
Protokół Nr XIV

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 23  sierpnia  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: Pani Anna Karasińska.

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.

Ad. 2

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz  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 24 lipca 2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 110/19,

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

projekt nr 111/19,

c) przystąpienia Gminy Staszów do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich – projekt

nr 118/19, 



d) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników – projekt nr 114/19,

e) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

– projekt nr 115/19,

f) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2019 roku – projekt

nr 113/19,

g) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do

spraw  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz  szczegółowych  warunków  jego

funkcjonowania – projekt nr 112/19,

h) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 116/19,

i) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomści gruntowej – projekt nr 117/19.

5.  Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 23.07.2019 r. do

21.08.2019 r. i realizacji interpelacji i zapytań radnych.

6.   Zamknięcie sesji.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie zawnioskował o wprowadzenie do porządku

obrad projektu  uchwały  w sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Burmistrza  Miasta  i  Gminy

Staszów – projekt nr 119/19 i projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki

organizacyjnej gminy Staszów – projekt nr 120/19. 

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

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

wnioski,  które zostały jednogłośnie przyjęte  (obecnych było 20 radnych). Następnie Rada Miejska

jednomyślnie zatwierdziła porządek obrad z uwzględnieniem przyjętych wniosków  (obecnych było 20

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 24 lipca 2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 110/19,

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

projekt nr 111/19,



c) przystąpienia Gminy Staszów do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich – projekt nr

118/19,

d) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników – projekt nr 114/19,

e) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

– projekt nr 115/19,

f) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2019 roku – projekt nr

113/19,

g) trybu i  sposobu powoływania i  odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do

spraw  przeciwdziałnia  przemocy  w  rodzinie  oraz  szczegółowych  warunków  jego

funkcjonowania – projekt nr 112/19,

h) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 116/19,

i) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 117/19,

j) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 119/19,

k)  rozpatrzenia  skargi  na  kierownika  jednostki  organizacyjnej  gminy  Staszów –  projekt  nr

120/19.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i  Gminy Staszów z działalności za okres od 23.07.2019 r.  do  

21.08.2019 r. i realizacji interpelacji i zapytań radnych.

6. Zamknięcie sesji.

Ad. 2

Protokół  nr  XIII  z  sesji  z  dnia  24  lipca  2019  r.  został  jednogłośnie  przyjęty  (obecnych  było  20

radnych).

Ad. 3 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 110/19.

Po zapoznaniu z projektem uchwały o zabranie głosu poprosił radny Tomasz Otrębski. 

Radny odniósł się do kwestii zmniejszenia wydatków budżetu Miasta i Gminy Staszów na zadaniu dot.

przebudowy ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych w kwocie 4 900,00 zł.



Radny poprosił  Burmistrza o wypowiedź w kwestii  przedstawienie planowanego terminu realizacja

przedmiotowego zadania z uwagi na potrzebę jego realizacji.

Burmistrz Miasta i  Gminy Staszów Leszek Kopeć  odnosząc  się  do zapytania radnego Tomasza

Otrębskiego  wyjaśnił,  iż  środki  z  zadania  dot.  przebudowy  ulicy  Komisji  Edukacji  Narodowej

w zakresie zatok postojowych zostały przesunięte na zadanie dot. modernizacji boiska przy PSP nr 3

w  Staszowie  i  budowy  boiska  przy  PSP  w  Czajkowie.  Dodał,  iż  zadanie  dot.  przebudowy

przedmiotowej  ulicy  będzie  realizowane  niezwłocznie  po  pojawieniu  się  wystarczających środków

finansowych w budżecie gminy. Ponadto nadmienił, iż w obecnym roku zostanie wykonana wymiana

oświetlenia ulicznego na w/w ulicy.

Radni nie zgłosili innych pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIV/111/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 b

Pani  Henryka  Skowron przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 111/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIV/112/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 c

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

przystąpienia Gminy Staszów do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich – projekt nr 118/19.

      Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr  XIV/113/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 d

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego  

kandydatów na ławników – projekt nr 114/19.



Radny Mariusz Łazarz zgłosił  kandydaturę radnego Artura Śliwy i  Sławomira Mikuli  w skład  

zespołu opiniującego.

Radny Tomasz Otrębski zaproponował kandydaturę radnej Ewy Marek.

Radna Ewa Marek zgłosiła kandydaturę Ireneusza Kwiecjasza i Aldony Janickiej.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 18 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się (obecnych było 19 radnych) 

podjęła

Uchwałę Nr XIV/114/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 e

Pan  Sławomir  Mikula  zapoznał  z  projektem  uchwały  w  sprawie  zasięgnięcia  od  Komendanta  

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – projekt nr 115/19.

Nie podjęto dyskusji.

 Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

 Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIV/115/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 f

Pani Jolanta Macias – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2019 roku –

projekt nr 113/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

  Rada Miejska przy 14 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIV/116/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 g

Pani  Sylwia  Dyl  –  Kierownik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  i  Społecznych  zapoznała

z projektem uchwały w sprawie trybu i  sposobu powoływania i  odwoływania członków Zespołu  



Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania – projekt nr 112/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIV/117/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 h

Pani  Agnieszka  Gilbert  –  Kierownik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji

i Rolnictwa zapoznała z projektem uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie 

nieruchomości – projekt nr 116/19.

Nie podjęto dyskusji.

 Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

 Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIV/118/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 i

Pani Agnieszka Gilbert przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe

zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 117/19.

Nie podjęto dyskusji.

 Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

 Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIV/119/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 j

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz  poprosił  Przewodniczącego  

Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Mariusza  Łazarza  o  przedstawienie  stanowiska  Komisji

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Pan Mariusz Łazarz  poinformował,  iż  w zakresie skargi  na działalność organu wykonawczego,  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wypracowała stanowisko, iż skarga jest bezzasadna. Wyjaśnił,

iż przedmiotem skargi był zarzut niepublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

i  Gminy  Staszów  informacji  w  zakresie  zawierania  umów  na  usługowe  prowadzenie  audytu  

wewnętrznego, cateringu, doradztwa podatkowego.  Komisja  ustaliła,  iż  zgodnie z  Regulaminem  



Zamówień Publicznych, jaki obowiązuje w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów kwoty, na jakie były 

zawierane umowy nie obligowały Burmistrza do zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji  

Publicznej Urzędu. Nadmienił, iż sam sposób wyboru usługodawców odbywał się w sposób jawny,

a wybór usługodawcy następował z podmiotem oferującym najniższą cenę.  

Następnie Sekretarz Miasta i Gminy Staszów Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w 

sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów  –  projekt  nr  

119/19.

 Nie podjęto dyskusji.

 Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

 Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 16 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIV/120/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 k

Przewodniczący  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Mariusz  

Łazarz przedstawił Radzie Miejskiej stanowisko Komisji w zakresie skargi na kierownika jednostki 

organizacyjnej  gminy  Staszów.  Poinformował,  iż  Komisja  obradowała  w  powyższej  kwestii  na  

posiedzeniu w dniu 20 sierpnia br. i ustaliła, że skarga na Dyrektora Przedszkola nr 3 w Staszowie jest

bezzasadna.  Komisja  ustaliła,  że  wszelkie  sporne kwestie  ze skarżącym są wywołane przez jego  

roszczeniowe  i  niejednokrotnie  agresywne  zachowanie  w  stosunku  do  personelu  przedszkola,

a mające związek z trwającym konfliktem z matką dziecka, które uczęszcza do tego przedszkola. 

Radni nie zgłosili pytań, nie podjęli dyskusji.

Pan Sławomir Mikula  przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika  

jednostki organizacyjnej gminy Staszów – projekt nr 120/19.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz poddał pod głosowanie projekt

uchwały.

Rada Miejska przy 16 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIV/121/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4

W wolnych  wnioskach  i  zapytaniach radny Tomasz  Otrębski przedstawił  radnym sprawozdanie

z  ostatniego  posiedzenia  Komisji  Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  Rady  Miejskiej

w  Staszowie.  Poinformował,  iż  w  posiedzeniu  uczestniczył  Komendant  Powiatowy  Państwowej  

Straży  Pożarnej  Rafał  Gajewicz  i  Nadleśniczy  Nadleśnictwa  Staszów  Adam  Lubera,  którzy  



przedstawili  charakterystykę  prowadzonej  działalności.  Poinformował  o  bardzo  dobrej  

współpracy w/w jednostek  z włodarzami miasta, jak również rzetelnie wykonywanej pracy przez te  

jednostki.  Ponadto  radny  Tomasz  Otrębski  poprosił  Burmistrza  o  przedstawienie  informacji

w zakresie  planowanego  terminu  włączenia  oświetlenia  ulicznego  na  nowo  wybudowanych  

rondach znajdujących się w ciągu obwodnicy Staszowa.

Radny  Jacek  Maruszewski  poruszył  kwestię  pojawiających  się  ubytków  asfaltu  na  ścieżce  

rowerowej prowadzącej od Staszowa w kierunku Sielca. Radny zwrócił się do Burmistrza o podjęcie 

interwencji  w  tym  zakresie  w  Zarządzie  Dróg  Wojewódzkich  w  Kielcach,  który  jest  zarządcą  

przedmiotowej ścieżki. Ponadto w imieniu własnym, jak również mieszkańców Sołectwa Stefanówek 

zaprosił  Burmistrza na zebranie  sołeckie,  które  odbędzie się  5  września br.  w sprawie  funduszu  

sołeckiego.

Radny Zdzisław Brzyszcz zgłosił  interpelację  w sprawie  podjęcia  działań w zakresie  obniżenia  

wysokich  krawężników  na  ścieżkach  rowerowych  w  ulicy  Mickiewicza  i  ulicy  11  Listopada

w Staszowie (pełna treść interpelacji w zakładce: Interpelacje radnych).

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

poruszonych na dzisiejszej sesji w zakresie:

- włączenia oświetlenia ulicznego na nowo wybudowanych rondach znajdujących się w ciągu 

obwodnicy Staszowa (zapytanie radnego Tomasza Otrębskiego) – poinformował, iż zostało 

skierowane pismo w tej sprawie do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach

z prośbą o wymianę sterowników oświetlenia ulicznego, z uwagi, iż obecne sterowniki są innego 

rodzaju, niż te obsługiwane i konserwowane przez konserwatora oświetlenia ulicznego na terenie  

Miasta  i  Gminy  Staszów.  Oświetlenie  zostanie  uruchomione  po  dokonaniu  przez  ŚZDW

w Kielcach zmiany zamontowanych zegarów sterujących obsługujących to oświetlenie;

- ubytków asfaltu na ścieżce rowerowej Staszów – Sielec (radny Jacek Maruszewski) – 

poinformował, iż zostanie skierowane pismo w tej sprawie do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach z prośbą o pilne podjęcie działań w zgłoszonym zakresie. W kwestii  

zaproszenie do uczestnictwa w zebraniu sołeckim sołectwa Stefanówek Burmistrz odpowiedział, iż 

jeżeli sprawy służbowe pozwolą, postara się wziąć udział w zebraniu sołeckim.

-  wysokich  krawężników na  ścieżkach rowerowych w ulicy  Mickiewicza  i  ulicy  11  Listopada

w Staszowie – zostanie dokonany przegląd stanu technicznego przedmiotowych ścieżek 

rowerowych wraz z infrastrukturą techniczną.

Następnie Burmistrz przedstawił informację z działalności za okres od 23.07.2019 r. do 21.08.2019  r.

i realizacji interpelacji i zapytań radnych (w załączeniu do protokołu).



Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Kwiecjasz  poprosił  obecnego na sesji  Prezesa Zarządu

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. z o. o. Stanisława Batóga

o wyjaśnienie  przyczyn znaczącego wzrostu  opłat  z  tytułu  wywozu nieczystości  z  przydomowych

oczyszczalni.

Na wstępie  Prezes Zarządu PGKiM w Staszowie Stanisław Batóg  wyjaśnił, iż wcześniej ta sama

stawka opłat dotyczyła wywozu nieczystości  zarówno ze zbiorników bezodpływowych tzw. „szamba”,

jak  również  z  przydomowych  oczyszczalni  ścieków,  zaś  w  obecnym  czasie  stawki  opłat  zostały

znacząco zróżnicowane.  Wyjaśnił,  iż  przyczyn wzrostu opłat  są dużo większe koszty,  jakie  ponosi

Przedsiębiorstwo z tytułu wywozu nieczystości z przydomowych oczyszczalni. Zaznaczył, iż bardzo

często mieszkańcy nie opróżniają przydomowych oczyszczalni zgodnie z zaleceniami, co powoduje, że

opróżnienie zbiornika wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, dużo wyższych niż przy opróżnianiu

zbiorników bezodpływowych „szamb”. 

Radny Tomasz Otrębski poprosił Prezesa Stanisława Batóga o interwencję w zakresie oczyszczenia

terenu przy altanie śmietnikowej w pobliżu bloku Kołłątaja 6 w Staszowie (uschnięta drzewka przy

trzepaku). 

Radny Zdzisław Brzyszcz  zgłosił potrzebę przycięcia gałęzi drzew przy blokach na ul. Kołłataja,

z uwagi na zbyt dużą ich wysokość i związane z tym utrudnienia dla mieszkańców. Radny Zdzisław 

Brzyszcz uzyskał od Pana Stanisława Batóga wyjaśnienia, iż poruszoną kwestię należy zgłosić do  

Urzędu  Miasta  i  Gminy  Staszów,  który  następnie  zleca  PGKiM  wykonanie  prac  związanych

z utrzymaniem zieleni miejskiej. 

Ponownie Przewodniczący Rady Miejskiej  odniósł się do kwestii wzrostu kosztów, jakie ponoszą 

mieszkańcy, związanych z wywozem nieczystości z przydomowych oczyszczalni.  Zwrócił  się  do  

Prezesa Stanisława Batóga o ponowne przeanalizowanie tej kwestii dodając, iż mieszkańcy rozważają 

możliwość korzystania z usług przedsiębiorstw z ościennych gmin. 

Na  powyższe  Prezes  Zarządu  Stanisław  Batóg odpowiedział,  iż  nie  upatruje  w  tym  żadnego  

problemu,  aby  mieszkańcy  korzystali  z  usług  innych  podmiotów  świadczących  usługi  związane

z wywozem nieczystości z przydomowych oczyszczalni.  

Radny  Kryspin  Bednarczyk będący  pracownikiem  PGKiM  w  Staszowie  potwierdził  kwestię  

związaną z  ponoszeniem  przez  przedsiębiorstwo  znacząco  wyższych  kosztów  związanych

z  wywozem  osadów  z  przydomowych  oczyszczalni  w  porównaniu  z  wywozem  nieczystości  

ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. 

 Nie podjęto dalszej dyskusji.



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Tomasz Klimek poinformował o pismach, jakie 

w ostatnim czasie wpłynęły do Rady Miejskiej w Staszowie (do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

Ad. 5

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: 13:00 do godz: 15:20

                      Przewodniczący

      Protokołowała:        Rady Miejskiej w Staszowie
                                                              

       A. Janicka       ( - ) Ireneusz Kwiecjasz

 


