
Protokół Nr XXVII

z sesji Rady Miejskiej w Staszowie, która odbyła się w dniu 14 lipca 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;

Pan Sławomir Mikula – Sekretarz Miasta i Gminy Staszów,

Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów,

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Staszów,

Sołtysi.

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 26 czerwca 2020 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Nr XIX/208/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2020 rok oraz dotacji

przedmiotowej  na  2020  rok  dla  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Staszowie  –

samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 266/20,

b) zmiany Uchwały Nr XIX/207/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
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Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów

na 2020 rok – projekt nr 263/20,

c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 264/20,

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

projekt nr 265/20,

e) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Staszów na rok szkolny 2020/2021 –

projekt nr 262/20,

f) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 259/20,

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 260/20,

h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 261/20.

5.  Wolne wnioski w tym:

- informacja  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Staszów z  działalności  za  okres  od  25.06.2020 r.

do 10.07.2020 r.

6. Zamknięcie sesji.

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

Kopeć,  który  zawnioskował  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie

wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  o  świadczenie  usług  w  zakresie  publicznego  transportu

zbiorowego na terenie Gminy Staszów – projekt nr 267/20.

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  18 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 26 czerwca 2020 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
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a) zmiany Uchwały Nr XIX/208/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

w  sprawie  ustalenia  stawki  jednostkowej  dotacji  przedmiotowej  na  2020  rok  oraz  dotacji

przedmiotowej na 2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego

zakładu budżetowego – projekt nr 266/20,

b) zmiany Uchwały Nr XIX/207/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na

2020 rok – projekt nr 263/20,

c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 264/20,

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

projekt nr 265/20,

e) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Staszów na rok szkolny 2020/2021 –

projekt nr 262/20,

f) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 259/20,

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 260/20,

h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 261/20,

i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu

zbiorowego na terenie Gminy Staszów – projekt nr 267/20.

5.  Wolne wnioski w tym:

- informacja  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Staszów z  działalności  za  okres  od  25.06.2020 r.

do 10.07.2020 r.

6. Zamknięcie sesji.

Ad. 3

Radni nie wnieśli  uwag do protokołu z sesji  z dnia 26 czerwca 2020 r.  i  przyjęli  go jednomyślnie

(obecnych było 20 radnych). 

         Ad. 4 a     

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/208/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

w  sprawie  ustalenia  stawki  jednostkowej  dotacji  przedmiotowej  na  2020  rok  oraz  dotacji
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przedmiotowej na 2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu

budżetowego – projekt nr 266/20.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXVII/264/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 b     

Pani Danuta Batóg przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XIX/207/2019 Rady

Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  30  grudnia  2019  r.  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii dla gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 263/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie  (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXVII/265/2020

(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 2020 rok – projekt nr 264/20.

Po zapoznaniu  z  projektem głos  zabrał  radny Tomasz Otrębski.  Radny przypomniał,  iż  program

Erazmus realizowany jest przez PSP Nr 2 i Przedszkola Nr 8 w Staszowie. Poprosił o wyjaśnienie, czy

z tego program, korzystają również inne nasze jednostki oświatowe.

Na powyższe wyjaśnień udzieliła Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Jolanta Macias,

która  poinformowała,  iż  na  chwilę  obecną  z  programu  Erazmus  korzystają  wyłącznie  jednostki

oświatowe  wymienione  przez  radnego  Otrębskiego.  Ponadto  dodała,  iż  te  same  placówki  złożyły

kolejne wnioski,  które obecnie oczekują na rozstrzygnięcie.  Na prośbę radnego o podjęcie  działań

celem zachęcenia kolejnych placówek oświatowych do korzystania z powyższego programu Kierownik

Jolanta Macias odpowiedziała, iż będą czynione takie działania. 

Radni nie zgłosili innych pytań.

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

Uchwałę Nr XXVII/266/2020

(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 2020 – 2031 – projekt nr 265/20.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXVII/267/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 e   

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

uchwały  w  sprawie  określenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa  w  gminie  Staszów  na  rok  szkolny

2020/2021 – projekt nr 262/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie  (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXVII/268/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 f   

Pani  Agnieszka  Gilbert  –  Kierownik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji

i  Rolnictwa przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie   wyrażenia  zgody na bezprzetargowe zbycie

nieruchomości gruntowej – projekt nr 259/20.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXVII/269/2020

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 4 g   

Pani  Agnieszka  Gilbert  zapoznała  z  projektem uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie

nieruchomości gruntowej – projekt nr 260/20.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXVII/270/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 h  

Pani  Agnieszka  Gilbert  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie

służebności gruntowej – projekt nr 261/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXVII/271/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 i  

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

wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  o  świadczenie  usług  w  zakresie  publicznego  transportu

zbiorowego na terenie Gminy Staszów – projekt nr 267/20. 

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXVII/272/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5

W  wolnych  wnioskach radny  Tomasz  Otrębski przypomniał  o  wcześniejszych  interpelacjach

w sprawie remontu nawierzchni parkingowej przy ul. Kołłątaja nr 6, 8 i 10 w Staszowie i poprosił

Burmistrza  o  możliwe  jak  najszybsze  przeprowadzenie  koniecznej  naprawy  nawierzchni.  Ponadto

w imieniu własnym i mieszkańców podziękował za realizację zadania dotyczącego przycięcia gałęzi
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drzew  przy  bloku  mieszkalnym  Kołłątaja  8,  jak  również  wzdłuż  ulicy  Konstytucji  3  Maja

w Staszowie. 

Radny  Hubert  Gawłowicz zwrócił  się  do  Burmistrza  o  pilną  interwencję  w  zakresie  stanu

technicznego części podestów przy jeziorze Golejów w Staszowie, które w obecnym stanie zagrażają

bezpieczeństwu korzystających z kąpieliska. Poprosił również o odniesienie się do kwestii zamkniętego

boiska sportowego zlokalizowanego przy PSP nr 3 w Staszowie z którego w okresie wakacyjnym nie

ma możliwości  korzystania  młodzież.  Ponadto  poruszył  kwestię  utrzymania  terenu  prywatnego  za

blokami  mieszkalnymi  Kołłątaja  1  i  3  w Staszowie.  Wyjaśnił,  iż  mieszkańcy  skarżą  się,  iż  przez

nienależyte  utrzymanie  gruntu  przez  właściciela  na  przedmiotowym terenie  pojawiły  się  żmije,  co

stwarza zagrożenia bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców. Dodał, iż zwrócił się do właściciela tego

terenu  o  podjecie  działań  celem  jego  uporządkowania,  jak  również  radny  poprosił  Burmistrza

o  uporządkowania  sąsiadującego  terenu  należącego  do  zasobów  gminy,  celem  wyeliminowania

zaistniałego problemu. Poprosił także Burmistrza o sprawdzenie kwestii braku odpowiedzi na pisma

mieszkańców ul. Pocieszka i ul. Rynek kierowane do Urzędu w zakresie przyłączenia do sieci gazowej

i  stanu  technicznego  śmietnika  zlokalizowanego  w sąsiedztwie  Kościoła  św.  Ducha  w  Staszowie.

Poruszył również kwestię pojawiającego się na terenie Staszowa nieprzyjemnego zapachu, który ma

częściowy związek z  oczyszczalnią  ścieków i  zwrócił  się  do Burmistrza o przedstawienie  radnym

informacji,  z  jakiej  przyczyny  na  terenie  miasta  pojawia  się  ten  zapach.  Poprosił  także

o uporządkowanie zarośniętego chodnika prowadzącego od Kościoła św. Bartłomieja do ul. Adama

Mickiewicza (Parku im. Górników Siarkowych), jak również systematycznego opróżniania koszy na

odpady zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowego przejścia. 

Radny  Zbigniew  Wojciechowski poprosił  o  podjęcia  działań  w  zakresie  usunięcia  problemu

pojawiającego się nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Opatowskiej

w Kurozwękach. 

Radny Zdzisław Brzyszcz zapytał  Burmistrza,  czy w obecnym czasie  możliwe jest  udostępnienie

pomieszczeń w PSP nr  3  w Staszowie  w celu zorganizowania  zebrania wspólnoty mieszkaniowej,

której  jest  członkiem.  Zapytał  również,  czy  decyzję  o  udostępnieniu  pomieszczeń  może  podjąć

dyrekcja tej placówki. Ponadto podziękował za wyremontowanie ławek zlokalizowanych na terenie

Osiedla Wschód w Staszowie.

Radny  Mariusz  Łazarz na  prośbę  mieszkańców  poruszył  kwestię  budynków  znajdujących  się

w bardzo złym stanie technicznych i grożącym zawaleniem na ul. Południowej w Staszowie. Zapytał
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Burmistrza, czy możliwe jest dotarcie do właścicieli tych obiektów celem uregulowania zgłaszanego

problemu. Dodał, iż obecny stan techniczny tych obiektów zagraża bezpieczeństwu przechodniów.

Radny  Bonifacy  Wojciechowski zgłosił  kwestię  uporządkowania  terenu  skarpy  za  blokiem

Kilińskiego 10 i 14 w Staszowie. Poprosił Burmistrza o pilne podjęcie działań w zgłoszonej sprawie. 

Do  powyższych  zapytań  odniósł  się  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć,  który

w  zakresie  zapytania  radnego  Tomasza  Otrębskiego  dotyczącego  przeprowadzenia  remontu

nawierzchni  parkingowej  przy  blokach Kołłątaja  6,  8  i  10  wyjaśnił,  iż  w najbliższych tygodniach

zostaną  uzupełnione  ubytki  nawierzchni  na  przedmiotowych  parkingach,  zaś  przeprowadzenie  ich

kompleksowego  remontu  uzależnione  jest  od  stanu budżetu  gminy.  W zakresie  zapytania  radnego

Huberta  Gawłowicz  dot.  złego  stanu  technicznego  części  pomostów  na  terenie  jeziora  Golejów

poinformował,  iż  pilnie  zostaną  podjęte  stosowne  działania  w  zgłoszonej   kwestii.  W  sprawie

zamkniętego  boiska  przy  PSP  nr  3  w  Staszowie  wyjaśnił,  iż  we  wcześniejszych  miesiącach

przedmiotowe boisko było zamknięte ze względu na występującą sytuację epidemiczną w kraju, zaś

obecnie przychyla się do jego otwarcia. W zakresie podjęcia działań w celu uporządkowania terenu

zielonego za blokami Kołłątaja 1 i 3 w Staszowie przez właściciela tego terenu wyjaśnił, iż w obecnym

stanie  prawnym  samorząd  gminny  nie  ma  instrumentów  prawnych  do  zmuszenia  właściciela  do

podjęcia takich działań.  Burmistrz  dodał,  iż  zostały przeprowadzone rozmowy z właścicielem tego

terenu  i  jest  obietnica  z  jego  strony  o  jego  uporządkowaniu  i  zamontowaniu  tablicy  informującej

o  terenie  prywatnym  i  zakazie  wstępu.  W  zakresie  uporządkowania  terenu  zielonego  będącego

własnością gminy poinformował, iż sukcesywnie tereny są koszone i oczyszczane, a co będzie miało

miejsce również w obecnie poruszanej sprawie. W kwestii przyłączenia do sieci gazowej mieszkańców

ul. Pocieszka w Staszowie poinformował, iż z informacji uzyskanych od Polskiej Spółki Gazownictwa

Sp. z o. o. w Kielcach wynika, iż na chwilę obecną spółka nie planuje budowy sieci gazowej na tym

terenie. Dodał, iż powyższe pismo informacyjne zostanie przesłane zainteresowanym mieszkańcom.

W  zakresie  stanu  technicznego  śmietnika  zlokalizowanego  w  sąsiedztwie  Kościoła  św.  Ducha

w  Staszowie  wyjaśnił,  iż  zajęte  stanowisko  w  sprawie  zostało  udzielone  pisemnie  osobie

reprezentującej  mieszkańców.   Odnosząc  się  do  tematu  uporządkowanie  zarośniętego  chodnika

prowadzącego  od  Kościoła  św.  Bartłomieja  do  ul.  Adama  Mickiewicza  (Parku  im.  Górników

Siarkowych),  jak  również  systematycznego  opróżniania  koszy  na  odpady  zlokalizowanych  wzdłuż

przedmiotowego  przejścia  oraz  uporządkowania  terenu  skarpy  za  blokiem  Kilińskiego  10  i  14

w  Staszowie  poinformował,  iż  zostaną  podjęte  działania  we  wnioskowanym  zakresie.  W kwestii
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pojawiającego  się  na  terenie  Staszowa  nieprzyjemnego  zapachu,  który  ma  częściowy  związek

z oczyszczalnią  ścieków Burmistrz  poinformował,  iż  oczyszczalnia  wymaga  generalnego remontu

i modernizacji. Dodał, iż po wstępnych wyliczeniach koszt modernizacji oczyszczalni może wynieść

4-6  mln  złotych.  Zostaną  podjęte  działania  w  celu  pozyskania  środków  zewnętrznych  na  pilną

i  konieczną  realizacją  tego  zadanie.  W zakresie  zapytania  radnego  Zbigniewa  Wojciechowskiego

dotyczącego usunięcia problemu pojawiającego się nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanej  w  ul.  Opatowskiej  w  Kurozwękach  poinformował,  iż  zostaną  podjęte  działania

w zgłoszonej sprawie. Następnie pozytywnie odniósł się do zapytania radnego Zdzisława Brzyszcza

w  zakresie  możliwości  zorganizowania  w  obecnym  czasie  zebrania  wspólnoty  mieszkaniowej

w  pomieszczeniach  PSP  nr  3  w  Staszowie.  W  kwestii  złego  stanu  technicznego  budynków

znajdujących się na ul. Południowej w Staszowie poinformował, iż wystąpią do Powiatowego Nadzoru

Budowlanego o podjęcie stosownych działań. 

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

25.06.2020 r. do 10.07.2020 r. (informacja w załączeniu do protokołu).

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili wniosków.

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: 12:30 do godz: 14:05   

              

      Protokołowała:       Przewodniczący
 

        A. Janicka  Rady Miejskiej w Staszowie

( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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