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PROTOKÓŁ Nr XVII/19 

z sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna 

odbytej w dniu 30 października 2019 roku 
 

A. Godzina rozpoczęcia obrad: 12:10  B. Godzina zakończenia obrad: 16:55 

C. Miejsce obrad: sala obrad Rady Miasta przy Urzędzie Miasta Kościerzyna 

D. Przewodniczący obrad: 1. Helena Kaszubowska – Nitz od  12:10 do 16:55 

E. Protokolant:   1. Magdalena Wierzba w godzinach od 12:10 do 16:55 

 

Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad 

 
Helena Kaszubowska-Nitz 

podpis przewodniczącego otwierającego obrady  

 

F. Przebieg obrad. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (czas: 12:10) 
Przewodniczący obrad, Helena Kaszubowska – Nitz, otworzyła obrady, powitała radnych, 

Burmistrza Kościerzyny, pracowników Urzędu, mieszkańców miasta – załącznik nr 1. 

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. Ilość podpisów radnych na liście obecności: 

17 osób. Lista obecności stanowi załącznik nr 2. 

 

2. Ustalenie porządku obrad (czas: 12:10) 
Zaproszenie na sesję Rady stanowi załącznik nr 3. 

Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił Michał Majewski – Burmistrz Miasta (załącznik nr 4). 

Nikt więcej nie zgłosił uwag do porządku obrad. 

Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę w porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia 

projektu uchwały na druku nr 150 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 150a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 12 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę w porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia 

projektu uchwały na druku nr 152 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 152a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 12 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 
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Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę w porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia 

projektu uchwały na druku nr 153 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 153a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 12 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę w porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia 

projektu uchwały na druku nr 155 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 155a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 12 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

Głosowanie wniosku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o zmianę porządku obrad w części 

dotyczącej dodania projektu uchwały na druku nr 163. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 12 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

3. Sprawozdanie z działalności i wykonania zadań wraz z planami 

działalności i planami finansowymi na rok 2020 (czas: 12:19) 
Informację, stanowiącą załącznik nr 6, przedstawił pan Jan Ditrich – dyrektor Kościerskiego 

Domu Kultury. 

Informację, stanowiącą załącznik nr 7, przedstawił pan Szymon Słomiński – dyrektor 

Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Informację, stanowiącą załącznik nr 8, przedstawiła pani Justyna Kujach – dyrektor Biblioteki 

Miejskiej. 

Informację, stanowiącą załącznik nr 9, przedstawił pan Krzysztof Jażdżewski – dyrektor 

Muzeum Ziemi Kościerskiej. 

Informację, stanowiącą załącznik nr 10, przedstawiła pani Sylwia Trzebiatowska – Glok – 

dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Informację przedstawiła pani Alicja Kirstein – dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych. 

Informację przedstawił pan Sławomir Szkobel – Sekretarz Miasta oraz pan Jarosław Laska – 

Skarbnik Miasta. 

 

PRZERWA (czas: 14:05)  
Wznowienie obrad po przerwie (czas: 14:24) 
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4. Przyjęcie protokołu z XV sesji (czas: 14:24) 
Nie zgłoszono uwag do protokołu z XV sesji. 

Przyjęcie protokołu: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 12 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”:  0 

Wynik: Protokół został przyjęty. 

 

5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie 

międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady (czas: 14:26) 
Sprawozdanie Burmistrza Kościerzyny przedstawił Michał Majewski – Burmistrz Miasta. 

Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Prezentacja multimedialna Burmistrza do sprawozdania Burmistrza z pracy Urzędu w okresie 

międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: Kazimierz Maszk, Michał Majewski. 

 

6. Podjęcie uchwał: 
a. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2020 rok (czas: 14:44) 

Projekt uchwały na druku nr 149 oraz prezentację multimedialną stanowiącą załącznik nr 13 

zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywnie. 

Komisji Komunalnej: 6 członków komisji wstrzymało się od głosu. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 10 

 ilość głosów „przeciw”: 5 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XVII/134/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 14. 

 

b. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2020 rok (czas: 14:49) 

Projekt uchwały na druku nr 150a oraz prezentację multimedialną stanowiącą załącznik nr 15 

zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Tomasz Szala, Michał Majewski. 

Podjęcie uchwały: 
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Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 15 

 ilość głosów „przeciw”: 1 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVII/135/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 16. 

 

c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta 
Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej 
uchwałami Nr LIX/457/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r., 
Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r. oraz Nr XIV/114/19 z dnia 
04 września 2019r. (czas: 14:53) 

Projekt uchwały na druku nr 151 zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowisko Komisji:  

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVII/136/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 17. 

 

d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta 
Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Kościerzyna na 2019r. (czas: 14:56) 

Projekt uchwały na druku nr 152a zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.  

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Katarzyna Knopik, Jarosław Laska, Ewa Aleksandrowicz, Michał 

Majewski. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 13 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 3 

Wynik: Uchwała Nr XVII/137/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 18. 

 

e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta 
Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna (czas: 15:10) 

Projekt uchwały na druku nr 153a zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 
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Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 12 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 3 

Wynik: Uchwała Nr XVII/138/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 19. 

 

f. Podjęcie uchwały w zmiany uchwały Nr LXI/488/18 Rady Miasta Kościerzyna 
z dnia 30 maja 2018r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na 
podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie zmienionej uchwałą 
Nr VII/37/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019r. (czas: 15:12) 

Projekt uchwały na druku nr 154 zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowiska Komisji:  

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVII/139 /19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 20. 

 

g. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych 

w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Kościerzyna (czas: 

15:15) 

Projekt uchwały na druku nr 155a zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowiska Komisji:  

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVII/140/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 21. 

 

h. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy 

Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 



Strona 6 z 10 
 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" 

(czas: 15:19) 

Projekt uchwały na druku nr 156 oraz prezentację multimedialną stanowiącą załącznik nr 22 

zaprezentowała pani Ewa Chmielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Edukacji Kultury i Sportu: pozytywne. 

Komisji Zdrowia i Środowiska: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 15 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XIV/141/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 23. 

 

i. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania 
dotacji celowej na dziecko objęte opieką na obszarze Gminy Miejskiej 
Kościerzyna dla podmiotów prowadzących żłobki (czas: 15:29) 

Projekt uchwały na druku nr 157 pani Sylwia Trzebiatowska – Glok – Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVII/142/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 24. 

 

j. Podjęcie uchwały w ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia (czas: 15:32) 

Projekt uchwały na druku nr 158 zaprezentowała pani Sylwia Trzebiatowska – Glok – Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Zdrowia i Środowiska: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 
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 ilość głosów „za”: 15 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVII/143/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 25. 

 

k. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/346/13 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest 

Burmistrz Miasta Kościerzyna (czas: 15:35) 

Projekt uchwały na druku nr 159 zaprezentował Bartosz Borkowski – Naczelnik Wydziału 

Infrastruktury i Środowiska.  

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 15 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVII/144/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 26. 

 

l. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 

ławników do sądów powszechnych (czas: 15:38) 

Projekt uchwały na druku nr 160 oraz opinię Zespołu, stanowiącą załącznik nr 27, 

zaprezentował pan Kazimierz Maszk – Przewodniczący Zespołu do spraw zaopiniowania 

kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.  

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Zdrowia i Środowiska: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVII/145/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 28. 

 

m. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020 – 

2023 (czas: 15:56) 

Projekt uchwały na druku nr 161 zaprezentowała pani Helena Kaszubowska – Nitz – 

Przewodniczący Rady Miasta. 
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Helena Kaszubowska – Nitz poprosiła o zgłaszanie członków do Komisji Skrutacyjnej do 

przeprowadzenia głosowania w wyborach na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.  

Członkami Komisji zostali: Tomasz Szala, Justyna Gawin, Karolina Chmielewska.  

 

PRZERWA (czas: 15:58) Przewodniczący obrad zarządziła przerwę na ukonstytuowanie 

Komisji. 

Wznowienie obrad po przerwie (czas: 16:03) 

 

Pan Tomasz Szala, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przypomniał zasady głosowania. 

Nastąpiło tajne głosowanie. 

 

PRZERWA (czas: 16:11) Przewodniczący obrad zarządziła przerwę w celu ustalenia 

wyników głosowania. 

Wznowienie obrad po przerwie (czas: 16:20) 

Pan Tomasz Szala, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej 

stanowiący załącznik nr 29. Karty do głosowania stanowią załącznik nr 30.  

 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 15 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVII/146/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 31. 

 

n. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej (czas: 16:25) 

Projekt uchwały na druku nr 162 zaprezentowała pani Helena Kaszubowska – Nitz – 

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Zdrowia i Środowiska: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 15 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVII/147/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 32. 

 

o. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kościerzynie (czas: 16:28) 
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Projekt uchwały na druku nr 163 zaprezentował pan Tomasz Szala – Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji.  

W dyskusji głos zabrali:  

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 15 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVII/148/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 33. 

 

7. Analiza oświadczeń majątkowych (czas: 16:36) 
Analizę oświadczeń majątkowych stanowiącą załącznik nr 34 przedstawił Michał Majewski – 

Burmistrz Miasta. 

Analizę oświadczeń majątkowych stanowiącą załącznik nr 35 przedstawiła Helena Kaszubowska 

– Nitz – Przewodniczący Rady Miasta. 

 

8. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych 

(czas:  16:43) 
Kazimierz Borzyszkowski – odczytał wniosek w sprawie zmiany trasy komunikacji miejskiej 
(załącznik nr 36) oraz interpelację w sprawie budowy mieszkań w ramach programu 
"Mieszkanie Plus" (załącznik nr 37). 
Przemysław Brzeski – poprosił o naprawę nawierzchni przy placu zabaw przy jeziorze 
Kaplicznym. 
Ewa Aleksandrowicz – zapytała, nagrobek którego z kościerzaków przewidziany jest do 
renowacji w przyszłym roku. 
Odpowiedzi udzielił Dawid Jereczek. 
Krzysztof Jażdżewski – odczytał wniosek dotyczący nieruchomości przy ul. Kartuskiej 2 
(załącznik nr 38). 
Adam Laska – zapytał, czy w tym roku coś się zadzieje na ulicach za obwodnicą, a jeżeli nie to 
kiedy. Złożył wniosek o przedzimowe wyprofilowanie w celu usunięcia wgłębień, dziur na tych 
ulicach.  
Odpowiedzi udzielił Michał Majewski. 
W dyskusji głos zabrali: Adam Laska, Michał Majewski, Maria Mach. 
 

9. Wolne wnioski i informacje (czas: 16:54)  
Głos zabrała Helena Kaszubowska – Nitz. 

 

10.   Zakończenie sesji (czas: 16:55) 
 

Dnia 30 października 2019 r. o godzinie 16:55 nastąpiło zakończenie XVII sesji Rady Miasta 

Kościerzyna.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
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Przewodniczący obrad 1 
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1.  Lista obecności przedstawicieli Urzędu Miasta i kierowników jednostek podległych tak tak 

2.  Lista obecności radnych tak tak 

3.  Zaproszenie na sesję tak tak 

4.  Wniosek burmistrza o zmianę porządku obrad tak tak 

5.  Przyjęty porządek obrad nie tak 

6.  Prezentacja multimedialna KDK nie tak 

7.  Prezentacja multimedialna KOSiR nie tak 

8.  Prezentacja multimedialna Biblioteki Miejskiej nie tak 

9.  Prezentacja multimedialna Muzeum Ziemi Kościerskiej nie tak 

10.  Prezentacja multimedialna MOPS nie tak 

11.  
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady 
tak tak 

12.  Prezentacja burmistrza zaprezentowana w punkcie 5 nie tak 

13.  prezentacja - podatki od nieruchomości na 2020 r. nie tak 

14.  Uchwała Nr XVII/134/19 tak tak 

15.  prezentacja - podatki od środków transportowych na 2020 r. nie tak 

16.  Uchwała Nr XVII/135/19 tak tak 

17.  Uchwała Nr XVII/136/19 tak tak 

18.  Uchwała Nr XVII/137/19 tak tak 

19.  Uchwała Nr XVII/138/19 tak tak 

20.  Uchwała Nr XVII/139/19 tak tak 

21.  Uchwała Nr XVII/140/19 tak tak 

22.  prezentacja multimedialna - organizacje pozarządowe nie tak 

23.  Uchwała Nr XVII/141/19 tak tak 

24.  Uchwała Nr XVII/142/19 tak tak 

25.  Uchwała Nr XVII/143/19 tak tak 

26.  Uchwała Nr XVII/144/19 tak tak 

27.  opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników tak tak 

28.  Uchwała Nr XVII/145/19 tak tak 

29.  Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników tak tak 

30.  Karty do głosowania tak tak 

31.  Uchwała Nr XVII/146/19 tak tak 

32.  Uchwała Nr XVII/147/19 tak tak 

33.  Uchwała Nr XVII/148/19 tak tak 

34.  Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych tak tak 

35.  analiza oświadczeń majątkowych tak tak 

36.  Interpelacja radnego Kazimierza Borzyszkowskiego tak tak 

37.  Interpelacja radnego Kazimierza Borzyszkowskiego tak tak 

38.  Wniosek radnego Krzysztofa Jażdżewskiego tak tak  

39.  Wyniki głosowania podczas sesji nie tak 

40.  
Zestawienie czasów nagrania video z XVII Sesji Rady Miasta  

z dnia 30 października 2019r. 
tak tak 

41.  Projekty uchwał na sesję (od 149 do 163 oraz 150a, 152a, 153a i 155a) – 19 plików nie tak 

42.  Spis materiałów i dokumentów na cyfrowych nośnikach danych tak tak 

43.  Cyfrowy nośnik danych – CD nr 1/XVII/2019 

 


