
Informacja 

z realizacji interpelacji radnych

zgłoszonych w dniu 15.03.2019 r.

Na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 15.03.2019 r.  zgłoszono 7  interpelacji, które

zostały przekazane do właściwych Wydziałów celem ich realizacji i tak:

- do Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska skierowano 6 interpelacji

- oraz 1 interpelację do Wydziału Organizacyjnego.

Z ogólnej liczby 7 zgłoszonych interpelacji:                        

• 2 interpelacje zostały załatwione pozytywnie, a dotyczyły one:

-  zamontowania znaku pionowego informującego o miejscu parkingowym wyznaczonym

dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Kilińskiego 18 w Staszowie (miejsce parkingowe dla

osoby  niepełnosprawnej  przy  ulicy  Kilińskiego  18  zostało  wykonane,  namalowane

w  późnym  okresie  jesiennym  roku  2018,  kiedy  już  z  uwagi  na  panujące  warunki

atmosferyczne  (zamarznięty  grunt),  niemożliwe  było  posadowienie  słupka  znaku.

Uzupełnienie  miejsca  parkingowego zostało  wykonane  uzupełnione  poprzez  montaż

znaku pionowego - słupek i tarcze w dniu 19.03.2019 roku);

- naprawy  pochylonego  znaku  drogowego  zlokalizowanego  przy  ul.  Skłodowskiej

w  Staszowie  (przedmiotowy znak  drogowy  zlokalizowany  na  ulicy  Skłodowskiej

w Staszowie w ostatnim czasie naprawiany (prostowany, odwracana tarcza znaku) był

kilkakrotnie.  Narastający  uliczny  wandalizm  przyczynia  się  do  coraz  większych

zniszczeń  elementów  małej  architektury  oraz  pionowych  znaków  drogowych

znajdujących  się  na  terenie  naszego  miasta.  Gmina  Staszów  prowadzi  cykliczne

kontrole  w  zakresie  dbania  o  infrastrukturę.  Zaobserwowane  uszkodzenia  są  na

bieżąco naprawiane, tak też stało się i w tym przypadku. Zgłaszany do naprawy znak

został ponownie wyprostowany w dniu 18.03.2019 roku).

• 4 interpelacje są w trakcie realizacji, a dotyczą one:

- uzupełnienia  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  brakujących  materiałów  z  posiedzeń

Rady Miejskiej,  a  także  skrupulatnego  sporządzania  protokołów z  sesji  Rady Miejskiej

(Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(j.  t.  Dz.  U.  z  2018,  poz.  994  z  późn.  zm.)  obrady  rady  gminy  są  transmitowane

i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk. Nagrania obrad są

udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz

1



w  inny  sposób  zwyczajowo  przyjęty.  Nałożony  ustawą  powyższy  obowiązek  jest

sukcesywnie  realizowany.  Nagrania  z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia

17 stycznia  2019  roku,  20  lutego 2019 roku zostały  już  zamieszczone  w Biuletynie

Informacji  Publicznej  w Staszowie.  Z kolei,  nagranie I  sesji  Rady Miejskiej  z  dnia

21 listopada 2018 roku nie zostało zamieszczone z przyczyn technicznych. Na materiale

z rejestratora nie został bowiem nagrany dźwięk. Stwierdzić należy również, że jakość

zapisu audio oraz wideo według Urzędu jest poprawna. Pracownik Urzędu na bieżąco

monitoruje w trakcie trwania sesji działanie systemu transmisji on-line i na wypadek

problemów ma kontakt z firmą świadczącą usługę streamingu. Z serwisu transmisji

crv.pl, korzysta obecnie ponad 130 samorządów, co pozwala przyjąć, iż system działa

poprawnie. Natomiast problem przerw w transmisji może mieć wiele przyczyn: słaba

przepustowość łącza internetowego, nieaktualne oprogramowanie, aplikacje działające

w tle systemu operacyjnego, uruchomienie wielu kart w przeglądarce, uruchomiona

w tle aktualizacja systemu. Każdy taki przypadek należy rozważać indywidualnie i nie

należy go generalizować do całości systemu. Odnosząc się do zarzutów dot. bardziej

skrupulatnego  odnotowywania  słów  i  odpowiedzi  udzielanych  przez  przedstawicieli

samorządu, wyjaśniam, że zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 5 Uchwały Nr LXXIV/579/18 Rady

Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy

Staszów,  protokół  powinien  zawierać  w  szczególności  przebieg  obrad,  streszczenie

wystąpień  i  dyskusji  oraz  tekstów  zgłoszonych   lub  przyjętych  wniosków.  Zatem

protokół  zgodnie  z  przedmiotowym  Statutem  winien  być  sporządzony  w  sposób

syntetyczny,  w  którym  podaje  się  tylko  najistotniejsze  fakty  z  obrad  tj.  zwięzłe

streszczenia  wystąpień  mówców,  wnioski,  zapytania,  odpowiedzi  i  przebieg  obrad.

Sporządzane  przez  Biuro  Rady  Miejskiej  protokoły  spełniają  wymogi  określone

w powołanym wyżej Statucie);

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

(Gmina Staszów zgłosiła we wniosku o dofinansowanie złożonym do Świętokrzyskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, budowę w tym miejscu podniesionego przejścia

dla  pieszych.  Wniosek  realizowany  jest  w  ramach  „Programu  Ograniczania

Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka

na lata 2018-2020”. Obecnie oczekujemy na rozpatrzenie naszego 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  w  Staszowie  (Teren  zieleni  przy  tych  budynkach  stanowi
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własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie, która zwróciła się do Gminy Staszów

o wydanie zgody na  usunięcie drzew z przedmiotowego terenu. Po przeprowadzeniu

procedury została wydana Spółdzielni Mieszkaniowej decyzja zezwalająca na usunięcie

5 szt. świerków rosnących na tym terenie. Termin usunięcia drzew, zgodnie z prośbą

Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie został wyznaczony do dnia 31.12.2019 roku);

- naprawienia niedziałającego oświetlenia wokół budynku przedszkola nr 8 w Staszowie

(Gmina  Staszów  prowadzi  bieżące  kontrole  oświetlenia  ulicznego  miasta  i  gminy.

Ujawnione  podczas  naszych  kontroli  nieświecące  lampy  uliczne  zgłaszane  są

niezwłocznie do naprawienia. Po przeprowadzonej kontroli nieświecące lampy w tym

także te znajdujące się w sąsiedztwie przedszkola nr 8 w Staszowie, zostały zgłoszone

do  PGE Dystrybucja  w  Staszowie  celem  ich  naprawienia.  Naprawy rozpoczęły  się

w dniu 25.03.2019  roku i  są sukcesywnie realizowane na terenie  miasta.  Prace  na

osiedlu Wschód rozpoczynają się w dniu 04.04.2019 roku, zgodnie z harmonogramem

PGE Dystrybucja).

• 1 interpelacja została załatwiona według kompetencji, a dotyczy ona:

- 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 

(skierowano pismo w tej sprawie do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich     

w Kielcach z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie).

 Burmistrz

                                        Miasta i Gminy Staszów

                                             ( - ) Leszek Kopeć
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