
Informacja 

z realizacji interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych 

 w okresie od 18 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 roku.

W okresie od 18 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 roku radni Rady Miejskiej w Staszowie

złożyli 7 interpelacji i 4 zapytania, które zostały przekazane do właściwych Wydziałów celem ich

realizacji i tak:

 do  Wydziału  Inwestycji  i  Planowania  Przestrzennego  skierowano 7  interpelacji

i 2 zapytania;

 do Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska przekazano 2  interpelacje

i 1 zapytanie                 

 oraz po 1 interpelacji  i  zapytaniu do Wydziału Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji

i Rolnictwa.

Z ogólnej liczby 7 zgłoszonych interpelacji:

• 4 interpelacje zostały załatwione pozytywnie, a dotyczyły one:

-  informacji  w  zakresie  realizacji  programu  rządowego  "Mieszkanie  Plus"  (na  chwilę

obecną trwają procedury zmierzające do wyłonienia inwestora do spółki celowej w celu

realizacji  programu  mieszkaniowego  w  ramach  rządowego  programu  "Mieszkanie

Plus" w Staszowie. Mając na uwadze powyższe nie jest możliwe dokładne określenie

terminu zakończenia procesu inwestycyjnego, który z dokonanych ustaleń będzie trwał

około 2 lat oraz docelowej ilości mieszkań);

- podjęcia działań profilaktycznych ograniczających emisję do atmosfery pyłów i gazów na

terenie  Miasta  i  Gminy Staszów (sprawy związane z jakością  powietrza na obszarze

naszego  miasta  nie  są  nam  obce.  W  mijającym  okresie  zimowym  rozpoczeliśmy

rozeznanie  rynku  w  zakresie  możliwości  montażu  urządzenia  bądź  urządzeń  do

pomiaru  jakości  powietrza.  Nawiązaliśmy  kontakty  z  firmami  oferującymi  już  na

wstępie  współpracy  możliwości  montażu  urządzeń  bezpłatnie  na  okres  próbny,

zazwyczaj  trwający  około  jednego  miesiąca.  Po  tym  czasie  Gmina  posiada  już

rozeznanie,  co  do jakości  powietrza  za  ten  okres  z  danego  terenu  i  ma możliwość

wykupienia lub wypożyczenia urządzenia na dalszy, umówiony czas. Z uwagi na fakt,

iż bieżący okres grzewczy  ma się ku końcowi i dokonywanie pomiarów w tym czasie

nie byłoby miarodajne, planujemy nawiązać współpracę z firmami posiadającymi takie

urządzenia  od  sezonu  grzewczego  2019/2020.  W  celu  przeciwdziałania
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zanieczyszczaniu powietrza w Staszowie Straż Miejska, prowadzi w okresie zimowym

działania  terenowe  związane  z  obserwacją  osiedli  o  zabudowie  jednorodzinnej

w kontekście ogrzewania nieruchomości. W przypadku stwierdzenia lub otrzymania

zgłoszenia o nieprawidłowym ogrzewaniu domów Straż Miejska i Policja zobowiązana

jest  do  podejmowania  stosownych  działań.  Ponadto  informuje  się,  iż  śledzimy  na

bieżąco  możliwości  korzystania  z  programów  operacyjnych   dla  przedsięwzięć

związanych  z  możliwością  uzyskania  dofinansowań  dla  działań  zmierzających  do

poprawy stanu jakości powietrza. Wynikiem tego jest realizacja programów o nazwie

"Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii

elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym" oraz

"Czyste Powietrze");

-  informacji w zakresie funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie (ad 1)

Według stanu na dzień 19.02.2019 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Staszowie

zatrudnionych było 21 pracowników na 20,5 etetów. ad 2) W dniu 19.02.2019 roku na

zwolnieniach  lekarskich  przebywało  2  pracowników  zatrudnionych  na  2  etatach  –

stanowisko konserwator. ad 3) Komunikacja pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy

Staszów, a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Staszowie przebiega bez zarzutu. Sprawy

oraz ewentualne problemy zarówno organizacyjne, jak i finansowe rozwiązywane są na

bieżąco, w miarę posiadanych sił oraz środków fiansowych.ad 4) Podobnie jak w latach

poprzednich,  dysponując  budżetem  uchwalonym przez  Radę  Miejską  w  Staszowie,

Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Staszowie  podejmuje  działania  mające  na  celu

uruchomienie i przygotowanie do sezonu letniego Ośrodka Wypoczynkowego "Wilga"

w  Golejowie.  W  tym  celu  został  złożony  wniosek  o  uruchomienie  pełnoprawnego

kąpieliska  w  Golejowie,  które  w  roku  2018  funkcjonowało  jedynie  jako  miejsce

okazjonalnie  wykorzystywane  do  kąpieli.  Plaża  nad  Dużym  Stawem  jest

ogólniedostępna,  OSiR  nigdy  nie  ograniczał  do  niej  dostępu.  ad  5)  Pod  względem

dbałości o infrastrukturę  Kompleksu Orlik 2012, rok 2019 nie będzie się niczym różnił

od  lat  poprzednich.  Oznacza  to,  że  w  dalszym  ciągu,  jako  jedni  z  nielicznych

operatorów "Orlików" zlecać będziemy konserwację boisk ze sztuczną nawierzchnią.

Uzupełnimy wybrakowane wyposażenie i sprzęt sportowy, skradzione i zdewastowane

przez "użytkowników" kosze na odpady oraz połamane ławki i elementy ogrodzenia

placu zabaw.  W roku 2018 na alejkach zlokalizowanych przy boisku zlikwidowaliśmy

ubytki  i  nierówności  w kostce  brukowej.  ad  6)  Budowany obecnie  Park  Górników

Siarkowych zostanie oddany do użytku w listopadzie 2019 roku. Przez następny rok
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Park  wraz  z  infrastrukturą  objęty  będzie  roczną  gwarancją  wykonawcy,  która

obejmować będzie  także  jego  bieżące  utrzymanie.  W zakresie  dalszego  utrzymania

Parku  Górników  Siarkowych  stosowna  decyzja  zostanie  podjęta  w  późniejszym

czasie);

-  informacji  w  zakresie  funkcjonowania  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Samochodowej

w  Staszowie  Sp.  z  o.  o. (W  zakresie   pierwszego  pytania  cytuję  ,,  W  związku

z powołaniem nowego Prezesa PKS w Staszowie, proszę o przedstawienie celów jakie

Burmistrz  przedstawi  nowemu  Prezesowi  Zarządu?  Wyjaśniam:Zgodnie  z  ustawą

z  dnia  9  czerwca  2016  r.  o  zasadach  kształtowania wynagrodzeń osób  kierujących

niektórymi spółkami (Dz.U. 2017. poz.  2190) podmiot uprawniony do wykonywania

praw udziałowych (Burmistrz Miasta i Gminy Staszów) wyznacza członkom organu

zarządzającego (Prezesowi Zarządu)  cele zarządcze. Wskazana wyżej ustawa w art.

11  przewiduje,  że  wyznaczone cele  zarządcze  są  objęte  ochroną danych osobowych

i  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Mając  na  uwadze  niniejsze  nie  mogę

przedstawić Panu celów jakie zostały wyznaczone nowemu Prezesowi Zarządu spółki

działającej  pod  firmą  :  Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej  w  Staszowie

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością.  Odnosząc  się  do pytania  drugiego  cytuję

,,Jakie kroki spółka zamierza podjąć w najbliższym czasie w celu poprawy kondycji

finansowej firmy i jakości świadczonych usług? W roku 2019 spółka podejmie kroki

związane  z  uruchomieniem  trasy  na  terenie  miasta  celem  ułatwienia  mieszkańcom

dostępności między innymi do usług medycznych ponadto:

- pozyskanie nowych klientów do stacji diagnostycznej celem zwiększenia dochodów;

- w miesiącach od czerwca do sierpnia Spółka będzie uczestniczyć w przetargach na

dowozy uczniów do szkół. Celem będzie utrzymanie sprzedaży biletów miesięcznych

dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół oraz zwiększenie przychodów;

-  utrzymanie  oraz  pozyskanie  nowych  klientów  w  zakresie  wynajmu  autokarów

w celach turystycznych;

-zmiana siedziby Spółki celem zmniejszenia kosztów;

- rozszerzenie działalności w dziedzinie napraw mechanicznych pojazdów oraz obsługi

samochodów – początkowo proste naprawy eksploatacyjne, co powinno spowodować

wzrost dochodów w dziale taboru i stacji obsługi;

-  współpraca  z  placówkami  oświatowymi  w  celu  transportu  dzieci  i  młodzieży  na

terenie kraju i poza granicami kraju;

- wymiana starego taboru na nowszy i  mniej  kosztowny w eksploatacji  –  rozmowy
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w tym temacie trwają;

- utrzymanie dowozów pracowników do zakładów pracy oraz rozszerzenie ich o nowe.

Odpowiadając na pytanie trzecie cytuję: ,, Ilu pracowników przedsiębiorstwa obecnie

wciąż oczekuje na wypłatę zaległych pensji. Proszę o informację o wysokości zaległości

finansowych  ,,PKS  Staszów’’ względem  swoich  pracowników   na  dzień  19.02.br.?

‘’ informuję,  że:  Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej w Staszowie Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zobowiązania wobec 79 pracowników. Na

dzień 19.02.2019 roku wysokość zaległości finansowych względem pracowników wynosi

516 409, 64 zł, a na dzień 28.02.2019 r. wynosi 292 657, 99 zł.Odpowiadając na czwarte

pytanie cytuję; ,,Przedstawienie mieszkańcom MiG Staszów w ciągu najbliższych dni

kompleksowej informacji jakie kursy autobusów zostały zawieszone i zlikwidowane od

1.09.2018 r. oraz zaktualizowanie rozkładów jazdy PKS Staszów’’ na rozkładach jazdy

tradycyjnej i online.? wskazuję, że 

W 2018 roku zlikwidowano następujące kursy:

1. Staszów – Wiązownica – Kolonia z godz. 17.00;

2. Staszów – Wiązownica – Kolonia z godziny 19.10;

3. Staszów – Klimontów godzina 15.30;

4. Smerdyna – Łukawica z godziny 7.00;

5. Staszów – Łukawica z godziny 14.05;

6. Staszów – Wiązownica Duża z godziny 12.45;

7.Staszów – Wiązownica Duża z godziny 15.05;

8. Wola Wiśniowska – Staszów z godziny 07.50;

9. Wiązownica - Kolonia – Staszów z godziny 06.45;

10. Staszów – Domaradzice z godziny 07.45;

11. Domaradzice – Staszów z godziny 13.05;

12. Staszów – Opatów z godziny 13.30 ;

13. Opatów – Bogoria z godziny 15.15;

14. Wiązownica Duża – Staszów z godziny 05.00;

15. Staszów – Szydłów z godziny 13.20.

 Wygaszono zezwolenia na następujących kursach:

1. Oleśnica- Oleśnica / przewozy szkolne/;

2. Dobrów-Brzozówska – /niska frekwencja/;

3. Połaniec – Osiek przez Trzciankę – /niska frekwencja/;

4. Grzymała – Jarosławice / przewozy szkolne/;
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5. Korytnica- Staszów / przewozy szkolne/;

6. Łaziska- Staszów / przewozy szkolne/;

7. Rytwiany – Staszów /przewozy szkolne/;

8. Wiązownica – Kolonia - Czajków p. Bukową / przewozy szkolne/;

9. Grzybów- Staszów / przewozy szkolne/;

10. Staszów – Suchowola / niska frekwencja/ ;

11. Niziny- Staszów / niska frekwencja/;

12 Grzybów- Staszów / przewozy szkolne/;

13. Staszów – Os. Wschód / niska frekwencja/

14. Klimontów-Klimontów / przewozy szkolne/

15. Tuczępy – Staszów / niska frekwencja/.

Rozkłady jazdy na przystankach autobusowych są weryfikowane i uzupełniane raz na

miesiąc, dodatkowo kierowcy zostaną zaopatrzeni w rozkłady jazdy na swoich trasach

celem  ich  udostępniania  mieszkańcom  gminy  Staszów.  Na  stronie  internetowej

www.pksstaszow.com.pl są aktualne informacje związane z kursami na poszczególnych

trasach łącznie z możliwością zakupu biletów online. W zakresie pytania piątego cytuję

,,Przedstawienie radnym informacji  o wysokości  zadłużenia PKS Sp.z o.o.  w latach

2014-2019.  Proszę  o szczegółowe uwzględnienie  roku 2018 i  tego jak z miesiąca na

miesiąc przedstawiała się wysokość zadłużenia? informuję, że 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w latach 2014-2019:

l.p. Stan na dzień Wartość

1 31.12.2014 rok 6 414 985,70

2 31.12.2015 rok 5 948 486,87

3 31.12.2016 rok 5 462 089,04

4 31.12.2017 rok 5 093 056,00

5 31.12.2018 rok 4 299 885,73

6 31.01.2019 rok 4 377 968,03

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w poszczególnych miesiącach 2018 roku:

lp. Stan na dzień Wartość

1  31 styczeń 5 333 710,79

2 28 luty 5 366 871,09

3 31 marzec 5 209 484,28
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4 30 kwiecień 5 196 841,55

5 31maj 5 226 307,08

6 30 czerwiec 4 779 501,18

7 31 lipiec 4 703 756,45

8 31 sierpień 4 940 146,72

9 30 wrzesień 4 683 913,74

10 31 październik 4 431 612,77

11 30 listopad 4 351 640,41

12 31 grudnia 4 299 885,73

Odnosząc  się  do  pytania  szóstego  cytuję  ,,  Prośba  o  odpowiedź  na  pytanie  czy

Burmistrz poczuwa się w jakikolwiek sposób za obecną sytuację firmy i jak ocenia

działania poprzedniego zarządu spółki. Proszę o udzielenie  informacji co zdecydowało

o odwołaniu Prezesa Zarządu ,,PKS Staszów’’. P. Elżbiety Florys  właśnie teraz? Czy

wcześniej  sytuacja  spółki  nie  budziła  zastrzeżeń  Burmistrza.?  Wyjaśniam:  Zgodnie

z  przepisami  prawa  Burmistrz  nie  prowadzi  spraw  spółki.  Przepisy  ustawowe

w niewielkim zakresie dają kompetencje do wpływania na prowadzenie spraw spółki

przez Zgromadzenie Wspólników np. art. 228 k.s.h wskazuje, jakie sprawy wymagają

uchwały Zgromadzenia Wspólników. Każda z podejmowanych uchwał Zgromadzenia

Wspólników  poprzedzona  jest  uchwałą  Rady  Nadzorczej,  w  danej  kwestii.  Rada

Nadzorcza  jest  organem,  który  zgodnie  z   219  k.s.h  sprawuje  stały  nadzór  nad

działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Podejmowanie działań

przez Zgromadzenie Wspólników w oparciu o opinię Rady Nadzorczej daje gwarancję

prawidłowego  podejmowania  decyzji  mając  na  uwadze  jak  najlepsze  prowadzenie

spraw spółki. Co do kwestii oceny działania poprzedniego Zarządu Spółki informuję,

że  mimo   podejmowanych  przez  Panią  Prezes  działań  mających  na  celu

wyprowadzenie Spółki z jej trudnej sytuacji na rynku transportowym nie udało się

osiągnąć oczekiwań Gminy Staszów w tym zakresie. Spółka od roku 2015 przynosiła

stratę. Podczas odbywanych ostatnio posiedzeń Rady Nadzorczej  informowano mnie

o  ciągle  trwających  trudnościach  finansowych  Spółki  i  zdaniem  Gminy  Staszów

sytuacja taka, nie  może trwać bez końca i  niezbędne było zasygnalizowanie Radzie

Nadzorczej  przeanalizowania  kwestii  odwołania  członka  zarządu.  Działalność  jaką

prowadzi  Spółka  tj.  pozostały  transport  lądowy  pasażerski,  gdzie  indziej

niesklasyfikowany, jest specyficznym obszarem działania. Na rynku funkcjonuje wielu
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przewoźników prywatnych zarówno w Gminie Staszów jak i  powiecie  staszowskim.

W chwili objęcia urzędowania sytuacja Spółki była już trudna. Przez całą poprzednią

kadencję zgłaszałem ówczesnemu Zarządowi uwagi dotyczące sytuacji Spółki. Byłem

otwarty na propozycję Zarządu dotyczące wprowadzanych zmian i biorąc pod uwagę

specyfikę branży dawałem czas na poprawę sytuacji. Obecnie czekam na propozycje

nowego Prezesa, jego pomysły i działania mające na celu poprawę sytuacji Spółki na

rynku transportowym. W kwestii  siódmego pytania  cytuję ,, Jakie wymogi musiał

spełniać  kandydat  na  Prezesa  Zarządu,  aby  ubiegać  się  o  to  stanowisko  oraz  jaki

sposób  poszukiwano  kandydatów  na  to  stanowisko?.  Jakie  doświadczenie

w  kierowaniu  firmą,  przedsiębiorstwem  posiada  obecny  Prezes  Zarządu  PKS

w  Staszowie  Sp.z  o.o.?  wyjaśniam,  że:  Wymogi  jakie  musi  spełniać  kandydat  na

Prezesa Zarządu w Spółkach z udziałem jednostki samorządu terytorialnego określone

zostały w przepisach powszechnie obowiązujących i podjętej na ich podstawie uchwale

Zgromadzenia Wspólników. Zgodnie z art. 10 a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.

o  gospodarce  komunalnej  ,,Podmiot  reprezentujący  jednostkę  samorządu

terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie  wykonywania praw z akcji

przysługujących tym podmiotom, jest obowiązany podejmować działania mające na

celu  określenie,  w  drodze  uchwały  walnego  zgromadzenia  lub  w  statucie  spółki

z  udziałem  jednostki  samorządu  terytorialnego,  wymogów  jakie  musi  spełniać

kandydat  na członka organu zarządzającego,  określonych w art.  22  ustawy z  dnia

16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.’’Artykuł 22 ustawy

o zasadach zarządzania mieniem państwowym stanowi, że ,,Podmiot uprawniony do

wykonywania  praw  z  akcji  należących  do  Skarbu  Państwa  lub  państwowa  osoba

prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować

działania  mające  na celu  określenie,  w drodze  uchwały  walnego  zgromadzenia  lub

w  statucie  tej  spółki,  wymogów,  jakie  musi  spełniać  kandydat  na  członka  organu

zarządzającego, uwzględniając w szczególności, że członkiem organu zarządzającego

spółki:

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane

w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b)  posiada  co  najmniej  5-letni  okres  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę,

powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług

na  podstawie  innej  umowy  lub  wykonywania  działalności  gospodarczej  na  własny
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rachunek,

c)  posiada  co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  na  stanowiskach  kierowniczych  lub

samodzielnych albo wynikające  z  prowadzenia  działalności  gospodarczej  na własny

rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych,

a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka

organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)  pełni  funkcję  społecznego  współpracownika  albo  jest  zatrudniona  w  biurze

poselskim,  senatorskim,  poselsko-senatorskim  lub  biurze  posła  do  Parlamentu

Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy

zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi  w skład organu partii  politycznej reprezentującego partię  polityczną na

zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy

pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d)  pełni  funkcję  z  wyboru  w  zakładowej  organizacji  związkowej  lub  zakładowej

organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności

spółki.’’.Nadmienię   tylko,  że  zgodnie  z  art.  10  a  ust.  6  ustawy  o  gospodarce

komunalnej  ,,Członków  zarządu  spółek  z  udziałem  jednostek  samorządu

terytorialnego  powołuje  i  odwołuje  rada  nadzorcza.’’.  W   związku  z  czym  Rada

Nadzorcza  bada  czy  kandydat  na  członka  zarządu  spełnia  wymogi  przewidziane

w  przepisach  prawa.  Pan  Paweł  Basiński  jako  mieszkaniec  Staszowa,  który

obserwował funkcjonowanie staszowskiego PKS w Staszowie sp.  z  o.o.,  kierując się

dobrem  ogółu  mieszkańców  sam  zaproponował  swoją  kandydaturę  przedstawiając

swoją wizję funkcjonowania Spółki. Obecny Prezes Zarządu posiada doświadczenie na

stanowiskach kierowniczych oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej. Odnosząc

się do ósmego pytania cytuję ,,Proszę udostępnić informację o zakresie obowiązków

Prezesa PKS w Staszowie Sp.z o. o oraz wysokości wynagrodzenia nowego zarządu

i rady nadzorczej Spółki. ‘’ informuję, że: Obowiązki Prezesa wynikają z przepisów

prawa powszechnie  obowiązującego.  Art,  201  kodeksu  spółek  handlowych  stanowi,

że  ,,Zarząd  prowadzi  sprawy  spółki  i  reprezentuje  spółkę’’.  Pojęcia:  prowadzenia

spraw spółki  i  reprezentowania spółki  są pojęciami określonymi w kodeksie spółek
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handlowych.  Dla określenia co kryje się pod tymi pojęciami niezbędna jest znajomość

niniejszej  ustawy  albowiem  niektóre  przepisy  wprost  stanowią  o  kompetencjach

Zarządu. Ponadto  obowiązki Prezesa wynikają z innych obowiązujących przepisów

prawa. W związku z faktem, że powyższe pojęcia są szerokie przywołuję Wyrok Sądu

Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 marca 2018 r. III AUa 1266/17 (LEX nr 2514378),

który  wyjaśnia  ,,Prowadzenie  spraw  jest  pewnym  procesem,  polegającym  na

podejmowaniu uchwał, wydawaniu decyzji i opinii, organizowaniu działalności spółki

w ten sposób, aby było to zgodne z jej przedmiotem działalności, w celu realizacji jej

zadań.  (…);  ,,Zarząd  spółki   z  ograniczoną  odpowiedzialnością  jest  głównym

reprezentantem  tej  spółki  nie  tylko  w  odniesieniu  do  czynności  z  zakresu  prawa

materialnego,  ale  też  w  postępowaniach  sądowych,  w  których  spółka  uczestniczy

w charakterze  strony.  Oznacza  to,  że  wyjątki  od  tej  reguły  powinny być wyraźnie

wyartykułowane w przepisach szczególnych a ich wykładnia nie może mieć charakteru

rozszerzającego. ‘’. Ponadto polecam komentarze do art. 201 k.s.h, celem zapoznania

się   ze stanowiskiem doktryny w kwestii  tego, co należy rozumieć pod powyższymi

pojęciami.  W  kwestii  wysokości  wynagrodzeń  informuję,  że  w  ustawie   z  dnia

9 czerwca 2016 r.  o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi

spółkami  (Dz.U.  2017.  poz.  2190)  określone  zostały  zasady  wynagrodzeń  członków

organu  zarządzającego  i  członków  organu  nadzorczego.  Na  podstawie  tej  ustawy

podjęte  zostały  uchwały  Zgromadzenia  Wspólników w sprawie zasad kształtowania

wynagrodzeń  członków  organu  zarządzającego  i  członków  rady  nadzorczej,  które

dostępne  są  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Ustawa  jednak  nie  przewiduje

jawności  uchwał  w  sprawie  kształtowania  wynagrodzenia  członków  organu

zarządzającego i  nadzorczego, w związku z czym udzielenie informacji o konkretne

wysokości  wynagrodzeń  zarządu  i  rady  nadzorczej  naruszałoby  ochronę  danych

osobowych  i  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Nadmieniam  jednak,  że  oświadczenia

majątkowe Prezesów Zarządu są publikowane).

• 2 interpelacje  zostały przekazane zgodnie z kompetencją, a dotyczą one:

- dokonania  naprawy  lamp  ulicznych  zlokalizowanych  na  terenie  osiedla  Wschód

(pracownicy  Gminy  Staszów  w  dniu  21.02.2019  roku  dokonali  kontroli  świecenia

opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Staszowa. Kontrolą objęte zostały także

miejsca wskazane przez radnego we wniosku.  Wszystkie usterki zostały zgłoszone do

PGE Dystrybucja,  Rejon  Energetyczny  w Staszowie,  celem naprawienia  w ramach

umowy  na  konserwację  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  miasta  i  gminy  Staszów.
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Kontrolą  objęte  zostały  także  nieświecące  lampy  oświetlenia  ulicznego  będące

majątkiem Gminy Staszów, które nie są objęte umową na konserwację, jak np. lampy

znajdujące  się  m.in.  przy ulicy  Solidarności  i  11-go Listopada.  Stwierdzono usterki

14 szt.  opraw.  Do chwili  obecnej,  na  odrębne zlecenie  Gminy Staszów  naprawiono

8 szt. Naprawy są kontynuowane i w terminie do 31.03.2019 roku pozostałe lampy będą

naprawione.  W  dniach  19-20.03.2019  roku  zostanie  przeprowadzona  w  godzinach

wieczornych  ponowna  kontrola  świecenia  lamp  ulicznych.  Ujawnione  w  wyniku

kontroli  ewentualne  usterki  zostaną  zgłoszone  do  PGE  Dystrybucja,  Rejon

Energetyczny w Staszowie lub naprawione przez Gminę Staszów); 

- wykonania remontu nawierzchni jezdni na łączących się drogach wojewódzkich nr 764

i 765 na ul. T. Kościuszki w Staszowie oraz na ul. Krakowskiej w Staszowie na drodze nr

757 z uwzględnieniem wykonania dodatkowego bezkolizyjnego pasa ruchu do prawoskrętu

(skierowano pismo w tej sprawie do  Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

w Kielcach, Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie z prośbą o ustosunkowanie się do

przedmiotowego wniosku).

• 1 interpelacja jest w trakcie realizacji, a dotyczy ona:

- wykonania zatok parkingowych przy ul. Hugo Kołłątaja w Staszowie  (w chwili obecnej

przygotowywana jest  dokumentacja  projektowo –  kosztorysowa dla  przedmiotowej

inwestycji  wraz  ze  zgłoszeniem  robót  budowlanych.  Po  spełnieniu  wszystkich

wymogów  formalnoprawnych  i  zapewnieniu  środków  w  budżecie  Gminy  Staszów

Urząd Miasta i  Gminy Staszów przystąpi  niezwłocznie  do realizacji  przedmiotowej

inwestycji).

Z ogólnej liczby 4 zgłoszonych zapytań:

• 2 zapytania zostały załatwione pozytywnie, a dotyczyły one:

- wykazu  dróg  gminnych  z  zaznaczeniem  na  mapie  miejscowości  Wiazownica  Duża

(przedłożono mapę dróg gminnych położonych na terenie gminy Staszów. Wykaz dróg

gminnych  w miejscowości  Wiązownica  Duża,  zgodnie  z  uchwałą Nr XLVIII/392/09

Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  31  marca  2009r.  w  sprawie  nadania  drogom

gminnym nazw oraz ustalenia i aktualizacji ich przebiegu na terenie gminy Staszów

(Święt.2009.209.1742), przedstawia się następująco:

Lp
.

Stary
numer 

Nowy
Numer

Nazwa Przebieg

1 003835T 385118T Wiązownica Duża - Granicznik Od drogi gminnej 003836T „Wiśniówka – Wiązownica
Duża  (przysiółek  Browary)”  w  Wiązownicy  Dużej  w
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kierunku południowym do granicy z gminą Osiek.

2 003836T 385119T Wiśniówka  –  Wiązownica  Duża
(przysiółek Browary)

Od  drogi  wojewódzkiej  765  w  kierunku  północno  –
wschodnim do drogi powiatowej 0791T „Sztombergi –
Sulisławice”,

3 003837T 385120T Wiązownica  Duża  –  granica
gminy

Od drogi powiatowej 0791T „Sztombergi – Sulisławice”
w kierunku południowym do granicy z gminą Osiek.

4 003838T 385121T Wiązownica Duża (obok szkoły)
– granica gminy

Od  drogi  powiatowej  0791T   „Sztombergi  –
Sulisławice”  obok  szkoły  w  Wiązownicy  Dużej
w kierunku południowym do granicy z gminą Osiek.

5 003839T 385122T Wiązownica Duża nr 1 Od  drogi  powiatowej  0791T   „Sztombergi  –
Sulisławice” w kierunku wschodnim do drogi gminnej
003838T „Wiązownica  Duża  (obok  szkoły)  –  granica
gminy”.

-  udzielenia  informacji  o działkach nr  1232,  1231,443 znajdujących się  w miejscowosci

Wiązownica  Duża  (działki  położone  w  Wiazownicy  Duzej  oznaczone  w  ewidencji

gruntów  numerami:  1232,  1231,  443  stanowią  własność  Gminy  Staszów.  Powyższe

nieuchomości zajęte są pod drogi wewnętrzne).

• 2 zapytania są w trakcie realizacji, a dotyczą one:

-   stanu technicznego przepustu  pod drogą gminną w Woli  Wiśniowskiej  na  wysokości

posesji nr 47 (w dnia 28 lutego przeprowadzono lustrację przedmiotowego przepustu

i  nie  stwierdzono  uszkodzeń  mogących  mieć  wpływ  na  bezpieczeństwo  w  ruchu

drogowym  na  przedmiotowej  drodze.  Niemniej  w  związku  z  trwającą  realizacją

zadania polegającego na wykonaniu kontroli stanu technicznego dróg na terenie gminy

Staszów,  przedmiotowy  przepust  potraktowany  zostanie  priorytetowo  celem

szczegółowego  sprawdzenia  jego  stanu  technicznego.  Jeżeli  potwierdzona  zostanie

konieczność  jego  zabezpieczenia,  remontu  bądź  wymiany,  podjęte  zostaną  dalsze

czynności).

-  oceny stanu  zdrowotnego  drzewa  gatuku  dąb  szypułkowy,  rosnącego  w miejscowości

Wiązownica-Kolonia,  przy  Pałacu  Dzięki  (w  dniu  06  marca  2019  roku  zostały

przeprowadzone oględziny drzewa.  Na miejscu stwierdzono, iż ze względu na to, że

obecnie drzewo jest w stanie bezlistnym, określenie posuszu gałęzi staje się trudne i

mało  precyzyjne.  Wobec  faktu,  iż  drzewo  posiada  status  pominika  przyrody,  do

przeprowadzenia  prac  pielęgnacyjnych  konieczne  jest  podjęcie  uchwały  Rady

Miejskiej dotyczącej zakresu i rodzaju prac planowanych do wykonania na potrzeby

ochrony  tego  drzewa.  W  terminie  do  15.04.2019  roku  zostaną  ponownie
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przeprowadzone oględziny przedmiotowego drzewa mające na celu określenie stanu

zdrowotnego w tym procentu ulistnienia drzewa. Po tych oględzinach zostanie podjęta

decyzja o ewentualnych działaniach w zakresie pielęgnacji drzewa).

Burmistrz

Miasta i Gminy Staszów

  ( - ) Leszek Kopeć
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