
Protokół Nr V

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 17  stycznia  2019  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.         

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

protokołu – zał. nr 1).

Ponadto w sesji uczestniczyli:

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów;

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza 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.

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 28.12.2018 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:      

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

46/19,

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

-projekt nr 47/19,

c)  wyznaczenia  przedstawicieli  do  reprezentowania  Gminy  Staszów  w  Zgromadzeniu

Ekologicznego Związku Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi z  siedzibą  w Rzędowie –

projekt nr 45/19,

d) wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej  w  drodze  ustnego  przetargu

nieograniczonego – projekt nr 40/19,

e) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 44/19,

f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania dzieci i uczniów
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objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – projekt nr 41/19,

g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie

posiłku,  świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  albo  świadczenia

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – projekt nr 42/19,

h)  utworzenia  mieszkania  chronionego  wspieranego  oraz  określenia  zasad  ponoszenia

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym – projekt nr 43/19.

5. Interpelacje radnych.

6. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 24.12.2018 r. do

14.01.2019 r. i realizacji interpelacji radnych zgłoszonych w dniu 28.12.2018 r.

7. Zamknięcie sesji.

Nie zgłoszono uwag, wniosków do proponowanego porządku obrad.

Pan Ireneusz Kwiecjasz poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad sesji, który został

jednogłośnie zatwierdzony (obecnych było 19 radnych). 

Ad. 3

Radni  nie  wnieśli  uwag  do  protokołu  z  sesji  z  dnia  05.11.2018  r.  i  przyjęli  go  jednomyślnie

(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

46/19.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr V/40/2019

(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 47/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr V/41/2019

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 4 c

Pani  Lidia  Pyza  –  p.  o.  Kierownika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji

i  Rolnictwa przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  przedstawicieli  do

reprezentowania Gminy Staszów w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami

Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie – projekt nr 45/19.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr V/42/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 d

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

nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 40/19.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr V/43/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 e

Pani Lidia Pyza  przedstawiła projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na bezprzetargowe

zbycie nieruchomości – projekt nr 44/19.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr V/44/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 f

Pani  Sylwia  Dyl  –  Kierownik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  i  Społecznych zapoznała

z  projektem uchwały  w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu  osłonowego  w zakresie

dożywania dzieci i uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

– projekt nr 41/19.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła
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Uchwałę Nr V/45/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 g

Pani Sylwia Dyl  przedstawiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego

uprawniającego  do  uzyskania  wsparcia  w  formie  posiłku,  świadczenia  pieniężnego  na  zakup

posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – projekt

nr 42/19.

Nie podjęto dyskusji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz poddał pod głosowanie projekt

uchwały.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr V/46/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 h

Pani  Sylwia  Dyl odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  mieszkania  chronionego

wspieranego oraz  określenia  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w mieszkaniu  chronionym

wspieranym – projekt nr 43/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr V/47/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5.

Radny  Tomasz Otrębski  zgłosił  interpelacje  w zakresie  zamontowania  lamy energetycznej  na

słupie nad przejście dla pieszych na ulicy Mickiewicza w Staszowie w okolicach boiska sportowego

„Orlik” i placu zabaw przy budynku mieszkalnym nr 48.

Ad. 6

W wolnych wnioskach i zapytaniach Sołtys Sołectwa Krzywołęcz Henryk Strojny zgłosił kwestię

podjęcia  działań  w celu  dokonania  przycięcia  gałęzi  drzew zwisających  nad  drogą  powiatową

w miejscowości Grzybów.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć  przedłożył  Wysokiej  Radzie  informacja

z  działalności  za  okres  od  24.12.2018  r.  do  14.01.2019  r.  i  realizacji  interpelacji  radnych

zgłoszonych w dniu 28.12.2018 r. (powyższe informacje w załączeniu do protokołu).

Radny Zbigniew Brzyszcz zgłosił kwestię doposażenia siłowni funkcjonującej w Ośrodku Sportu
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i Rekreacji w Staszowie w sprzęt do ćwiczeń (bieżnia, orbitrek, rowerek poziomy, rowerek pionowy

– stacjonarny).

Burmistrz Leszek Kopeć odniósł się do zgłoszonej interpelacji i wniosków. Udzielił wyjaśnień

w poruszonych kwestiach.

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Ad. 7

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

w sesji, po czym zamknął jej obrady. 

Na tym protokół zakończono.

      Czas trwania sesji od godz: 12:00 do godz: 13:30

              

      Protokołowała: Przewodniczący
                                                                     Rady Miejskiej w Staszowie

       A. Janicka  
          ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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