
Protokół Nr XXX

z  sesji  Rady  Miejskiej  w Staszowie,  która  odbyła  się  w dniu 24  września  2020 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 Beata Gajek – Dyl, Pan Mirosław Bernyś.

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;

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 14 września 2020 r.

4. Okolicznościowe wystąpienia w tym:

a) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia św. Jana Pawła II – Papieża 

Patronem Miasta i Gminy Staszów - projekt nr 278/20.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

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

279/20,

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

projekt nr  280/20,

c) ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych  

przez gminę Staszów – projekt nr 276/20,



d) zmiany  Uchwały  Nr  VII/32/11  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  28  lutego  2011  r.

w  sprawie  powierzenia  Spółce  pod  firmą:  Zakład  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania  własnego  Gminy

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie  

Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie  byłej  Kopalni  Siarki  „Grzybów”

w  miejscowości  Rzędów  (gmina  Tuczępy)  oraz  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  

Gminę umowy wykonawczej  niezbędnej  dla realizacji  projektu pn.:”Kompleksowy System  

Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  w Rzędowie  Gmina  Tuczępy”,  dofinansowanego  ze  

środków wspólnotowych UE – projekt nr 277/20,

e) powołania  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  oraz  nadania  jej  statutu  –  

projekt nr 273/20,

f) zmiany  Uchwały  Nr  XXXIII/321/12  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia

28  grudnia  2012  roku  w  sprawie  określenia  przystanków  i  dworców  

komunikacyjnych, których właścicielem  lub  zarządzającym  jest  gmina  Staszów,  

warunków i zasad korzystania z nich oraz  opłat  za  ich  korzystanie  –  projekt  nr  

281/20.

6. Wolne wnioski w tym:

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

10 sierpnia 2020 roku do 22 września 2020 roku.

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 14 września 2020 r. i przyjęli go jednomyślnie

(obecnych było 17 radnych). 

         Ad. 4   

Na wstępie wystąpienia Pan Leszek Kopeć - Burmistrz Miasta i Gminy Staszów poinformował, iż

pomysł ustanowienia  Ojca  Świętego patronem miasta narodził  się już kilka lat  temu. Zaznaczył,  iż

pomysł  ten  był  wielokrotnie  wysuwany  przez  staszowskich  wiernych,  duchownych,  historyków

i władze samorządowe Staszowa. Dodał, iż miasto już teraz jest mocno związane z naszym papieżem,

ponieważ  mamy  szkoły  i  przedszkole  noszące  imię  Jana  Pawła  II,  ulicę,  której  jest  patronem,

i świątynię, jaką jest kościół św. Ducha, wzniesiony jako wotum wdzięczności za ocalenie  papieża  po

zamachu  na  jego  życie.  Nadmienił,  iż  nigdy  inna  osoba  nie  była  brana  pod  uwagę  jako  patron.

Burmistrz zaznaczył, iż są różne opinie, każdy ma swoje zdanie, ale większość mieszkańców chce, by



patronem był Jan Paweł II. Dodał, iż będzie to uwieńczeniem wotum wdzięczności człowiekowi, który

był  patriotą,  bohaterem,  ale  i  świętym.  W  ten  sposób  zostałby  uczczony  rok  2020,  który  został

ogłoszony Rokiem Ojca Świętego i setnej rocznicy Jego narodzin. 

Ks.  dr  Jerzy  Dąbek  -  wikariusz  generalny  diecezji  sandomierskiej przybliżył  zgromadzonym

sylwetkę Karola Wojtyły - Jana Pawła II – papieża przełomów, myśliciela i filozofa, człowieka kultury

i  sztuki,  poety  i  aktora,  miłośnika  gór,  człowieka  pokoju  i  dialogu,  niestrudzonego  pielgrzyma,

inspiratora przemian na świecie, mistyka, człowieka wiary. 

Na zakończenie wystąpienia ks. dr Jerzy Dąbek zaznaczył, iż jego zdaniem inicjatywa, którą podejmują

władze samorządowe będzie owocowała tym, że święty patron będzie czuwał nad rozwojem i dobrem

tego miasta i mieszkańców.

Ksiądz kanonik Szczepan Janas - proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie  w swoim

wystąpieniu poparł inicjatywę wszczęcie procedury kościelnej w sprawie ustanowienia św. Jana Pawła

II – Papieża patronem miasta  i  gminy Staszów. Proboszcz zaznaczył,  że nadanie Papieżowi miana

patrona byłoby kontynuacją staszowskich tradycji związanych z oddawaniem hołdu Janowi Pawłowi II.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie podziękował przedmówcom za wystąpienia.

Pan  Sławomir  Mikula  -  sekretarz  miasta  i  gminy  Staszów  zapoznał  z  projektem  uchwały

w sprawie  wyrażenia woli ustanowienia św. Jana Pawła II – Papieża Patronem miasta i gminy Staszów

- projekt nr 278/20.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXX/280/2020

(w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz ogłosił przerwę w obradach (do

godz. 11:30).

Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie wznowił obrady i przystąpiono do

realizacji przyjętego porządku obrad.

Ad. 5 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 279/20.

Radny Hubert Gawłowicz zapytał, na jakim etapie jest realizacja zadania dotyczącego wymiany

oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Ponadto poprosił o wyjaśnienie kwestii zwiększenia

wydatków budżetu miasta i gminy Staszów na 2020 rok w działach: 700 "gospodarka mieszkaniowa"

w związku ze zwiększeniem wydatków na: -"Zakup nieruchomości oznaczonej nr ewid. 2511/25,

2511/27, 2511/15 położonych w Staszowie" w kwocie 361 145,00 zł.



Wyjaśnień na powyższe zapytania udzieliła z-ca burmistrza miasta i gminy Staszów Ewa Kondek

W zakresie zapytania dotyczącego zadania wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne

odpowiedziała, iż opóźnienie w realizacji zadania wynika z odwołania przetargowego do Krajowej

Izby Odwoławczej. Obecnie jesteśmy w trakcie procedury wyboru wykonawcy. Termin realizacji

zadania to I kwartał 2021 rok. W zakresie drugiego zapytania  z-ca Burmistrza wyjaśniła, iż chodzi

o  środki,  które mają  trafić  do  spółki  PKS i  chodzi  o  różnicę  w wyszacowaniu  budynku,  którego

właścicielem jest w tej chwili  Spółka, natomiast pozostała kwota wpływa do budżetu gminy z tytułu

zadłużenia, a różnicę przekazujemy do naszej Spółki. 

Radni nie podjęli dalszej dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXX/281/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 b

Pani Henryka Skowron przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 – projekt nr  280/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie  (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXX/282/2020

(w załączeniu do protokołu).

  Ad. 5 c  

Pani Jolanta Macias - kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przedstawiła projekt

uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym

utworzonych przez gminę Staszów – projekt nr 276/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie  (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXX/283/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 d

Pani  Ewa Kondek –  z-ca  burmistrza  miasta  i  gminy Staszów  zapoznała  z  projektem uchwały

w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  VII/32/11  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  28  lutego  2011  r.

w  sprawie  powierzenia  Spółce  pod  firmą:  Zakład  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  Spółka

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Rzędowie  zadania  własnego  Gminy  w  zakresie



gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami

Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy)

oraz  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Gminę  umowy  wykonawczej  niezbędnej  dla  realizacji

projektu  pn.:  ”Kompleksowy  System  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  w  Rzędowie  Gmina

Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE – projekt nr 277/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie  (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXX/284/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 e

Pan Sławomir Mikula – sekretarz miasta i gminy Staszów przedstawił projekt uchwały w sprawie

powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu – projekt nr 273/20.

Głos zabrał radny Hubert Gawłowicz, który na wstępie wypowiedzi podziękował Z-cy Burmistrza

Pani Ewie Kondek za przychylenie się i uwzględnienie kilku uwag zgłaszanych przez niego do

niniejszego projektu uchwały. Odniósł się do kwestii dotyczącej uczniów zamieszkujących naszą

gminę, a uczących się na terenie innej gminy. Zapytał Z-cę Burmistrza, czy takie osoby będą miały

możliwość uczestniczenia w pracach Młodzieżowej Rady Miejskiej i w jaki sposób mogą zostać do niej

wybrani. 

Pani Ewa Kondek - z-ca burmistrza miasta i gminy Staszów wyjaśniła, iż zgodnie z zapisami

Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej taki uczeń nie ma możliwości zostać wybrany w skład Rady.

Dodała, iż nie przeszkadza to jednak, aby osoba taka współpracowała z osobami będącymi w składzie

Młodzieżowej Rady i  przekazywała im swoje uwagi, sugestie.

Radni nie zgłosili innych pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXX/285/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 f

Pani Ewa Kondek – z-ca burmistrza miasta i gminy Staszów zapoznała z projektem uchwały w

sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub

zarządzającym jest gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

projekt nr 281/20.

Radni nie zgłosili pytań.



Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXX/286/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 6

W wolnych wnioskach radny Tomasz Otrębski złożył interpelację w sprawie zamontowania progu

zwalniającego z odpowiednim oznakowaniem na ul. Rytwiańskiej w Staszowie. Ponadto zawnioskował

o zamontowanie dwóch lamp energetycznych na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w

Staszowie (zasilanie energią elektryczną z baterii słonecznej).

Radny Zdzisław Brzyszcz poinformował, iż na wczorajszym posiedzeniu Komisji zgłosił kwestię

zamontowania na parkingu tabliczek informujących o zakazie parkowania pojazdów tyłem do budynku

mieszkalnego. Następnie przedłożył dokumentację fotograficzną obrazującą takie

oznakowanie parkingów tabliczkami na terenie miasta Połaniec. Dodał, iż zgłaszane przez niego

wnioski mają służyć mieszkańcom, którym jako radny obowiązany jest służyć i wspierać, a do czego

obligują go zapisy ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto zapytał, czy w najbliższym czasie

planowane są prace porządkowe na terenie parku, ponieważ jest on zarośnięty i zachwaszczony. Zgłosił

również kwestię uszkodzonego płotku na wysokości figurki na ulicy Krakowskiej. Następnie zwrócił

się do Z-cy Burmistrza Ewy Kondek z prośbą o udzielenie informacji w zakresie wsparcia finansowego

gminy Staszów na rzecz klubu sportowego Pogoń Staszów. Wyjaśnił, iż przez jedną z mieszkanek jest

atakowany publicznie obelgami, że przedstawia fałszywe informacje w zakresie wysokości wsparcia

klubu przez gminę. Zaznaczył, iż nie życzy on sobie takiego zachowania w stosunku do jego osoby.

Dodał, iż posiada sprawdzoną informację, iż zawodnicy od trzech miesięcy nie otrzymują już

wynagrodzenia. 

Radny Hubert Gawłowicz poruszył kwestię braku dostatecznej komunikacji na linii Urząd, instytucje

gminne - mieszkaniec w zakresie przekazywania informacji o wydarzeniach, aktualnościach, sesjach.

Dodał, iż przykładem potwierdzenia jego słów może być brak informacji o dzisiejszej sesji na stronie

www.staszow.pl oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Staszowa, a do czego obligują nas zapisy

statutowe.  Dodał, iż podobna sytuacja ma miejsce w zakresie działalności instytucji gminnych m.in.

ostatniego wydarzenia organizowanego przez OSiR na terenie Parku Górników Siarkowych. Radny

zwrócił się do Z-cy Burmistrza o podjęcie działań celem wyeliminowania w przyszłości takiego

problemu, ponieważ wielu mieszkańców korzysta z tej strony, aby uzyskać informacje o lokalnych

wydarzeniach. Ponadto radny Gawłowicz poruszył temat nielegalnego gromadzenia odpadów na

terenie jaskiń na Poddębowcu. Dodał, iż posiada on sprawdzone informacje, iż w obecnym czasie

ponownie dochodzi do wywozu odpadów komunalnych na te tereny. Radny zwrócił się do władz

gminnych o podjęcie możliwych działań w poruszonej kwestii. 

http://www.staszow.pl/


Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Kwiecjasz odniósł się do słów radnego Huberta

Gawłowicza w zakresie braku informacji o sesji. Wyjaśnił, iż  przedmiotowe informacje są

zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów i w sposób

zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta i gminy, a do czego obligują ich

przepisy prawa. 

Pan Leszek Kopeć - Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedłożył Wysokiej Radzie informację z

działalności za okres od 10 sierpnia 2020 roku do 22 września 2020 roku (informacja w załączeniu do

protokołu).  Ponadto  potwierdził  słowa  Przewodniczącego  w  zakresie  zamieszczenia  informacji

o dzisiejszej  sesji  w BIP Urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych w mieście  i  na terenie  sołectw

gminy Staszów. Zaznaczył, iż nie mają obowiązku zamieszczania takich informacji przykładowo na

stronach www.staszow.pl Odniósł się również do wypowiedzi radnego Huberta Gawłowicza w zakresie

braku dostatecznej  komunikacji  na  linii  instytucje  gminne -  mieszkaniec  w kwestii  przekazywania

informacji o wydarzeniach m.in. przez OSiR. Poinformował, iż podobna sytuacja ma również miejsce

w zakresie  współpracy SOK z władzami  gminy,  w związku z  czym w stosunku do tych  obydwu

instytucji zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje w tym zakresie.  

Z uwagi na pilne obowiązki służbowe Burmistrz Leszek Kopeć opuścił dalsze obrady sesji. 

Radny Piotr Kasperkiewicz poinformował radnych o planowanym na dzień 29 września br.

wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości w zakresie przeglądu

stanu parkingów, chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Staszów. Zachęcił

radnych do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji i konieczności wcześniejszego zgłoszenia chęci

udziału w celu organizacji środka transportu. Ponadto poinformował o planowanym kolejnym

posiedzeniu w/w Komisji w dniu 9 października br. w temacie działalności PKS Staszów Sp. z o.o.

oraz funkcjonowania i finansowania MKS Olimpia Pogoń Staszów i również zaprosił

zainteresowanych radnych do udziału w posiedzeniu. 

Radny Jacek Maruszewski zwrócił się z zapytaniem do Z-cy Burmistrza Ewy Kondek w zakresie

funduszu sołeckiego na 2020 rok. Przypomniał, iż końcem miesiąca maja br. Burmistrz zorganizował

spotkanie z sołtysami, na którym poinformował, iż wstrzymuje realizację zadań z funduszy sołeckich

do miesiąca września br. Zapytał więc, jak obecnie wygląda realizacja zadań z tego funduszu i czy będą

one wszystkie realizowane. Ponadto zapytał, czy prawdą jest, iż od 3 miesięcy pracownicy

Przedsiębiorstwa Komunikacji  Samochodowej  w Staszowie  nie  otrzymują  wynagrodzenia  za  pracę

i jaka obecnie jest sytuacja finansowa tej spółki. 

Radny Mariusz Łazarz przedłożył interpelację w zakresie wykonania remontu chodnika

zlokalizowanego wzdłuż bloku Mickiewicza 42 i bloków sąsiednich. Radny zaznaczył, iż chodnik ten

w wielu miejscach jest uszkodzony  na całej szerokości, a asfaltowa nawierzchnia głęboko zapada się

w obrębie studzienek, krawężników uniemożliwiając prawidłowe odprowadzenie deszczówki.

http://www.staszow.pl/


Pani Ewa Kondek - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów odniosła się do interpelacji radnego

   Mariusza  Łazarza  w  zakresie  remontu  chodnika  zlokalizowanego  wzdłuż  bloku  Mickiewicza  42

i poinformowała, iż w bieżącym roku nastąpi naprawa przedmiotowego chodnika. Dodała, iż obecnie

trwa procedura wyłonienia wykonawcy tego zadania. W zakresie zapytania radnego Jacka

Maruszewskiego dotyczącego realizacji zadań z funduszu sołeckiego na 2020 z - ca Burmistrza

wyjaśniła, iż wstrzymanie realizacji zadań nastąpiło z uwagi na zmniejszone wpływy do budżetu

gminy. Pani Ewa Kondek dodała, iż realizowane były wyłącznie zadania dotyczące bieżącego remontu

dróg przy użyciu kruszywa oraz zadania będące kontynuacją prac rozpoczętych w roku ubiegłym.

Nadmieniła, iż obecnie sytuacja w powyższym zakresie nie uległa zmianie, jednak w razie wystąpienia

problemu w danym sołectwie na bieżąco prowadzone są rozmowy z sołtysami celem możliwego jego

rozwiązania. W zakresie zapytania dotyczącego sytuacji finansowej spółki PKS Z-ca Burmistrza

wyjaśniła,  iż  szczegóły  będą  omawiane  podczas  posiedzenia  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego

i Przedsiębiorczości, która będzie obradować w tym zakresie. Dodała, iż sytuacji spółki jest trudna,

jednak po przekazaniu środków przez gminę spółka będzie regulować najpilniejsze zobowiązania.

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. Przewodniczący

Czas trwania sesji od godz: 10:00 do godz: 12:40         Rady Miejskiej w Staszowie

                       ( - ) Ireneusz Kwiecjasz

Protokołowała:                    

 
 A. Janicka        


