
Protokół Nr XVIII

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 11  grudnia  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 Beata Gajek – Dyl, Pani Ewa Marek.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów,

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza 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, przedstawiciele mediów. 

Ad. 1

Pan Ireneusz Kwiecjasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie dokonał otwarcia sesji,

stwierdził quorum i powitał zebranych oraz poinformował o nagrywaniu sesji.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 listopada 2019 roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:      

a) udzielenia  przez  Gminę  Staszów  pomocy  finansowej  Powiatowi  Staszowskiemu  –
projekt nr 197/19,

b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr
199/19,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029
– projekt nr 200/19,

d) przystąpienia przez gminę Staszów do realizacji  Programu ,,Asystent  osobisty osoby
niepełnosprawnej’ - edycja 2019 – 2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – projekt nr 198/19.

5.   Wolne wnioski w tym:

     -  informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 25.11.2019 r.
     do 09.12.2019 r. 

6.   Zamknięcie sesji.
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Po zapoznaniu  z  proponowanym porządkiem głos  zabrał  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów

Leszek  Kopeć, który  zawnioskował  o  wycofanie  z  porządku  obrad  projektu  uchwały  

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt

nr 197/19. 

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz poddał  pod  głosowanie  

w/w wniosek, który został przyjęty przy 17 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się  (obecnych było

18 radnych). Następnie Rada Miejska jednomyślnie zatwierdziła porządek obrad z uwzględnieniem

przyjętego wniosku (obecnych było 12 radnych). 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 listopada 2019 roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:      

    a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 199/19,

  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 –  
projekt nr 200/19,

 c)   przystąpienia przez gminę Staszów do realizacji  Programu ,,Asystent  osobisty osoby      
niepełnosprawnej’ -  edycja  2019  –  2020,  realizowanego  ze  środków  Solidarnościowego  
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – projekt nr 198/19.

5.   Wolne wnioski w tym:

 -  informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 25.11.2019 r.
do 09.12.2019 r. 

6.   Zamknięcie sesji.    
     Ad. 3

Radni  nie  mieli  uwag  do  protokołu  z  sesji  z  dnia  26.11..2019  r.  i  przyjęli  go  jednomyślnie

(obecnych było 18 radnych).

   Ad. 4 a

Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i  Gminy Staszów  przedstawiła  projekt  uchwały  

w sprawie  wprowadzenia  zmian w budżecie  Miasta  i  Gminy Staszów na  2019 rok  –  projekt  

nr 199/19.

Po zapoznaniu z projektem głos zabrał  radny Hubert Gawłowicz, który zwrócił się z zapytaniem

o  udzielenie  wyjaśnień  na  następujące  zapytania  dotyczące  zmian  w  budżecie  w  kwestii

zwiększenia wydatków w dziale 926 ,,kultura fizyczna i sport” w związku ze zwiększeniem dotacji
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celowej  z  budżetu  jednostki  samorządu terytorialnego,  udzielonej  w trybie  art.  221 ustawy,  na

finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do  realizacji  organizacjom  prowadzącym

działalność  pożytku  publicznego  w kwocie  10  000,00 zł.  Zapytał  burmistrza  czego dotyczy  to

zwiększenie  i  konkretnie  jakiej  dotacji.  Ponadto  radny  odniósł  się  do  zmniejszenia  w  dziale  

926 "kultura fizyczna i sport" w związku ze zmniejszeniem stypendiów sportowych w kwocie 13

000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł. Radny zapytał, czym spowodowane

jest to zmniejszenie. 

Wyjaśnień na zapytania radnego Gawłowicza udzieliła Z-ca Burmistrza Ewa Kondek w kwestii

zwiększenia dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł, poinformowała, iż jest to wsparcie finansowe

przekazane przez Spółkę Enea w Połańcu na I Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Halowej Progress

Cup Skrzydlaci Dzieciom, organizowany przez firmę Progress Screens z Dobrowa i Stowarzyszenie

Skrzydlaci  Dzieciom z  Kielc,  we współpracy z  gminą  Staszów.  Kwota  zostanie  przekazana na

zakup fotela onkologicznego dla dzieci z oddziału Onkologii i Hematologii w Kielcach. W zakresie

stypendiów  sportowych  wyjaśniła,  iż  liczba  wniosków  składanych  dwa  razy  w  roku  nie

przekroczyła  kwoty  przeznaczonej  na  stypendia  sportowe,  w związku z  czym pozostałe  środki

zostały w całości przekazane na  zakup usług pozostałych.  

Radni nie podjęli dalszej dyskusji nad projektem uchwały.

W związku z  powyższym  Przewodniczący Rady Miejskiej  w Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz

poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVIII/198/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 b

Pani Henryka Skowron zapoznała z projektem uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 – projekt nr 200/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVIII/199/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 c

Pani  Sylwia  Dyl  –  Kierownik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  i  Społecznych  przedstawiła

projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Staszów do realizacji Programu ,,Asystent

osobisty  osoby  niepełnosprawnej’  -  edycja  2019  –  2020,  realizowanego  ze  środków
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Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – projekt nr 198/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVIII/200/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5

W wolnych wnioskach i  zapytaniach głos zabrał  radny Hubert Gawłowicz, który zwrócił  się  

z  zapytaniem  do  Burmistrza  w  kwestii  awarii  sygnalizacji  świetlnej  na  skrzyżowaniu  ulic;

Krakowska – Oględowska – Kościuszki w Staszowie. Poprosił o przedstawienie aktualnej sytuacji

oraz jakie zostały podjęte działania w tej sprawie. Poruszył sprawę braku zabezpieczenia środków

finansowych  w  przyszłorocznym  budżecie  na  modernizację  i  przebudowę  przedmiotowego

skrzyżowania.  Poruszył  także  problem  w  zakresie  przekroczonych  norm  zanieczyszczania

powietrza  w  Staszowie.  Zapytał  burmistrza  czy  gmina  podejmie  działania  w  zakresie

przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza. Ponadto radny Gawłowicz wyraził niezadowolenie  

z  uzyskanej  odpowiedzi  na  złożoną  przez  niego  interpelację  dotyczącą  parkingu  przy  

ul.  Konstytucji  3  Maja  w Staszowie  (pełna  treść  zgłoszonej  interpelacji  została  zamieszczona  

w Biuletynie Informacji  Publicznej UMiG Staszów – Kadencja Rady Miejskiej  2018 – 2023 –

Interpelacje Radnych wraz z odpowiedziami).

Radny Tomasz Otrębski  ponownie zgłosił  interpelacje w sprawie zmiany organizacji  ruchu na

skrzyżowaniu ulic: Rytwiańska  - Poprzeczna w Staszowie z pierwszeństwem na ulicy Rytwiańskiej

w  Staszowie.  Zgłosił  również  potrzebę  przycinki  gałęzi  na  drzewach  przy  ul.  Kołłątaja  

w Staszowie przy budynkach mieszkalnych nr 4,6,8,10 oraz kompleksowy remont trzech parkingów

na ul. Kołłątaja w Staszowie przy budynkach mieszkalnych nr 6,8,10  (pełne treści zgłoszonych

interpelacji zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Staszów – Kadencja

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

Radny Zdzisław Brzyszcz poruszył  sprawę złego parkowania  samochodów na  trawniku przy  

bloku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 4 w Staszowie. 

O zabranie głosu poprosił radny Stanisław Altenberg, który odniósł się do interpelacji radnego

Otrębskiego w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Rytwiańska - Poprzeczna w

Staszowie z pierwszeństwem na ulicy Rytwiańskiej w Staszowie. Poinformował, iż jego zdaniem

obecna  organizacja  ruchu  jest  dobra.  Ponadto  radny  uważa,  iż   sprawą  powinna  zająć  się

odpowiednia komisja celem zaopiniowania powyższej kwestii. 

Ponownie głos zabrał  radny Tomasz Otrębski,  który poinformował, iż nadal podtrzymuje swoje
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stanowisko w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Rytwiańska - Poprzeczna w

Staszowie z pierwszeństwem na ulicy Rytwiańskiej w Staszowie.  

Radny  Kryspin  Bednarczyk poprosił  Burmistrza  Leszka  Kopcia  o  informacje,  czy  Komenda

Powiatowa  Policji  w  Staszowie  prowadziła  lustrację  drogi  powiatowej  0791T  Sztombergi  –

Sulisławice w ramach weryfikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w miejscowościach

gminy  Staszów,  czy  ujawniła  nieprawidłowości  w  infrastrukturze  drogowej,  a  mianowicie

poruszania się pieszych użytkowników drogi.  Ponadto zwrócił  się  z  wnioskiem o przeniesienie

przystanku dla osób oczekujących w miejscowości Wiązownica Duża przy drodze powiatowej przy

Szkole  Podstawowej  (pełna  treść  zgłoszonej  interpelacji  została  zamieszczona  w  Biuletynie

Informacji  Publicznej  UMiG Staszów –  Kadencja  Rady  Miejskiej  2018  –  2023  –  Interpelacje

Radnych wraz z odpowiedziami).  

Radny Jacek Maruszewski zgłosił interpelację na piśmie w sprawie usunięcia gałęzi zwisających

nad drogą gminną Oględów – Niemścice (pełna treść zgłoszonej interpelacji została zamieszczona 

w Biuletynie Informacji  Publicznej UMiG Staszów – Kadencja Rady Miejskiej  2018 – 2023 –

Interpelacje Radnych wraz z odpowiedziami).  

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć  odniósł  się  do  interpelacji  

i zapytań poruszonych na dzisiejszej sesji. W pierwszej kolejności odniósł się do zapytań radnego 

Huberta Gawłowicza  w kwestii awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic; Krakowska –

Oględowska – Kościuszki w Staszowie. Poinformował, iż w najbliższych dniach zostanie podjęta

próba  naprawy  sygnalizacji.  Rozważana  jest  również  możliwość  przebudowy  skrzyżowania  

z docelowym wykonaniem ronda. Burmistrz zwrócił się do mieszkańców o zachowanie ostrożności

i o wyrozumiałość. 

Przewodniczący  Rady  Ireneusz  Kwiecjasz  zaproponował,  aby  Policja  kierowała  ruchem  

w godzinach największego natężenia ruchu.

Następnie Burmistrz  Leszek Kopeć odniósł  się  do  zapytania  radnego  Gawłowicza  w sprawie

działań gminy Staszów zmierzających do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, poinformował, iż

prowadzone są w tym zakresie  różnorodne działania  mające  na celu oczyszczanie powietrza.  

W ramach realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w  Kielcach  programu  „Czyste  Powietrze”,  mieszkańcy  gminy  Staszów  mogą  ubiegać  się  

o dofinansowanie np.  wymiany źródła ciepła (starego pieca węglowego) na nowe źródło ciepła

spełniające  wymagania  programu.  Dodatkowo  mieszkańcy  mogą  aplikować  o  dofinansowanie

termomodernizacji  budynków  jednorodzinnych  wraz  z  wykonaniem  audytu  energetycznego

budynku przed realizacją przedsięwzięcia. Dodał, iż program ma zachęcić mieszkańców do działań

ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. Ponadto
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poinformował,  iż  jest  propozycja  podjęcia  antysmogowej  uchwały  Sejmiku  Województwa

Świętokrzyskiego. W kwestii odpowiedzi na pismo z dn. 4 grudnia br. dotyczącą parkingu przy ul.

Konstytucji 3 Maja w Staszowie, poinformował, iż jakakolwiek działania związane z pogłębieniem

czy  przesunięciem  istniejącego  parkingu  wymaga  opracowania  dokumentacji  projektowej  oraz

zapewnienia środków finansowych w budżecie gminy. Burmistrz poinformował, iż jeżeli będzie ze

strony  radnego  Gawłowicza  sugestia,  aby  samochody  tam  nie  parkowały  wówczas  Policja

ustosunkuje się do tego i będzie nakładać mandaty.

Do powyższego odniósł się radny Hubert Gawłowicz, który poinformował, iż karanie mandatami

przez policję w żaden sposób nie rozwiąże istniejącego w tym miejscu problemu. Obecnie panująca

sytuacja  i  niejednoznaczność  oznakowania  sprawia,  że  często  parkujące  tam  pojazdy

uniemożliwiają zaparkowanie innych pojazdów mimo dostępnego miejsca bądź wyjazd z parkingu

innym pojazdom. Co doprowadza do częstych konfliktów. Na zakończenie zwrócił się o ponowne

przeanalizowanie możliwości pogłębienie bądź przesunięcia zatoki parkingowej. 

Następnie  Burmistrz  Leszek  Kopeć  odniósł  się  do  zapytań  radnego  Tomasza  Otrębskiego  

w kwestii  zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Rytwiańska - Poprzeczna w Staszowie 

z  pierwszeństwem  na  ulicy  Rytwiańskiej  w  Staszowie,  poinformował,  iż  wnioskowany  temat

zostanie  rozpatrzony  przez  właściwą  Komisję.  W sprawie  przycinki  gałęzi  na  drzewach  przy  

ul.  Kołłątaja  w  Staszowie,  poinformował,  iż  prace  wykonywane  są  zgodnie  z  przyjętym  

harmonogramem  zadań  na  terenie  zarówno  miasta,  jak  i  i  gminy  Staszów.  Zaapelował  do

mieszkańców  o  przeanalizowanie  możliwości,  czy  nie  lepszym rozwiązaniem byłoby  wycięcie

starych  drzew  i  nasadzenia  nowych.  W  sprawie  remontu  trzech  parkingów  na  ul.  Kołłątaja  

w  Staszowie  przy  budynkach  mieszkalnych  nr  6,8,10  wyjaśnił,  iż  z  uwagi  na  duży  zakres

przebudowy  i  znaczny  koszt  finansowy  realizacja  tego  zadania  zostanie  rozpatrzona  po

zabezpieczeniu środków na ten cel. Następnie odniósł się do wniosku Pana Zdzisława Brzyszcza 

w  kwestii  złego  parkowania  mieszkańców  przy  bloku  mieszkalnym  przy  ul.  Kołłątaja  4  

w  Staszowie,  poinformował,  iż  sprawa  zostanie  przekazana  do  Komendy  Powiatowej  Policji  

w Staszowie na  wniosek radnego Brzyszcza,  celem podjęcia  odpowiednich  działań.   Następnie

odniósł się do zapytania radnego Kryspina Bednarczyka w sprawie  przeniesienia przystanku dla

osób  oczekujących  w  miejscowości  Wiązownica  Duża  przy  drodze  powiatowej  przy  Szkole

Podstawowej.  Wyjaśnił,  iż  nie  widzi  potrzeby  zmiany  lokalizacji  przystanku,  jednakże  istnieje

możliwość skorzystania ze środków finansowych przyznawanych w ramach funduszu sołeckiego

dla sołectwa Wiązownica Duża i dokonania przeniesienia przedmiotowego przystanku.

Nie podjęto dalszej dyskusji. 

Następnie Burmistrz Leszek Kopeć przedłożył Wysokiej Radzie informację z działalności za okres
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od 25.11.2019 r. do 09.12.2019 r. (powyższa informacja w załączeniu do protokołu).

Na  zakończenie złożył  zgromadzonym  życzenia  z  okazji  zbliżających  się  Świąt  Bożego

Narodzenia. 

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: 08:50 do godz: 10:10              

    

       Protokolant:                      Przewodniczący 

       M. Janowska                          Rady Miejskiej w Staszowie    

               ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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