
Protokół Nr XVII

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu  26  listopada  2019  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.         

W sesji wzięło udział 19 radnych  na ogólną liczbę 21 radnych (lista obecności w załączeniu do

protokołu – zał. nr 1).

Radni nieobecni: Pani Anna Karasińska, Pan Tomasz Otrębski.

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 oraz poinformował o nagrywaniu sesji.

Ad. 2

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  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 23.10.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.  
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2019 rok oraz dotacji
przedmiotowej  na  2019  rok  dla  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Staszowie  –
samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 191/19.

b) wprowadzenia  zmian  w  budżecie  Miasta  i  Gminy  Staszów  na  2019  rok  –  projekt  
nr 192/19,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 –
projekt nr 193/19,

d) określenia stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 186/19,

e) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Staszów – projekt nr 187/19,
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f) utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie i nadania statutu – projekt
nr 196/19,

g) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz
odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Staszów – projekt nr 185/19,

h) przyjęcia Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 –
2028 – projekt nr 194/19,

i) Rocznego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok – projekt nr 195/19,

j) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów 
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – projekt nr 189/19,

k) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów 
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – projekt nr 190/19,

l) 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 188/19,

m) utraty mocy obowiązującej uchwały Nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia     
25 kwietnia 2003 r. - projekt nr 162/19,

n) statutu sołectwa Czajków Południowy – projekt nr 121/19,

o) statutu sołectwa Czajków Północny – projekt nr 122/19,

p) statutu sołectwa Czernica – projekt nr 123/19,

q) statutu sołectwa Dobra – projekt nr 124/19,

r) statutu sołectwa Gaj Koniemłocki – projekt nr 125/19,

s) statutu sołectwa Grzybów – projekt nr 126/19,

t) statutu sołectwa Jasień – projekt nr 127/19,

u) statutu sołectwa Koniemłoty – projekt nr 128/19,

v) statutu sołectwa Kopanina – projekt nr 129/19,

w) statutu sołectwa Krzywołęcz – projekt nr 130/19,

x) statutu sołectwa Krzczonowice – projekt nr 131/19,

y) statutu sołectwa Kurozwęki – projekt nr 132/19,

z) statutu sołectwa Lenartowice – projekt nr 133/19,

aa) statutu sołectwa Łaziska – projekt nr 134/19,

ab) statutu sołectwa Łukawica – projekt nr 135/19,

ac) statutu sołectwa Mostki – projekt nr 136/19,

ad) statutu sołectwa Niemścice – projekt nr 137/19,

ae) statutu sołectwa Oględów – projekt nr 138/19,
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af) statutu sołectwa Poddębowiec – projekt nr 139/19,

ag) statutu sołectwa Podmaleniec – projekt nr 140/19,

ah) statutu sołectwa Ponik – projekt nr 141/19,

ai) statutu sołectwa Sielec – projekt nr 142/19,

aj) statutu sołectwa Smerdyna – projekt nr 143/19,

ak) statutu sołectwa Stefanówek – projekt nr 144/19,

al) statutu sołectwa Sztombergi – projekt nr 145/19,

am)statutu sołectwa Wiązownica Duża – projekt nr 146/19,

an) statutu sołectwa Wiązownica – Kolonia – projekt nr 147/19,

ao) statutu sołectwa Wiązownica Mała – projekt nr 148/19,

ap) statutu sołectwa Wiśniowa – projekt nr 149/19,

aq) statutu sołectwa Wiśniowa Poduchowna – projekt nr 150/19,

ar) statutu sołectwa Wola Osowa – projekt nr 151/19,

as) statutu sołectwa Wola Wiśniowska – projekt nr 152/19,

at) statutu sołectwa Wólka Żabna – projekt nr 153/19,

au) statutu sołectwa Zagrody – projekt nr 154/19,

av) statutu sołectwa Ziemblice – projekt nr 155/19,

aw) statutu osiedla nr 1 „Północ” – projekt nr 156/19,

ax) statutu osiedla nr 2 „Ogrody” – projekt nr 157/19,

ay) statutu osiedla nr 3 „Stare Miasto” – projekt nr 158/19,

az) statutu osiedla nr 4 „Staszówek” – projekt nr 159/19,

ba) statutu osiedla nr 5 „Wschód” – projekt nr 160/19,

bb)statutu osiedla nr 6 „Oględowska” – projekt nr 161/19.

5.  Wolne wnioski w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 22.10.2019 r. do
22.11.2019 r. 

6.   Zamknięcie sesji.

Uwag, wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Ireneusz  Kwiecjasz poddał  pod

głosowanie porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty (obecnych było 16 radnych). 

Ad. 3

Radni nie mieli uwag do Protokołu Nr XVI z sesji z dnia 23 października 2019 roku i przyjęli go

jednomyślnie (obecnych było 16 radnych). 

Ad. 4 a

Pani  Henryka Skowron –  Skarbnik Miasta  i  Gminy Staszów  zapoznała  z  projektem uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.  
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w  sprawie  ustalenia  stawki  jednostkowej  dotacji  przedmiotowej  na  2019  rok  oraz  dotacji

przedmiotowej na 2019 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu

budżetowego – projekt nr 191/19 

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/144/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 b

Pani Henryka Skowron przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 192/19.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/145/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 c

Pani  Henryka  Skowron  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 193/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/146/2019

(w załączeniu do protokołu).       

Ad. 4 d

Pani Anna Kwasek  - Z-ca Kierownika Wydziału Finansowego zapoznała z projektem uchwały  

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 186/19.

O  zabranie  głosu  poprosił Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć na  wstępie

poinformował,  iż  zaproponowany  wzrost  stawek  podatku  od  nieruchomości  na  rok  2020  wynika

między innymi ze zwiększającymi się kosztami funkcjonowania samorządu. Zaznaczył, iż od 2012

roku nie było podwyżek w gminie.  Dodał również,  iż podatki stanowią główne źródło dochodów

budżetowych,  które  są  wykorzystywane  na  potrzeby  realizacji  nowych  zadań.  Następnie  zwrócił

uwagę,  iż  określone  w uchwale  stawki  podatku  od  nieruchomości  na  2020  rok  nie  przekraczają

górnych granic stawek kwotowych podatku od nieruchomości ogłoszony obwieszczeniem Ministra

Finansów.  Na  zakończenie  zwrócił  się  do  Wysokiej  Rady  o  pozytywne  zaopiniowanie
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przedmiotowego projektu uchwały. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 15 głosach za, 2 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się (obecnych było

19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/147/2019

(w załączeniu do protokołu).         

Ad. 4 e

Pani Anna Kwasek zapoznała z projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Staszów – projekt 

nr 187/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/148/2019

(w załączeniu do protokołu).  

Ad. 4 f       

Pani Sylwia Dyl – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych zapoznała 

z projektem uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie 

i nadania statutu – projekt nr 196/19. 

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/149/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 g      

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zapoznała z projektem uchwały 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania 

odpadów komunalnych na terenie Gminy Staszów – projekt nr 185/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

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

Uchwałę Nr XVII/150/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 h  

Pani Ewa Cygan – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów zapoznała z projektem
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uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów na lata 

2019 – 2028 – projekt nr 194/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/151/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 i 

Pani Jolanta Macias – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zapoznała z projektem 

uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok – projekt nr 195/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/152/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 j

Pani Jolanta Macias zapoznała z projektem uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Staszów, określenia 

liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – projekt 

nr 189/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/153/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 k

Pani Jolanta Macias zapoznała z projektem uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Staszów, określenia liczby punktów za 

każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – projekt nr 190/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/154/2019 

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 4 l

Pani Agnieszka  Gilbert – 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 

niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania – projekt nr 188/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy18 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/155/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 m

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

w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 

25 kwietnia 2003 r. - projekt nr 162/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/156/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 n

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

w sprawie statutu sołectwa Czajków Południowy – projekt nr 121/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy18 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/157/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 o

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

w sprawie statutu sołectwa Czajków Północny – projekt nr 122/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/158/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 p

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Czernica – projekt 

nr 123/19. 
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Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/159/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 q

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Dobra – projekt nr 

124/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 16 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/160/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 r

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Gaj Koniemłocki – 

projekt nr 125/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/161/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 s

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Grzybów  – projekt 

nr 126/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 15 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/162/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 t

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Jasień  – projekt 

nr 127/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/163/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 u

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Koniemłoty  – 
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projekt nr 128/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/164/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 v

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Kopanina – projekt 

nr 129/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/165/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 w

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Krzywołęcz  – 

projekt nr 130/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/166/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 x

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Krzczonowice  – 

projekt nr 131/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/167/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 y

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Kurozwęki  – 

projekt nr 132/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 15 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/168/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 z
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Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Lenartowice  – 

projekt nr 133/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/169/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 aa

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Łaziska  – projekt 

nr 134/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/170/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 ab

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Łukawica  – projekt

nr 135/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/171/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 ac

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Mostki  – projekt 

nr 136/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/172/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 ad

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Niemścice  – 

projekt nr 137/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/173/2019 
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(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 ae

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Oględów  – projekt 

nr 138/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/174/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 af

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Poddębowiec  – 

projekt nr 139/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/175/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 ag

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Podmaleniec  – 

projekt nr 140/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/176/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 ah

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Ponik  – projekt 

nr 141/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/177/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 ai

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Sielec  – projekt 

 nr 142/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła
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Uchwałę Nr XVII/178/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 aj

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Smerdyna  – 

projekt nr 143/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/179/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 ak

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Stefanówek  – 

projekt nr 144/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/180/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 al

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Sztombergi  – 

projekt nr 145/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/181/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 am

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Wiązownica Duża   

– projekt nr 146/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/182/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 an

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Wiązownica - 

Kolonia  – projekt nr 147/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

12



Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/183/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 ao

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Wiązownica Mała   

– projekt nr 148/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/184/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 ap

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Wiśniowa  – 

projekt nr 149/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/185/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 aq

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Wiśniowa 

Poduchowna  – projekt nr 150/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/186/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 ar

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Wola Osowa  – 

projekt nr 151/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/187/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 as

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Wola Wiśniowska  

– projekt nr 152/19. 
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Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/188/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 at

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Wólka Żabna – 

projekt nr 153/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/189/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 au

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Zagrody – projekt 

nr 154/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/190/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 av

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Ziemblice  – 

projekt nr 155/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/191/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 aw

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu osiedla nr 1 ,,Północ”  

– projekt nr 156/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 16 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/192/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 ax

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu osiedla nr 2 ,,Ogrody”  
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– projekt nr 157/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 16 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/193/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 ay

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu osiedla nr 3 ,,Stare Miasto”  

– projekt nr 158/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/194/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 az

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu osiedla nr 4 ,,Staszówek”  

– projekt nr 159/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/195/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 ba

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu osiedla nr 5 ,,Wschód”  

– projekt nr 160/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/196/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 bb

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie statutu osiedla nr 6 ,,Oględowska”  

– projekt nr 161/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/197/2019 

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 5

W wolnych wnioskach i zapytaniach  radny Mariusz Łazarz zwrócił się w imieniu mieszkańców

osiedla nr 6 ,,Oględowska” z prośbą o oświetlenie przy bloku na ul. Sienkiewicza w Staszowie. 

(pełna treść zgłoszonej interpelacji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Kwiecjasz poparł stanowisko radnego Mariusza Łazarza

w kwestii oświetlania  przy bloku na ul. Sienkiewicza w Staszowie. 

Burmistrz Miasta  i  Gminy Staszów Leszek Kopeć  odniósł  się  do interpelacji  radnego Mariusz

Łazarza  w  sprawie  oświetlenia  bloku  przy  ul.  Sienkiewicza  w  Staszowie,  poinformował,  

iż przedmiotowa sprawa jest w trakcie realizacji. 

Na  zakończenie wypowiedzi  przedłożył  Wysokiej  Radzie  informację  z  działalności  za  okres  od

22.10.2019 r. do 22.11.2019 r. ( informacja w załączeniu do protokołu). 

Nie podjęto dalszej dyskusji.

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: 10:15 do godz: 14:00                     

    

     Protokolant: Przewodniczący

     Marlena Janowska              Rady Miejskiej w Staszowie

                                                                                                          ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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