
Informacja 

z realizacji interpelacji i zapytań

 zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w Staszowie

w dniu 24.07.2019 roku.

Na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 24.07.2019 roku zgłoszono 8 interpelacji.

Interpelacje zostały przekazane do właściwych Wydziałów celem ich realizacji i tak:

– do Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska skierowano 6 interpelacji

– oraz 2 interpelacje do Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

Z ogólnej liczby 8 zgłoszony interpelacji:

– 4 zostały załatwione według kompetencji, a dotyczyły one:  

- dokonania poprawy stanu technicznego elementów drogi wojewódzkiej 765 obwodnicy

Południowej  Miasta  Staszowa  (pismo  w  tej  sprawie  zostało  skierowane  do

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach);

-  podjęcia  działań  dotyczących  oczyszczenia  i  udrożnienia  koryta  i  zwiększenia

przepustowości  rzeki  Desty  (skierowano  pismo  do  Państwowego  Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu);

-   uszkodzenia chodnika oraz pokryw studzienek kanalizacji deszczowej w ulicy Łącznik

w Staszowie  (został dokonany przegląd stanu technicznego przedmiotowego chodnika

wraz  z  infrastrukturą  techniczną.  Stwierdzone  w  wyniku  przeglądu  uszkodzenia

chodnika  i  kanalizacji  deszczowej  zostaną  naprawione  przez  Przedsiębiorstwo

Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Spółka  Gminy  w  Staszowie  do  dnia

23 sierpnia 2019 roku w ramach umowy na utrzymanie kanalizacji deszczowej).

- przepełnionych koszy na odpady ustawionych wokół Rynku w Staszowie oraz pojemników

na odpady segregowane typu „dzwon” (zwrócono się do Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie, które w 2019 roku świadczy usługę odbioru

i  transportu  odpadów  komunalnych,  o  ciągłe  monitorowanie  stanu  napełnienia

pojemników. Pracownicy PGKiM w Staszowie zgodnie z zapisami umowy odbierają na

bieżąco odpady komunalne zarówno z koszy ulicznych jak i rozstawionych na terenie

miasta  pojemników typu „dzwon”,  aby nie  dochodziło  do zapełnienia  pojemników,

zaśmiecenia wokół co niekorzystnie wpływa na wizerunek naszego miasta).

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

- włączenia  oświetlenia  ulicznego  przy  nowo  wybudowanych  rondach  znajdujących  się
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w ciągu obwodnicy Staszowa  (oświetlenie zostanie uruchomione po dokonaniu przez

Świętokrzyski  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Kielcach  zmiany  zamontowanych

zegarów  sterujących  obsługujących  to  oświetlenie.  Obecnie  zamontowane

w istniejących skrzyniach sterujących zegary astronomiczne są innego rodzaju,  niż

te obsługiwane i konserwowane przez konserwatora oświetlenia ulicznego na terenie

Miasta i Gminy Staszów tj. PGE Dystrybucja S.A., ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów

i  nie  mogą  zostać  włączone  do  systemu.  Po  dokonaniu  wymiany  zegarów

astronomicznych oświetlenie uliczne zostanie uruchomione);

-  wykonania  zabiegów  pielęgnacyjnych  drzew  rosnących  przy  chodnikach  wzdłuż

ul.  Komisji  Edukacji  Narodowej  w  Staszowie  (w  dniu  30.07.2019r.  odbyła  się  wizja

terenowa  w  przedmiotowej  sprawie.  Stwierdzone  podczas  wizji  uschnięte  drzewa

rosnące  na  skarpie  pomiędzy  chodnikami  zostaną  zgłoszone  do  usunięcia  zgodnie

z  obowiązującymi  przepisami,  do  Starosty  Staszowskiego.  Usunięcie  nastąpi  po

uzyskaniu  pozytywnej  decyzji.  Odnośnie  gałęzi  rosnących  nad  przedmiotowymi

chodnikami  informuję,  że  konieczność  ich  przycinki  została  zgłoszona

do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie.  Drzewa,

których  gałęzie  rosną  nad  górnym  chodnikiem,  znajdują  się  na  nieruchomości

należącej  do  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Staszowie,  ul.  Langiewicza  11,

28-200  Staszów.  Sprawa  dokonania  zabiegów  pielęgnacyjnych  tych  drzew  została

skierowana do Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie z prośbą o dokonanie przeglądu

drzew, a także poinformowanie tut. Urzędu o sposobie załatwienia sprawy);

- zamontowania progu zwalniającego na ulicy Kolejowej w Staszowie na wysokości garaży

(po  dokonaniu  przeglądu  oznakowania  ulic  na  terenie  Staszowa  wspólnie

z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz Komendy Powiatowej

Policji  w  Staszowie  ustalono,  że  zasadne  jest  w  tym  miejscu  wybudowanie

podniesionego przejścia dla pieszych. Budowa powyższego przejście znacznie bardziej

wpłynie  na  poprawę  bezpieczeństwa  pieszych.  W  związku  z  dużymi  kosztami

wykonania podniesionego przejścia w budżecie Gminy Staszów na rok 2019 brak jest

wystarczających  środków  finansowych  pozwalających  zrealizować  przedmiotowe

zadanie.  Wykonanie  ww.  przejście  uwzględnione  zostanie  podczas  opracowywania

projektu budżetu na 2020 rok);

- remontu chodnika pomiędzy blokami nr 6 i 10  przy ulicy Kilińskiego w Staszowie (stan

techniczny  pieszych  ciągów  komunikacyjnych  jest  stale  monitorowany  i  każde

zgłoszenie o pogarszającym się ich stanie  technicznym  jest wnikliwie rozpatrywany
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pod kątem konieczności pilnego podjęcia działań zmierzających do poprawy w miarę

posiadanych  środków  finansowych.  Przedmiotowy  odcinek  długości  około  92m,

znajduje  się  jedynie  na  odcinku  długości  21  m.  na  terenie  stanowiącym  własność

Gminy Staszów, w pozostałym zakresie przebiega przez teren działek pozostających

w  użytkowaniu  wieczystym  Spółdzielni  Mieszkaniowej  oraz  współwłaścicieli  lokali

mieszkalnych  zlokalizowanych  w  sąsiednich  budynkach  mieszkalnych

wielorodzinnych.  Doprowadzenie  do  poprawy  stanu  technicznego  ciągu  pieszego

wymaga  przeznaczenia  środków  finansowych  przez  wszystkie  strony.

W przypadku podjęcia stosownych kroków przez Spółdzielnię Mieszkaniową, Gmina

Staszów  po  zapewnieniu  środków  w  budżecie,  dokona  remontu  przedmiotowego

odcinka ciągu pieszego). 

             Burmistrz

Miasta i Gminy Staszów

      ( - ) Leszek Kopeć
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