
Protokół Nr XXV

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 5  czerwca  2020  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.        

W sesji wzięło udział 20 radnych na ogólną liczbę 21 radnych (lista obecności w załączeniu do

protokołu – zał. nr 1).

Radni nieobecni: Pani Beata Gajek - Dyl. 

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.

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

Pan  Ireneusz  Kwiecjasz  –  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 15 maja 2020 r.

4) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 246/20,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 – 

projekt nr 247/20,

c) zmiany Uchwały Nr LVII/569/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 listopada 2014 roku       

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie – projekt nr 248/20,

d) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 27 marca 2020 r. - projekt nr 249/20,

e) rozpatrzenia petycji z dnia 3 kwietnia 2020 r. - projekt nr 250/20,

f) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 251/20.

5) Przedstawienie raportu o stanie Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok.
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6) Wolne wnioski w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 14.05.2020 r. do 

27.05.2020 r.

7) Zamknięcie sesji. 

Nie zgłoszono wniosków, uwag do porządku obrad sesji i przyjęto go jednogłośnie (obecnych było

19 radnych).

Ad. 3

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z sesji z dnia  15 maja 2020 r.  i przyjęli go jednomyślnie

(obecnych było 19 radnych). 

Ad. 4 a

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

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr

246/20.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXV/251/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 b

Pani Henryka Skowron przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 – projekt nr 247/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie  (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXV/252/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 c

Pani  Sylwia  Dyl  –  Kierownik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  i  Społecznych  przedstawiła

projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr LVII/569/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia

14 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie –

projekt nr 248/20.
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Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXV/253/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 d

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

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 27 marca 2020 r. - projekt nr 249/20.

Pan Mariusz Łazarz – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej

w Staszowie poinformował,  iż  w/w Komisja  po dokonaniu  analizy  złożonej  petycji  w sprawie

ochrony  zdrowia  mieszkańców  przed  elektroskażeniem  ustaliła,  iż  nie  zawiera  ona  wszystkich

niezbędnych  elementów  określonych  w ustawie  o  petycjach,  dlatego  też  Komisja  rekomenduje

o pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. 

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXV/254/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 e

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

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 kwietnia 2020 r. - projekt nr 250/20.

Pan Mariusz Łazarz – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej

w Staszowie poinformował,  iż  w/w Komisja  po dokonaniu  analizy  złożonej  petycji  w sprawie

zmiany przepisów prawa miejscowego i wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej uznała, iż

nie jest zasadne dokonywanie zmian w prawie miejscowym. Dodał, iż szczegóły tej opinii zostały

zawarte w uzasadnieniu do niniejszego projektu uchwały, w związku z czym Komisja rekomenduje

do Rady Miejskiej w Staszowie o nie uwzględnienie petycji. 

O zabranie głosu poprosił radny Piotr Kasperkiewicz.  

Radny  Piotr  Kasperkiewicz  stwierdził,  iż  w  związku  z  projektem  uchwały  nr  250/20  Rady

Miejskiej, który został przed chwilą odczytany postanowił, iż będzie za nim głosował, ponieważ

uważa, że petycja, która została złożona jest zbyt roszczeniowa i ogólna, aby mogła być podstawą

do podejmowania tak ważnych decyzji w tym czasie, a dotyczących finansów gminy. Dodał, iż jego
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zdaniem należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom lokalnych przedsiębiorców poprzez zastosowanie

pomocy,  której  udzielenie  umożliwiają  sukcesywnie  wprowadzane  przez  Rząd  ustawy

antykryzysowe i  zweryfikować, jako władze lokalne swoje działania  pomocowe mające na celu

wspieranie  a  wręcz  ratowanie  życia  gospodarczego  i  społeczeństwa  przed  konsekwencjami

epidemii. Dotyczy to głównie podatków lokalnych (od nieruchomości związanych z działalnością

gospodarczą oraz podatki  od środków transportu),  które teraz można obniżać bez konsekwencji

utraty  subwencji  z  budżetu  państwa.  Radny  uważa,  że  będzie  to  miało  skutki  na  przyszłość

w postaci funkcjonujących przedsiębiorców, a co za tym idzie ochroną miejsc pracy i wpływami do

lokalnego  budżetu.  Nadmienił,  iż  nowe  przepisy  kompetencyjne  dla  gmin  charakteryzują  się

prostotą i elastycznością,  co pozwala gminom na samodzielne podejmowanie na swoim terenie,

zgodnie z polityką fiskalną dostosowaną do lokalnej  sytuacji,  decyzji  o zastosowaniu i zakresie

wsparcia  wobec  przedsiębiorców.  W  przypadku  zatem  nowych  instrumentów  (podatek  od

nieruchomości,  od  środków  transportowych  oraz  ulgi  w  spłacie  należności  cywilnoprawnych)

zostały  one  zakwalifikowane  jako  pomoc  publiczna  mająca  na  celu  zaradzenie  poważnym

zaburzeniom w gospodarce. Nie jest to tym samym pomoc de minimis, ponieważ pomoc taka może

być łączona z pomocą de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXV/255/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 f

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

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

251/20.

Pan Mariusz Łazarz – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej

w  Staszowie poinformował,  iż  w/w  Komisja  po  przeanalizowaniu  treści  skargi  i  wysłuchaniu

skarżącego uznała ją jako bezzasadną, gdyż w sprawie tej szczegółowo opisanej w uzasadnieniu do

uchwały  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  nie  był  i  nie  jest  prawnie  umocowany  do

rozpatrywania tego typu spraw. 

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
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Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXV/256/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć  przedłożył Wysokiej Radzie raport o stanie

Miasta  i  Gminy Staszów za 2019 rok.  Omówił  pokrótce  wszystkie  aspekty opisane w raporcie

i przedstawił zebranym zawartość dokumentu w formie prezentacji multimedialnej (w załączeniu

do protokołu). 

Ad. 6

W  wolnych  wnioskach  i  zapytaniach radny  Mariusz  Łazarz zapytał  Burmistrza,  czy  zostały

podjęte działania  w sprawie zgłaszanej  podczas obrad ostatniej  sesji Rady Miejskiej  w zakresie

problemu dużego wysypiska śmieci zlokalizowanego w lesie na Radzikowie.  

Radny  Jacek  Maruszewski  ponownie  poruszył  kwestię  pojawiającego  się  nieprzyjemnego

zapachu na terenie gminy i zapytał Burmistrza, jakie działania podjął w tym zakresie. Zaznaczył,

iż nie jest przeciwny wywożeniu osadów na pola, jednak należy mieć na uwadze, iż takie działania

powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  a  co  nie  jest  w  omawianej

sytuacji wykonywane. 

Radny Zdzisław Brzyszcz  zapytał  Burmistrza,  czy  posiada  informacje  w zakresie  możliwości

uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę zbiorników wody

deszczowej  dla  gospodarstw  rolnych.  Ponadto  radny  Brzyszcz  podziękował  i  polecił  usługi

porządkowe świadczone przez pracowników Centrum Integracji Społecznej w Staszowie, z których

usług korzysta w ramach wspólnoty mieszkaniowej.

Radny  Hubert  Gawłowicz  w  imieniu  krwiodawców  z  terenu  gminy  Staszów  podziękował

władzom  Staszowa  za  zorganizowanie  w  miesiącu  czerwcu  akcji  wyjazdowych  Regionalnego

Centrum Krwiodawstwa w Kielcach w siedzibie tut. Urzędu. Ponadto poruszył kwestię zgłaszaną

przez mieszkańców Osiedla Wschód w Staszowie w zakresie nienależytego koszenia trawników.

Radny  zaznaczył,  iż  w  szczególności  dotyczy  to  obszaru  skrzyżowań  ulic  na  tym  osiedlu

i wynikającego z tego ograniczenia widoczności.

Radny Dominik Rożek odniósł się do kwestii  funkcjonowania wysypiska śmieci na Pocieszce.

Zapytał  Burmistrza o status tego wysypiska, czy w dalszym ciągu przyjmowane są tam odpady

w aspekcie wcześniejszych rozmów o rekultywacji tego obszaru.  
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Radny Piotr Kasperkiewicz nawiązał do sprawy poruszonej przez radnego Jacka Maruszewskiego

dotyczącej  występowania  nieprzyjemnego  zapachu  na  terenie  gminy.  Poinformował,  iż  do

niedawna  sądził  on,  że  zapach  fekaliów,  który  wyczuwają  mieszkańcy  pochodzi  z  działalności

przedsiębiorcy  zajmującego  się  hodowlą  trzody chlewnej,  za  co w tym miejscu  go  przeprasza.

Wyjaśnił, iż po zbadaniu przez niego sprawy okazało się, że nieprzyjemny zapach ma jednak inne

źródło.  Radny  uważa,  że  zasadnym  staje  się  zorganizowanie  spotkania  z  lokalnymi

przedsiębiorcami i Prezesem PGKiM-u, które pozwoli na przeprowadzenie rozmów dla wyjaśnienia

pewnych kwestii naszym mieszkańcom. Ponadto ustalił, iż firma kolejowa nie jest podłączona do

sieci kanalizacyjnej i zachodzi przypuszczenie, że fekalia z tego przedsiębiorstwa dostają się do

rowów  melioracyjnych.  Powoduje  to  występowanie  nieprzyjemnego  zapachu  i  zagrożenia

przedostania  się  nieczystości  do  gleby i  możliwości  skażenia  wód podskórnych,  a  tym samym

studni  głębinowych.  Ponadto  radny  Piotr  Kasperkiewicz  poinformował,  iż  planuje  zwołanie

posiedzenia  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Przedsiębiorczości,  celem  przeanalizowania

kwestii,  w jaki sposób w obecnej sytuacji  władze gminy mogłyby przychylić się do problemów

z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem firm transportowych.

Radny Tomasz Otrębski  zgłosił  interpelację  w zakresie  przeprowadzenia  przez  Straż  Miejską

w  Staszowie  kontroli  nielegalnego  wysypiska  śmieci  zlokalizowanego  przy

ul. Solidarności w Staszowie. 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć w pierwszej kolejności odniósł się do kwestii

poruszonej przez radnego Mariusza Łazarza dot. informacji o podjętych działaNIACH w zakresie

wysypiska śmieci zlokalizowanego w lesie na Radzikowie. Poinformował, iż ze wstępnych ustaleń

wynika,  że znaczny obszar wysypiska zlokalizowany jest  na  terenach prywatnych.  Dlatego też

zostaną  podjęte  działania  celem  skontaktowania  się  z  właścicielami  gruntów.  Zaznaczył,  iż

w sytuacji, gdy wysypisko zlokalizowane jest na działkach prywatnych za jego utylizację i koszty

odpowiada właściciel gruntu, w związku z czym sprawa może stać się problematyczna. Dodał, iż

powyższe działania zostaną również podjęte w zakresie interpelacji radnego Tomasza Otrębskiego

dotyczącego nielegalnego wysypiska śmieci zlokalizowanego przy ul. Solidarności w Staszowie.

W zakresie sprawy poruszonej przez radnego Jacka Maruszewskiego dotyczącej pojawiającego się

nieprzyjemnego zapachu na terenie gminy poinformował, iż po każdorazowych sygnałach temat

jest sprawdzany przez Straż Miejską. Wyjaśnił, iż po sprawdzeniu problemu wynika, że jednym ze

źródeł nieprzyjemnego zapachu są nienależycie wykonane prace  rolne związane z przyoraniem

osadów  w  odpowiednim  czasie,  o  czym  rolnicy  zostali  pouczeni.  Ponadto  dodał,  iż  źródłem
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nieprzyjemnego  zapachu  są  także  wyschnięte  osadniki  posiarkowe,  jak  również  takie  zapachy

zostały zlokalizowane z terenu niektórych firm. Na chwilę obecną nie  pojawił się ten problem,

jednak sprawa będzie  w dalszym ciągu badana i  monitorowana.  W zakresie  zapytania  radnego

Zdzisława Brzyszcza dotyczącego informacji  o możliwości  uzyskania dotacji  z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska na budowę zbiorników wody deszczowej dla gospodarstw rolnych

wyjaśnił,  iż nie są jeszcze w posiadaniu szczegółowych informacji  dotyczących funkcjonowania

tego programu. Dodał, iż na obecnym etapie funkcjonowania programu zainteresowane osoby mogą

kontaktować  się  w  tej  sprawie  z  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach.

Następnie  odniósł  się  do  kwestii  poruszonej  przez  radnego  Huberta  Gawłowicza  dotyczącej

zorganizowania  w  siedzibie  tut.  Urzędu  akcji  honorowego oddawania  krwi  i  poinformował,  iż

w miesiącu czerwcu br. zainteresowane osoby będą mogły oddać swoją krew w kolejnych akcjach

zaplanowanych  na  dzień  15  czerwca  i  29  czerwca.  Zachęcił  mieszkańców  do  wsparcia  akcji

Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa,  która  przyczynia  się  do  uzupełnienia  niedoborów  krwi

w  naszym  regionie.  W  zakresie  zgłoszenia  dotyczącego  nienależytego  koszenia  trawników

w obszarze skrzyżowań ulic na terenie Osiedla Wschód poinformował,  iż w najbliższym czasie

nastąpi  podkoszenie  tych  obszarów.  Odnosząc  się  do  zapytania  radnego  Dominika  Rożka

dotyczącego  obecnego  statusu  wysypiska  śmieci  na  Pocieszce  wyjaśnił,  iż  prawdopodobnie

w obecnym roku nastąpi zapełnienie wysypiska, po którym będzie można przystąpić do działań

związanych z rekultywacją tego obszaru.  W zakresie wypowiedzi radnego Piotra Kasperkiewicza

dotyczącego potrzeby stworzenia dialogu z mieszkańcami i przedsiębiorcami celem ich wsparcia

stwierdził,  iż takie działania były i zawsze będą podejmowane przez władze gminy. Odniósł się

również  do  kwestii  wprowadzenia  ulg  dla  przedsiębiorców  i  przypomniał,  iż  pełne  informacje

w  zakresie  form  wsparcia  znajdują  się  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta.  Dodał,  iż

przedsiębiorcy, mający problemy z terminową zapłatą należności podatkowych względem gminy

Staszów, mogą występować o umorzenie w całości  lub w części  należności  podatkowych wraz

z  odsetkami  za  zwłokę,  odroczenie  bądź  rozłożenie  na  raty  zapłaty  podatku  lub  zaległości

podatkowej  wraz  z  odsetkami  za  zwłokę.  Nadmienił,  iż  działania  te  będą  podejmowane

i realizowane w ramach pomocy de minimis. 

Radny Piotr  Kasperkiewicz  odniósł  się  do wypowiedzi  Burmistrza  i  zaznaczył,  iż  w każdym

czasie,  nie  tylko  teraz  przedsiębiorcy  mogą  zwrócić  się  do  gminy  o  zastosowanie  pomocy  de

minimis,  jednak w obecnej  sytuacji  chodzi  mu o nowe instrumenty  wsparcia,  które  w ustawie

antykryzysowej przewidziano dla jednostek samorządu terytorialnego.
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Przeprowadzono dyskusję w powyższym zakresie.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć  przedłożył  Wysokiej Radzie sprawozdanie

z działalności za okres od  14.05.2020 r. do 27.05.2020 r. (w załączeniu do protokołu).

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Tomasz Klimek poinformował o pismach,

jakie od ostatniej sesji wpłynęły do Rady Miejskiej w Staszowie tj.:

-  Pismo  znak:PI.0543.7.2020  z  dnia  29.05.2020  r.  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów

przedkładające Raport o stanie Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok;

-  Sprawozdanie  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów  z  realizacji  programu  współpracy  gminy

Staszów z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019

rok;

-  Pismo  z  dnia  20.05.2020  r.  dotyczące  zmniejszenia  natężenia  ruchu  i  szybkości  pojazdów

poruszających się po ul. Piłsudskiego w Staszowie.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili wniosków.

Ad. 7

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: 12:00 do godz: 15:15    

              Przewodniczący

      Rady Miejskiej w Staszowie

      Protokołowała:         ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
 

   A. Janicka          
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