach, nie wiem, czegokolwiek tam robione, gwarancji, gwarancji 

projektowej czy wykonawstwa zgłaszane? Tylko teraz w ramach tego samego robimy to samo i też 

tutaj uwaga  tu nic nie mamy to budżet obywatelski. Budżet obywatelski o ile wiem to chyba będzie 

dopiero głosowany dwudziestego, to jeszcze nie ma, ma być, właśnie ma być, a tutaj wprowadzamy, 

to co? To Państwo wiedzą, że już to wejdzie?” 

 

Radna pani Marta Łaskawiec –„dlatego, że są cztery projekty.” 

 

Radny pan Janusz Koniusz – „to już   właśnie wszystko wiemy tak?, czyli tak jak u Batuszki  jak ma 

być tyle to już będzie tyle. Proszę Państwa no nie można czegoś takiego robić, że robi się jakąś 

inwestycję to ja mam tutaj pytanie jakie kwoty żeśmy pozyskali na ten istniejący pumptrack, jakie to 

były pieniądze i dlaczego to niszczymy, bo co?, skończył się już termin ochrony, że tam dostaliśmy 

jakieś środki zewnętrzne i robimy teraz to samo.  



7 

 

To takie moje już szczegółowe te dwie uwagi, a w związku z tą generalną, bo jest tutaj wiele rzeczy, 

które po prostu trzeba przegłosować, bo dostajemy dużo pieniędzy od wojewody czy tam od państwa 

dotacji, są terminowe i trzeba przegłosować, a tu wrzucane są takie elementy i później nie wiadomo co 

z całą tą uchwałą wziąć zrobić. Ja się będę wstrzymywał przy takich zmianach, bo tego nie można 

łączyć. Dziękuję.” 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik – „Panie Radny! Otóż  przy 

wprowadzaniu, przyjmowaniu porządku obrad przed głosowaniem nad przyjęciem całego porządku  

pan przewodniczący zapytał czy są uwagi, powiedział że są  nowe zmiany w uchwale budżetowej i 

nikt nie miał żadnych zapytań ani uwag, a był na to czas przed przyjęciem porządku obrad gdzie 

można było pewne rzeczy wyjaśnić.” 

 

Radny pan Tomasz Jaklewicz – „Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu! Szanowni Zebrani! Ja 

analogiczne uwagi odnośnie zakupu działki przy remizie OSP w Skowronnie zgłaszałem na komisji 

więc w tej chwili nie będę powtarzał chociaż nie wszyscy byli. Powiem tylko tyle, że jeśli chodzi o tą 

gospodarkę naszymi gruntami to wydaje mi się, że jest bardzo tak prowadzona chaotycznie, 

przypadkowo, bez rozeznania kompletnego. Pan radny Koniusz tutaj bardzo słusznie zauważył, że 

należałoby w przyszłości tego rodzaju uchwały, które budzą jakąś kontrowersję, dyskusję głosować 

osobno jak to nie raz bywało, a nie wpakowywać to tutaj w całość dokumentu zmian w budżecie 

gminy. Nie chcę Państwa zanudzać powiem tak jakiś czas temu mieliśmy analogiczną sprawę 

wymiany działek  w Brześciu dokładnie w myśl porzekadła postąpiliśmy zamienił stryjek siekierkę na 

kijek, bo dobrą wartościową działkę zamieniliśmy na bezwartościową  tak to nazwę. Tutaj nie 

odmawiam mieszkańcom Skowronna prawa aby powiedzmy przy tej swojej miejscowości jakąś tam  

działalność przy straży chcieli prowadzić ale czy widzieliśmy na komisji jakiegoś przedstawiciela, 

sołtysa, przedstawiciela strażaków, nie było nikogo. Podejmujemy w ciemno. Wracam do tego co 

mówiłem na początku gospodarka u nas nieruchomościami jest prowadzona bardzo chaotycznie. Na 

komisji niedawno podejmowaliśmy deklarację, że to tak powiem kolokwialnie,  w sprawie sprzedaży 

czterech hektarów lasów w Młodzawach, lasu zaznaczam pod wyrąb za sto dwadzieścia tysięcy 

złotych. Czy to jest cena rynkowa za cztery hektary ziemi z lasem pod wyrąb i jesteśmy w minutowy 

sposób o tym informowani nie znając sprawy głosujemy dlatego ja jak najbardziej przychylam się do 

zdania kolegi Janusza aby tego rodzaju bardzo ważne uchwały, ważne finansowo, bo każdy grosz dla 

gminy się liczy były głosowane osobno i także  aby na komisje gdzie przedstawiane są projekty tych 

uchwał były również zapraszane inne strony nie tylko my, żebyśmy mogli podjąć głosowanie ale w 

oparciu o jakieś konkrety, a nie tylko o to co powiedzmy właściwy urzędnik przedstawia, a nie raz on 

tam w pośpiechu coś tam pominie, coś tam nie dopowie. Odnośnie działki w Brześciu była mowa, że 

wymiana jeden za jeden potem okazało się, że jedna działka za dwie itd. Na tym kończę. Dziękuję.” 

 

 

Radna pani Marta Łaskawiec – „ja mam dwie sprawy, wydaje mi się, że jeżeli projekt uchwały 

uzyska większość na komisjach  to wtedy wchodzi do porządku obrad i tak się to dzieje natomiast 

jeżeli chodzi o ten budżet obywatelski, ponieważ jestem jednym z wnioskodawców, to znaczy moje 

stowarzyszenie jest jednym z wnioskodawców i są cztery wnioski, a kwota przeznaczona w tym roku 

na ten budżet jest ponad siedemset tysięcy złotych i  wartość wszystkich wniosków również jest ponad 

siedemset tysięcy złotych,  przecież wiemy z treści uchwały, że każdy wniosek musi się zamknąć 

kwotą dwustu tysięcy złotych, nie może być wyższy, może być niższy i dlatego  mówiłam o tym, że 

bez względu na to ile te wnioski uzyskają poparcia to wszystkie się zmieszczą w tej kwocie 

przeznaczonej na ten rok i o tym chciałam pana radnego poinformować. Dziękuję.” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak – „ja mam pytanie do pana Tomasza 

Jaklewicza panie radny w ilu pan  komisjach jest w Radzie Miejskiej?” 

 

 

Radny pan Tomasz Jaklewicz – „odpowiem panie przewodniczący jestem obecnie w dwóch 

komisjach, w jednej komisji Rady Miejskiej i w drugiej komisji społecznej zajmującej się sprawami 

naszego SZOZ-u.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak – „mnie tylko interesuje tutaj w naszej 

radzie czyli jest pan w jednej komisji, a mam pytanie  do pana radnego Leszka Nogackiego w ilu pan 

jest komisjach? 

 

 

Radny pan Tomasz Jaklewicz – „formalnie jestem w jednej ale biorę udział w kilku.” 

 

 

Radny pan Leszek Nogacki – „ Panie Przewodniczący! Ja pracuję w trzech komisjach.” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak – „ponieważ zgłasza się do wypowiedzi 

radny pan Janusz Koniusz, ale pan radny już sześć minut zabierał głos, a więc przekroczył pan czas 

zapisany w Statucie Gminy Pińczów.” 

 

Radny pan Janusz Koniusz – „Panie Przewodniczący! To jest ad vocem, a ad vocem to jest w 

odniesieniu,  a teraz  w takim razie pytanie do pana na jakiej podstawie pan zabiera teraz głos, czy pan 

się do dyskusji jakiejś zapisał? Proszę zabierać głos tak jak ma pan zapisane w statucie i w 

regulaminie i w ustawie. To już pan wie  czym jest działanie niezgodne z prawem i mogę tu 

przytoczyć Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody.” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak – „”Panie Radny! To przewodniczący 

czuwa nad przebiegiem obrad i prowadzi obrady i może zabierać głos w każdym momencie, a teraz 

mam pytanie czy pan w sprawie zmian w budżecie chce jeszcze zabrać głos/ Jeśli tak to proszę.” 

 

 

Radny pan Janusz Koniusz – „pierwsze moje ad vocem było w sprawie zmian budżetowych właśnie, 

a to jest odnośnie wypowiedzi wiceprzewodniczącego dlaczego nie zabrałem głosu na etapie 

głosowania  nad porządkiem obrad?  Z bardzo  prostego względu ponieważ porządek obrad, mówi o 

tym regulamin co można wziąć zmienić i te punkty, które ja zgłosiłem, że powinno się głosować nad 

poszczególnymi już w obrębie danej uchwały na tamtym etapie niestety nie miały racji bytu natomiast 

na tym etapie mają rację bytu i to co pani tutaj radna Łaskawiec powiedziała to jest prawda, że na 

komisjach właśnie  głosujemy i tez głosujemy całość. Nigdy nie pochylamy się nad poszczególnymi 

zmianami do danej uchwały i dlatego mówię, że to trzeba zmienić. Nie wiem czy to w ogóle jest pod 

względem formalno – prawnym czy tak powinno być? Nie jestem do końca tego pewny, może jest 

pani radczyni i może nam odpowie czy jak są zmiany w uchwale budżetowej powinniśmy 

poszczególne już te zmiany głosować czy możemy właśnie tak nad całością pomimo tego, że w 

całości są różnego rodzaju zmiany. Dziękuję.” 

 

 

Burmistrz pan Włodzimierz Badurak – „Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Ja chciałem się 

odnieść do sprawy zakupu działki w Skowronnie Górnym czy planu wprowadzenia tego zadania do 

budżetu. Jest to wynik, jak już wszyscy wiemy, bo to było wyjaśniane na komisjach, wniosku jakie 

złożyło Sołectwo Skowronno Górne o przeznaczenie ich budżetu czyli tak zwanego funduszu 

sołeckiego na 2020 rok i jest tam wola mieszkańców aby te środki przeznaczyć na zakup tej działki. 

Działka rzeczywiście sąsiaduje z działką gminną, na której jest w tej chwili wybudowany budynek 

remizy OSP ale tam wiemy działa też prężnie Koło Gospodyń Wiejskich. Tam też znajduje się plac 

zabaw i wniosek jest taki aby tą działkę poszerzyć, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom. 

Zresztą zgodnie z sugestią Państwa Radnych, pamiętamy parę miesięcy temu Państwo na komisjach 

rady zdecydowali, że jeżeli będzie wola taka mieszkańców i jeżeli sołectwo te środki w ramach tego 

funduszu przeznaczy wtedy Rada Miejska pochyli się nad zakupem i dopiero wtedy proszę Państwa na 

pewno po tej dzisiejszej sesji przystąpimy do wyceny tej działki i na następnych komisjach Państwo  

dostaniecie informację jaki to jest koszt zakupu tej działki, która będzie, jeszcze raz powtarzam, 

służyła na cele publiczne, będzie ogólnodostępna także to nie jest wola ze strony samorządu gminy 

czy też burmistrza ale jest to wniosek mieszkańców i tak jak już mówiliśmy ustawa mówi wyraźnie, 

że jest to obligatoryjne aby wprowadzić do porządku sesji i wprowadzić takie zmiany w budżecie. 



9 

 

Sprawa projektu przebudowy pumptracku to jak wszyscy wiemy tam znajduje się tor crossowo – 

rowerowy, który nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem młodzieży, bo dzisiaj młodzież ma 

innego rodzaju rowery. Wcześniej to były innego rodzaju rowery,  teraz mamy inne rowery i 

widocznie jest takie zapotrzebowanie społeczeństwa aby to przebudować i zmienić sposób 

użytkowania tego miejsca. Myślę, że jest to bardzo potrzebne, bo tam powstało piękne miejsce. 

Ostatnio jak pamiętamy powstała tam Strefa Wypoczynku, strike park i bardzo to jest potrzebne. Ja 

obserwuję tam dużo młodych ludzi ale też starsze osoby korzystają z tego i obok mamy faktycznie 

mało wykorzystywany ten teren toru crossowo – rowerowego, który w tej chwili zgodnie z wnioskiem 

mieszkańców trzeba przebudować w nowoczesny innego rodzaju, innego  typu tor tak zwany 

pumptrack. 

Jeżeli chodzi o wypowiedź pana radnego Jaklewicza, który ciągle wraca do sprawy zamiany działek w 

Brześciu to chcę powiedzieć, że bez tej zamiany nie mógłby być realizowany kolejny etap czyli 

rozbudowa świetlicy i remizy wiejskiej w Brześciu. W tym roku wykonaliśmy projekt techniczny 

przebudowy tego budynku, a następny etap, tu jest pani radna i sołtys, na pewno będzie kontynuowany 

również właśnie z budżetu obywatelskiego także ta działka jest potrzebna do realizacji kolejnego etapu 

zresztą taka  była wola mieszkańców Sołectwa Brzeście, którzy wyraźnie się określili, że chcą tej 

zamiany i tu nie ma jakiegoś innego dna, a pan ciągle do tego niepotrzebnie wraca. Ja powtarzam są to 

decyzje sołectwa w jaki sposób wykorzystywać środki z funduszu sołeckiego. Podobnie jest tu w 

przypadku Skowronna Górnego. 

Jeśli chodzi o sposób głosowania to oczywiście Państwo na komisjach rady jak już mówił pan 

przewodniczący omawiacie każdą zmianę w budżecie i pani skarbnik to przedstawia i nad każdą tą 

zmianą jest dyskusja i nie ma tak, że głosujemy od razu razem, bo przedstawiamy Państwu wszystkie 

kolejne zmiany, które są przez Państwa akceptowane lub nie także  nie wiem dlaczego wracamy do 

tego na  sesji ale widocznie tak już musi być, że jest przedstawiana dla Państwa Radnych informacja 

na komisjach raz, drugi raz niestety musimy do tego wracać na sesji i wracamy, bo tu nie mamy  

żadnych jakichś złych intencji. Uchwały są podejmowane od początku jako całość,  bo nie można 

głosować na sesji poszczególnych zmian, głosujemy  wszystkie zmiany w budżecie razem zgodnie 

zresztą  z przygotowaną  i zaakceptowaną przez Państwa czyli głównie chodzi o komisję 

merytoryczną jaką jest Komisja Budżetu, która ma w swoich zadaniach ustawowych  i statutowych 

zagwarantowane opiniowanie zmian w budżecie Gminy Pińczów. Posiedzenie Komisji Budżetu 

odbyło się w poniedziałek i opinia jest pozytywna. Dziękuję bardzo.” 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Kazimierz Klasiński zarządził sprawdzenie quorum 

 

Radny pan Janusz Koniusz – „Panie Przewodniczący! Jeszcze są zgłoszenia radnych chętnych do 

zabrania głosu.” 

 

Radny pan Tomasz Jaklewicz –„ Panie Przewodniczący! Ja jeszcze ad vocem.” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak – Panie Radny! Pan przewodniczący 

Klasiński zarządził sprawdzenie quorum 

 

 

 Radny pan Tomasz Jaklewicz – „ moje ad vocem było przed głosem pana wiceprzewodniczącego.” 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak –„jeszcze raz bardzo proszę o sprawdzenie 

quorum.” 

 

Radny pan Janusz  Koniusz – „ja nie będę sprawdzał quorum bo odebrał mi pan głos i nie wiem 

dlaczego?” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak – „ja zaraz panu radnemu odpowiem 

natomiast teraz pytam czemu nie naciska pan przycisku quorum?” 



10 

 

 

Radny pan Janusz Koniusz – „czekam aż pan będzie procedował zgodnie z regulaminem. Jak pan 

nie będzie procedował zgodnie  z regulaminem to ja też nie będę. Pan powinien tutaj być jako wzór.” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak – „Panie Sekretarzu! Bardzo proszę o 

odczytanie odpowiedniego punku ze Statutu Gminy Pińczów.” 

 

Sekretarz Gminy pan Marcin Kozłowski – „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Paragraf 15 

ustęp 3 Statutu Gminy Pińczów brzmi- „dyskusja w szczególności nad projektami uchwał polega na 

zgłaszaniu wniosków, zastrzeżeń , zadawaniu pytań itp. W tym punkcie radny ma prawo do dwóch 

wystąpień, w których przedstawi wnioski, zastrzeżenia i pytania w czasie nie dłuższym niż  pięć 

minut.” 

 

W tym czasie z sali dobiegł głos radnego  pana Adama Koniusza, który zgłosił wniosek formalny 

o pięć minut przerwy. 

 

 

Radny pan Janusz Koniusz  - „to nie jest wystąpienie tylko to jest ad vocem.” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak – „teraz nie mam panie radny takiego 

zapisu. Będziemy pracować nad nowym regulaminem i myślę, że to zapiszemy.” 

 

Radny pan Tomasz Jaklewicz – „ja raz zabierałem głos i to w krótkim czasie i jeszcze raz proszę o 

wykładnię.”  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak – „proszę mi wierzyć, że ja i tak jestem 

wyrozumiały bo bardzo często pozwalam na przedłużenie wypowiedzi z pięciu do nawet sześciu 

minut, a ja też muszę przestrzegać przepisów prawa.” 

 

Radny pan Tomasz Jaklewicz – „Panie Przewodniczący! Ja raz zabierałem głos i z pewnością nie 

pięć minut.” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak – „tak tylko proszę nie naciskać przycisku 

ad vocem. Mówił pan trzy i pół minuty i jeżeli chce pan teraz  zabrać głos proszę nacisnąć przycisk 

dotyczący wypowiedzi normalnej – dyskusja.” 

 

Radny pan Janusz Koniusz – „być może miał uwagę do wystąpienia tak jak ja miałem uwagi do 

wystąpień.” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak – „Pan panie radny zabierał już głos ponad 

siedem minut.” 

 

Radny pan Janusz Koniusz – „to co po pięciu minutach mam wyjść z sesji? Taka jest pana 

interpretacja?” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak – „Panie Radny! Ja się pytam co pan radny 

robi na komisji i bardzo proszę mi nie przeszkadzać w prowadzeniu sesji. To ja prowadzę sesję.” 

 

Radny pan Janusz Koniusz – Panie Przewodniczący! Jak pan będzie procedował zgodnie z 

procedurami nie będę panu przeszkadzał.” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak – „pan sekretarz odczytał procedurę.” 

 

Radny pan Janusz Koniusz – Panie Przewodniczący! Odczytać panu rozstrzygnięcie, że prowadził 

pan sesję z naruszeniem prawa? 
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Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak –  zapoznał z wynikami sprawdzenia 

quorum na ustawowy skład 21 radnych obecnych jest 19 radnych zatem Rada Miejska jest 

władna do podejmowania prawomocnych uchwał 

 

 

Po tym głos zabrał: 

 

 

Radny pan Tomasz Jaklewicz – „odnośnie wystąpienia pana burmistrza to ad vocem to pan tutaj 

kolega radny Koniusz pytał odnośnie tego pumptracku kto ponosi odpowiedzialność, kto 

zaprojektował powiedzmy ten tor rowerowy, który z tego co wiem był chyba nigdy nieużywany i to 

jest sedno pytania, na które pan nie odpowiedział, czy ktoś w ogóle odpowie za ten teren, z którego no 

młodzież nie korzystała a teraz to jest przerabiane, a druga sprawa odnośnie Brześcia to panie 

burmistrzu oczywiście, że ten budynek straży pożarnej w Brześciu wołał o pomstę do nieba, bo ja go 

oglądałem i jak najbardziej jest chwalebne, że jest nareszcie w końcu remontowany co popieram 

szczerym sercem ale teren do remontu budynku nie ma żadnego związku. Przypominam, że przy tym 

budynku w Brześciu jest wystarczająco duży obszar żeby tam robić, nie wiem, mecze tenisowe, po co 

jeszcze ta słynna dodatkowa działka? To tyle panie burmistrzu. Dziękuję.” 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak – „pan radny Adam Koniusz zgłosił 

wniosek o przerwę pięć minut czy tak?” 

 

 

Z sali dobiegły słowa radnego pana Adama Koniusza, że wycofuje wniosek 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak  zarządził sprawdzenie quorum i po 

elektronicznym sprawdzeniu quorum Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Kazimierz 

Klasiński zapoznał z wynikami – na ustawowy skład 21 radnych obecnych jest 18-tu radnych 

zatem Rada Miejska jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał 

 

Radny pan Janusz Koniusz – „ja proszę o głos, a jak nie to proszę mi wskazać w regulaminie albo 

gdziekolwiek indziej, że ad vocem jest zaliczane do tych pięciu minut albo proszę mi powiedzieć 

dlaczego pan mi w ogóle odbiera głos? Jeśli mi pan odbiera głos to znaczy, że pan mnie wyklucza z 

obrad sesji.” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak – „pan panie radny robi to specjalnie ja 

wiem. Pani mecenas bardzo proszę o ustosunkowanie się do tej sytuacji i do zapisów Regulaminu 

Rady Miejskiej.” 

 

Radca Prawny Urzędu Miejskiego pani Bożena Sadłos -  „Panie Przewodniczący! Szanowni 

Państwo! Ja mogę tylko zacytować ten sam punkt, który wcześniej przeczytał pan sekretarz, naszego 

Statutu Gminy, który właśnie stanowi w załączniku Nr 8 – to jest Regulamin Rady Miejskiej i w 

paragrafie 15 w ustępie 3 mamy taki zapis, że „dyskusja w szczególności nad projektami uchwał 

polega na zgłaszaniu wniosków, zastrzeżeń, zadawaniu pytań itp. W tym punkcie radny ma prawo do 

dwóch wystąpień, w których przedstawi wnioski, zastrzeżenia i pytania w czasie nie dłuższym niż pięć 

minut.” Nic na temat tak zwanego ad vocem, bo nie wiem czy w ogóle jest to gdzieś uregulowane co 

to jest, na czym polega ta instytucja więc w tym momencie ja myślę tak, że jeżeli pan przewodniczący 

wyrazi zgodę żeby radny do każdej wypowiedzi pana burmistrza swoje ad vocem zgłaszał  to może 

zgłaszać. Jeżeli pan przewodniczący uzna, że nie może być taka dyskusja pogłębiona, że tak powiem, 

na sesji nad każdą wypowiedzią to myślę, że to też będzie w porządku dlatego, że tego wprost tutaj 

przepisy nam nie przewidują. Dziękuję.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak – „to przewodniczący czuwa tutaj nad 

pracą rady i tak się zastanawiam ale powiem tak  przy następnych uchwałach, przy kolejnych 

uchwałach będziemy stosować te przepisy, które przed chwilą przeczytali i  pani mecenas i pan 

sekretarz,  nie będę przyjmował żadnych ad vocem natomiast teraz ze względu na to, że mamy zmiany 

w budżecie i żeby uspokoić Wysoką Radę dopuszczam pana radnego Janusza Koniusza  ad vocem  

trzydzieści sekund.” 

 

 

Radny pan Janusz Koniusz – „moja uwaga taka skąd te trzydzieści sekund? Ja mam taką uwagę 

ogólną ad vocem jest to instytucja, która jest unormowana. Proszę sobie zobaczyć nawet 

oprogramowanie naszych tabletów tutaj ją przewiduje. To nie jest nic nowego natomiast teraz  

merytorycznie, bo o to mi chodziło, do pana burmistrza, bo pan burmistrz powiedział tylko odnośnie 

sołectwa w Skowronnie Górnym, że wniosek został złożony przez sołectwo. Panie burmistrzu ani na 

komisjach nie był przedstawiony taki wniosek ani teraz nie ma tego wniosku przedstawionego 

natomiast jest napisane na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury 

Drogowej jest wprowadzane. Nie jest na podstawie wniosku sołectwa co pan powiedział.” 

 

 

Skarbnik Gminy Pińczów pani Mirosława Wiśniewska – „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Ja o ile sobie przypominam wniosek ten odczytałam w całości na prośbę  Państwa Radnych. Nie 

pamiętam teraz na prośbę którego radnego ale wniosek naczelnika wydziału  był odczytany przeze 

mnie . Wniosek rzeczywiście kończy się takim zdaniem, ja pozwolę sobie odszukać w tym momencie 

ten wniosek i jeszcze raz pozwolę sobie może nie zacytować w całości ale to ostatnie zdanie, które w 

tym wniosku jest „zmiany powyższe wprowadza się na wniosek Sołtysa Wsi Skowronno Górne” i ten 

wniosek tak jak mówię był odczytany także w poniedziałek, bo to chyba radny pan Jaklewicz o ten 

wniosek pytał i był ten wniosek odczytany. W piątek na pierwszych komisjach nie był, bo nikt o niego 

nie pytał natomiast na Komisji Rewizyjnej o ile sobie dobrze przypominam, to proszę mnie 

sprostować jeżeli rzeczywiście coś tutaj poprzekręcam, ale na Komisji Rewizyjnej radny pan Janusz 

Koniusz  zapytał chyba o ten wniosek i był odczytany wtedy w całości. W poniedziałek z kolei ten 

wniosek, ta kwestia była poruszona przede wszystkim przez radnego pana Jaklewicza i też ten 

wniosek był przeze mnie odczytany. Taki wniosek jest, owszem w uzasadnieniu do uchwały w 

sprawie zmian w budżecie powołujemy się na pismo czyli na wniosek składany przez naczelnika, bo 

to naczelnicy składają do burmistrza i burmistrz akceptuje i to ma wszystko wtedy odzwierciedlenie  

w projektach tych naszych uchwał, a w tym momencie w  zmianach w budżecie. Dziękuję bardzo.” 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak  zarządził sprawdzenie quorum i po 

elektronicznym sprawdzeniu  quorum poinformował, że Rada Miejska jest władna do 

podejmowania prawomocnych uchwał gdyż na sali jest obecnych 20 radnych ( salę obrad opuścił 

radny pan Marek Sarna – nieobecność usprawiedliwiona u Przewodniczącego Rady Miejskiej) 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Kazimierz Klasiński poddał pod głosowanie  projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2020 rok 

 

 

 
Głosowano w sprawie: 

zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2020 rok  
 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
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Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Marta Łaskawiec, 

Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Jan Radkiewicz, Grażyna Robak, Henryk Różycki, 

Marcin Saltarski, Marek Skubek, Krzysztof Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ  4  

Adam Koniusz, Janusz Koniusz, Wiesław Opoka, Maciej Soboń 

NIEOBECNI (1) 

Marek Sarna 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Kazimierz Klasiński zapoznał  z wynikami głosowania 

– uchwała została podjęta przez Radę Miejską  przy 16 głosach za i przy 4 głosach 

wstrzymujących się   przy stanie 20 radnych na sali obrad 

 

 

 

                                                     Zał. Nr 6 – Uchwała Nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej 

                                                                                 w Pińczowie   

    

 

 

                                                                 

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  pan Krzysztof Wąsik    odczytał treść   projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2020 

– 2035 oraz zapytał czy są jakieś zapytania lub  uwagi do tego projektu uchwały? 

 

 

 

Ponieważ  uwag ani pytań nie było Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Kazimierz 

Klasiński poddał pod głosowanie  projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2020 – 2035 

 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2020 - 

2035 
 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Marta Łaskawiec, 

Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Jan Radkiewicz, Grażyna Robak, Henryk Różycki, 

Marcin Saltarski, Marek Skubek, Maciej Soboń, Krzysztof Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ  3  

Adam Koniusz, Janusz Koniusz, Wiesław Opoka 

NIEOBECNI (1) 

Marek Sarna 
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Wiceprzewodniczący   Rady    Miejskiej    pan  Kazimierz   Klasiński   zapoznał   z    wynikami 

głosowania –  uchwała  została przyjęta  przez Radę Miejską przy 17 głosach za i  przy 3 głosach  

wstrzymujących się  przy stanie 20 radnych 

 

  

                                                    

                                                   Zał. Nr 7  – Uchwała Nr XXII/214/2020 Rady Miejskiej 

                                                                       w Pińczowie 

 

3)   Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  pan Krzysztof Wąsik    przedstawił  treść   projektu 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu  na realizację 

zadania pn. „Rewitalizacja oraz Funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie”  i zapytał czy są 

jakieś uwagi lub zapytania  do tego projektu uchwały? 

Na początku glos zabrał Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych pan Tomasz Hałatkiewicz – „Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu! Wysoka 

Rado! Chciałbym przedstawić Państwu informację na temat aktualnych działań  w kolejce i tych 

związanych z przyszłością i z przejęciem kolejki przez Parki Krajobrazowe. Nie chciałbym się tutaj 

odnosić do historii walorów kolejki, bo to Państwo doskonale znacie, a  ja tylko przypomnę kilka 

informacji związanych z działalnością spółki, która powstała w 2001 roku. Doskonale Państwo o tym 

wiecie, że spółka Ciuchcia Ponidzie miała swoje pierwsze lata no powiedziałbym takie w rozkwicie i 

ta działalność kolejowa  była właściwie prowadzona ale z uwagi  na różne czynniki i te organizacyjne 

i te finansowe widzieliśmy powolutku taki upadek ciuchci. Ja kilka lat temu byłem zaproszony tutaj do 

Pińczowa na spotkanie w sprawie przyszłości kolejki, to było bodajże cztery lata temu i już wtedy 

mówiło się o tym, że trzeba znaleźć nową formułę działalności kolejki. Spółka prawa handlowego 

musi przynosić zyski a tutaj od samego początku było założenie tak jak we wszystkich kolejkach 

wąskotorowych, których jest w Polsce ponad dwadzieścia, że niestety to jest działalność nierentowna, 

do której przeważnie samorządy, bo te kolejki są w gestii najczęściej samorządów różnych i 

powiatowych i gminnych, no kolejka sama na siebie, na swoje utrzymanie nie zarobi, nawet te 

najlepiej funkcjonujące. Jest bardzo dobrze jak ten wynik się bilansuje. I wtedy kilka lat temu były 

prowadzone rozmowy, że może jednym z dalszych rozwiązań byłoby przypisanie tej kolejki, całej 

kolejki Parkom Krajobrazowym. Parki Krajobrazowe to nie tylko  ochrona krajobrazu i ochrona 

przyrody ale też w ramach takich statutowych, ustawowych obowiązków to jest dbałość o wartości 

kulturowe i historyczne i wtedy przyszedł taki pomysł, że  faktycznie może byłoby to dobrze żeby 

kolejka funkcjonowała w strukturach Parków Krajobrazowych pod takim powiedziałbym 

przewodnictwem czy głównym udziałowcem żeby stał się samorząd województwa świętokrzyskiego. 

Zwykle tak jest, że  jak jest wielu udziałowców a w tym przypadku siedmiu o podobnym procencie 

udziału to no nie ma tego, który dowodzi i zaczyna się dziać nie najlepiej. W trakcie już rozmów tutaj 

kiedy Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zadeklarował, że takie rozwiązanie przejęcia przez 

Parki Krajobrazowe byłoby najlepsze, rozmawialiśmy też o tym z samorządowcami jakie procenty 

udziału, jak to się powinno zmienić więc chcę Państwu powiedzieć chociaż Państwo doskonale o tym 

wiecie, że najpierw w czerwcu  został podpisany list intencyjny w tej sprawie między samorządami, w 

którym ustalono i te proporcje związane z bieżącym funkcjonowaniem ale też z rewitalizacją całej 

kolejki. Samorząd województwa a Parki Krajobrazowe są jednostką samorządu województwa przejęły 

na siebie sześćdziesiąt procent tych zobowiązań wynikających z funkcjonowania kolejki. Przypomnę, 

że do tej pory samorząd województwa miał tylko dwadzieścia procent udziału  więc to jest znaczący 

wzrost. Wyszliśmy też z założenia takiego, że w dalszym ciągu powinna być to troska wszystkich 

samorządów i powiatowych i gminnych i województwa i stąd te czterdzieści procent  to właśnie to 

dofinansowanie zadania własnego, bo taka jedyna formuła mogła tylko być, że jest to zadanie własne 

samorządu województwa, taka formuła prawno- finansowa z dofinansowaniem jako dotacji celowej 

dla zadania samorządu województwa. Powiem Państwu kilka słów na temat co się dzieje w tej chwili 

w kolejce – w czerwcu tego roku została podjęta uchwała przez wspólników o rozpoczęciu procesu 

likwidacji spółki. Został powołany pan mecenas Jarząbek  na likwidatora spółki.  
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W twej chwili trwają prace inwentaryzacyjne,  bo cały majątek i spółki ale przede wszystkim majątek 

poszczególnych samorządów  musi zostać dokładnie zinwentaryzowany. Likwidator sporządza bilans 

otwarcia, który jest wymagany do złożenia odpowiednich dokumentów do sądu i z jednej strony 

spłaca należności spółki ale też odzyskuje długi czy niespłacone należności dłużników. Spółka   

szczególnie ta część w Jędrzejowie ma  na terenach stacji sporo dzierżawców garaży, pomieszczeń 

różnych usługowych i no część osób nie wywiązywała się z należności jednak w tej chwili likwidator 

prawie większość tych należności odzyskał. 

Co do samego procesu likwidacji i kosztów związanych z likwidacją wydaje się, że te straty, które 

były przez samorządy ponoszone w formie też uchwał Zgromadzenia Wspólników  ta strata za 2019 

rok i odzyskanie należności powinno wystarczyć na dokończenie procesu czyli środki finansowe 

powinny wystarczyć na dokończenie procesu likwidacji. Ustaliliśmy to tak na spotkaniu z 

likwidatorem, że w ciągu ośmiu, dziesięciu miesięcy nastąpi zamknięcie procesu likwidacji natomiast 

żeby sprawnie przeszły te wszystkie sprawy organizacyjne i jakby uruchomienia już w strukturach 

Parków Krajobrazowych też doszliśmy do wniosku, że nie będziemy czekać na zakończenie procesu 

likwidacji i dopiero po tym procesie przejęcie przez Parki Krajobrazowe  lecz chcemy to zrobić 

równolegle. Większość samorządów, Państwo chyba  jesteście już ostatnim, który podejmuje tą 

uchwałę o pomocy finansowej, samorząd województwa  już w lipcu Sejmik Województwa 

Świętokrzyskiego podjął taką uchwałę zabezpieczającą środki samorządu i poszczególne teraz 

samorządy i powiatowe i gminne w tym miesiącu jeszcze, a niektóre już w poprzednim podjęły 

stosowne uchwały. Chcielibyśmy 30 września podpisać te umowy dotacyjne po to by od pierwszego 

października kolejka równolegle do toczących się spraw związanych z likwidacją i likwidatorem 

mogła funkcjonować. 

I jeszcze  parę słów na temat przyszłości funkcjonowania kolejki  - chciałbym już w przyszłym roku w 

maju uruchomić przejazdy, może jeszcze nie w pełnym zakresie, bo widzę ile jest rzeczy do zrobienia 

w kolejce. Kontrola w zeszłym roku Urzędu Transportu Kolejowego w zasadzie zabrała wszystkie, 

wycofała czy unieważniła te wszystkie certyfikaty  bezpieczeństwa dotyczące całego taboru, mostów, 

szlaku kolejowego, przejazdów kolejowych natomiast  my te rzeczy musimy przygotować do tego 

żeby stosowne certyfikaty bezpieczeństwa uzyskać. Planowany jest duży remont, to zadanie zresztą 

tak jest nazwane Rewitalizacja i Funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej. Czynione są starania już 

teraz przez samorząd województwa i Parki Krajobrazowe o to żeby  i do nowej strategii i do nowej 

perspektywy unijnej Regionalnego Programu Operacyjnego wpisać to całe zadanie ale też z różnych 

innych środków tak jak choćby teraz złożyliśmy fiszkę do takich środków związanych z Krajowym 

Planem Odbudowy wspólnie z Departamentem Turystyki. Tu chodziło też o powiązanie kolejki 

wąskotorowej ze ścieżką rowerową. Taki wniosek został złożony ale też z różnych innych, drobnych 

funduszy po to żeby już w przyszłym roku uruchomić  w sezonie przejazdy. Chciałbym i to takim 

moim tutaj głównym punktem w działalności  kolejki jest to żeby tą stacją węzłową, tą główną stacją 

nie tylko był  tak jak do tej pory Jędrzejów gdzie z Jędrzejowa były organizowane przejazdy ale 

również żeby w Pińczowie na stacji była lokomotywa, odpowiednia ilość wagonów i te przejazdy 

najpierw do czasu naprawy mostów i tych eskapad, mostów na Nidzie i eskapad drewnianych, bo one 

niestety na dzień dzisiejszy no ich stan techniczny jest fatalny i tamtędy się nie powinny już od lat 

odbywać jakiekolwiek przejazdy ale żeby uruchomić przejazdy Pińczów – Umianowice, a z drugiej 

strony Jędrzejów – Wygoda, a później po remoncie mostów połączyć ten szlak kolejowy w całość 

zostawiając też te przejazdy takie trochę w mniejszej ilości, może w mniejszej ilości w sensie 

wagonów, że nie wagony w pełnym składzie, ale również  też chciałbym żeby w sezonie turystycznym 

czy sezonie wakacyjnym te przejazdy były nie tylko w niedzielę ale każdego dnia, a nawet po kilka 

kursów,  bo rozmawiając z kolejarzami  wiem, że to jest możliwe i na koniec chciałbym Państwu 

powiedzieć o takiej jednej rzeczy mianowicie jak kilka lat temu poproszono mnie i po raz pierwszy się 

zapoznawałem tutaj z zagadnieniami kolejowymi wybrałem się do Rud Śląskich, zresztą objeździłem 

wiele kolejek, ale o tej chciałem powiedzieć, że ta kolejka finansowana przez jednego udziałowca 

przez miasto i kolejka, która była jak ją wtedy ponad cztery lata temu oglądałem  w podobnym stanie 

powiedziałbym takim technicznym i różnych, już nie będę wymieniał, ale pewnych zaniedbań 

wynikających z wielu lat i odwiedziłem tą kolejkę w te wakacje i zobaczyłem, że w ciągu kilku lat, 

czterech lat, diametralnie się zmieniła. Mądrze wykorzystali środki unijne, uruchomili parowóz, 

przedłużyli szlak, wyremontowali wszystkie hale i prowadzą działalność, bo zaplecze techniczne 

zwiększyło się ale też zwiększyła się ilość kolejarzy i pracowników technicznych łącznie z tym, że 
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świadczą usługi remontując wagony, lokomotywy, świadcząc usługi na zewnątrz  też uzupełniają swój 

skromny budżet po to żeby jak najmniej korzystać z pieniędzy samorządu, a wypracowywać swoje 

własne środki i oceniając inne kolejki widzę, że  ta już nie używam tej nazwy Jędrzejowskiej Kolejki 

Dojazdowej, bo tutaj na jednym ze spotkań wymyśliliśmy, że to będzie Kolejka Ponidzie żeby się nie  

kojarzyła tylko z Jędrzejowem ale tutaj z całym Ponidziem, bo ten potencjał, który jest, zaplecze 

techniczne, ilość  hal,  szczególnie w Jędrzejowie na tamtej dużej stacji,  daje olbrzymie możliwości 

na rozwój kolejki i zobaczycie Państwo, że za kilka lat, to nie będzie krótki, szybki proces, pewnie 

kilkuletni  ale zobaczycie Państwo, że ten produkt turystyczny w postaci kolejki będzie jednym z 

najciekawszych tutaj w regionie. Dziękuję bardzo.” 

 

Radny pan Janusz Koniusz – „korzystając z tego, że pan dyrektor tutaj jest na naszej sesji ja mam 

takie trzy tematy dla pana. Pierwszy temat, bo tutaj trzeba rozróżnić czyli to pokrycie strat za 2019 

rok, bo my już te kilkadziesiąt tysięcy złotych dajemy pytanie moje jest jakie to będą straty ogólnie w 

2019 roku, bo to będzie obraz  przynajmniej takich minimalnych kosztów na lata przyszłe. To jest 

jedna uwaga i teraz  druga uwaga ponieważ jest robione tak zwane to zadanie „Rewitalizacja oraz 

Funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie” i tutaj jest osobna ta kwota z naszej strony te 

siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych  więc ja mam tutaj takie szersze pytanie ponieważ z 

uzasadnienia wynika, że ta rewitalizacja jest już przygotowana na lata 2020 – 2030, z tego rozumiem, 

że jakiś już program tej rewitalizacji jest gotowy i w związku z tym taka prośba żeby dla nas, dla 

radnych przynajmniej albo w gminie żeby ten program już konkretny na tą dekadę został 

przedstawiony żebyśmy wiedzieli ile to jest i na co to jest, bo tak z grubsza tylko patrzeć nasze 

siedemdziesiąt trzy tysiące przy 14% udziałów czyli, to ja nie wiem  czy ja dobrze to rozumiem, że 

Państwo budżet tam na ten rok szykują w granicach siedmiuset tysięcy złotych czyli pytanie na co to 

zostanie przeznaczone na przykład już w tym roku, a jakie są te perspektywy na lata przyszłe? To już 

żeby nie tak ogólnikowo ale jeżeli jest ten program żeby on się po prostu gdzieś materialnie u nas 

wziął i pojawił. To jest taka druga grupa tematyczna,  a mam od razu jeszcze trzecią w związku z tym, 

że pan poruszył, że jest program zarówno tej kolejki wąskotorowej jak i trasy rowerowej to pan 

dyrektor prawdopodobnie zna przebieg trasy od naszej kolejki tam w zasadzie do Koperni czyli ulica 3 

Maja i tam kwestię wjazdów do posesji zlokalizowanych przy ulicy 3 Maja poza trasą kolei z drugiej 

strony. Tam jest tych domów kilkadziesiąt i w tej chwili tam jest sytuacja według mnie co najmniej 

dziwna, bo w studium zagospodarowania przestrzennego jest napisane, że Ci ludzie, którzy tam mają 

domy mają dojazdy mieć od ulicy 3 Maja  poprzez zjazdy natomiast zjazd to jest odcinek drogi od 

korony jezdni do granicy działki w obrębie pasa drogowego i tam wchodzimy w obszary kolejowe, 

wąskotorowe i to już nie są zjazdy tylko to są, nie wiem, drogi wewnętrzne mają być każdorazowo. 

Panie dyrektorze niech pan popatrzy na 3 Maja, każdorazowo będziemy mieli przejazd przez tą trasę 

wąskotorówki czy to jest możliwe, czy w ogóle na to wyrazicie zgodę jeżeli pan planuje, że będzie 

kilka przejazdów dziennie, bo były tam przynajmniej wnioski mieszkańców żeby zrobić drogę 

równoległą po drugiej stronie ale z tego co ostatnio słyszałem,  po spotkaniu ten wniosek tam 

kompletnie upadł natomiast jeżeli tak formalnie rzecz patrząc to tamta droga byłaby i tak i tak dużo 

krótsza niż te drogi wewnętrzne prostopadłe i tu jest taka, prawdopodobnie nie będzie pan w stanie 

teraz odpowiedzieć ale jeżeli by pan się tym zainteresował jak Wy jako właściciel ten, który będzie tą 

kolejką później administrował  na to patrzycie, czy w ogóle ta koncepcja tych zjazdów prostopadłych i 

tych dróg wewnętrznych poprzez przejazdy  czy jest w ogóle fizycznie możliwa do realizacji? Także 

takie trzy grupy tematyczne i najważniejsza z tych to to jeżeli mamy ten jakiś projekt już rewitalizacji 

skonkretyzowany na tą dekadę to prośba taka żeby w jakiejkolwiek formie czy papierowej, czy e –

mailowej, czy jakiejkolwiek żeby był przekazany. Dziękuję.” 

Radny pan Tomasz Jaklewicz – „korzystając z obecności chciałbym poruszyć podobną sprawę  bo 

odnośnie rewitalizacji kolejki ale będę mówił krótko. Chodzi mi o odcinek drogi konkretnie wzdłuż 

ulicy 3 Maja, pan dyrektor na pewno kojarzy tam od dworca ta kolejka do Koperni jedzie i dopiero 

skręca prawda? Tam przy torach kolejki znajduje się ponad pięćdziesiąt posesji i te pięćdziesiąt 

posesji muszą mieć połączenie z ulicą 3 Maja, a przejazdy są przez tory kolejki prawda. To jest na 

jakimś odcinku no siedemset metrów może pięćdziesiąt przejazdów.  
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W związku z tą rewitalizacją, zwiększoną ilością kursów kolejki jak tam będzie to rozwiązane, nie 

będzie to kolidowało ponad pięćdziesiąt przejazdów przez tory kolejki na przestrzeni siedemset 

metrów? To takie jedno pytanie a drugie pytanie, bo pan dyrektor zdaje sobie doskonale sprawę, że te 

tory Pińczów – Jędrzejów, no mówił pan dyrektor, nie powiedział pan dosłownie, ale ja tam się 

przeszedłem i ja to znam to po prostu trzeba na nowo zbudować nowy nasyp, nowe podkłady, nowe 

szyny, bo to jest poza dyskusją, jakie są koszty takich prac? To jest około no dwadzieścia kilometrów 

Pińczów – Jędrzejów te tory i na tej przestrzeni to trzeba wszystko na nowo – jaki to jest koszt w 

obecnych czasach? I to by było w sumie wszystko. Dziękuję.” 

 

Burmistrz pan Włodzimierz Badurak – „Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Szanowni 

Państwo! Ja również korzystając z obecności pana dyrektora chciałbym wyrazić podziękowanie za 

jakże odważną decyzję, bo  wszyscy wiemy, że przez kilka lat trwały trudne rozmowy między 

udziałowcami spółki jeszcze Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej Ciuchcia Express Ponidzie nad 

dalszym funkcjonowaniem tej spółki i właściwie  bez decyzji o tym kto będzie operatorem czyli bez 

woli pana dyrektora ale głównie myślę, że dzięki dobrej woli  Zarządu Województwa  w tym pana 

marszałka, który się podjął być tym głównym udziałowcem, bo widzimy to jest ponad 60% udziałów 

czyli kosztów prowadzenia  i działalności i rewitalizacji przejął Zarząd Województwa widzę, że jest 

szansa aby to co tu mówiliśmy stan techniczny i torów i tych stacji oraz eskapad czy też mostów 

zmienić, bo wszyscy wiemy, że on jest w stanie beznadziejnym. Jest bardzo zniszczony, 

zdewastowany, bez remontów w ciągu ostatnich lat. Z tego co ja pamiętam od początku właściwie 

działania nie było jakichś większych inwestycji w zakresie rewitalizacji tej ciuchci i właśnie trzymamy 

kciuki aby to co planujemy udało się zrealizować, a myślę, że pan dyrektor i Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych są gwarantem, że to się nam uda ponieważ to co w tej 

chwili się dzieje jaka powstaje piękna inwestycja na terenie Umianowic czyli Centrum Rekreacyjno - 

Przyrodnicze jest gwarantem, że naprawdę ta ciuchcia będzie kiedyś tym magnesem, tym czym 

powinna być czyli pięknym, zabytkowym no naszym produktem turystycznym obejmującym całe 

Ponidzie. Dziękuję bardzo.”  

 

Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych pan Tomasz 

Hałatkiewicz – „ja jeszcze  króciutko odpowiem panom radnym w kwestii strat za ubiegły rok. Te  

straty każdego roku  były po trzysta, trzysta kilkadziesiąt tysięcy złotych, a w moim wystąpieniu 

powiedziałem o tym, że te straty za ubiegły rok powinny wystarczyć  na pokrycie działalności bieżącej 

czyli teraz do końca września i kwestii likwidacji spółki. Taki materiał związany z rewitalizacją my w 

tej chwili opracowujemy, przygotowaliśmy kosztorys, który opiewa na kwotę ponad czterdziestu 

milionów złotych, bo przypomnę, że to jest: trzydzieści cztery kilometry szlaku, stacja w Jędrzejowie, 

w Pińczowie, w Hajdaszku i w Umianowicach    w tej chwili remontujemy stację, w zasadzie ją 

odtwarzamy ale to w ramach budowy Ośrodka  dukacji Przyrodniczej i  tam robimy i odtwarzamy 

stację, remontujemy peron także te działania kolejkowe są podejmowane, to są eskapady drewniane 

ponad sześćset metrów eskapad, dwa mosty stalowe na Nidzie i olbrzymia ilość taboru, jedna z 

większych w Polce, co prawda w bardzo kiepskim stanie, ale jest parowóz, są lokomotywy, jest 

siedemnaście wagonów także jest co remontować i później będzie czym przewozić turystów. Taki 

materiał oczywiście, że tu radzie przygotujemy ale przypomnę, że my dopiero formalnie od 

pierwszego października,  jeśli podpiszemy tego ostatniego września  umowy, przejmiemy ale już 

sporo prac przygotowawczych poczyniliśmy. Dziękuję bardzo.” 

 

Więcej    uwag ani pytań nie było  wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan 

Kazimierz Klasiński  zarządził  głosowanie nad projektem uchwały 
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Głosowano w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadania pn. 

"Rewitalizacja oraz Funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie" 
 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Janusz 

Koniusz, Marta Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Wiesław Opoka, Jan 

Radkiewicz, Grażyna Robak, Henryk Różycki, Marcin Saltarski, Marek Skubek, Maciej Soboń, 

Krzysztof Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Sarna 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  pan Kazimierz  Klasiński  zapoznał  z wynikami 

głosowania – uchwała  została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie  przy stanie 20 radnych 

na sali obrad  

 

 

                                                   Zał. Nr 8 – Uchwała Nr XXII/215/2020 Rady Miejskiej 

                                                                      w Pińczowie 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik podziękował panu Dyrektorowi 

Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych panu Tomaszowi 

Hałatkiewiczowi za wzięcie udziału w dzisiejszej sesji 

 

 

4) Treść projektu uchwały  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie   przedstawił 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik i zapytał czy są jakieś uwagi lub 

zapytania  do tego projektu uchwały? 

 

 

Pytań ani  uwag nie było wobec powyższego Rada Miejska przystąpiła do przegłosowania 

projektu uchwały 

 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie 
 

Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZ CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NI OB CNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Janusz 

Koniusz, Marta Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Wiesław Opoka, Jan 

Radkiewicz, Grażyna Robak, Henryk Różycki, Marcin Saltarski, Marek Skubek, Maciej Soboń, 

Krzysztof Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Sarna 
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Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  pan Kazimierz  Klasiński  zapoznał  z wynikami 

głosowania – uchwała  została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie przy stanie 20 radnych 

na sali obrad 

                                   

 

    

                                                       Zał. Nr 9 – Uchwała Nr XXII/216/2020 Rady Miejskiej 

                                                                          w Pińczowie                   

                                                                                     

 

5)Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik odczytał treść projektu uchwały w 

sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie  oraz zapytał czy są jakieś zapytania lub uwagi do 

projektu uchwały? 

 

Żadnych pytań ani uwag nie było Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Kazimierz Klasiński 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie  
 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Janusz 

Koniusz, Marta Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Wiesław Opoka, Jan 

Radkiewicz, Grażyna Robak, Henryk Różycki, Marcin Saltarski, Marek Skubek, Maciej Soboń, 

Krzysztof Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Sarna 

 

 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  pan Kazimierz  Klasiński  zapoznał  z wynikami 

głosowania – uchwała  została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie  przy stanie 20 radnych 

na sali obrad 

 

                                                         Zał. Nr 10 – Uchwała Nr XXII/217/2020 Rady Miejskiej 

                                                                                       w Pińczowie     

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak ogłosił 15 minutową przerwę w 

obradach 
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6) Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Zdzisława Woźniaka 

Rada Miejska przystąpiła do kontynuacji dalszej części porządku obrad 

 

 

Treść  projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 

minimis   odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik i zapytał czy są 

jakieś uwagi lub zapytania  do tego projektu uchwały? 

 

Głos zabrał Sekretarz Gminy pan Marcin Kozłowski -  „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Szanowni Państwo! W tej chwili zauważyliśmy błąd w treści tej uchwały w paragrafie 1 w ustępie 2 w 

ostatniej  linijce podstawy prawnej  jest w tej chwili zapis Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1808 

natomiast powinien być zapis  Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 708. Za pomyłkę bardzo przepraszamy, 

wcześniej tego nie zauważyliśmy dopiero teraz i prosimy o wprowadzenie poprawki.” 

   

 

Ponieważ więcej uwag ani pytań nie było  Rada Miejska przystąpiła do przegłosowania  

projektu uchwały w sprawie   zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 

minimis   wraz z poprawką 

 

Głosowano w sprawie: 

zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 
 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Janusz 

Koniusz, Marta Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Wiesław Opoka, Jan 

Radkiewicz, Grażyna Robak, Henryk Różycki, Marcin Saltarski, Marek Skubek, Maciej Soboń, 

Krzysztof Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Sarna 

 

 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  pan Kazimierz  Klasiński  zapoznał  z wynikami 

głosowania – uchwała  została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie    przy stanie 20 

radnych  na sali obrad    

      

                                                                   Zał. Nr 11 – Uchwała Nr XXII/218/2020 Rady Miejskiej 

                                                                               w Pińczowie 

 

 

7) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik zapoznał z treścią projektu uchwały 

w sprawie   zmiany uchwały Nr XXXIII/285/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 

2017 r. w sprawie sposobu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół, 

zespołów i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pińczów oraz zapytał czy są 

jakieś zapytania lub uwagi do przedstawionego  projektu uchwały? 

 

 

Żadnych pytań ani uwag nie było Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Kazimierz Klasiński  

zarządził głosowanie nad projektem uchwały 
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Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXXIII/285/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w 

sprawie sposobu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół, 

zespołów i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pińczów 
 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Janusz 

Koniusz, Marta Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Wiesław Opoka, Jan 

Radkiewicz, Grażyna Robak, Henryk Różycki, Marcin Saltarski, Marek Skubek, Maciej Soboń, 

Krzysztof Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Sarna 

 

 
 

 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  pan Kazimierz  Klasiński  zapoznał  z wynikami 

głosowania – uchwała  została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie przy stanie 20  radnych 

na sali obrad 

 

 

                                                            Zał. Nr 12 – Uchwała Nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej 

                                                                          w Pińczowie 

 

  

 

8)  Treść projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w 

Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Pińczowie oraz 

nadania mu Statutu przedłożył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik i zapytał 

czy są jakieś uwagi lub zapytania do tego projektu uchwały?  

 

Żadnych pytań ani uwag nie było Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Kazimierz Klasiński   

 poddał pod głosowanie projekt uchwały 

 
Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w 

sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Pińczowie oraz nadania mu Statutu 
 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Janusz 

Koniusz, Marta Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Wiesław Opoka, Jan 

Radkiewicz, Grażyna Robak, Henryk Różycki, Marcin Saltarski, Marek Skubek, Maciej Soboń, 

Krzysztof Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Sarna 
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Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  pan Kazimierz  Klasiński  zapoznał  z wynikami 

głosowania – uchwała  została przez Radę Miejską jednogłośnie  przy stanie 20 radnych na sali 

obrad 

 

                                                     Zał. Nr 13 – Uchwała Nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej 

                                                                          w Pińczowie 

 

 

 

9)   Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik przedstawił treść projektu uchwały 

w sprawie  obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Klubu Dziecięcego Nr 1 w 

Pińczowie   i  zapytał czy są zapytania lub uwagi do treści tego projektu uchwały? 

 

 

 

Ponieważ uwag ani pytań nie było Rada Miejska przystąpiła do przegłosowania   projektu  

uchwały  w sprawie  obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Klubu Dziecięcego 

Nr 1 w Pińczowie    

Głosowano w sprawie: 

obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Klubu Dziecięcego Nr 1 w Pińczowie 
 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Janusz 

Koniusz, Marta Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Wiesław Opoka, Jan 

Radkiewicz, Grażyna Robak, Henryk Różycki, Marcin Saltarski, Marek Skubek, Maciej Soboń, 

Krzysztof Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Sarna 

 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  pan Kazimierz  Klasiński  zapoznał  z wynikami 

głosowania – uchwała  została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie   przy  stanie 20  

radnych na sali obrad 

 

                                                                 Zał. Nr 14 – Uchwała Nr XXII/221/2020 Rady Miejskiej 

                                                                              w Pińczowie 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak powitał Prezesa Wodociągów 

Pińczowskich pana Andrzeja Głogowca 

 

 

10)  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  pan Krzysztof Wąsik    przedstawił  treść   projektu 

uchwały  w sprawie  uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 - 2023 i zapytał czy są  jakieś uwagi lub zapytania  do 

tego projektu uchwały? 
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 Ponieważ żadnych uwag ani pytań nie było  wobec powyższego Rada Miejska przystąpiła do 

przegłosowania w/w projektu uchwały 

 

Głosowano w sprawie: 

uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023 
 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Janusz 

Koniusz, Marta Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Wiesław Opoka, Jan 

Radkiewicz, Grażyna Robak, Henryk Różycki, Marcin Saltarski, Marek Skubek, Maciej Soboń, 

Krzysztof Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Sarna 

 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  pan Kazimierz  Klasiński  zapoznał  z wynikami 

głosowania – uchwała  została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie   przy  stanie 20  

radnych na sali obrad 

 

                                   

                                                             Zał. Nr 15  – Uchwała Nr XXII/222/2020 Rady Miejskiej 

                                                                           w Pińczowie  

 

 

 

11) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik przedstawił treść projektu uchwały 

w sprawie  uchylenia uchwały Nr XLVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 

2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 

poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Pińczów   i  zapytał czy są zapytania lub uwagi do 

treści tego projektu uchwały? 

 

 

Ponieważ   uwag ani pytań nie było  wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

pan Kazimierz Klasiński  zarządził głosowanie nad projektem uchwały 

 

 

Głosowano w sprawie: 

uchylenia uchwały Nr XLVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w 

sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 

poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Pińczów 
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Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Bogumiła Guza, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Marta Łaskawiec, Zdzisław 

Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Wiesław Opoka, Jan Radkiewicz, Henryk Różycki, Marcin 

Saltarski, Marek Skubek, Maciej Soboń, Krzysztof Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

PRZECIW (1) 

Grażyna Robak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ  2  

Tomasz Jaklewicz, Janusz Koniusz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Sarna 
 

 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  pan Kazimierz  Klasiński  zapoznał  z wynikami 

głosowania – uchwała  została podjęta przez Radę Miejską  przy 17 głosach za, przy 1 głosie 

przeciw i przy 2 głosach wstrzymujących się  przy stanie 20  radnych  na sali obrad 

 

                                                                Zał. Nr 16 – Uchwała Nr XXII/223/2020 Rady Miejskiej 

                                                                            w Pińczowie 

 

 

 

12) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik przedstawił treść projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy w gminie Pińczów    i  zapytał czy są zapytania 

lub uwagi do treści tego projektu uchwały? 

 

 

Ponieważ  uwag ani pytań nie było  wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan 

Kazimierz Klasiński zarządził sprawdzenie quorum i po elektronicznym sprawdzeniu quorum 

poinformował, że  Rada  Miejska jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał gdyż na   

sali obrad obecnych jest 20 radnych 

 

 

Po tym Rada Miejska przystąpiła do przegłosowania   projektu  uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Włochy w gminie Pińczów   

 

 

 
Głosowano w sprawie  uchwały : 

zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy w gminie Pińczów 

 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
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Wyniki imienne: 

ZA (19) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Marta 

Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Wiesław Opoka, Jan Radkiewicz, 

Grażyna Robak, Henryk Różycki, Marcin Saltarski, Marek Skubek, Maciej Soboń, Krzysztof Wąsik, 

Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ  1  

Janusz Koniusz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Sarna 

 

 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  pan Kazimierz  Klasiński  zapoznał  z wynikami 

głosowania – uchwała  została podjęta przez Radę Miejską  przy 19 głosach za i przy 1 głosie 

wstrzymującym się przy stanie 20 radnych na sali obrad 

 

 

                                                                 Zał. Nr 17 – Uchwała Nr XXII/224/2020 Rady Miejskiej 

                                                                            w Pińczowie 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak powitał Prezesa Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej pana  Roberta Ćwiertnię oraz Główną Księgową Wodociągów 

Pińczowskich  panią Małgorzatę Bębenek 

 

 

13)Treść projektu  uchwały   w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego przedstawił 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik   oraz zapytał czy są jakieś uwagi lub 

zapytania  do tego projektu uchwały? 

 

Radni nie zgłosili żadnych uwag ani   pytań  wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej pan Kazimierz Klasiński  zarządził głosowanie  nad projektem uchwały 

 

Głosowano w sprawie: 

ustanowienia użytku ekologicznego  
 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Janusz 

Koniusz, Marta Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Wiesław Opoka, Jan 

Radkiewicz, Grażyna Robak, Henryk Różycki, Marcin Saltarski, Marek Skubek, Maciej Soboń, 

Krzysztof Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Sarna 
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Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  pan Kazimierz  Klasiński  zapoznał  z wynikami 

głosowania – uchwała  została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie   przy stanie 20 radnych 

na sali obrad 

 

                                                  

                                                        Zał. Nr 18 – Uchwała Nr XXII/225/2020 Rady Miejskiej 

                                                                             w Pińczowie        

 

 

14) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik przedstawił treść projektu uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich 

zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami  Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki 

„Grzybów” w miejscowości Rzędów gmina Tuczępy  oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 

umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków 

wspólnotowych U  i  zapytał czy są zapytania lub uwagi do treści tego projektu uchwały? 

 

 

Radny pan Marcin Saltarski – „ja mam jedno pytanie co do tej uchwały  ponieważ nie zdążyłem go 

zadać na komisji,  a mianowicie rozumiem, że my tutaj jako gmina podpisujemy tą umowę  z 

Rzędowem  na podstawie, której to Rzędów wystąpi o dofinansowanie w sprawie modernizacji  tego 

wysypiska, składowiska śmieci tak, tak   to rozumiem?” 

 

 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Mieniem pan Stanisław Ryznar – „tak dokładnie 

należy to rozumieć.”  

 

Radny pan Marcin Saltarski – „to czy my jesteśmy zobowiązani w takim razie  na sześć lat, bo to 

jest do  2026 roku, zobowiązani jesteśmy   realizować tą umowę czy  po prostu mógł być krótszy 

okres, jak to wygląda?”  

 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Mieniem pan Stanisław Ryznar – „proszę Państwa 

tak jak mówiłem na komisjach   jest to związane z tym, że  Gmina Pińczów ma co prawda   znikome 

ale ma udziały  w spółce w Rzędowie i właściciele muszą  na podjęcie zadania inwestycyjnego 

wyrazić zgodę. My i tu wyraźnie w uchwale jest napisane  jest to minimum czasu trwałości  projektu. 

Ten czas trwałości projektu  to jest minimum pięć lat   stąd my podpisujemy tego typu  umowę, 

później ten aneks do umowy  będzie do 2028   roku tak jak zresztą  w uzasadnieniu to pisze . I jeszcze 

jedno czy to wiąże się z kosztami  w sensie, że w tej chwili do inwestycji no to nie.” 

 

 

Radny pan Marcin Saltarski – „to jeszcze mam jedno  pytanie   czy w takim razie wiążąc się tą 

umową  będziemy mogli w przypadku zmiany  ustaw nadrzędnych zawrzeć na przykład, jeżeli będzie 

na przykład uwolnienie  rynku odbiorców odpadów,  zawrzeć na przykład nowa umowę   z innym 

składowiskiem, czy na te sześć lat nie będziemy  na przykład zamknięci tylko tą umową z 

Rzędowem?” 

 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Mieniem pan Stanisław Ryznar – „proszę Państwa 

jeżeli zmienią się  akty wyższej rangi to sądzę, że  i przecież spółka w Rzędowie  jest spółką 

samorządów. To jest spółka samorządów, chyba dziewiętnaście samorządów zawarło tą  spółkę i 

jeżeliby się zmieniły akty  wyższej rangi, bo o  tym się mówi i wiem  do czego pan radny zmierza, już 

jest w tej chwili dopuszczona   konkurencja RIPOK-ów z tym, że problem polega na tym, że tych 

RIPOK-ów  jest tak mało, że mało który chce przyjmować już w tej chwili  odpady z innych 

regionów.  
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Taka jest prawda w tej chwili Polska zasypała się odpadami i RIPOK-i, które na początku  jak 

pamiętam 2013, 2014 rok przyjeżdżały do nas dlaczego odpadów segregowanych nie oddajemy do 

RIPOK-ów  tak teraz najczęściej by wolały żeby tych odpadów  było jak najmniej także myślę, że cały 

system gospodarki odpadami on będzie  zmieniany. On się zmienia non stop i jest w tej chwili w 

przygotowaniu kolejna zmiana. Mówi się o mniejszej już  ilości  frakcji także tu nikt dzisiaj 

autorytatywnie nie powie, że będzie tak albo inaczej.” 

 

Ponieważ  więcej pytań ani  uwag nie było Rada Miejska przystąpiła do przegłosowania 

projektu uchwały  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr X/94/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce Zakład 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komuanlnymi poprzez ich 

zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komuanlnymi na terenie byłej Kopalni 

Siarki "Grzybów" w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Gminę umowy wykonawczej nuiezbędnej dla realizacji projektu pn.:"Kompleksowy 

system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy", dofinansowanego ze 

środków wspólnotowych UE 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZ CIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NI OB CNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Marta 

Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Wiesław Opoka, Grażyna Robak, 

Henryk Różycki, Marcin Saltarski, Marek Skubek, Maciej Soboń, Krzysztof Wąsik, Zdzisław 

Woźniak, Aneta Wykurz 

PRZECIW (1) 

Jan Radkiewicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ  1  

Janusz Koniusz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Sarna 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  pan Kazimierz  Klasiński  zapoznał  z wynikami 

głosowania – uchwała  została podjęta przez Radę Miejską  przy 18 głosach za, przy 1 głosie 

przeciw i przy 1 głosie wstrzymującym się   przy stanie 20 radnych na sali obrad 

 

                                                                 Zał. Nr 19 – Uchwała Nr XXII/226/2020 Rady Miejskiej 

                                                                                       w Pińczowie 

 

 

15)   Treść projektu  uchwały   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy   przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik   oraz 

zapytał czy są jakieś uwagi lub zapytania  do tego projektu uchwały? 

 

 

Ponieważ zapytań ani uwag nie było Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Kazimierz 

Klasiński zarządził sprawdzenie quorum po czym poinformował,  że   Rada Miejska jest władna 

do podejmowania prawomocnych uchwał – na sali obecnych jest 19 radnych (salę obrad opuścił 

radny pan Maciej Soboń – nieobecność usprawiedliwiona u Przewodniczącego Rady Miejskiej) 
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 Następnie Rada Miejska przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały w sprawie  wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

 

 

 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Marta Łaskawiec, 

Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Marek Omasta, Wiesław Opoka, Jan Radkiewicz, Grażyna Robak, 

Henryk Różycki, Marek Skubek, Krzysztof Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

PRZECIW (1) 

Adam Koniusz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ  2  

Janusz Koniusz, Marcin Saltarski 

NIEOBECNI (2) 

Marek Sarna, Maciej Soboń 

 

 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  pan Kazimierz  Klasiński  zapoznał  z wynikami 

głosowania – uchwała  została podjęta przez Radę Miejską przy 16 głosach za,  przy 1 głosie 

przeciw i przy 2 głosach wstrzymujących się przy stanie 19 radnych na sali obrad 

                                       

 

            

                                                        Zał. Nr 20– Uchwała Nr XXII/227/2020 Rady Miejskiej 

                                                                             w Pińczowie     

 

 

 

    

16) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik przedstawił treść projektu uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy    i  zapytał czy 

są zapytania lub uwagi do treści tego projektu uchwały? 

 

 

Ponieważ zapytań ani uwag nie było  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Kazimierz 

Klasiński zarządził sprawdzenie quorum i poinformował, że    Rada Miejska jest władna do 

podejmowania prawomocnych uchwał – na sali obecnych jest 18 radnych (salę obrad opuścił 

radny pan Marek Omasta – nieobecność usprawiedliwiona u Przewodniczącego Rady Miejskiej) 

 

 

Po tym  Rada Miejska przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały w sprawie  wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
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Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Bogumiła Guza, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Marta Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek 

Nogacki, Jan Radkiewicz, Grażyna Robak, Henryk Różycki, Marek Skubek, Krzysztof Wąsik, 

Zdzisław Woźniak, Aneta Wykurz 

PRZECIW (2) 

Adam Koniusz, Janusz Koniusz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ  3  

Tomasz Jaklewicz, Wiesław Opoka, Marcin Saltarski 

NIEOBECNI (3) 

Marek Omasta, Marek Sarna, Maciej Soboń 

 

 

 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  pan Kazimierz  Klasiński  zapoznał  z wynikami 

głosowania – uchwała  została podjęta przez Radę Miejską przy 13 głosach za,  przy 2 głosach 

przeciw i przy 3 głosach wstrzymujących się przy stanie 18 radnych na sali obrad 

                                       

 

            

                                                        Zał. Nr 21– Uchwała Nr XXII/228/2020 Rady Miejskiej 

                                                                             w Pińczowie        

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak powitał na dzisiejszej sesji   Główną 

Księgową Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej panią Ewę Morańską 

 

 

 

17)   Treść projektu  uchwały   w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych   przedstawił 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik    i  zapytał czy są zapytania lub uwagi 

do treści tego projektu uchwały? 

 

 

 

Żadnych pytań ani uwag nie było Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Kazimierz Klasiński 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały    w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 

gminnych    
 

 

 

Głosowano w sprawie: 

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  
 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 



30 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Janusz Koniusz, Marta 

Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Wiesław Opoka, Jan Radkiewicz, Grażyna Robak, 

Henryk Różycki, Marcin Saltarski, Marek Skubek, Krzysztof Wąsik, Zdzisław Woźniak, Aneta 

Wykurz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ  1  

Krystyna Juszczyk 

NIEOBECNI (3) 

Marek Omasta, Marek Sarna, Maciej Soboń 

 

 
Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  pan Kazimierz  Klasiński  zapoznał  z wynikami 

głosowania – uchwała  została podjęta przez Radę Miejską przy 17 głosach za i przy 1 głosie 

wstrzymującym się przy stanie 18 radnych na sali obrad 

                                       

 

            

                                                        Zał. Nr 22– Uchwała Nr XXII/229/2020 Rady Miejskiej 

                                                                             w Pińczowie        

 

 

18)   Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik  odczytał  treść projektu  uchwały   

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych      i  zapytał czy są zapytania lub uwagi do 

treści tego projektu uchwały? 

 

Żadnych pytań ani uwag nie było Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Kazimierz Klasiński 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 

gminnych    

 

                                                    

Głosowano w sprawie: 

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Bogumiła Guza, Tomasz Jaklewicz, Krystyna Juszczyk, Kazimierz Klasiński, Adam Koniusz, Janusz 

Koniusz, Marta Łaskawiec, Zdzisław Mider, Leszek Nogacki, Wiesław Opoka, Jan Radkiewicz, 

Grażyna Robak, Henryk Różycki, Marcin Saltarski, Marek Skubek, Krzysztof Wąsik, Zdzisław 

Woźniak, Aneta Wykurz 

NIEOBECNI (3) 

Marek Omasta, Marek Sarna, Maciej Soboń 

 
Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  pan Kazimierz  Klasiński  zapoznał  z wynikami 

głosowania – uchwała  została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie  przy stanie 18 radnych 

na sali obrad 

                                       

 

            

                                                        Zał. Nr 23– Uchwała Nr XXII/230/2020 Rady Miejskiej 

                                                                             w Pińczowie     
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Wąsik przekazał dalsze prowadzenie obrad  

Przewodniczącemu Rady Miejskiej panu Zdzisławowi Woźniakowi 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak podziękował Wiceprzewodniczącym   

Rady Miejskiej panu Krzysztofowi Wąsikowi i panu Kazimierzowi Klasińskiemu za 

przeprowadzenie   głosowania nad projektami uchwał 

 

 

Ad 7.  

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wodociągów Pińczowskich Spółka z o.o. w Pińczowie w 

2019 roku 

 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Wodociągów Pińczowskich Spółka z o.o. w Pińczowie w 

2019 roku z uwagi na to, że było przesłane wszystkim radnym  przed posiedzeniami Komisji 

Rady Miejskiej na piśmie i bardzo szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji   radni 

uznali, że nie ma potrzeby aby je  jeszcze raz przedstawiać, postanowiono ograniczyć się tylko 

do  zgłaszania uwag i zadawania pytań 

 

 Radny pan Janusz Koniusz – „ja mam dwa pytania do  pana prezesa. Jedno to , tylko nie wiem czy 

dobrze zapisałem, strata  na gospodarce komunalnej czyli na śmieciach to było dwieście 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych   czy sto dziewięćdziesiąt siedem   tysięcy i drugie pytanie jak 

na ten rok pan przewiduje,  przynajmniej za pierwsze półrocze, czy będziemy mieli dalsze straty na 

śmieciach, czy gdzieś wychodzimy już z tego dołka? Dziękuję.” 

 

Odpowiedzi udzielił Prezes Wodociągów Pińczowskich Spółka z o.o. pan Andrzej Głogowiec – 
„Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!  Panie Burmistrzu! Pani Burmistrz! Odpowiadając na 

pierwsze pytanie chcę  powiedzieć, że strata  na dziale komunalnym za 2019 rok wynosiła dwieście 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych  natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie  to proszę o 

przypomnienie.” 

Radny pan Janusz Koniusz – „chodziło mi czy  ta strata na 2020 rok   dalej się będzie pogłębiać 

czyli czy dalej mamy stratę  na tym dziale czy być może wychodzimy już z tych strat?” 

Prezes Wodociągów Pińczowskich Spółka z o.o. pan Andrzej Głogowiec – „jeżeli chodzi o ten 

bieżący rok na chwilę obecną jest też strata ale myślę, że aż taka wielka nie będzie. Miejmy nadzieję, 

że uda się wyjść z tej działalności  na wynik dodatni. Dziękuję bardzo.” 

 

                                                    Zał. Nr 24– Sprawozdanie  z działalności Zarządu Wodociągów 

                                                                             Pińczowskich Spółka z o.o. w Pińczowie  w 2019 r . 

                                                                             przesłane wszystkim radnym na 7 dni przed sesją   

 

 

Rada Miejska przyjęła sprawozdanie do wiadomości.                                                                       
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A 8.  

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok, Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok 

Przewodniczący Rady Miejskiej  pan Zdzisław Woźniak powitał  panią Elżbietę Mazur 

Głównego Specjalistę z Wydziału Oświaty i Infrastruktury Społecznej 

 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok, Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok z 

uwagi na to, że było przesłane wszystkim radnym  przed posiedzeniami Komisji Rady Miejskiej 

na piśmie i bardzo szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji   radni uznali, że nie ma 

potrzeby aby je  jeszcze raz przedstawiać, postanowiono ograniczyć się tylko do  zgłaszania 

uwag i zadawania pytań 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak otworzył dyskusję  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu  

                                                 

 

                                        Zał. Nr 25 –Sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu  

                                                                    Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

                                                              oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok,  

                                                              Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

                                                               Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

                                                               za 2019 rok przesłane wszystkim radnym na 7 dni 

                                                               przed sesją 

                                                                           

                                                                                                                                                

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Miejską do wiadomości. 

Ad 9.  

Informacja o działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2019 roku 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak powitał Przewodniczącego Miejskiej i 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pińczowie  pana Janusza 

Zielińskiego 

Również w punkcie Informacja o działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2019 roku z uwagi na to, że informacja  była przesłana wszystkim 

radnym  przed posiedzeniami Komisji Rady Miejskiej na piśmie i bardzo szczegółowo omówiona 

na posiedzeniach komisji   radni uznali, że nie ma potrzeby aby ją  jeszcze raz przedstawiać, 

postanowiono ograniczyć się tylko do  zgłaszania uwag i zadawania pytań 
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Przewodniczący  Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak  zapytał czy są jakieś uwagi lub 

zapytania do tej informacji? 

Żadnych pytań ani uwag nie było  

                                           

                                   Zał. Nr 26 - Informacja o działalności Miejsko-Gminnej Komisji 

                                                        Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 

                                                        rok  przekazana wszystkim radnym na piśmie na 7 dni 

                                                        przed sesją                                                    

                                                                 

Informacja  została przyjęta przez Radę Miejską do wiadomości. 

Ad 10.  

Sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w 

Pińczowie za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019r. 

Także w punkcie Sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

Spółka z o.o. w Pińczowie za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019r. z uwagi na to, że było przesłane 

wszystkim radnym  przed posiedzeniami Komisji Rady Miejskiej na piśmie i bardzo 

szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji   radni uznali, że nie ma potrzeby aby je  

jeszcze raz przedstawiać, postanowiono ograniczyć się tylko do  zgłaszania uwag i zadawania 

pytań 

 
Przewodniczący  Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak  zwrócił się do radnych o zadawanie 

pytań  

 

Nikt  nie zabrał głosu w omawianym temacie 

 

                                
                                 Zał. Nr 27-    Sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa 

                                                        Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie za okres 

                                                         01.01.2019 – 31.12.2019 r. przekazane wszystkim 

                                                         radnym na piśmie na 7 dni przed sesją  

                                                            
 

  Rada Miejska przyjęła sprawozdanie   do wiadomości. 

 

 

Ad  11 . Interpelacje i zapytania radnych, informacje, komunikaty i wolne wnioski 

 

W tym punkcie głos zabrali: 

 

Radny pan  Janusz Koniusz  – „ja mam takie krótkie pytanie  na jakim etapie znajduje się  realizacja 

zadania pod nazwą „lampa w Chwałowicach – oświetlenie uliczne?” 
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Radny pan Marcin Saltarski – „ja mam taką prośbę ponieważ mamy ten parking tutaj przy toaletach 

miejskich przy Batalionów Chłopskich i powiem tak on nadal jest źle oznakowany ten parking. To 

znaczy nie sam parking tylko sam wjazd pod same te toalety ponieważ jest tam miejsce dla osób 

niepełnosprawnych natomiast przy wjeździe stoi zakaz ruchu. Zakaz ruchu dotyczy również osób 

niepełnosprawnych więc albo ten zakaz ruchu jest niepotrzebny albo powinien być zakaz wjazdu, 

który nie dotyczy osób niepełnosprawnych. Myślę, że tam jest złe oznakowanie i bardzo bym prosił o 

sprawdzenie tego i po prostu poprawienie. Dziękuję.” 

 

 

Radny pan Tomasz Jaklewicz -   „pierwsza sprawa do pana burmistrza mianowicie tak czystym 

przypadkiem dowiedziałem się, że w początkach września w Busku odbyło się spotkanie w sprawie 

obszaru uzdrowiskowego tutaj na Ponidziu – Busko no i pozostałe gminy: Solec, Kazimierza Wielka. 

Chodzi tutaj o Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego i te gminy dzięki wpisaniu się w tą 

Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego dostaną duże ekstra pieniądze na rozwój turystyki 

uzdrowiskowej. Był tam również pan burmistrz i po prostu jestem ciekaw powiedzmy sobie w jakim 

charakterze i jak się przedstawia sytuacja  Gminy Pińczów odnośnie udziału w tej Strategii Rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego, a konkretnie w tym projekcie obszaru uzdrowiskowego na Ponidziu, 

bo to jest ważna rzecz, a nic o tym nie wiemy i jeszcze będąc przy tym temacie uzdrowiska to na 

poprzedniej sesji zwracałem się z prośbą o nawiązanie współpracy tutaj, naturalny się wydaje kierunek 

Kazimierza Wielka, odnośnie jakiegoś wyjazdu studyjnego zainteresowanych radnych aby mogli 

zapoznać się w Kazimierzy Wielkiej jak powiedzmy wygląda budowa uzdrowiska od podstaw już na 

konkretnych doświadczeniach. Rozmawiałem z panem burmistrzem  Adamem Bodziochem, on jest 

powiedzmy życzliwie nastawiony do tego pomysłu i prosiłbym przy okazji  pana przewodniczącego o 

powiedzmy prosta rzecz, jeżeli tak ociężale podejmujemy kroki to ja chętnie mając tam jakieś 

upoważnienie i delegację udam się tam w stosownej chwili do Kazimierzy Wielkiej i być może uda mi 

się przygotować jakiś grunt pod taki wyjazd zainteresowanych radnych, a jeżeli nie będzie to 

oczywiście postaram się dowiedzieć o tych doświadczeniach budowy uzdrowiska i tutaj wielu 

koleżankom, kolegom przedstawić sprawozdanie. 

I jeszcze kolejne pytanie tym razem odnośnie tej ścieżki rowerowej, budowy, projektu, bo to jest 

dopiero na etapie projektu – dworzec kolejki do Koperni ujmując tak skrótowo, bo po prostu robiłem 

jakieś takie rozeznanie w tej sprawie i powiedzmy sobie nie jestem specjalistą od budowy ścieżek 

rowerowych ani od drogownictwa, jestem tylko zwykłym radnym ale no przyznam szczerze 

pogubiłem się w tym wszystkim bowiem w gminie powiedziano mi tak, że, ja tu relacjonuję i pan 

burmistrz może się ustosunkuje i powie jakąś jasną wykładnię otóż mieszkańcy chcą ścieżki 

rowerowej przy swoich posesjach. Jest tam prawie do sześćdziesięciu domów, nie ma tam chodnika, 

nie ma tam żadnej drogi także ta ścieżka rowerowa zastępczo właśnie załatwiła by im też jakieś 

cywilizowane poruszanie się pieszo. Nie jest to rewelacja, że na ścieżkach rowerowych jest 

dopuszczalny ruch pieszy także tutaj nie odkrywamy Ameryki jednakże  jest problem, że po pierwsze 

są to tereny należące do kolei ale nie jest to jakikolwiek  wielki problem to jest kwestia uzgodnienia z 

panem dyrektorem i ścieżkę można budować. Kolejny problem jaki mi wysunięto w gminie to są 

przejazdy do posesji mianowicie z tych już w zaokrągleniu sześćdziesięciu posesji powiedzmy jedna 

piąta mieszkańców nie ma bezpośredniego przejazdu do ulicy 3 Maja tylko okrężną drogą korzystając 

tam powiedzmy z uprzejmości sąsiadów dojeżdża i gdyby tą ścieżkę rowerową miało się budować 

przy posesjach to mieszkańcy musieliby się zobowiązać, którzy nie mają dojazdu do ulicy 3 Maja, że 

sobie te dojazdy zrobią. 

Tutaj z kolei pan dyrektor jak go zagadnąłem powiedział, że wszystkie te dojazdy, które są to są 

nielegalne albowiem nie są zgłoszone do kolei i że raczej, on jest jak najbardziej przychylny, ale to 

budowa tych dojazdów na takim krótkim odcinku no jest to pewien problem dla kolejki.  

Z kolei odnośnie tych dojazdów dowiedziałem się, że ten teren, o którym mówię czyli ten ciąg od 

dworca kolejki do Koperni nie ma wpisanej żadnej drogi w planie zagospodarowania przestrzennego 

więc rodzi się pytanie skoro w planie zagospodarowania przestrzennego nie ma tam wpisanej żadnej 

drogi to skąd pomysł z tymi dojazdami od ulicy 3 Maja przecież to też są drogi czyli powiedzmy z 

tego co mówię nasuwa się jedna możliwa dla mnie konkluzja, że gmina powinna wpisać w plan 

zagospodarowania przestrzennego jakąś drogę jednokierunkową, bo tam jest wąski pas żeby wreszcie 

mieszkańcy mieli jakąś cywilizację, nie żyli w osiemnastym wieku. 
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 Również odnośnie lokalizacji tej ścieżki rowerowej, którą preferuje gmina, a opieram się tutaj na 

opinii pani burmistrz, że najlepiej będzie jeśli tą ścieżkę pociągnie się wzdłuż drogi tam bezpośrednio 

przy drodze, przy drodze powiatowej ulica 3 Maja to ciągnąc tą ścieżkę rowerową przy tej ulicy trzeba 

wyciąć kilkanaście być może kilkadziesiąt, bo nie liczyłem, pięknych, starych lip jeszcze 

przedwojennych, które tam oceniając po wieku to osiemdziesięcioletnie przynajmniej drzewa, które 

tam rosną przy poboczu drogi. Też uważam, że nie jest to słuszne i w ogóle dziwię się skąd w gminie 

taka mania do wycinania drzew? Tutaj tych przykładów mógłbym podać bez liku także panie 

burmistrzu apeluję aby powiedzmy zainteresowane tym tematem służby gminne jeszcze raz pochyliły 

się nad problemem mieszkańców, którzy nie mają no w dzisiejszych czasach, mamy dwudziesty 

pierwszy wiek, ludzie niedługo na Marsa polecą, a tam dalej gubią buty w błocie w mieście także 

trzeba się pochylić i wpisać mieszkańcom do planu zagospodarowania drogę nie ścieżkę rowerową. 

Dziwne jest dla mnie, że nie będzie tej ścieżki, która by załatwiła chodnik i jednocześnie drogę, po 

prostu drogę aby w końcu ludzie zobaczyli, że mamy dwudziesty pierwszy wiek. Dziękuję.” 

 

 

Ad 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski 

 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy pan Włodzimierz Badurak: 

„Panie   Przewodniczący! Panie i Panowie Radni!  Szanowni Państwo!   Postaram się odnieść do 

zapytań i interpelacji  Państwa Radnych i tak odpowiadając: 

 

 

 radnemu panu Januszowi Koniuszowi  – który zadał pytanie dotyczące: 

 

-  lampy w Chwałowicach  – z uzyskanych przed chwilą informacji z Wydziału Inwestycji wynika, 

że dokumentacja projektowa została wykonana w ubiegłym roku z funduszu sołeckiego czyli mamy 

wykonaną dokumentację,  a teraz jest potrzeba wpisania tego zadania do budżetu gminy, 

 

 

 

  radnemu  panu Marcinowi  Saltarskiemu 
 

 

 – oznakowanie parkingu przy B.Ch i wjazdu do szaletu miejskiego dla osób niepełnosprawnych 

– jest to zgodnie z przepisami. Z tego co ja pamiętam ten temat był już zgłaszany w ubiegłym roku 

przez radnych i jest to zgodnie z tym jak mówią przepisy, że znak zakaz ruchu dotyczy wszystkich 

poza osobami niepełnosprawnymi czyli jeżeli jest wolne miejsce to jakby to umożliwia wjazd osobom 

niepełnosprawnym z czego oni oczywiście korzystają, 

 

 

 radnemu  pana Tomaszowi Jaklewiczowi  
 

 

-  sprawa obszaru uzdrowiskowego – obszar uzdrowiskowy tak zwane OSI to od razu może 

sobie wyjaśnijmy, że czym innym jest obszar  uzdrowiskowy, a czym innym jest obszar tak 

zwanej strategicznej interwencji, które być może będą zapisane w strategii rozwoju, bo to jest 

jakby nowość, którą samorząd województwa chce wpisać do strategii rozwoju czyli tak zwane 

obszary strategicznej interwencji w skrócie OSI.  
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My przypomnę Państwu jesteśmy wpisani jako Gmina Pińczów do OSI Ponidzie czyli Obszaru 

Strategicznej Interwencji wzdłuż rzeki Nidy i tam jesteśmy w grupie kilkunastu samorządów od 

Nowego Korczyna aż po Gminę Sobków i Powiat Pińczowski jest głównym liderem i tam jeszcze 

raz powtarzam jesteśmy wpisani ale też próbujemy i lobbujemy o wpisanie do Obszaru 

Strategicznej Interwencji Uzdrowiskowej. Ja oczywiście uczestniczyłem w tych spotkaniach, bo 

teraz obecnie jesteśmy na etapie konsultacji czyli jest projekt Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego  gdzie mamy wpisaną Gminę Pińczów jako uzdrowiskową ale faktycznie w 

Obszarze Strategicznej Interwencji są tylko  trzy gminy czyli Gmina Solec, Gmina Busko – Zdrój 

i Gmina Kazimierza Wielka. Jako argumenty były takie, że to są dosyć zaawansowane 

uzdrowiskowe gminy, a w naszym przypadku  jest to oczywiście dopiero koncepcja czyli projekt. 

My uczestniczyliśmy w organizowanych przez samorząd województwa czyli przez Dyrektora 

Departamentu Inwestycji i Rozwoju pan Jacka Sułka konsultacjach, bo dwa razy odbyły się na 

naszym terenie konsultacje w Jędrzejowie, w których uczestniczyła pani Beata Kita mój zastępca 

gdzie złożyliśmy właśnie wniosek o wpisanie Gminy Pińczów do tego obszaru, mamy 

odpowiednie uzasadnienie. Było to złożone oficjalnie wtedy kiedy mogliśmy czyli podczas 

konsultacji i takie same odbywały się na terenie Buska Zdroju w dniu 4 września, w których 

uczestniczyłem osobiście i tam ponownie złożyłem wniosek o wpisanie naszej gminy do tego 

obszaru oczywiście argumentując, że mamy podjęte działania, że samorząd Gminy Pińczów od 

2018 roku działa w tym zakresie czyli, że uzyskaliśmy już zgodę Ministerstwa Zdrowia  aby taką 

strefę ochrony uzdrowiskowej na terenie Gminy Pińczów utworzyć. Przypomnę Państwu, że w 

ubiegłym roku czyli 2019 Gmina Pińczów uzyskała świadectwo klimatyczne czyli potwierdzenie, 

że klimat na terenie naszej gminy czyli w tej części wschodniej gdzie planujemy tą strefę A też 

spełnia wymogi i wspomaga leczenie  wielu chorób no i w tym roku realizujemy kolejny etap 

działań w kierunku uzdrowiskowej strefy czyli mamy podpisaną umowę i realizujemy tak zwany 

operat uzdrowiskowy czyli wytyczone będą strefy uzdrowiskowe: strefa A czyli to serce 

uzdrowiska, strefa B i strefa C. Oczywiście tam były różne głosy, wypowiadało się wielu 

przedsiębiorców nawet był obecny poseł pan Michał Cieślak, który też wyraził poparcie dla 

Gminy Pińczów i  również pan prezes uzdrowiska Buska Zdroju pan Wojciech Lubawski o dziwo 

też uważał, że teraz  jest za mały ten obszar i lobbował aby  ten obszar był większy włączając 

Pińczów i inne gminy.  Pan prezes uzdrowiska Buska Zdroju  sięga dalej czyli jeszcze widzi nawet 

Chroberz wraz z Pałacem Wielopolskich, tereny szkoły też by widział w tej ogólnej strefie i on 

uważa, że większa ilość gmin, większy teren daje nam większe szanse rozwoju i większej liczby 

kuracjuszy w tym rejonie widząc całość tej większej  strefy jako jeden z głównych motorów 

rozwoju całego województwa. Wiele osób wyrażało podobną opinię no niestety jedynym 

przeciwnym był Burmistrz Buska Zdroju, który powiedział, że Pińczów oczywiście tak ale to 

jeszcze jest za wcześnie, to jeszcze lata pracy jednym słowem  argumentował, że to jeszcze nie ten 

czas. Ja oczywiście mimo wszystko  potwierdziłem nasz wniosek i złożyłem to na piśmie, że 

oczekujemy zmiany w tym projekcie strategii  abyśmy mogli jako Gmina Pińczów w tej strefie 

być. To tyle wyjaśnień także jeszcze raz powtarzam uczestniczymy, działamy, lobbujemy jednak 

decyzje zapadną na Sejmiku Województwa czyli podejrzewam, że podczas następnej sesji 

Sejmiku Województwa w październiku sejmik przyjmie Strategię Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego i albo wpisze Pińczów albo nie. To już jest kwestia radnych Sejmiku 

Województwa i ich decyzji. Czy ich przekonamy zobaczymy jednak staramy się przekonywać. 

Również   spotkałem się  też z panem marszałkiem. Wiemy, że wspiera nas też  pan wojewoda w 

tym zakresie . Wczoraj nawet spotkałem się z panem wojewodą i ten temat omawialiśmy. Cały 

czas liczymy, że jednak ta strefa będzie, bo nie ma zakazu aby gmina była w jednej OSI i w 

drugiej czyli właściwie Pińczów może być naturalnie w strefie interwencji Ponidzie gdzie właśnie 

kierujemy głównie nasze kroki w rozwoju turystyki, ścieżek rowerowych. To właśnie ciuchcia, o 

której przed chwilą mówiliśmy jest tam wpisana jako jedno z głównych zadań, które chcemy 

realizować w ramach tego obszaru Ponidzie, a oczywiście jednocześnie też wniosek składamy aby 

można było na terenie Gminy Pińczów inwestować w zakresie uzdrowiskowym czyli formalnie 

przeszkód nie ma. Ja wiem, że pieniędzy unijnych jest mało i to pewnie będzie główny argument, 

że jak chcecie na jedno to trudno żebyście  mieli też na drugie ale myślę, że temat jest jeszcze nie 

rozstrzygnięty i są duże szanse, że Pińczów znajdzie się w Obszarze  Strategicznej Interwencji 

Uzdrowiskowej, 
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- wyjazd studyjny do Kazimierzy Wielkiej – myślę, że niedługo z panem Burmistrzem 

Kazimierzy Wielkiej ustalimy datę wyjazdu oczywiście na podstawie zebranych zgłoszeń, kto z 

Państwa Radnych będzie chciał w takim wyjeździe uczestniczyć i w zależności od ilości chętnych 

na pewno zorganizujemy transport żebyście Państwo mogli bezpiecznie i w rygorze sanitarnym 

taki wyjazd odbyć. Uważam, że to jest dobra inicjatywa aby też zobaczyć jak to długo trwa. Z tego 

co wiem Kazimierza Wielka już prowadzi te działania od dziesięciu lat, my przypominam od 2018 

roku, 

 

 

- ścieżka rowerowa – dzisiaj już wielokrotnie ten temat był podnoszony, a ja przypomnę 

Państwu, że budowa tych ścieżek rowerowych to jest w ramach dużego projektu   Ochrona 

Powietrza i myślę, że jedno z działań, które też jakby wpisuje się w działania prouzdrowiskowe 

czyli na terenie miasta w tym projekcie mamy wybudować cztery i pół  kilometra ścieżek 

rowerowych między innymi odcinek prawie osiemset metrów wzdłuż ulicy 3 Maja  czyli w 

Pińczowie i tam planowaliśmy w tym wniosku, który został zaakceptowany przez Zarząd 

Województwa i mamy dofinansowanie, przypomnę Państwu, wartość projektu prawie osiem 

milionów dofinansowanie ponad 6 milionów osiemset tysięcy złotych czyli warto było taki 

wniosek złożyć, bo mamy dużo środków zewnętrznych  i tam wpisany był  w naszym wniosku tak 

zwany ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ulicy 3 Maja. Ciąg czyli dwa metry ścieżki rowerowej i 

półtora metra chodnika oczywiście po południowej części tego tak zwanego toru kolejowego czyli 

terenu kolejowego. Jest to zapisane w planie miejscowym jako teren kk czyli teren kolejowy ale 

jest dopuszczona w planie miejscowym budowa ścieżek rowerowych no jak widać rzeczywistość 

jest troszkę inna, bo mieszkańcy oczekują, to co zgłosił pan radny, zamiast ścieżki rowerowej chcą 

tam drogę i myślę, że ta uwaga i pytanie nie do mnie panie radny tylko musi być wniosek  do 

zmiany planu miejscowego aby w planie miejscowym tam wpisać drogę, bo tam póki co na chwilę 

obecną jest to teren kolejowy. Właścicielem tego gruntu jest Gmina Pińczów czyli po naszych 

staraniach ten grunt został nam przekazany nieodpłatnie dla Gminy Pińczów. To nie jest kolei, 

kolej tylko zarządza  ale właścicielem jesteśmy my  czyli Gmina Pińczów i w tym momencie nie 

ma możliwości aby budować ciąg pieszo – rowerowy i równocześnie żeby on był drogą, bo 

wiemy, że po ścieżce rowerowej nie ma możliwości żeby jeździły samochody i tu jest właśnie 

problem, że mieszkańcy oczekują od nas na pewnym odcinku, to jest odcinek około dwustu 

metrów tam jest problem duży, aby ta ścieżka służyła  jako droga. Oczywiście jest to niemożliwe 

ze względów prawnych,  no nie można po ścieżce rowerowej jeździć samochodem przecież to jest 

oczywiste tym bardziej po chodniku także w tym momencie po spotkaniu, w którym uczestniczyła 

pani Beata  - mój zastępca, mieszkańcy wyrazili sprzeciw i dlatego prawdopodobnie  ten projekt 

będzie obejmował ścieżkę rowerową, tylko ścieżkę rowerową, ale wzdłuż ulicy 3 Maja czyli przy 

drodze powiatowej po stronie północnej, nie obok posesji ponieważ ta ścieżka rowerowa i tak i tak 

musi być wykonana.  My tam w projekcie nie mamy dokładnie  określone gdzie ta ścieżka ma być  

ale planujemy tam natomiast  jeżeli byśmy  się  jednak nie  dogadali  i będzie dalej opór to 

oczywiście ścieżkę możemy zrobić w innej części Pińczowa te osiemset metrów aby wypełnić te 

cztery i pół kilometra. Staramy się zmienić, projektanci już nad tym pracują i przedstawiają 

kolejne koncepcje tej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3 Maja, a tam chcę panu radnemu 

powiedzieć, że wszystkie wjazdy są oczywiście legalne ponieważ w planie miejscowym 

dopuszcza się wjazdy na posesje przez ten teren także to są legalne wjazdy wszystkie czego 

przykładem jest ostatnia budowa, jeżeli pan tam mieszka to powinien pan widzieć, że powstał 

nowy budynek naprzeciwko ZUS-u gdzie jest legalny wjazd zrobiony z kostki. Mieszkaniec, który 

tam zakupił działkę wybudował dom i ma wjazd legalny, ma zgodę ciuchci, ma zgodę gminy, ma 

zgodę zarządcy drogi jakim jest Powiatowy Zarząd Dróg także to nie jest prawdą, że wjazdy są 

nielegalne. Mamy przykład następnej ścieżki rowerowej, ten sam typ, wybudowanej wzdłuż 

obwodnicy jadąc w kierunku Pasturki widzimy tam ciąg pieszo rowerowy  jak to pięknie wygląda 

i też przy granicy działek. To jest tak samo identycznie tylko tam mamy stronę północną, a tu 

mamy stronę południową i można to zrobić czyli mamy wjazdy z drogi wojewódzkiej przez ciąg 

pieszo – rowerowy i podobnie chcieliśmy zrobić wzdłuż torów kolejowych.  
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Przypomnę  jeszcze raz tam nie ma miejsca na drogę, zresztą sam pan to zauważył ale jeżeli 

faktycznie takie będą  wnioski mieszkańców to możemy wpisać w planie miejscowym drogę ale 

poza terenem kolejowym czyli musielibyśmy wtedy wejść w działki mieszkańców, w grunty 

mieszkańców tak jak zrobiliśmy ostatnio w Koperni gdzie na odcinku końcowym,, zresztą 

Państwo to uchwalaliście, że przejmiemy grunty, mieszkańcy nam je przekazali pod drogę  wzdłuż 

toru kolejowego i też  tam był problem, bo nie mieli możliwości budowania domów, a w tej chwili 

już tam powstają trzy domy wzdłuż tego toru tam w okolicy granicy Koperni i Skowronna także 

my planujemy to w sposób oczywiście zgodny z prawem i nie ma  mowy, jeszcze raz powtarzam, 

żeby zrobić drogę zamiast ścieżki rowerowej albo jest ścieżka albo droga. Ja nie widzę problemu 

jeżeli jest taka wola mieszkańców i chcą mieć tam drogę to prosimy o wnioski i myślę, że Rada 

Miejska się przychyli i zmieni plan miejscowy i w ramach kolejnej inwestycji droga może być ale 

w tej chwili mówimy o ścieżce rowerowej, bardziej o ciągu pieszo rowerowym i to co pan radny 

mówił byłaby tam piękna ścieżka, zmieściłby się chodnik półtora metra i ścieżka, warunki 

ludziom by się poprawiły  więc naprawdę nie wiem skąd ten opór niektórych mieszkańców, bo 

większość jest za ale jest taki odcinek niecałe dwieście metrów, że jest sprzeciw ponieważ między 

innymi mieszkańcy oczekują także odwodnienia. Oni byli u mnie i ja im wytłumaczyłem tym 

mieszkańcom, że proszę Państwa nic na siłę, nic wbrew waszej woli, jeżeli nie ma takiej woli nie 

będzie tam ścieżki, bo przecież my jesteśmy po to żeby mieszkańców słuchać, a nie działać 

przeciwko mieszkańcom. Na pozostałym odcinku jest zgoda i prawdopodobnie ten ciąg pieszo 

rowerowy  będzie także panie radny jest dużo ruchu, szumu, jest wiele przekazywanych półprawd 

w ogóle jakichś zakłamań i jeszcze raz powtarzam wjazdy mogą być wszystkie legalne oczywiście 

to zależy od mieszkańców jeżeli sobie zgłoszą do zarządcy drogi czyli do Powiatu Pińczowskiego 

o to żeby taki wjazd zrobić to taką zgodę otrzymają i będą mogli wykonać takie wjazdy. 

 

Kończąc i korzystając , że jestem przy głosie zapraszam Państwa na obchody 592 rocznicy 

nadania praw miejskich dla Pińczowa. 20 września o godzinie jedenastej trzydzieści jest 

zamówiona Msza święta w intencji mieszkańców Pińczowa, a 21 września w poniedziałek o 

godzinie jedenastej na Wirydarzu Muzeum Regionalnego planujemy dalsze obchody czyli wykład 

Dyrektora Muzeum Regionalnego w Pińczowie pani dr Justyny Dziadek „Znaki wiarygodności - 

pieczęcie i tłoki pieczętne” – prelekcja i mamy również przekazanie przez jednego z 

kolekcjonerów nieodpłatnie dla Gminy Pińczów dla Muzeum Regionalnego oryginalnego tłoku  

pieczętnego z XVIII wieku. Bardzo fajnie i cieszymy się z tego, że ktoś chce przekazać dla 

naszego Muzeum Regionalnego tłok jakże ważny dla nas dla Pińczowian i stąd właśnie na 

zaproszeniu mamy wizualizację zamku ponieważ ten tłok właśnie pochodzi z tego okresu kiedy 

jeszcze w Pińczowie mieliśmy piękny zamek. Zachęcam Państwa do tego aby uczestniczyć w tej 

Mszy świętej jako radni. Można też zorganizować poczet sztandarowy spośród Państwa  Radnych 

jeżeli macie taką ochotę to bardzo prosimy. Pan sekretarz prosił żeby to zaakcentować jeżeli jest 

taka wola radnych jest okazja – lokacja miasta piękna  uroczystość. Dziękuję bardzo.” 

 

 

Ad 13 . Zamknięcie obrad 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zdzisław Woźniak    dokonał zamknięcia  sesji wypowiadając 

formułę „Zamykam sesję  Rady Miejskiej w Pińczowie” oraz podziękował wszystkim za udział. 
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