
Protokół Nr XV

z  sesji  Rady  Miejskiej  w Staszowie,  która  odbyła  się  w dniu 23  września  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,

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, przedstawiciele mediów. 

Ad. 1

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

stwierdził quorum i powitał zebranych oraz poinformował o nagrywaniu sesji.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 sierpnia 2019 roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:      

a) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu –
projekt nr 169/19,

b) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu –
projekt nr 170/19

c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr
171/19,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029
– projekt nr 172/19,

e) zmiany uchwały Nr LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2018
r.,  w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 163/19,

f) utraty mocy obowiązującej  uchwały Nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej  w Staszowie  
z  dnia  10  grudnia  2012  roku  w  sprawie  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi odbieranymi od właścicieli  nieruchomości,  na których nie zamieszkują
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mieszkańcy,  
a powstają odpady komunalne – projekt nr 164/19,

g) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
w  publicznych  przedszkolach  i  oddziałach  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Staszów – projekt  nr 165/19,

h) dotacji  z  budżetu  Gminy  Staszów  dla  publicznych  przedszkoli,  niebędących
przedszkolami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu – projekt nr  166/19,

i) zmiany uchwały nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012 r.  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i  klubie dziecięcym
utworzonym przez Gminę Staszów – projekt nr 167/19,

j) przyznania  pierwszeństwa  w  nabywaniu  budynków  użytkowych  ich  najemcom oraz
wyrażenia zgody na ich  zbycie wraz z  gruntem niebędącym do racjonalnego z nich
korzystania – projekt nr 168/19.

5.   Wolne wnioski i zapytania.

6.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 22.08.2019 r.

      do 19.09.2019 r. i realizacji interpelacji i zapytań radnych.

7.   Zamknięcie obrad sesji.

Po zapoznaniu  z  proponowanym porządkiem głos  zabrał  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów

Leszek  Kopeć, który  zawnioskował  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Targowej i  ulicy Tadeusza

Kościuszki – projekt nr 173/19.

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz poddał  pod  głosowanie  

w/w  wniosek,  który  został  jednogłośnie  przyjęty  (obecnych  było  20  radnych).  Następnie  Rada

Miejska  jednomyślnie  zatwierdziła  porządek  obrad  z  uwzględnieniem  przyjętego  wniosku

(obecnych było 21 radnych).

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

      1. Otwarcie sesji

      2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

      3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 sierpnia 2019 roku.

      4. Podjęcie uchwał w sprawie:      
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a) nadania nazwy rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Targowej i ulicy Tadeusza  

Kościuszki – projekt nr 173/19.

b) udzielenia  przez  Gminę  Staszów pomocy  rzeczowej  Województwu Świętokrzyskiemu  –

projekt nr 169/19,

c) udzielenia  przez  Gminę  Staszów pomocy  rzeczowej  Województwu Świętokrzyskiemu  –

projekt nr 170/19

d) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 171/19,

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 –

projekt nr 172/19,

f) zmiany uchwały Nr LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2018 r.,

w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 163/19,

g) utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia

10  grudnia  2012  roku  w  sprawie  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi

odbieranymi  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne – projekt nr 164/19,

h) ustalenia  czasu  bezpłatnego  nauczania,  wychowania  i  opieki  oraz  określenia  wysokości

opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  przez  dzieci  objęte  wychowaniem

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w

publicznych  przedszkolach  i  oddziałach  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach

podstawowych prowadzonych przez gminę Staszów – projekt  nr 165/19,

i) dotacji z budżetu Gminy Staszów dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami

specjalnymi,  prowadzonymi  przez  osoby  prawne  niebędące  jednostkami  samorządu  –

projekt nr  166/19,

j) zmiany uchwały nr XIX/182/12 Rady Miejskiej  w Staszowie z dnia 9 lutego 2012 r.  w

sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  pobyt  dziecka  w  żłobku  i  klubie  dziecięcym

utworzonym przez Gminę Staszów – projekt nr 167/19,

k) przyznania  pierwszeństwa  w  nabywaniu  budynków  użytkowych  ich  najemcom  oraz

wyrażenia  zgody  na  ich  zbycie  wraz  z  gruntem  niebędącym  do  racjonalnego  z  nich

korzystania – projekt nr 168/19.

5.   Wolne wnioski i zapytania.

6.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 22.08.2019 r.

            do 19.09.2019 r. i realizacji interpelacji i zapytań radnych.

7.   Zamknięcie obrad sesji.
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Ad. 3

Radni nie mieli uwag do protokołu z sesji z dnia 23.08.2018 r. i przyjęli go jednomyślnie (obecnych

było 20 radnych).

Przed  przystąpieniem do  realizacji  porządku  obrad  sesji  Przewodniczący  Ireneusz  Kwiecjasz

udzielił głosu Panu Jackowi Kutz, wiceprezesowi zarządu ds. finansowych Enei Połaniec. 

Pan  Jacek  Kutz na  wstępie  swojej  wypowiedzi  zwrócił  się  do  radnych  Rady  Miejskiej  

w Staszowie o podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Elektrowni Połaniec, w związku

ze zbliżającą się rocznicą 40 – lecia Elektrowni Połaniec. Następnie podkreślił, iż nadanie rondu

nazwy w 40-lecie Elektrowni w sposób szczególny wzbogaci i podniesie rangę tego święta. Oprócz

powoływania się na okrągły jubileusz, wiceprezes zarządu Enei w swoim wystąpieniu podkreślał

także znaczenie Elektrowni Połaniec dla rozwoju miasta i gminy Staszów oraz jej mieszkańców. 

   Ad. 4 a

Pani  Lidia  Pyza  –  Z-ca  Kierownika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji  

i  Rolnictwa  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  rondu  położonemu  na

skrzyżowaniu ulicy Targowej i ulicy Tadeusza  Kościuszki – projekt nr 173/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XV/122/2019 

(w załączeniu do protokołu).

    Ad. 4 b

Pan Grzegorz Klimek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej 

Województwu Świętokrzyskiemu – projekt nr 169/19.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

W związku z  powyższym  Przewodniczący Rady Miejskiej  w Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz

poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XV/123/2019 

(w załączeniu do protokołu).

    Ad. 4 c

Pan Grzegorz Klimek przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów 

pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu – projekt nr 170/19.
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Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

W związku z  powyższym  Przewodniczący Rady Miejskiej  w Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz

poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XV/124/2019 

(w załączeniu do protokołu).

   Ad. 4 d

Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i  Gminy Staszów  przedstawiła  projekt  uchwały  

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

171/19.

O zabranie głosu poprosił radny Hubert Gawłowicz, który zwrócił się z zapytaniem o udzielenie

wyjaśnień na następujące zapytania dotyczące zmian w budżecie: 

-  zwiększenia  wydatków  na  realizacje  zadania  pn.:  ,,Kompleksowe  zagospodarowanie  terenów

zielonych na terenie miasta Staszowa” w kwocie 1 582 000,00 zł.,

- udzielenia informacji o zadaniu dot. budowy  drogi  wewnętrznej zlokalizowanej na działkach,

które bezpośrednio przylegają do galerii handlowej na terenie Os. Wschód. Zapytał, czy na chwilę

obecną zachodzi potrzeba, aby środki przeznaczyć na ten cel. Radny zwrócił uwagę, iż są bardziej

potrzebne wydatki na inne potrzeby, chociażby remont placów zabaw, które są w fatalnym stanie.

Wyjaśnień  na  zapytania  radnego  udzielił  Kierownik  Wydziału  Inwestycji  i  Planowania

Przestrzennego Grzegorz Klimek, który odniósł się do kwestii zwiększenia środków na zadanie

inwestycyjne  pn.: ,,Kompleksowe  zagospodarowanie  terenów  zielonych  na  terenie  miasta

Staszowa” w kwocie 1 582 000,00 zł i wyjaśnił, iż jest to zadanie dwuetapowe, gdzie w pierwszej

części  obejmuje  teren  miasta  Staszów,  natomiast  druga  część  obejmuje  tereny  jeziora

golejowskiego.  Następnie odniósł się do zapytania dotyczącego budowy drogi i wyjaśnił, iż jest to

droga  między  ulicą  Adama  Mickiewicza  w  Staszowie  a  osiedlem  budynków  mieszkalnych

jednorodzinnych.  Poinformował  również,  iż  droga  połączy  te  dwie  części  miasta  do  której

bezpośrednio  przylegają  również  działki  budowlane,  gdzie  gmina  musi  zapewnić  właścicielom

dojazd  do ich  posesji.  Dodał,  iż  kwota  w wysokości  12  000,00 zł  wiąże  się  z  opracowaniem

dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla kompleksowego wykonania zadania. 

Następnie głos zabrał radny Tomasz Otrębski, który podziękował włodarzom miasta za pozyskane

środki finansowe na II etap przebudowy ul. H. Kołłątaja w Staszowie w zakresie budowy zatok

postojowych.  

Radni nie podjęli dalszej dyskusji nad projektem uchwały.

W związku z  powyższym  Przewodniczący Rady Miejskiej  w Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz
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poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XV/125/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 e

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

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 – projekt nr 172/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XV/126/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 f

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

w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2018

r., w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 163/19.

Przewodniczący Rady Ireneusz Kwiecjasz przypomniał, iż Rada Miejska w Staszowie Uchwałą

Nr III/25/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku powołała Komisje Statutową, która pracowała nad

wiele miesięcy nad  analizą zapisów obowiązującego statutu Miasta i Gminy Staszów oraz statutów

jednostek pomocniczych gminy Staszów. 

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 20 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XV/127/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 g

Pan  Jarosław  Glibowski  -  Kierownik  Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  utraty  mocy  obowiązującej  uchwały  

Nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – projekt nr 164/19.

O  zabranie  głosu  poprosiła  Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Beata  Gajek  –  Dyl, która

zapytała, czym jest spowodowana zmiana o której mowa w powyższym projekcie uchwały i czy

stawki zostaną bez zmian. 
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Do  powyższego  odniósł  się  Kierownik Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska  Jarosław  Glibowski, który  wyjaśnił,  iż  zgodnie  z  nowelizacją  ustawy  z  dnia  

13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach  wynika,  iż   przystąpienie

właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego przez gminę

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody

właściciela  nieruchomości  wyrażonej  w  formie  pisemnej.  Mając  powyższe  na  względzie,

właściciele nieruchomości, którzy są już objęci systemem mogą z niego wystąpić w każdym czasie

co spowoduje dezorganizację odbioru odpadów.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

W związku z  powyższym  Przewodniczący Rady Miejskiej  w Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz

poddał pod głosowanie projekt uchwały.

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

Uchwałę Nr XV/128/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 h

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

uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem

przedszkolnym  do  końca  roku  szkolnego  w  roku  kalendarzowym,  w  którym  kończą  6  lat  w

publicznych przedszkolach i  oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

prowadzonych przez gminę Staszów – projekt  nr 165/19.

Nie podjęto dyskusji. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XV/129/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 i

Pani Jolanta Macias  przedstawiła projekt uchwały w sprawie dotacji z budżetu Gminy Staszów

dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby

prawne niebędące jednostkami samorządu – projekt nr  166/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XV/130/2019 
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(w załączeniu do protokołu).     

Ad. 4 j

Pani Jolanta Macias  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/182/12

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt

dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Staszów – projekt nr 167/19,

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 XV/131/2019 

(w załączeniu do protokołu).

  Ad. 4 k

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

zapoznała z projektem uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków 

użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niebędącym do 

racjonalnego z nich korzystania – projekt nr 168/19.

O zabranie głosu poprosił radny Piotr Kasperkiewicz, który poinformował, iż Komisja Rozwoju

Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie, której to przewodniczy powyższy

projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie. Zaznaczył, iż projekt uchwały pod względem prawnym

nie budzi zastrzeżeń, jednak sposób przygotowania projektu nie rozwiewa wątpliwości co do sporu

sprzedaży  budynków  wraz  z  gruntem  dla  wynajmujących.  Dodał,  iż  sama  intencja  uchwały

przyznania  pierwokupu  najemcy  jest  oczywiście  popierana.  Nadmienił,  iż  Rada  Miejska  

w Staszowie tak jak i Burmistrz są po to, aby dbać o interesy gminy jak i mieszkańców. W związku 

z czym, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości  Rady Miejskiej w Staszowie będzie

nadal procedować w tym temacie, aby kwota nabycia przez mieszkańców była jak najniższa.  

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 15 głosach za i  4 głosach wstrzymujących się (obecnych było 19 radnych)

podjęła

Uchwałę Nr XV/132/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5

W wolnych wnioskach i  zapytaniach głos zabrał  radny Zdzisław Brzyszcz, który zwrócił  się  

z zapytaniem do Burmistrza w kwestii dodatku za wychowawstwo w szkole dla nauczycieli, który

wynosi  300  zł.  W  związku,  z  czym  wysunął  zapytanie  czy  nauczyciele  przedszkolni  za

8



wychowawstwo  dostaną  dodatek  w  takiej  samej  wysokości  jak  w  przypadku  nauczycieli

wychowawców klas. Radny zgłosił również potrzebę przycięcia gałęzi drzew na ul. Sienkiewicza 

w Staszowie, z uwagi na zbyt dużą ich wysokość i związane z tym utrudnienia dla mieszkańców.

Poprosił władze o jak najszybszą interwencję w tej sprawie. 

Radny  Dominik  Rożek poprosił  Burmistrza  Leszka  Kopcia  o  informacje  w  zakresie

planowanych przez rząd zmian w systemie podatkowym, którego skutki mogą przełożyć się na

mniejsze dochody Gminy. Zapytał, czy gmina dokonuje analiz dot. skutków obniżenia podatków 

i  czy  posiada  informację  o  np.  zwiększeniu  subwencji  z  tego  tytułu.  Ponadto  poprosił  

o uzasadnienie wzrostu opłat za wodę i kanalizację.

Radny Hubert  Gawłowicz  poprosił  o  przedstawienie  informacji  o  postępie  sprawy dotyczącej

modernizacji Golejowa. Ponadto poprosił Burmistrza o wyjaśnienie w sprawie wątpliwości co do

prawidłowości  organizacji  spotkania wyborczego Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Poseł

Anny Krupki w Staszowskim Ośrodku Kultury w dn. 15.09.2019 r. W pierwszej kolejności zapytał,

czy  właściwym  jest  angażowanie  pracowników  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie  oraz

niepełnoletnich  harcerzy  ze  staszowskich  szkół  podstawowych.  Zapytał  również,  dlaczego

fotorelacja  z  tego spotkania znalazła  się  na oficjalnej  stronie Urzędu,  tak  aby w szczególności

wyeksponować akurat  parlamentarzystów partii,  do której  przynależy burmistrz  miasta  i  gminy

Staszów. Radny zwrócił uwagę, iż burmistrz bardzo angażuje się w kampanię wyborczą. Nadmienił,

iż  są  również  inni  parlamentarzyści,  którzy  zawsze  są  pomijani,  a  też  uczestniczą  w  tych

wydarzeniach.  Następnie  radny poruszył  sprawę związaną z  dużą ilością  banerów wyborczych,

które często zasłaniają widoczność, zagrażając przy tym bezpieczeństwo. Banery wyborcze często

znajdują się bezpośrednio przy drogach gdzie ograniczają widoczność. Ponadto zwrócił uwagę na

baner  wyborczy  jednego  z  kandydatów  na  Posła,  który  notorycznie  wiesza  plakaty  wyborcze

promujące jego osobę na drzewach i  różnego rodzaju nowych nasadzeniach,  gdzie znajdują się

stelaże,  które  te  drzewa  powinny  chronić  a  są  wykorzystywane  do  rozmieszczania  reklam

wyborczych. W związku z powyższym wniósł o pilną interwencje w tej sprawie. Poprosił również 

o uzupełnienie brakujących materiałów z nagrań sesji Rady Miejskiej w Staszowie ( w tym brak

nagrania z  I  Sesji  Rady Miejskiej  w Staszowie z dn.  21 listopada 2018 roku) oraz interpelacji

radnych Rady Miejskiej  w Staszowie.  Poinformował również o złożonej  interpelacji  w sprawie

licznych skarg mieszkańców Staszowa w zakresie utrzymania we właściwym stanie kontenerów na

tzw.  odzież  używaną.  Poprosił  o  pilną  kontrolę  miejsc  gdzie  znajdują  się  kontenery.  

W szczególności prośba o wyegzekwowanie od właścicieli tych kontenerów ich systematycznego

opróżniania  (pełna  treść  zgłoszonej  interpelacji  została  zamieszczona  w  Biuletynie  Informacji

Publicznej UMiG Staszów – Kadencja Rady Miejskiej 2018 – 2023 – Interpelacje Radnych wraz 
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z odpowiedziami).

Radny Bonifacy Wojciechowski poparł stanowisko radnego Gawłowicza w kwestii kontroli miejsc

kontenerów na tzw. odzież używaną. 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć  odniósł  się  do  interpelacji  

i zapytań poruszonych na dzisiejszej sesji. W pierwszej kolejności odniósł się do zapytań radnego

Zdzisława Brzyszcza w kwestii wysokości dodatku za wychowawstwo w przypadku nauczycieli

przedszkolnych,  poinformował,  iż  na chwilę  obecną trwają rozmowy w tej  sprawie.  W kwestii

przycięcia drzew rosnących przy chodniku wzdłuż ulicy Sienkiewicza w Staszowie, poinformował,

iż odbędzie się wizja terenowa w przedmiotowej sprawie, w celu stwierdzenia zasadności  przycinki

gałęzi  zgłoszonej  do  usunięcia.  Dodał,  iż  prace  będą  wykonywane  zgodnie  z  przyjętym  

harmonogramem zadań na terenie zarówno miasta, jak i i gminy Staszów. Następnie odniósł się do

zapytania radnego Dominika Rożka w sprawie analiz dot. skutków obniżenia podatków. Wyjaśnił,

iż  na  chwilę  obecną  gmina  nie  posiada  takiej  analizy,  jednak  w  niedługim  czasie  zostanie

przeprowadzona, wówczas radni zostaną o tym poinformowani. W sprawie wzrostu opłat za wodę 

i kanalizację, wyjaśnił, iż gmina nie reguluje podwyżek taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie

ścieków.  Następnie  odniósł  się  do  zapytań  radnego  Gawłowicza.  W  kwestii  przedstawienia

informacji o postępie sprawy dotyczącej modernizacji Golejowa, wyjaśnił, iż na chwilę obecną są

opóźnienia  z  uwagi  na  brak  projektu  budowlanego bez  którego gmina nie  może przystąpić  do

realizacji zadania. W sprawie wizyty w Staszowskim Ośrodku Kultury w Staszowie Pana Mateusza

Morawieckiego – Premiera Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Pani Anny Krupki – wiceministra

Sportu  i  Turystyki,  wyjaśnił,  iż  spotkanie  z  mieszkańcami  miało  charakter   otwarty  i  sama

fotorelacja  ze  spotkania  nie  miała  charakteru  agitacji  wyborczej.  Natomiast  jeżeli  chodzi  

o uczestnictwo niepełnoletnich harcerzy, poinformował, iż wynikało to z chęci zaprezentowania się

przed Panem Premierem. Jak również udział  w spotkaniu pracownika wynikało z  jego zakresu

czynności  i  był  spowodowany  wyłącznie  przyjazdem  Pana  Premiera.  Natomiast  w  kwestii

fotorelacji z tego spotkania na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, wyjaśnił, iż

zamieszczanie na stronie tut. Urzędu zdjęć z różnych spotkań czy tez uroczystości mają charakter

informacyjny i nie ma charakteru agitacji wyborczej. Burmistrz uważa, iż wizyta Pana Premiera

Mateusza Morawieckiego to wielki zaszczyt dla naszej Gminy.  Następnie odniósł się w kwestii

zamieszczania na terenie miasta banerów wyborczych. Poinformował, iż również jest przeciwny

rozmieszczania  dużej  ilości  plakatów  wyborczych  na  terenie  miasta  Staszowa.  Dodał,  iż  

w przypadku, w którym plakat lub banner może zagrażać szeroko rozumianemu bezpieczeństwu

ludzi  lub  mienia,  np.  zasłania  widoczność  na  skrzyżowaniu,  należy  zgłosić  ten  fakt  do  straży

miejskiej lub policji. Ponadto poinformował, iż informacja o usunięciu banerów wyborczych trafia
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również  do konkretnego  komitetu  wyborczego.  W  zakresie  zamieszczania  materiałów  dot.

interpelacji radnych Rady Miejskiej w Staszowie poinformował, iż zostanie to sprawdzone. Z kolei

nagranie  z  I  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  21  listopada  2018  roku  nie  zostało

zamieszczone z  przyczyn technicznych,  o  czym radny został  poinformowany w odpowiedzi  na

zgłoszoną interpelacją. 

Nie podjęto dalszej dyskusji. 

Ponadto  przedłożył  Wysokiej  Radzie  informację  z  działalności  za  okres  od  22.0.2019  r.  do

19.09.2019 r.  i  realizacji  interpelacji  i  zapytań  radnych  (powyższe  informacje  w załączeniu  do

protokołu).

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: 13:20 do godz: 16:00              

    
       Protokolant:

       Marlena Janowska           Przewodniczący
   Rady Miejskiej w Staszowie

    ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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