
Protokół Nr XVI

z sesji  Rady Miejskiej  w Staszowie,  która odbyła  się  w dniu 23 października 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: Pan Stanisław Altenberg.

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 23 września 2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 181/19,

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

projekt nr  182/19,

c) stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Staszowie na kadencję 2020 – 2023

– projekt nr 183/19,



d) stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu, IV Wydział Pracy na

kadencję 2020 – 2023 – projekt nr 184/19,

e) zmiany Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów – projekt nr 174/19,

f) nadania nazwy rondu położonemu w Staszowie przy ulicy Krakowskiej – projekt nr 176/19,

g) nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Oględów – projekt nr 175/19,

h) utraty mocy uchwały nr LXVII/543/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2018

r.  w sprawie określenia warunków udzielania  bonifikat  i  wysokości  stawki procentowej,

przy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Staszów osobom, o których

w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018

r., poz. 2369) – projekt nr 179/19,

i) przyznania  pierwszeństwa  w  nabywaniu  budynków  użytkowych  ich  najemcom  oraz

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

korzystania – projekt nr 180/19,

j) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 177/19,

k) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych - projekt nr 178/19.

5.  Wolne wnioski w tym:

- informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie o wynikach dokonanej analizy 

oświadczeń majątkowych radnych za 2018 rok;

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o wynikach dokonanej analizy oświadczeń 

majątkowych za 2018 rok;

- informacja  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Staszów z  działalności  za  okres  od  20.09.2019 r.

do 21.10.2019 r. 

6.   Zamknięcie sesji.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  zawnioskował  o  zmianę  kolejności

podejmowania projektów uchwał w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Staszowie przy ulicy

Krakowskiej  –  projekt  nr  176/19 i  nadania  nazwy rondu położonemu w miejscowości  Oględów –

projekt nr 175/19 tj. w pkt. 4 a  i 4 b. 



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 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 23 września 2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) nadania nazwy rondu położonemu w Staszowie przy ulicy Krakowskiej – projekt nr 176/19,

b) nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Oględów – projekt nr 175/19,

c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 181/19,

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

projekt nr  182/19,

e) stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Staszowie na kadencję 2020 – 2023

– projekt nr 183/19,

f) stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu, IV Wydział Pracy na

kadencję 2020 – 2023 – projekt nr 184/19,

g) zmiany Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r.

w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach

i  placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów – projekt nr 174/19,

h) utraty mocy uchwały nr LXVII/543/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2018

r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej, przy

sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Staszów osobom, o których w art. 37

ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r., poz. 2369)

– projekt nr 179/19,

i)  przyznania  pierwszeństwa  w  nabywaniu  budynków  użytkowych  ich  najemcom  oraz

wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania

– projekt nr 180/19,

j) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 177/19,

k) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych - projekt nr 178/19.



5.  Wolne wnioski w tym:

- informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie o wynikach dokonanej analizy 

oświadczeń majątkowych radnych za 2018 rok;

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o wynikach dokonanej analizy oświadczeń 

majątkowych za 2018 rok;

- informacja  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Staszów z  działalności  za  okres  od  20.09.2019 r.

do 21.10.2019 r. 

6.   Zamknięcie sesji.

Ad. 3

Protokół nr XV z sesji z dnia 23 września 2019 r. przy 19 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się

(obecnych było 20 radnych) został przyjęty.

Ad. 4 a

Pani  Agnieszka  Gilbert  –  Kierownik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji

i Rolnictwa zapoznała z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Staszowie

przy ulicy Krakowskiej – projekt nr 176/19.

Po zapoznaniu z  projektem głos zabrał  Prezes  Zarządu Grupy Azoty S.A.  Trajan Szuladziński,

który  podziękował  władzom  gminy  za  przychylenie  się  do  wspólnego  wniosku  Zarządu  i  Rady

Nadzorczej Spółki Grupy Azoty i związków zawodowych działających przy Spółce i nazwanie ronda

imieniem „Rondo Siarkopolu Grzybów”.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVI/133/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 b

Pani Agnieszka Gilbert przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu

w miejscowości Oględów – projekt nr 175/19.

      Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVI/134/2019



(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 c

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 181/19.

Po zapoznaniu z projektem głos zabrał  radny Hubert Gawłowicz,  który zapytał  o zmniejszenie  

dotacji na modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Zapytał burmistrza, jakie czynniki

wpłynęły na to, że wymieniona inwestycja dopiero ruszy w przyszłym roku. Zaznaczył, iż słyszy się   

o niej od dawna, więc spodziewał się, iż w niedługim czasie rozpocznie się montaż opraw. Ponadto 

radny  Gawłowicz  odniósł  się  do  zwiększenia  wydatków  w  dziale  720  naprawa  i  rozbudowa  

monitoringu  miejskiego  w Staszowie  w kwocie  30  000 zł.  Radny zapytał,  czy  zadanie  dotyczy  

naprawy,  czy  instalacji  nowych  urządzeń  w  przestrzeni  publicznej.  Odniósł  się  również  do  

zwiększenia wydatków w dziale 900 roszczenie zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach. 

Poprosił Burmistrza o przedstawienie sprawy i wyjaśnienie, dlaczego gmina Staszów będzie musiała 

zapłacić kwotę 56 000 zł z tytułu zadośćuczynienia.   

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

Gawłowicza w kwestii  modernizacji oświetlenia ulicznego poinformował,  iż obecnie są na etapie  

weryfikacji  dokumentacji  przetargowej  czyli  weryfikacji  ofert  złożonych  przez  potencjalnych  

wykonawców.  Zaznaczył,  iż  na  obecnym  etapie  postępowania  nie  jest  możliwe  jednoznaczne  

określenie  terminu  rozpoczęcia  wymiany  oświetlenia,  co  jest  związane  z  przeciągającymi  się  

procedurami przetargowymi. W zakresie rozbudowy monitoringu miejskiego w Staszowie wyjaśnił, iż

na dzień dzisiejszy na terenie miasta jest 8 kamer całkowicie zniszczonych i 4 kamery częściowo.  

Planowany  jest  zakup  około  6  kamer  i  wymiana  sprzętu  nagrywającego  i  sterującego,  jaki  jest

w posiadaniu  Urzędu  Miasta  i  Gminy.  W  kwestii  roszczenia  zasądzonego  wyrokiem  Sądu  

Rejonowego  w  Kielcach  i  wypłaty  zadośćuczynienia  wyjaśnił,  iż  sprawa  dotyczy  umowy  na  

odbiór odpadów, jaką gmina Staszów miała podpisaną w 2017 roku z firmą EKOM. Przypomniał, iż  

firma w sposób niewłaściwy wywiązywała się z  zapisów umowy, co zmusiło gminę Staszów do  

nałożenia  kar  umownych.  Po  przegraniu  przez  w/w  firmę  kolejnego  przetargu  na  świadczenie  

usług wywozu odpadów z terenu naszej gminy, firma złożyła sprawę do sądu o zwrot środków z kar 

umownych. Ostatecznie Sąd orzekł, iż Gmina Staszów miała prawo nałożenia kar, jednak według  

Sądu kary nałożone na firmę były za wysokie. 

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.



Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVI/135/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 d

Pani Henryka Skowron  przedstawiła projekt uchwały w sprawie   zmiany Wieloletniej Prognozy  

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 182/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

 Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVI/136/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 e

Pan Sławomir Mikula – Przewodniczący Zespołu Opiniującego kandydatów do pełnienia funkcji  

ławników  na  kadencję  2020  –  2023  zapoznał  zgromadzonych  z  opinią  Zespołu  o  zgłoszonych  

kandydatach na ławników m. in. w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (w załączeniu do protokołu).

Następnie członkowie Rady Miejskiej w Staszowie przystąpili do powołania Komisji Skrutacyjnej do

przeprowadzenia wyboru ławników sądowych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej poprosił  radnych  o  zgłaszanie  kandydatur  do  przedmiotowej

Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Klimek zaproponował do składu Komisji radną Ewę

Marek.

Radny Tomasz Otrębski zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Charygi.

Przewodniczący Rady Miejskiej wystosował kandydaturę radnego Jacka Maruszewskiego. 

Wyżej zaproponowani radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

Z  uwagi  na  fakt,  iż  nie  było  innych  zgłoszeń  lista  kandydatów  do  Komisji  Skrutacyjnej  została

zamknięta.

Pan Ireneusz Kwiecjasz poddał pod głosowanie przyjęcie składu Komisji w w/w składzie.

Rada  Miejska  jednogłośnie  przyjęła  skład  osobowy  Komisji  Skrutacyjnej,  która  przystąpiła  do

ukonstytuowania się.

Następnie radna Ewa Marek przedstawiła ukonstytuowany skład Komisji Skrutacyjnej:

- Ewa Marek – przewodnicząca;

- Jacek Maruszewski – członek;

- Wojciech Charyga – członek 



oraz  zapoznała  z  zapisami  dot.  głosowania  w  wyborach  ławników  do  sądów  powszechnych  na

kadencję 2020 – 2023 zawartych w Uchwale Nr LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia

5 listopada 2018 r.  w sprawie  statutu Miasta  i  Gminy Staszów i  Uchwale  Nr XV/127/2019 Rady

Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. 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.  

Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wyczytywania kolejno nazwisk radnych oraz wręczania

radnym  kart  do  głosowania  z  kandydaturą  Pani  Anny  Majczak  do  wyboru  ławnika  do  Sądu

Rejonowego w Staszowie.

Radni przystąpili do wyboru ławnika zgodnie z odczytanymi zasadami głosowania. 

Po  dokonaniu  wyboru  wyczytani  radni  podchodzili  kolejno  do  urny,  umieszczając  w  niej  karty

z oddanym głosem. 

Komisja  Skrutacyjna  przystąpiła  do  wyjęcia  z  urny  kart  do  głosowania  i  ustalenia  wyników

głosowania.

Następnie  Komisja  Skrutacyjna  przeprowadziła  głosowanie  nad  kandydaturą  Pana  Zdzisława

Zygmunta Rożka do wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Staszowie.

Komisja  Skrutacyjna  przystąpiła  do  wyjęcia  z  urny  kart  do  głosowania  i  ustalenia  wyników

głosowania.

Pani Ewa Marek zapoznała z protokołami Komisji Skrutacyjnej na okoliczność  wyboru ławników do

Sądu Rejonowego w Staszowie (protokóły wyboru stanowią załączniki do protokołu).

Rada Miejska w głosowaniu tajnym spośród 2 kandydatów na ławników wybrała 2 osoby.

Przewodnicząca Komisji  odczytała imiona i nazwiska wybranych osób, podając liczbę głosów jaką

uzyskali.

Pan Sławomir Mikula przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  stwierdzenia wyboru ławników do

Sądu Rejonowego w Staszowie na kadencję 2020 – 2023 – projekt nr 183/19.

Nie podjęto dyskusji.

Rada Miejska jednogłośnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVI/137/2019

(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 f

Komisja  Skrutacyjna  przystąpiła  do  przeprowadzenia  głosowania  nad  kandydaturą  Pana  Michała

Romana Kłosińskiego w wyborach na ławnika do Sądu Rejonowego w Sandomierzu do orzekania

w sprawach z zakresu prawa pracy.



Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wyczytywania kolejno nazwisk radnych oraz wręczania radnym

kart do głosowania z kandydaturą Pana Michała Romana Kłosińskiego.

Radni przystąpili do wyboru ławnika zgodnie z odczytanymi zasadami głosowania. 

Po  dokonaniu  wyboru  wyczytani  radni  podchodzili  kolejno  do  urny,  umieszczając  w  niej  karty

z oddanym głosem. 

Komisja  Skrutacyjna  przystąpiła  do  wyjęcia  z  urny  kart  do  głosowania  i  ustalenia  wyników

głosowania.

Pani Ewa Marek odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej na okoliczność  wyboru ławnika do Sądu

Rejonowego w Sandomierzu, IV Wydział Pracy na kadencję 2020 – 2023 (protokół wyboru stanowi

załącznik do protokołu).

Rada Miejska w głosowaniu tajnym spośród 1 kandydata na ławnika wybrała 1 osobę.

Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  odczytała  imię  i  nazwisko  wybranej  osoby,  podając  liczbę

głosów jaką uzyskał.

Pan  Sławomir  Mikula  –  Sekretarz  Miasta  i  Gminy  Staszów  zapoznał  z  projektem  uchwały

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu, IV Wydział Pracy na

kadencję 2020 – 2023 – projekt nr 184/19. 

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVI/138/2019

(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 g

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

uchwały  w  sprawie   zmiany  Uchwały  Nr  XXVII/270/12  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia

27  września  2012  r.  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów – projekt nr 174/19.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XVI/139/2019

(w załączeniu do protokołu).



Ad. 4 h

Pani  Agnieszka  Gilbert  –  Kierownik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji

i Rolnictwa  przedstawiła projekt uchwały w sprawie  utraty mocy uchwały nr LXVII/543/18 Rady  

Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat 

i  wysokości  stawki  procentowej,  przy  sprzedaży  nieruchomości,  stanowiących  własność  Gminy  

Staszów osobom, o których w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. Urz. 

Woj. Święt. z 2018 r., poz. 2369) – projekt nr 179/19.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVI/140/2019

(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 i

Pani  Agnieszka  Gilbert zapoznała  z  projektem  uchwały  w  sprawie  przyznania  pierwszeństwa

w nabywaniu  budynków  użytkowych  ich  najemcom  oraz  wyrażenia  zgody  na  ich  zbycie  wraz

z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania – projekt nr 180/19.

Nie podjęto 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 XVI/141/2019

(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 j

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

zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 177/19.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

      Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

      Rada Miejska jednogłośnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVI/142/2019

     (uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 k

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

nieruchomości gruntowych - projekt nr 178/19.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.



Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVI/143/2019

(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad. 5

W wolnych wnioskach i zapytaniach radnych Tomasz Otrębski zgłosił interpelacje w następujących

kwestiach:

1. Wykonanie przycinki drzew przy ul. Kołłątaja w Staszowie przy budynkach mieszkalnych nr 8

i 10.

2. Rozważenia  możliwości  wykorzystania  w  okresie  zimowym  obiektu  sportowego  „Orlik”  na

lodowisko.

3. Wykonania  doraźnego  remontu  parkingu  przy  ul.  Kołłątaja  w  Staszowie  przy  budynkach

mieszkalnych nr 6, 8, 10 (naprawa wyrw).

4. Naprawy oświetlenia lamp ulicznych na ul. Solidarności w Staszowie.

5. Wykonania  oświetlenia  nad  przejściem  dla  pieszych  w  sąsiedztwie  z  „Orlikiem”  na  ul.

Mickiewicza w Staszowie.

Radny  Zdzisław  Brzyszcz  poruszył  kwestię  wyremontowania  mostku  przez  rzekę  Czarną,  który

znajduje się przy końcu ulicy Nowej, a dojściu do ulicy Łazienkowskiej w Staszowie.

Radny Hubert  Gawłowicz poruszył  sprawę  zdarzenia,  jakie  miało  w  ostatnim czasie  miejsce  na

terenie obiektu sportowego „Orlik”, a dotyczyło pożaru do jakiego doszło w niedzielne popołudnie.

Zapytał o wysokość strat poniesionych z tego tytułu, czy zostali ustaleni sprawcy tego zdarzenia i kto

pokryje w wyniku tego zdarzenia powstałe koszty. Zapytał również, czy w momencie, kiedy doszło do

tego zdarzenia był lub powinien być na terenie tego obiektu pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przypomniał, iż zarówno on, jak i radny Mariusz  Łazarz zgłaszali problem z utrzymaniem porządku na

terenie obiektu „Orlik” i konieczności dokonania niezbędnych remontów m. in. altany, aby obiekt ten

mógł  spełniać  wymogi  bezpieczeństwa.  Zapytał  również,  do  kiedy będzie  zamknięte  boisko i  czy

będzie  dokonywany jego remont.  Ponadto  radny Hubert  Gawłowicz zgłosił  kwestię  nieświecących

lamp ulicznych przy ul.  Komisji Edukacji  Narodowej, Konstytucji  3 Maja, Kołłątaja, Mickiewicza,

Kilińskiego,  Solidarności,  11  Listopada.  Zapytał  również,  kiedy  zostanie  uruchomione  oświetlenie

uliczne  na  rondach,  które  powstały  w  ciągu  nowej  obwodnicy  Staszowa,  z  uwagi  możliwego

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poruszył także problem zgłaszany przez mieszkańców

Oś. Wschód w zakresie dojazdu służb tj. Straży Pożarnej, Pogotowania Ratunkowego do budynków

mieszkalnych.  Wyjaśnił,  iż  w  ocenie  mieszkańców  do  wielu  budynków  nie  da  się  dojechać



bezpośrednio, a szczególnie ma to znaczenie przy wystąpieniu zdarzenia, do którego musiałby zostać

użyty ciężki sprzęt typu wóz strażacki. Jako najczęstszy powód podaje się dzikie nasadzenia drzew

bezpośrednio przy chodnikach, klatkach schodowych, które uniemożliwiają podjazd takim pojazdom.

W  imieniu  mieszkańców  podziękował  także  za  wykonanie  zatok  parkingowych  na  ul.  Kołłątaja

w Staszowie,  co  częściowo przyczyni  się  do  udrożnienia  ruchu pojazdów na  tym odcinku  jezdni.

Radny zaznaczył, iż spotkał się on z bardzo nieprzychylną opinią wobec tej inwestycji, którą on, jak

najbardziej popiera i dziękuje, że została zrealizowana, z uwagi, iż przez wiele lat na ul. Kołłątaja

w tym zakresie niewiele się działo. Zapytał o koszty, jakie Gmina Staszów poniosła w zakresie budowy

przedmiotowych  zatok  parkingowych,  ponieważ  spotkał  się  on  z  opinią  jakoby  Urząd  miał

„przepłacić”  za  wykonanie  tej  inwestycji.  Poprosił  Burmistrza  o  odniesienie  się  do  tego  zarzutu

przedstawionego przez jednego z mieszkańców. Zapytał także, czy planowana jest w wydatkach na

przyszły  rok  budowa  parkingów  w  obrębie  ulicy  Kołłątaja  i  ulicy  Komisji  Edukacji  Narodowej

w Staszowie. Ponadto radny Hubert Gawłowicz zgłosił interpelację w sprawie rozważenia możliwości

wykonania  progu  zwalniającego  przy  ul.  Mickiewicza  w  Staszowie.  Poinformował,  iż  grupa

mieszkańców  z  ulicy  Mickiewicza,  w  szczególności  bloków  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  Galerii

Staszowskiej,  prosi  o  przeanalizowanie  możliwości  wykonania  na  skrzyżowaniu  ul.  Łącznik

i Mickiewicza progu zwalniającego w formie wyspy podobnej do tej, która znajduje się m. in. przy

Kościele  św.  Barbary  w  Staszowie.  Mieszkańcy  skarżą  się  na  kierowców,  którzy  w  tym  miejscu

niejednokrotnie jadą z nieprzepisową prędkością, co stwarza tam zagrożenie. Tuż obok znajdują się

pasy i jedno z wejść do Parku im. Górników Siarkowych. Mieszkańcy obawiają się również o swoje

pociechy, które po otwarciu parku na pewno będą częściej niż do tej pory korzystać z tego przejścia.

Radny Dominik Rożek zgłosił zapytania w następujących kwestiach:

1. Jaka  jest  obecnie  sytuacja  finansowa  Gminy  Staszów  ?  Czy  Gmina  zachowuje  płynność

finansową oraz czy w związku z tym posiada niezrealizowane w terminie płatności ?

2. W  latach  2011  –  2014  Zakład  Energetyki  Cieplnej  realizował  zadanie  pn.:  ”Rozbudowa

i  modernizacja  ciepłowni  miejskiej  z  wykonanie  źródła  kogeneracji  gazowej”.  Proszę

o udzielenie  informacji,  czy instalacja jest  w pełni wykorzystywana, czy jej  sprawność jest

satysfakcjonująca, czy przynosi zyski/korzyści ?

3. Gmina Staszów planowała  rozszerzyć  projekt  kompleksowego zagospodarowania  zieleni  na

terenie miasta o tzw. „Małą rewitalizację golejowskich jezior”. Proszę o udzielenie odpowiedzi,

czy zadanie będzie realizowane. Jeśli tak, proszę o podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia

zaplanowanych prac. Jeśli nie, proszę o podanie przyczyny.



4. Proszę  o  wykonanie  wewnętrznego  audytu  bezpieczeństwa  drogowego  na  ul.  Kościelnej,

w kontekście  przejścia  dla  pieszych zlokalizowanego  przy  budynku Banku  Spółdzielczego.

Mieszkańcy zwracają uwagę, że piesi (dzieci o niskim wzroście) idący od PSP nr 2 mają przy

przejściu  ograniczoną  widoczność  z  lewej  strony  ze  względu  na  stojące  na  parkingu  auta.

Ponadto kierowcy, z tego samego powodu, jadący od kościoła, nie widzą dzieci wkraczających

na „pasy”.

5. Proszę o przedstawianie realizacji projektu „Słoneczne dachy”, liczby osób zakwalifikowanych

do zadania, odniesienia do wskaźników zawartych w założeniach, wysokości dofinansowania

dla ostatecznego beneficjenta, „liczbie osób”, które zrezygnowały z udziału w projekcie.  

Radny Bonifacy Wojciechowski ponowił wniosek w sprawie dokonania naprawy w dwóch miejscach

zapadniętych kostek w chodniku zlokalizowanym od ul. Mickiewicza do ul. 11 Listopada w Staszowie,

gdyż stanowią one duże zagrożenie dla osób korzystających z tego chodnika. 

Radny Jacek Maruszewski zapytał  Burmistrza,  czy został  złożony przez gminę Staszów wniosek

o  dofinansowanie  przewozów  regionalnych  z  programu  realizowanego  w  ramach  tzw.  piątki

Kaczyńskiego ?

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

na dzisiejszej sesji:

- wykonanie przycinki drzew przy ul. Kołłątaja w Staszowie przy budynkach mieszkalnych nr 8

i  10 – w najbliższym okresie  zgłoszona sprawa zostanie  zweryfikowana i  w przypadku jej

zasadności przycinka drzew w okresie jesiennym zostanie wykonana;

- rozważenia możliwości wykorzystania w okresie zimowym obiektu sportowego „Orlik” na

lodowisko – koszty realizacji takiej inwestycji to kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych, na co

w  obecnym  czasie  nie  stać  gminy  Staszów.  Burmistrz  zaznaczył  jednak,  iż  możliwe  jest

rozważenie  kwestii  realizacji  tego  zadania  we  współpracy  z  Powiatem  Staszowskim  przy

uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego;

-  wykonania  doraźnego  remontu  parkingu  przy  ul.  Kołłątaja  w  Staszowie  przy  budynkach

mieszkalnych nr 6, 8, 10 (naprawa wyrw) – zostaną podjęte działania w zakresie doraźnego

uzupełnienia  ubytków  nawierzchni  jezdni  natomiast  kompleksowa  przebudowa  wymaga

poniesienia  znaczących  nakładów  finansowych,  co  w  chwili  obecnej  z  uwagi  na  duże

zaangażowanie środków finansowych na wielu realizowanych zadaniach inwestycyjnych nie

jest możliwe;

- naprawy oświetlenia lamp ulicznych na ul. Solidarności w Staszowie – w obecnym czasie

dokonywane  jest  sprawdzenie  stanu  oświetlenia  ulicznego  zarówno na  terenie  Os.  Wschód



i  pozostałej  części  miasta  Staszowa,  jak  i  terenu  gminy.  Po  dokonaniu  weryfikacji  lamp

wymagających  dokonania  naprawy  i  sporządzeniu  protokołu  z  tych  miejsc  zostanie

o przekazany do Rejonu Energetycznego i wykonawcy;

-  wykonania  oświetlenia  nad  przejściem  dla  pieszych  w  sąsiedztwie  z  „Orlikiem”  na  ul.

Mickiewicza  w  Staszowie  –  zgłoszona  kwestia  jest  zasadna  i  przy  dokonywaniu  naprawy

oświetlenia  ulicznego  na  terenie  miasta  zostanie  wykonane  doświetlenie  przedmiotowego

przejścia;

-  wyremontowania mostka przez rzekę Czarną,  który znajduje się przy końcu ulicy Nowej,

a dojścia do ulicy Łazienkowskiej w Staszowie – wystąpiliśmy do Zarządu Wód Polskich m .in.

w  zakresie  udrożnienia  i  wyczyszczenia  kanału  rzeki  Desty,  jak  również  naprawy

przedmiotowej kładki na kanale rzeki Czarnej. Burmistrz poinformował, iż obecnie oczekują na

odpowiedź w powyższym zakresie, zaznaczając, iż rozpoczęło się oczyszczanie kanału rzeki

Desty;

-  pożaru  na  terenie  obiektu  sportowego  „Orlik”  w  Staszowie  –  został  ujęty  sprawca  tego

zdarzenia i  zostały oszacowane koszty pożaru,  które nie są znaczące.  Wyjaśnił,  iż z ustaleń

Policji  wynika,  iż  zdarzenie  było  przypadkiem  losowym  i  nie  doszło  do  niego  w  wyniku

umyślnego działania. W wyniku pożaru zniszczeniu uległ podest i kilka desek na obudowie.

Burmistrz zaznaczył, iż zostaną podjęte działania zmierzające do obciążenia kosztami naprawy

sprawcę  zdarzenia  bądź  ewentualnie  ubezpieczyciela.  Dodał,  iż  po  ustaleniach  z  dyrekcją

obiektu teren „Orlika” będzie otwarty w dzień zaś porą wieczorową będzie zamykany, aby na

terenie obiektu w porze wieczorowo – nocnej nie przebywały osoby nieporządane. Dodał, iż

w sytuacji, gdy z obiektu będą chciały skorzystać zespoły w porze wieczorowej będzie on jak

najbardziej  udostępniany.  Nadmienił  także,  iż  w  miarę  możliwości  finansowych  na

przedmiotowym  terenie  zostanie  zamontowany  monitoring.  W  kwestii  zapytania  radnego

Gawłowicza, czy na terenie obiektu był obecny pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas

zdarzenia wypowiedź Dyrektora Ośrodka Rafała Glegoły poza nagraniem;

- uruchomione oświetlenie ulicznego na rondach, które powstały w ciągu nowej obwodnicy

Staszowa – z uzyskanych wyjaśnień ze strony dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich wynika, iż

zostały  zabezpieczone  środki  finansowe  na  realizację  zadania.  Burmistrz  dodał,  iż  zadanie

zostało przekazane do realizacji Rejonowi Energetycznemu w Staszowie i dotyczy wymiany

urządzeń sterujących, które nie są zgodne z systemem obsługiwanym przez nasz Rejon;

-  utrudnionego  dojazdu  służb  ratunkowych  do  budynków  mieszkalnych  z  uwagi  na

niekontrolowane nasadzenia drzew – w poruszonej sprawie Burmistrz nie upatruje większego



problemu  i  zagrożenia  dla  mieszkańców.  Stwierdził,  iż  służby  ratunkowe  chociażby  Straż

Pożarna mają odpowiedni sprzęt do zniwelowania ewentualnego problemu, w przeciwnym razie

doprowadziłoby to do konieczności usunięcia drzew z przestrzeni miejskiej;   

- wykonania na skrzyżowaniu ul. Łącznik i ul. Mickiewicza w Staszowie progu zwalniającego –

zgłoszona kwestia zostanie przeanalizowana;

- przedstawienia kosztów w zakresie budowy zatok parkingowych na ul. Kołłątaja w Staszowie

– zadanie zostało zrealizowane w kwocie około 10 tys zł. niższej od założeń szacunkowych.

Burmistrz nie podzielił opinii o zbyt wysokich kosztach realizacji wykonania przedmiotowych

zatok parkingowych;

-  budowy  parkingów  w  obrębie  ulicy  Kołłątaja  i  ulicy  Komisji  Edukacji  Narodowej

w  Staszowie  -  podejmujemy  działania  zmierzające  do  uzyskania  zewnętrznego  wsparcia

finansowego do realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy, przebudowy parkingów na

terenie miasta. Zaznaczył, iż z własnych środków samorządu wykonanie takich inwestycji jest

zbyt kosztowne;

-  informacji  w  zakresie  realizacji  zadania   dot.  rewitalizacji  golejowskich  jezior  –  upłynął

termin opracowania dokumentacji  projektowo – kosztorysowej.  Z uwagi,  iż  wykonawca nie

zrealizował  przedmiotu  umowy  w  terminie  zaistniała  konieczność  przesunięcia  terminu

planowanych robót budowlanych;

- przedstawianie realizacji projektu „Słoneczne dachy” - projekt obejmuje dostawę i montaż

łącznie około 250 instalacji  kolektorów słonecznych i  instalacji  fotowoltaicznych na terenie

Miasta i Gminy Staszów, który w obecnym czasie jest realizowany; 

- wykonanie wewnętrznego audytu bezpieczeństwa drogowego na ul. Kościelnej, w kontekście

przejścia  dla  pieszych  zlokalizowanego  przy  budynku  Banku  Spółdzielczego  –  zgłoszona

kwestia zostanie sprawdzona;

-  naprawy  zapadniętych  kostek  w  chodniku  zlokalizowanym  od  ul.  Mickiewicza  do  ul.

11 Listopada w Staszowie – w miarę posiadanych możliwości finansowych zostaną podjęte

działania celem dokonania naprawy przedmiotowego chodnika;

- zapytania, czy Gmina Staszów złożyła wniosek o dofinansowanie przewozów regionalnych

z  programu  realizowanego  w  ramach  tzw.  piątki  Kaczyńskiego  –  gmina  Staszów  złożyła

wniosek o dofinansowanie linii komunikacyjnych, z którego musiała zrezygnować. Powodem

rezygnacji był brak możliwości zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego

transportu  zbiorowego  z  uwagi  na  fakt,  iż  PKS  nie  jest  zakładem  budżetowym.  Obecnie



ogłaszamy postępowanie przetargowe na wyłonienie operatora i  powyższe działania  zostaną

podjęte w przyszłym roku.

Na  pozostałe  interpelacje,  zapytania  radnych  Burmistrz  poinformował,  iż  zostaną  udzielone

odpowiedzi w formie pisemnej. 

Ponadto przedstawił informację z działalności za okres od 20.09.2019 r. do 21.10.2019 r. oraz zapoznał

z informacją o wynikach dokonanej  analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok (przedmiotowe

informacje w załączeniu do protokołu).

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Staszowie Beata Gajek – Dyl poinformowała o pismach,

jakie od ostatniej sesji wpłynęły do biura Rady Miejskiej w Staszowie.  

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz podziękował za udział w sesji, po 

czym zamknął jej obrady.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie trwało od 13:00 do 16:30.         Przewodniczący

    Rady Miejskiej w Staszowie

Protokołowała:   ( - ) Ireneusz Kwiecjasz

A. Janicka

 – insp. w Wydziale Organizacyjnym


