
Protokół Nr VII

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 15   marca  2019  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.         

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

protokołu – zał. nr 1).

Radni nieobecni: Pan Tomasz Otrębski.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów;

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

Pan Sławomir Mikula – Sekretarz Miasta i Gminy Staszów,

Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów,

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Staszów,

Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy jednostek podległych Gminie,

Sołtysi, Przewodniczący Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli,

Zaproszeni goście.

Ad. 1    

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

stwierdził quorum i powitał zebranych oraz poinformował o nagrywaniu sesji.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie  przedstawił proponowany porządek obrad, który

przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20.02.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

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

63/19,

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

– projekt nr 64/19,

c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia

stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności –

projekt nr 62/19,

d) przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2019 – projekt nr 65/19,
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e) uchwalenia  „Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu

Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2032” - projekt nr 66/19,

f) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 59/19,

g) wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego

nieruchomości gruntowej – projekt nr 60/19,

h) określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami

Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 61/19,

i) zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej  działania

i składu osobowego – projekt nr 58/19.

5.  Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 18.02.2019 r.

do 12.03.2019 r. i realizacji interpelacji i zapytań radnych.

- sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2018 rok. 

6.  Zamknięcie sesji.

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

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

w sprawie  zniesienia formy ochrony przyrody w postaci  pomnika przyrody – projekt  nr 67/19.

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

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

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

wniosek, który został jednogłośnie przyjęty (obecnych było 19 radnych). Następnie Rada Miejska

jednomyślnie zatwierdziła porządek obrad z uwzględnieniem przyjętego wniosku  (obecnych było

19 radnych).

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20.02.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 63/19,

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

projekt nr 64/19,

c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności – 
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projekt nr 62/19,

d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2019 – projekt nr 65/19,

e) uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2032” - projekt nr 66/19,

f) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 59/19,

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości gruntowej – projekt nr 60/19,

h) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta

i Gminy Staszów – projekt nr 61/19,

i) zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r.      

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i 

składu osobowego – projekt nr 58/19,

j) zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody – projekt nr 67/19.

5.  Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 18.02.2019 r.

do 12.03.2019 r. i realizacji interpelacji i zapytań radnych.

- sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2018 rok. 

6.  Zamknięcie sesji.

Ad. 3

Protokół nr VI z sesji z dnia 20.02.2019 r. przy 19 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się  został

przyjęty (obecnych było 20 radnych).

Ad. 4 a

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

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

63/19.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VII/58/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 b

Pani Henryka Skowron  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 64/19.
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Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VII/59/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 c

Pani  Magdalena  Sobieniak  –  Z-ca  Kierownika  Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej

i  Ochrony Środowiska zapoznała z projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty

za pojemniki o określonej pojemności – projekt nr 62/19.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz  udzielił głosu Burmistrzowi

Miasta i Gminy Staszów.

Na wstępie wystąpienia Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów poinformował,

iż proponowana zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana

jest znaczącą podwyżką cen za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład

Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, która  z kolei spowodowana jest zmianą opłat

za  korzystanie  ze  środowiska.  Dodał,  iż  podwyżki  cen  wynikają  również  ze  wzrostu  kosztów

odbioru  i  transportu  odpadów  komunalnych  z  terenu  gminy  Staszów.  Przypomniał,  iż

do  ogłoszonego  przez  Gminę  przetargu  wpłynęła  jedna  oferta  od  naszej  Spółki  PGKiM

w Staszowie, która w porównaniu do przetargu z 2018 roku wzrosła o kwotę ponad 350 000,00 zł,

co  stanowi  wzrost  o  42  %.   Następnie  przedstawił  zmieniającą  się  wysokość   opłaty

składowiskowej, która w 2017 roku wyniosła – 74,00 zł., w 2018 roku - 140,00 zł, w 2019 roku –

170,00 zł, w 2020 roku będzie wynosić 270,00 zł. Dodał, iż opłata składowiskowa jest opłatą za

odpady, których nie da się wysegregować, odseparować, które trafiają na wysypisko w Rzędowie,

więc im więcej  śmieci  będzie tam trafiać,  tym wyższe opłaty będą ponosić  mieszkańcy z tego

tytułu.  Ponadto  wyjaśnił,  iż  zgodnie  z  założeniami  ustawowymi  system  gospodarki  odpadami

komunalnymi ma być systemem samofinansującym się, czyli z pobranych opłat pokrywa się koszty

funkcjonowania  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  obejmujące  koszty  związane

z  odbiorem,  transportem,  zbieraniem,  odzyskiem,  unieszkodliwianiem  odpadów.  Wyjaśnił,  iż

zaproponowana  zmiana  stawek  opłat  pozwoli  na  zamknięcie  systemu  gospodarki  odpadami

komunalnymi w tym roku i latach następnych przy równoczesnym wzroście poziomu segregacji.

Obecnie zaproponowana wysokość podwyżki nie pokrywa w 100 % planowanych kosztów, które

mogą wystąpić w tym roku i roku przyszłym. Biorąc pod uwagę kwestię, iż segregacja odpadów

komunalnych nie jest na wysokim poziomie w naszym mieście i gminie będzie on apelował do

mieszkańców  o  „lepszą”  segregację.  W  sytuacji  nie  podwyższenia  stawek  opłaty  za

4



gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  dojdzie  do  sytuacji,  gdzie  w  miesiącach  sierpień,

wrzesień  zostanie  zaprzestane  odbieranie  odpadów  od  mieszkańców.  Zaznaczył  raz  jeszcze,  iż

środków zaplanowanych po podwyżce może nie wystarczyć, gdy sytuacja związana z segregacją

odpadów nie  ulegnie  zmianie  i  nie  poprawi  się.  Dodał,  iż  w sytuacji  braku poprawy poziomu

segregacji odpadów na koniec obecnego roku, może zabraknąć środków rzędu około 300 000,00 zł.

Zaapelował do wszystkich mieszkańców, aby zaczęli prawidłowo segregować odpady  i zaczęli to

robić w większej  ilości.   Zwrócił  się m.  in.  do radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów

osiedli,  o wsparcie tych działań poprzez propagowanie problemu  i edukację ekologiczną wśród

społeczności  lokalnej.  Przedstawił  zasady  przeprowadzenia  prawidłowej  segregacji  odpadów

komunalnych. Ponadto wyjaśnił, iż  w sytuacji prawidłowej segregacji Gmina Staszów otrzymuje

środki  finansowe  w  wysokości  60,00  zł  za  tonę  odpadów,  zaś  w  sytuacji,  gdy  odpad

wysegregowany  jest  zanieczyszczony  Gmina  uiszcza  opłatę  w  wysokości  1  zł,  a  za  tonę

niesegregowanych śmieci  płaci 320,00 zł.  Wyjaśnił,  iż obecnie segregacja wynosi około 20 %,

z czego 32 % wynosi segregacja na terenie wiejskim i z tego również względu stawki opłat na

terenach  wiejskich  są  niższe,  jak  również  z  uwagi  na  mniejszą  ilość  oddawanych  odpadów

komunalnych. Dodał, iż z terenu miasta jest więcej produkowanych odpadów, zaś segregacja jest na

poziomie 18 %. Przypomniał, iż zgodnie z wymogami Unii Europejskiej w roku 2020 segregacja

odpadów  według  założeń  ma  zostać  spełniona  na  poziomie  50  %.  Burmistrz  zwrócił  się  do

zgromadzonych  i  służb  podległych  o  wsparcie  tych  działań,  aby  w  latach  kolejnych  uniknąć

kolejnych podwyżek opłat. Ponadto poinformował, iż jeżeli niniejsza uchwała zostanie podjęta, do

mieszkańców zostaną  rozesłane  pisma  z  informacją  o  podwyżce  opłat,  jak  również  informacje

o  sposobie  prawidłowej  segregacji.  Dodał  również,  iż  od  miesiąca  maja  podległe  jednostki

rozpoczną  szczegółowe  kontrole  dotyczące  jakości  i  ilości  oddawanych  odpadów  przez

mieszkańców i firmy. Nadmienił, iż rozpocznie się również sprawdzanie oświadczeń składanych

przez mieszkańców o ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, ponieważ

posiadają  informacje  o  występujących  nieprawidłowościach  w  tym  zakresie.  Poprosił  radnych

i mieszkańców o zrozumienie problemu i wspólną pracę nad poprawą systemu segregacji odpadów

komunalnych.

Głos zabrał radny Hubert Gawłowicz, który odniósł się do § 1 pkt 3 projektu uchwały i odczytał

jego zapis: „ zwolnienie z opłaty nieruchomości, w których zamieszkuje powyżej 4 osób ustala się

stawkę na terenie wiejskim w kwocie 5 zł za osobę powyżej czterech osób”. Radny stwierdził, iż

nie znajduje takiego samego zapisu w części dotyczącej mieszkańców miasta. Poprosił Burmistrza

o odniesienie się do poruszonej kwestii i wyjaśnienie z czego wynika ta różnica. 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć  odnosząc się do zapytania radnego Huberta
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Gawłowicza  przypomniał,  iż  uchwała  o  tego  rodzaju  podziale  środków  została  podjęta  przez

Wysoką Radę ponad 2 lata temu. Wyjaśnił, iż przeprowadzana analiza wykazała, że mieszkańcy

wiosek produkują mniej odpadów, bo około 200 kg na mieszkańca, a segregacja odpadów przebiega

na poziomie około 38 %, zaś w mieście na jednego mieszkańca przypada około 400 kg odpadów

przy  segregacji  na  poziomie  18  %.  Ponadto   dodał,  iż  analizując  populację  mieszkańców  na

terenach wiejskich można przyjąć, iż liczba rodzin wielodzietnych nie stanowi znaczącej wielkości,

a  jeśli  są,  to  często  są  to  rodziny o trudnym statusie  społecznym.  Wyjaśnił  również,  iż  koszty

obsługi systemu względem mieszkańców wiosek są dużo niższe niż obsługa mieszkańców miasta.

Przypomniał,  iż  na  terenach  wiejskich  w okresie  zimowy odpady zbierane  są  raz  w miesiącu,

w okresie  letnim dwa razy w miesiącu,  zaś  na  terenie  miasta  odpady zbierane  są  na  bieżąco.

Zaznaczył również, iż przy poprawie poziomu segregacji nie zachodzą żadne przesłanki, które nie

pozwalałyby na dokonanie obniżenia wysokości opłat z tytułu odbioru odpadów. 

Głos  zabrał radny  Dominik  Rożek,  który  stwierdził,  iż  wiadomym jest,  że  opłata  śmieciowa

w głównej mierze uzależniona jest od osiągniętego poziomu segregacji odpadów, a wiadomym jest,

że w naszej gminie segregacja prowadzona jest na stosunkowo niskim poziomie. Radny zapytał

Burmistrza,  jakie  w  ostatnim  czasie  działania  prowadziła  gmina  Staszów,  aby  poprawić   ten

wskaźnik. Zaznaczył jednak, iż nie chodzi mu o działania związane z edukację ekologiczną, które

zdaniem radnego prowadzone były na szeroką skalę.

Na powyższe zapytanie Burmistrz Leszek Kopeć odpowiedział, iż oprócz edukacji ekologicznej,

która  prowadzona  była  podczas  zebrań  z  mieszkańcami  i  edukacji  szkolnej  i  przedszkolnej

przynoszącej najwyższą efektywność, przeprowadzane były kontrole prowadzonej segregacji przez

mieszkańców,  jak  również  firm  świadczących  usługi  odbioru  odpadów  z  terenu  naszej  gminy

(PGKiM Spółka z  o.  o.  w Staszowie,  EKOM).  Dodał,  iż  efektem powyższego jest  toczące się

postępowanie sądowe z firmą EKOM, która w latach wcześniejszych świadczyła usługę odbioru

odpadów  z  terenu  naszej  gminy  i  dopuściła  się  przywozu  odpadów  pochodzących  z  gmin

ościennych, a obciążających budżet naszej gminy. Dodał, iż podczas kontroli przeprowadzanych

wśród mieszkańców nakładane były upomnienia i mandaty, jak również prowadzone szkolenia dot.

prawidłowej segregacji odpadów. Zaznaczył, iż od miesiąca maja br. w dalszym ciągu kontrole będą

kontynuowane, ale w sposób bardziej restrykcyjny. Poprosił radnych, sołtysów o wsparcie działań

edukacyjnych  wśród  lokalnych  społeczności.  Dodał,  iż  kontrole  będą  prowadzone  przez

pracowników  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Staszów,  Straż  Miejską  i  pracownika  Przedsiębiorstwa

Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Spółka  z  o.  o.  w Staszowie,  o  którego  wyznaczenie

zwróci się do Prezesa Zarządu Spółki. 

O zabranie głosu poprosił  radny Hubert Gawłowicz,  który stwierdził,  iż nie wie on na jakiej
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podstawie  Burmistrz  wysunął stwierdzenie,  iż rodziny wielodzietne  zamieszkujące  miasto żyją

lepiej, niż te same rodziny wielodzietne zamieszkujące tereny wiejskie. Poprosił  więc Burmistrza

o ponowne ustosunkowanie się do poruszonej kwestii. Zazanaczył, że w sytuacji wprowadzenia tej

samej zasady, która jest na wsi to i tak mieszkańcy rodzin wielodzietnych zamieszkujących miasto

zapłacą wiecej niż ci sami na wsi. 

Odpowiadając  na  zapytanie  radnego  Burmistrz  Leszek  Kopeć ponowienie  zaznaczył,  że

mieszkańcy  miasta  muszą  znacząco  poprawić  poziom  segregacji  odpadów  w  porównaniu  do

segregacji  prowadzonej  przez  mieszkańców  wiosek.  Dodał,  iż  decyzja  o  ustaleniu  wysokości

stawek opłat należy do radnych, jednak muszą oni mieć świadomość, iż do systemu nie można

dokładać środków pochodzących z innych źródeł. 

Radny Zdzisław Brzyszcz podjął kwestię dotyczącą możliwości funkcjonowania zamkniętej wiaty

śmietnikowej  wydzielonej  dla  jednego  bloku  mieszkalnego  na  terenie  Osiedla  Wschód.  Radny

zapytała Burmistrza, w jaki sposób naliczane byłyby wówczas opłaty.

Burmistrz Leszek Kopeć wyjaśnił radnemu, iż poruszoną kwestię reguluje podjęta w tej sprawie

uchwała, czyli do każdego mieszkańca przypisana jest określona ilość odpadów i ustalone stawki

opłaty z tego tytułu.  Dodał,  iż na obecną chwilę nie jest  możliwe prowadzenie dwóch różnych

systemów  naliczania  opłat  z  tytułu  odbioru  odpadów,  czego  nie  można  wykluczyć  w  latach

przyszłych. Zaznaczył, że wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia znaczących nakładów

finansowych na jego wprowadzenie, co jest możliwe przy wysokim poziomie segregacji odpadów

przez mieszkańców. Nadmienił, iż omawiany system nie będzie funkcjonował jednostkowo i musi

on funkcjonować na obszarze całej gminy.  

Radny  Wojciech  Charyga  zwrócił  uwagę,  iż  wzrost  opłat  z  tytułu  funkcjonowania  systemu

gospodarki odpadami rośnie w całym kraju, nie tylko w naszej gminie. Zapytał Burmistrza, czy

posiada dane o wzroście opłat z tego tytułu w gminach „zbliżonych” do naszej.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o gminy wiejskie

wysokość opłat w gminach ościennych jest wyższa w porównaniu do opłat ustalonych w naszej

gminie na terenach wiejskich. Dodał, iż jeżeli chodzi o teren miasta to opłaty w porównaniu do

podobnych aglomeracji są również dużo niższe, z uwagi na uśrednienie opłat w skali całej gminy.

Ponowienie  zaznaczył,  iż  obecny  wzrost  opłat  pozwoli  jedynie  na  zamknięcie  systemu  przy

równoczesnej  poprawie  ilości  i  jakości  systemu segregacji  odpadów przez  wszystkich  naszych

mieszkańców deklarujących zbiórkę selektywną odpadów. Zaznaczył jednak, iż w sytuacji braku

poprawy poziomu segregacji będziemy zmuszeni ponownie podnieść stawki opłat mieszkańcom. 

Radny  Hubert  Gawłowicz  odniósł  się  do  słów  Burmistrza  dot.  wzrostu  oferty  przetargowej

PGKiM Spółka z o. o. w Staszowie na odbiór odpadów i zapytał, czy Prezes Zarządu Spółki może
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wyjaśnić radnym, jakie były przyczyny wzrostu oferty przetargowej o ponad 40 % w stosunku do

roku poprzedniego. 

Burmistrz  Leszek  Kopeć poprosił  Prezesa  Zarządu  PGKiM  Spółka  z  o.  o.  w  Staszowie

o ustosunkowanie się do zapytania radnego Huberta Gawłowicza. 

Pan  Stanisław  Batóg  –  Prezes  Zarządu  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej

i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka z o. o.  na wstępie wypowiedzi stwierdził, iż jego zdaniem

obecnie zaproponowana wysokość podwyżki nie pokryje kosztów utylizacji odpadów. Następnie

przytoczył  dane  dotyczące  znaczącego  wzrostu  utylizacji  odpadów  biodegradowanych  na

przestrzeni ostatnich lat: 37,6 tony w 2016 roku, 179,28 tony w 2017 roku i 413,34 tony w 2018

roku. Stwierdził,  iż przytoczone dane obrazują, iż w latach wcześniejszych ten rodzaj odpadów

praktycznie nie funkcjonował w systemie. Raz jeszcze zaznaczył, iż zaproponowany wzrost stawek

nie pokrywa kosztów związanych ze zbiórką odpadów na terenie gminy Staszów. Wyjaśnił, iż koszt

1 tony po stronie przedsiębiorstwa to kwota około 170 zł, natomiast na terenach gmin ościennych,

gdzie również spółka świadczy usługi odbioru odpadów koszty odbioru 1 tony są dużo wyższe

(Rytwiany – 240 zł, Oleśnica -238 zł, Stopnica 310 zł). Odnosząc się do zapytania radnego Huberta

Gawłowicza  wyjaśnił,  że  wzrost  oferty  przetargowej  wynika  w  dużej  mierze  z  wymogów

ustawowych  dot.  m.in.  wzrostu  płacy  minimalnej,  wzrostu  ceny paliw,  wzrostu  kosztów usług

i napraw. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz zapytał  przedmówcę

o  przyczyny  wzrostu  ilości  odpadów  biodegradowanych  na  przestrzeni  ostatnich  lat.  Poprosił

Prezesa o odniesienie się do poruszonej kwestii.

Prezes Zarządu PGKiM w Staszowie Spółka z o. o. Stanisław Batóg odpowiedział, iż wynika to

z faktu deklarowania przez mieszkańców posiadania kompostowników i braku oddawania odpadów

biodegradowanych, które jednak faktycznie są wystawiane do odbioru. Dodał, iż podobna sytuacja

ma miejsce w zakresie ilości odbioru odpadów komunalnych.

Radny  Hubert  Gawłowicz  zapytał  Prezesa  Spółki  PGKiM,  czy  przedsiębiorstwo  nie  ma

możliwości  skontrolowania  danej  posesji  pod  względem  zgodności  wystawianych  odpadów

z przedłożoną deklaracją. 

Pan  Stanisław  Batóg  odpowiadając  na  zapytanie  radnego  stwierdził,  iż  powyższej  kwestii

pomysłowość mieszkańców jest zaskakująca. Zaznaczył, iż wiele domostw ma braki w numeracji

posesji, w związku z czym są problemy z ustaleniem właścicieli wystawionych odpadów. 

Głos w dyskusji zabrał  Burmistrz Leszek Kopeć, który ponownie poinformował, iż w miesiącu

maju br. rozpocznie się szczegółowa weryfikacja i kontrole dot. zgodności wystawianych odpadów

z  zadeklarowanym  ich  rodzajem.  Dodał  również,  iż  rozpoczęli  działania  związane  z  ponowną
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analizą  przez  mieszkańców  i  firmy  deklaracji  pod  względem  rodzaju,  ilości  i  liczby  osób

zamieszkujących dane domostwo. 

Radni nie podjęli dalszej dyskusji.

Przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz stwierdził, iż mając powyższe na uwadze, każdy z nas, jako mieszkaniec tej

gminy musi uświadomić sobie i zrozumieć potrzebę segregacji odpadów. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 14 głosach za, 4 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się (głosowało 19 

radnych, obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VII/60/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 d

Pani Magdalena Sobieniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów

na rok 2019 – projekt nr 65/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VII/61/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 e

Pani Magdalena Sobieniak  zapoznała  z  projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 –

2032” - projekt nr 66/19. 

      Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VII/62/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 f

Pani Lidia Pyza – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

zapoznała  z  projektem  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  bezprzetargowe  zbycie  

nieruchomości gruntowej – projekt nr 59/19.

Nie podjęto dyskusji.
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Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VII/63/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 g

Pani Lidia Pyza zapoznała z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze

przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej – projekt nr 60/19.

      Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VII/64/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 h

Pan Sławomir Mikula – Sekretarz Miasta i  Gminy Staszów  zapoznał  z projektem uchwały

w sprawie określenia  zasad i  trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych z mieszkańcami  

Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 61/19.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Tomasz  Klimek zawnioskował  o  zmianę  zapisu  §  7  

powyższego projektu uchwały z brzmienia:  „Konsultacje w trybie badania opinii  mieszkańców

z  wykorzystaniem  formularza  ankietowego  mogą  być  prowadzone  poprzez:”  na  zapis  

„Konsultacje w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego  

mogą być prowadzone w szczególności poprzez:”. Wyjaśnił, iż wprowadzenie wnioskowanego  

zapisu spowoduje, iż katalog przedstawionych form przeprowadzania konsultacji będzie otwarty . 

Nadmienił,  iż  przedstawiony wniosek został  zaaprobowany przez  obradujące  w tym zakresie  

Komisje Rady Miejskiej tj. Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej,  

Ochrony Środowiska i Rolnictwa (wniosek w załączeniu do protokołu).

Radny Jacek Piwowarski mając powyższy wniosek na uwadze zawnioskował o zmianę zapisu

§ 5. 1. o treści: "Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta i gminy przeprowadza się w jednej

z następujących form:" i  wprowadzenie zapisu "Konsultacje  społeczne  z  mieszkańcami miasta

 i gminy przeprowadza się w szczególności w jednej z następujących form:"

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz  ogłosił  kilkuminutową  

przerwę w obradach.

Po  przerwie  Przewodniczący  Rady wznowił  obrady.  Udzielił  głosu  radnemu  Jackowi  

Piwowarskiemu, który z uwagi na brak opinii radcy prawnego, co do możliwości wprowadzenia 

zaproponowanego zapisu, wycofał zgłoszony wniosek. Dodał, iż w kolejnych miesiącach Wysoka 
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Rada będzie mogła procedować nad zapisami tej uchwały, aby mogła zostać wykorzystana na  

szeroką skalę na potrzeby samorządu i jej mieszkańców.

W  związku  z  powyższym  Pan  Ireneusz  Kwiecjasz poddał  pod  głosowanie  wniosek  

Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  Tomasza  Klimka  o  treści,  jak  powyżej,  który  przy

17 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się został przyjęty (głosowało 18 radnych).

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem 

przyjętego wniosku.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VII/64/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 i

Pan Sławomir Mikula – Sekretarz Miasta i  Gminy Staszów zapoznał  z projektem uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej  działania i  składu  

osobowego – projekt nr 58/19.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VII/65/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 j

Pani  Magdalena  Sobieniak  –  Z-ca  Kierownika  Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej

i  Ochrony  Środowiska przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zniesienia  formy  ochrony  

przyrody w postaci pomnika przyrody – projekt nr 67/19.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VII/65/2019

(w załączeniu do protokołu).

 Ad. 5

W wolnych  wnioskach i  zapytaniach  radny  Bonifacy Wojciechowski  wniósł  zastrzeżenia   do

systemu głosowania radnych i występujących błędów w jego działaniu, co zdaniem radnego miało

miejsce podczas dzisiejszego głosowania uchwały dot. podwyżki opłat za odbiór odpadów. Poprosił

Burmistrza o dokonanie sprawdzenia zgłoszonego tematu. Ponadto odczytał zgromadzonym treść
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zgłoszony interpelacji w sprawie:

-  zamontowania  progu  zwalniającego  na  ul.  Kolejowej  w Staszowie,  przy zjeździe  z  drogi  do

garaży;

-  dokonania  podcięcia,  wyprofilowania  koron  lub  ewentualnego  usunięcia  drzew  przy  ulicy

Kilińskiego 12, 14 i 16;

- naprawienia niedziałającego oświetlenia wokół budynku przedszkola nr 8 w Staszowie;

- pochylonego znaku drogowego zlokalizowanego na ulicy Skłodowskiej w Staszowie;

-  zamontowania  znaku  pionowego  informującego  o  miejscu  parkingowym  dla  osoby  

niepełnosprawnej na ul. Kilińskiego 18 w Staszowie (pełna treść zgłoszonych interpelacji została 

zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Staszów – Kadencja Rady Miejskiej 2018

– 2023 – Interpelacje Radnych wraz z odpowiedziami).

Radny Zdzisław Brzyszcz  zapytał Burmistrza,  czy gmina Staszów skorzysta z planów Prezesa

Jarosława Kaczyńskiego dotyczących przywrócenia komunikacji na zlikwidowanych liniach PKS.

Ponadto zgłosił problem pojawiającego się brzydkiego zapachu, jaki jest odczuwalny na terenie

osiedla  Wschód  i  licznych  skarg  mieszkańców  w  tym  zakresie.  Poprosił  o  informację,  czy

nieprzyjemny fetor wydobywa się z kanalizacji, czy też z oczyszczalni ścieków.

Radny  Stanisław  Altenberg poinformował  o  złożonej  interpelacji  w  sprawie  podwyższenia

prędkości  dopuszczalnej  na  terenie  zabudowanym  dla  pojazdów  poruszających  się  po  drodze

wojewódzkiej nr „W-764” Kielce – Suków – Raków - Staszów – Połaniec, do prędkości 60 km/h

lub 70 km/h, co pozwoli rowerzystom na korzystanie z chodnika wybudowanego przy tej drodze

zgodnie  z  przepisami  (pełna  treść  zgłoszonej  interpelacji  została  zamieszczona  w  Biuletynie

Informacji  Publicznej  UMiG Staszów –  Kadencja  Rady Miejskiej  2018  –  2023  –  Interpelacje

Radnych wraz z odpowiedziami).

Radny Dominik Rożek poinformował, iż w imieniu pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji

Samochodowej w Staszowie kieruje zapytanie do Burmistrza, kiedy zostaną uregulowane zaległości

z  tytułu  wynagrodzenia pracowników w związku ze sprzedażą  stacji  paliw,  jaka miała  miejsce

w ostatnim czasie i uzyskanymi przychodami z tego tytułu. 

Radny  Hubert  Gawłowicz  poinformował  o  złożonej  interpelacji  w  sprawie  uzupełnienia

w Biuletynie Informacji Publicznej brakujących materiałów z posiedzeń Rady Miejskiej, a także

skrupulatnego sporządzania protokołów z sesji Rady Miejskiej (pełna treść zgłoszonej interpelacji

została  zamieszczona  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  UMiG  Staszów  –  Kadencja  Rady

Miejskiej 2018 – 2023 – Interpelacje Radnych wraz z odpowiedziami). Ponadto radny poruszył

sprawę przetargu na lokal przy ul. Rynek 1, czyli lokalu po dawnej restauracji „Pod Zegarem”.

Przypomniał,  iż  jeden  przetarg  został  unieważniony,  zaś  obecnie  nie  ma  żadnej  informacji
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o  zamierzeniach  względem  przedmiotowego  obiektu.  Skierował  zapytanie  do  Burmistrza,  czy

poniósł  ktoś  konsekwencje  z  powyższego  tytułu,  która  zdaniem  radnego  naraziła  Urząd  „na

śmieszność”.  Zapytał również o plany względem tego lokalu.  Ponadto zwrócił  uwagę na baner

wyborczy kandydata  do Parlamentu Europejskiego umieszczony na terenie ogrodzenia Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie. Wniósł o pilną interwencję i usunięcia plakatu z obiektu

użyteczności publicznej, w którym znajduje się również lokal wyborczy. 

Burmistrz Leszek Kopeć wyjaśnił radnemu, iż w dniu dzisiejszym baner wyborczy został usunięty

z terenu ogrodzenia szkoły.

Radny Hubert Gawłowicz podziękował Burmistrzowi za odpowiedź na interpelację w sprawie

zapytań  dot.  funkcjonowania  PKS-u.  Dodał,  iż  pozytywnie  przyjął  informację  o  zamiarze

stworzenia przez Spółkę linii miejskiej, która zdaniem radnego w znaczący sposób ułatwi osobom

starszym dostęp m.in. do usług medycznych. 

Radny Rafał Grabka w imieniu Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 „Stare Miasta” poprosił

o informację, czy planowany jest remont chodnika usytuowanego przy blokach mieszkalnych 12-14

na ul. Wschodniej w Staszowie. Ponadto zapytał, na jakim etapie znajduje się realizacji podjętej

uchwały dot. wykupu prawa użytkowania wieczystego od Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie.

Radny  Hubert  Gawłowicz  zapytał  obecnego  na  sesji  Dyrektora  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji

w Staszowie Rafała  Glegołę,  ile  osób i  w jakim wymiarze godzin pracuje na obiekcie  „Orlik”

w Staszowie z uwagi na zastrzeżenia w funkcjonowaniu obiektu.

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

poruszonych na dzisiejszej sesji w zakresie:

-  zamontowania  progu  zwalniającego  na  ulicy  Kolejowej,  przy  zjeździe  z  drogi  do  garaży  -

poinformował,  iż  Gmina  Staszów  zgłosiła  we  wniosku  o  dofinansowanie  złożonym  do

Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach,  budowę  w  tym  miejscu  podniesionego

przejścia  dla  pieszych.  Obecnie  oczekują  na  rozpatrzenie  przedmiotowego  wniosku,  po  czym

zostanie podjęta decyzja o ewentualnej realizacji zadania;

-  dokonania  podcięć,  wyprofilowania  koron  lub  ewentualnego  usunięcia  drzew  przy  ulicy

Kilińskiego  12,  14  i  16  -  wyjaśnił,  iż  prace  te  będą  wykonywane  zgodnie  z  przyjętym

harmonogramem zadań na terenie zarówno miasta, jak i i gminy Staszów;

-  naprawienia  niedziałającego  oświetlenia  wokół  budynku  przedszkola  nr  8  w  Staszowie  -

poinformował, iż Gmina Staszów prowadzi bieżące kontrole oświetlenia ulicznego miasta i gminy.

Dodał, iż zgłoszona sprawa zostanie sprawdzona i podjęte zostaną działania w tym zakresie.

-  transportu  publicznego  -  odpowiedział,  iż  jeżeli  będzie  to  tylko  możliwość  zostaną  podjęte

działania zarówno ze strony gminy, jak i przedsiębiorstwa o uzyskanie wsparcia rządowego;
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-  wypłaty  zaległych  wynagrodzeń  pracownikom Spółki  PKS  -  wyjaśnił,  iż  przy  udziale  Prezesa

Zarządu  Spółki  zostały  przeprowadzone  rozmowy  z  pracownikami  Spółki  w  tym  temacie.

Zaznaczył,  iż  pracownicy posiadają  wiedzę  w poruszonej  przez  radnego kwestii.  Nadmienił,  iż

obecnie Spółka  podjęła  działania związane z wprowadzaniem transportu miejskiego na terenie

Staszowa, a także w okresie letni nad jezioro Golejów, jak również w planach nad jezioro Chańcza;

- pojawiającego się nieprzyjemnego zapachu na terenie Osiedla Wschód – poinformował, iż zostaną

podjęte działania sprawdzające przyczyny powstania fetoru;

-   podwyższenia prędkości dopuszczalnej na terenie zabudowanym dla pojazdów poruszających się

po drodze wojewódzkiej nr „W-764” Kielce – Suków – Raków - Staszów – Połaniec, do prędkości

60 km/h lub 70 km/h, co pozwoli rowerzystom na korzystanie z chodnika wybudowanego przy tej

drodze zgodnie z przepisami – poinformował, iż zgodnie z kompetencją zostanie skierowane w tej

sprawie pismo do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z prośbą o zajęcie

stanowiska;

- informacji dot. lokalu przy ul. Rynek 1 – poinformował, iż postępowanie przetargowe zostanie

powtórzone.

O zabranie głosu poprosił  radny Piotr Kasperkiewicz,  który zwrócił  się  do radnych z prośbą

o kierowanie zapytań obecnie zgłaszanych na posiedzeniach Komisji Rady, nie zaś sesji.

 Zarówno  radny  Zbigniew  Wojciechowski,  jak  i radny  Mariusz  Łazarz poprali  stanowiska

radnego Piotra Kasperkiewicza, co do formy przebiegu sesji i zachowania się części radnych.

Radny Zdzisław Brzyszcz nie zgodził się z powyższą opinią radnych dot. formy przebiegu sesji.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć przedłożył  Wysokiej  Radzie  informację

z działalności za okres od 18.02.2019 r. do 12.03.2019 r. i realizacji interpelacji i zapytań radnych

(powyższe informacje w załączeniu do protokołu).

Następnie Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie poprosił  Przewodniczących

poszczególnych Komisji  Rady Miejskiej  w Staszowie o przedstawienie sprawozdań działalności

Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2018 rok.

Pan Wojciech Charyga – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie

przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  Komisji  za  2018  rok  (sprawozdanie  w  załączeniu  do

protokołu).

Pan Mariusz Łazarz – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej

w  Staszowie odczytał  sprawozdanie  z  działalności  Komisji  za  2018  rok  (sprawozdanie

w załączeniu do protokołu).

Pan  Mirosław  Bernyś  –  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony

Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie przedstawił sprawozdanie z działalności
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Komisji za 2018 rok (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

Pani Anna Majczak  – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady

Miejskiej  w  Staszowie przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  Komisji  za  2018  rok

(sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

Pani Ewa Marek  – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej

w  Staszowie  zapoznała  ze  sprawozdaniem z  działalności  Komisji  za  2018  rok  (sprawozdanie

w załączeniu do protokołu).

Pan  Piotr  Kasperkiewicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego

i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie odczytał sprawozdanie z działalności Komisji

za 2018 rok (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

Pan  Jacek  Piwowarski  –  Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  odczytał

sprawozdanie z działalności Komisji za 2018 rok (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

Pani Anna Karasińska  – Z-ca Przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku

Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie zapoznała ze sprawozdaniem z działalności Komisji za

2018 rok (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Ad. 6

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

w sesji, po czym zamknął jej obrady. 

Na tym protokół zakończono.

      Czas trwania sesji od godz: 12:00 do godz: 15:40

              Przewodniczący

      Protokołowała: Rady Miejskiej w Staszowie
                                                                  

       A. Janicka          ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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