
Protokół Nr VI

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 20  lutego  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).

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,

Pan Sławomir Mikula – Sekretarz 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, przedstawiciele mediów.

Ad.1

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

stwierdził quorum, powitał zebranych oraz poinformował o nagrywaniu sesji. Następnie 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 17.01.2019 r.

4.  Podjęcie uchwał w sprawie:      

a)  wprowadzenia zmian w budżecie  Miasta  i  Gminy Staszów na 2019 rok – projekt  nr
56/19,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 –
projekt nr 57/19,

c) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso  – projekt nr 51/19,

d) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr
52/19,

e)  wyboru  przedstawiciela  do  składu  Rady  Społecznej  przy  Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt nr 49/19,

f)  ustanowienia  wieloletniego  programu  osłonowego  w  zakresie  dożywiania  dzieci  
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i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr
53/19,

g)  ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Staszów  – projekt nr 55/19,

h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 50/19,

i)  wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 48/19,

j)  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2019 rok –
projekt nr 54/19.   

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

    - informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 15.01.2019 r. do  

15.02.2019 r. i realizacji interpelacji radnych zgłoszonych w dniu 17.01.2019 r.

 6.   Zamknięcie sesji.

Uwag, wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

W związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Ireneusz  Kwiecjasz poddał  pod

głosowanie porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty (obecnych było 21 radnych).       

Ad. 3

Radni  nie  mieli  uwag do Protokołu Nr V  z sesji  z  dnia 17 stycznia 2019 roku  i  przyjęli  go

jednomyślnie (obecnych było 21 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 56/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 21 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr VI/48/2019

( w załączeniu do protokołu).

     Ad. 4 b 

Pani Henryka Skowron zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 - 2029  – projekt nr 57/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 21 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr VI/49/2019

(w załączeniu do protokołu).
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  Ad. 4 c

Pani Anna Kwasek – Z-ca Kierownika Wydziału Finansowego zapoznała z projektem uchwały 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od

osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za

inkaso  – projekt nr 51/19.

Radny Wojciech Charyga odniósł się do § 25 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że

radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu

prawnego. W związku z czym radni będącymi sołtysami i osobami wyznaczonymi na inkasentów

w tej sytuacji  są wyłączeni z głosowania projektów uchwał w sprawie  zarządzenia poboru podatku

od  nieruchomości,  podatku  rolnego,  podatku  leśnego  od  osób  fizycznych  w  drodze  inkasa,

wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz projektu uchwały  

w sprawie  zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 52/19.

Następnie  wysunął  zapytanie,  czy  w  związku  z  tym,  prawidłowo  zostało  przeprowadzone

głosowanie  porządku  obrad  sesji,  w  którym  to  wymieniane  są  projekty  uchwał,  nad  którymi

niektórzy radni są wyłączeni z głosowania. 

Przewodniczący Rady  poinformował,  iż według niego głosowanie było nad całym porządkiem

obrad  sesji  i  nie  dotyczyło  bezpośrednio  tych  projektów uchwał.  Jednak  zwrócił  się  do  radcy

prawnego  Bolesława  Kozłowskiego  o  opinię  prawną  w  zakresie  procedowania  nad  projektami

uchwał dot.  zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od

osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za

inkaso  -  projekt  nr  51/19  oraz  projektu  uchwały  w  sprawie   zarządzenia  poboru  opłaty  za

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  drodze  inkasa   oraz  wyznaczenia  inkasentów  

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 52/19.

Radca prawny Bolesław Kozłowski zajął stanowisko, iż  uchwała w tym przedmiocie podjęta  

z  udziałem w głosowaniu  radnych  pełniących  funkcję  sołtysa  wyznaczonego  na  inkasenta  jest

nieważna. Natomiast przy głosowaniu porządku obrad nie ma żadnych przeszkód, aby porządek

obrad sesji głosowali wszyscy radni. 

Nie podjęto dalszej dyskusji. 

W związku z  powyższym  Przewodniczący Rady Miejskiej  w Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz

poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Radni  nie  biorący  udział  w  głosowaniu:  Anna  Majczak,  Jacek  Piwowarski,  Tomasz  Klimek,

Wojciech Charyga, Jacek Maruszewski.

Rada Miejska jednomyślnie (głosowało16 radnych) podjęła
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Uchwałę Nr VI/50/2019

(w załączeniu do protokołu).

 Ad. 4 d

Pani  Anna Kwasek  zapoznała  z  projektem uchwały  w sprawie  zarządzenia  poboru  opłaty  za

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  drodze  inkasa   oraz  wyznaczenia  inkasentów  

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 52/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Radni  nie  biorący  udział  w  głosowaniu:  Anna  Majczak,  Jacek  Piwowarski,  Tomasz  Klimek,

Wojciech Charyga, Jacek Maruszewski.

Rada Miejska jednomyślnie (głosowało 16 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VI/51/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 e

Pani  Sylwia  Dyl   -  Kierownik Wydziały  Spraw Obywatelskich  i  Społecznych  przedstawiła

projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym

Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt nr 49/19.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VI/52/2019

(w załączeniu do protokołu). 

Ad. 4 f

Pani Sylwia Dyl zapoznała z projektem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

osłonowego  w zakresie  dożywiania  dzieci  i  uczniów  objętych  programem "Posiłek  w  szkole  

i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 53/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 21 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr VI/53/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 g

Pan  Jarosław  Glibowski  –  Kierownik  Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska zapoznał z projektem uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie
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Gminy Staszów  – projekt nr 55/19.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VI/54/2019

(w załączeniu do protokołu).   

 Ad. 4 h

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

przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej –

projekt nr 50/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr VI/55/2019

(w załączeniu do protokołu).

   Ad. 4 i

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

zbycie nieruchomości – projekt nr 48/19.

Nie podjęto dyskusji.

Przedmiotowy projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr VI/56/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 j

Pan  Sławomir Mikula  –  Sekretarz  Miasta  i  Gminy  Staszów  przedstawił  projekt  uchwały  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2019 rok –

projekt nr 54/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr VI/57/2019

(w załączeniu do protokołu).    

 Ad. 5

Interpelacje na piśmie złożyli: radny Tomasz Otrębski, radny Hubert Gawłowicz.
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W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrał radny Jacek Maruszewski, który odniósł się do

informacji  uzyskanych  od  Burmistrza  podczas  posiedzenia  Komisji  Przestrzegania  Prawa  

i  Porządku  Publicznego,  na  którym  to  radny  Tomasz  Otrębski  poruszył  kwestię,  aby  karetki

pogotowia przenieść do budynku po byłej Policji usytuowanego przy ul. 11 Listopada w Staszowie.

Wówczas  Burmistrz  przekonywał,  iż  poprzedni  Zarząd Powiatu wprowadził  zakaz użytkowania

przedmiotowego budynku. Radny nie zgodził się z wypowiedzią Burmistrza i stwierdził, iż nie jest

tak do końca prawdą,  gdyż informacja o tym, że budynek  kwalifikuje się  do remontu została

wydana 2014 r. kiedy obecny burmistrz jeszcze pełnił funkcję radnego Rady Powiatu. W związku, 

z czym nie rozumie dlaczego radni zostali wprowadzeni w błąd. 

Radny Dominik Rożek poprosił o podjęcie działań w kwestii zapewnienia odpowiedniej liczby

lekarzy  w  stosunku  do  liczby  oczekujących  pacjentów  w  Przychodni  przy  ul.  Wschodniej  

w Staszowie. 

Radny Hubert Gawłowicz zwrócił się do obecnego na sali nowego Prezesa  PKS w Staszowie  

o przedstawienie aktualnej sytuacji oraz zamierzeń i jego planów wobec Spółki. Ponadto poprosił 

o  informację  o  ostatnich  kursach  jakie  zostały  zlikwidowane.  Nadmienił,  iż  brak  jest

zaktualizowanych rozkładów jazdy w internecie oraz na przystankach autobusowych. 

Radny Zdzisław Brzyszcz  poprosił o udzielenie informacji, kto jest właścicielem i czy są jakieś

plany co do użytkowania budynku po byłym kinie ,,Syrena” w Staszowie. Zapytał również o plany

w zakresie zagospodarowania placu po byłym boisku sportowym usytuowanym za budynkiem po

byłym kinie.

Radny Tomasz Otrębski odniósł się do wypowiedzi radnego Jacka Maruszewskiego dot. budynku

po byłej Policji. Poprosił o poważne potraktowanie tematu w kwestii zlokalizowania tam miejsca

dla parkowania karetek ratunkowych.

Burmistrz Leszek Kopeć odniósł się do zgłoszonych interpelacji.   Poinformował, iż szczegółowe

wyjaśnienia  na  zgłoszone  kwestie  zostaną  udzielone  radnym  w  formie  pisemnej.  W  kwestii

wypowiedzi  radnego  Jacka  Maruszewskiego  dotyczącą  użytkowania  budynku  po  byłej  Policji

przypomniał radnemu, iż powiedział, iż dotyczy to poprzedniej kadencji ale nie wymienił której. W

zakresie  zapytania  radnego  Dominika  Rożka  dotyczącego  braku  lekarzy  w  Przychodni  na  ul.

Wschodniej w Staszowie, poinformował, iż jest to problem nie tylko w Staszowie, ale w całym

kraju. Nadmienił, iż mimo ogłoszeń, chętnych do podjęcia pracy w zawodzie brak. Przyczyną złej

sytuacji kadrowej w polskiej służbie zdrowia są również wyjazdy młodych lekarzy za granicę. Na

zakończenie przypomniał jeszcze o innych Ośrodkach Zdrowia - w Kurozwękach, Wiązownicy –

Kolonii i Wiśniowej, gdzie również jest problem jeśli chodzi o obsadę kadry lekarskiej. W kwestii

udzielenia odpowiedzi na skierowane przez radnego Gawłowicza pytania dotyczące spółki PKS
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poprosił go o wcześniejsze składanie zapytania z uwagi na obszerne materiały do przygotowania.

W związku z powyższym radny Hubert Gawłowicz poprosił Burmistrza o przedstawienie celów

jakie przedstawił nowemu Prezesowi Zarządu PKS w Staszowie. 

Do  powyższego  odniósł  się  Burmistrz  Leszek  Kopeć  i  odpowiedział  radnemu,  iż  myśląc  

o przyszłości Spółki podejmie m.in. kroki związane z wymianą starego taboru na nowszy i mniej

kosztowny w eksploatacji, rozszerzenie działalności w dziedzinie napraw mechanicznych pojazdów

oraz  obsługi  samochodów,  zmiana  siedziby  Spółki  celem  zmniejszenia  kosztów.  Ponadto

poinformował, iż nie było chętnych kandydatów, aby objąć stanowisko Prezesa, w związku z czym

podziękował  nowemu  Prezesowi  Spółki,  za  to,  że  odważył  się  podjąć  ryzykowną  decyzję  by

ratować Spółkę. Zaznaczył, iż liczy na pomoc radnych Rady Miejskiej w Staszowie.  W zakresie

zapytania dotyczącego budynku  po byłym kinie ,,Syrena” w Staszowie, przypomniał, iż jest ona

własnością  prywatną,  w jego  miejsce  właściciel  chce  wybudować  pawilon  handlowo-usługowy

wraz z ogólnodostępnym parkingiem. Natomiast jeżeli chodzi o tereny po byłym boisku sportowym

za budynkiem Kina, poinformował, iż po rozmowach z właścicielem nieruchomości, część terenu

po  byłym  boisku  przeniesione  zostanie  na  parking  gdzie  zostanie  wykonane  ok.  200  miejsc

parkingowych. Na zakończenie Burmistrz Leszek Kopeć przedłożył Wysokiej Radzie informację  

z  działalności  Burmistrza Miasta  i  Gminy Staszów za okres  od 15.01.2019 r.  do 15.02.2019 r.

(informacja w załączeniu do protokołu). Następnie przedstawił informację z realizacji interpelacji

zgłoszonych w dniu 17.01.2019 r. (informacja w załączeniu do protokołu).

Następnie  o  zabranie  głosu  poprosił radny  Bonifacy  Wojciechowski,  który  skierował  do

Burmistrza następujące zapytania:

-  na jakim stanowisku pozostała Pani Elżbieta Florys dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki PKS 

w Staszowie oraz poprosił o przedstawienie sylwetki nowego Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa

Komunikacji  Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o.  zapytał  również,  czy środki  finansowe

pochodzące ze sprzedaży stacji paliw wystarczą na pokrycie zadłużenia Spółki.

Do  powyższego  odniósł  się  Burmistrz  Leszek  Kopeć,  poinformował,  iż  przy  trudnościach

finansowych Spółki  i mając na uwadze jak najlepsze prowadzenie Spółki nie było innej możliwości

jak ogłoszenie przetargu o sprzedaży stacji paliw, która częściowo pomoże w spłacie zadłużenia

Spółki.  Następnie odniósł się do kwestii  oceny poprzedniego Zarządu Spółki,  poinformował,  że

mimo podejmowanych przez Panią Prezes działań mających na celu wyprowadzenie Spółki z jej

trudnej sytuacji na rynku transportowym nie udało się osiągnąć oczekiwań Gminy Staszów w tym

zakresie.  Podczas  ostatnich  posiedzeń  Rady  Nadzorczej  informowano  o  ciągłych  trwających

trudnościach finansowych Spółki  i  zdaniem Gminy Staszów sytuacja  taka,  nie  może trwać bez

końca  i  niezbędne  było  przeanalizowanie  kwestii  odwołania  członka  zarządu.  Nadmienił,  iż
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wielokrotnie zgłaszał ówczesnemu Zarządowi uwagi dotyczące niepokojącej sytuacji Spółki. Był

otwarty na propozycję Zarządu dotyczące wprowadzanych zmian i dawał czas na poprawę trudnej

sytuacji Spółki. Nadmienił raz jeszcze, iż trudno było znaleźć kandydata na to stanowisko, który

podejmie się ratowania Spółki, a jednak udało się znaleźć  energicznego człowieka z głową pełną

pomysłów i ma nadzieję, że spółka zacznie wychodzić na prostą. Ponadto zwrócił się do Wysokiej

Rady, aby pomogła nowemu Prezesowi w ratowaniu wizerunku Spółki, aby ten zakład nadal istniał,

ponieważ jest   bardzo istotny i potrzebny na terenie naszej gminy. Następnie poprosił   nowego

Prezesa Zarządu Spółki  o przedstawienie swojej osoby.

Na wstępie wypowiedzi Pan Paweł Basiński – Prezesa Zarządu PKS Sp. z o.o. poinformował, iż

sytuacja Spółki jest bardzo trudna. Nadmienił, iż priorytetem zaraz po sprzedaży stacji paliw będzie

wypłata  zaległych  wynagrodzeń  pracownikom.  Następnie  poinformował,  iż  Spółka  podejmie

działania w kwestii m.in. rozszerzenia działalności w dziedzinie napraw mechanicznych pojazdów

oraz  obsługi  samochodów, co powinno spowodować wzrost  dochodów w dziale  taboru  i  stacji

obsługi, utrzymanie oraz pozyskanie nowych klientów w zakresie wynajmu autokarów w celach

turystycznych, pozyskanie nowych klientów do stacji diagnostycznej celem zwiększenia dochodów.

Ponadto poinformował,  iż rozkłady jazdy na przystankach autobusowych są weryfikowane i  na

bieżąco będą uzupełniane, dodatkowo kierowcy zostaną zaopatrzeni w rozkłady jazdy na swoich

trasach celem ich udostępniania mieszkańcom gminy Staszów. Dodał, iż na stronie internetowej

PKS  Staszów będą zamieszczane aktualne  informacje  związane  z  kursami  na  poszczególnych

trasach.  Na  zakończenie  wypowiedzi  zwrócił  się  do  Wysokiej  Rady  o  pomoc  w  działaniach

mających na celu poprawę sytuacji Spółki.

O zabranie głosu poprosił radny Tomasz Otrębski, który zapytał, ile osób obecnie zatrudnionych

jest  w Spółce  PKS.

Pan Paweł Basiński odpowiedział, że na chwilę obecną w granicach ok. 73 pracowników.

Pan Bonifacy Wojciechowski ponowił zapytanie   na jakim stanowisku pozostaje Pani Elżbieta

Florys dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki PKS w Staszowie.

Pan  Paweł  Basiński  odpowiedział,  że  Pani  Elżbieta  Florys  przeszła  na  swoje  poprzednie

stanowisko dyrektora.

Radny Bonifacy Wojciechowski zwrócił uwagę, iż oprócz wynagrodzenia nowego prezesa będzie

również wypłacane wynagrodzenie dla Pani Dyrektor. 

Burmistrz Leszek Kopeć odniósł się w kwestii zmian kadrowych zachodzących w Spółce PKS 

i poinformował radnego, iż Pani Elżbieta Florys sprawuje funkcję, którą pełniła przed objęciem

stanowiska Prezesa Zarządu Spółki i  podziękował za zwrócenie uwagi na problem zbyt dużego

zatrudnienia. 
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Radny Hubert Gawłowicz zapytał, czy wpłynęły oferty na zakup stacji paliw.

Burmistrz Leszek Kopeć odpowiedział radnemu, iż wpłynęły dwie oferty. Dodał, iż 22 lutego br.

nastąpi rozstrzygnięcie przetargu.  

Następnie o zabranie głosu poprosił radny Piotr Kasperkiewicz,  który zapytał jaka firma będzie

budowała pawilon usługowo- handlowy po byłym budynku po Kinie.

Pan Leszek Kopeć odpowiedział  radnemu,  iż  na ten  moment nie  jest  w stanie  odpowiedzieć  

z  uwagi,  iż  nie  pamięta  nazwy  firmy.  Dodał,  iż  zostanie  to  sprawdzone  i  radny  zostanie

poinformowany. 

Radny Mariusz Łazarz podziękował za uporządkowanie terenu obok boiska ,,Orlika”. Poprosił

również o zwiększenie patroli Policji na tym terenie.

Radny Piotr Kasperkiewicz zwrócił się do radnych,  aby zwracali uwagę mieszkańcom - swoim

wyborcom w zakresie utrzymywania czystości wokół swoich  miejsc zamieszkania.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej udzielił  głosu Pani  Barbarze  Pawłowskiej

mieszkance Staszowa,  która zwróciła  się do Wysokiej  Rady o pomoc w rozwiązaniu problemu

dotyczącego  umorzenia  kwoty  grzywny  nałożonej  przez  Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru

Budowlanego w Staszowie w kwocie 10 000,00 zł, za niewykonanie remontu domu, który został

zniszczony w trakcie prac budowlanych na sąsiedniej działce.

Przewodniczący Rady Ireneusz Kwiecjasz odniósł się do powyższego i poinformował, iż sprawa

Pani Pawłowskiej zostanie przeanalizowana na komisjach Rady Miejskiej.

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: 1310 do godz: 1520.    

 

      

       Protokolant:                      Przewodniczący 

      M. Janowska                          Rady Miejskiej w Staszowie    

               ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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