
Protokół Nr XXI

z sesji Rady Miejskiej w Staszowie, która odbyła się w dniu 25 lutego 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 Anna Karasińska.

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,

Pan Sławomir Mikula – Sekretarz 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.

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 poprosił Sekretarza Miasta

i Gminy Staszów Sławomira Mikulę o odczytanie Postanowień Komisarza Wyborczego w Kielcach II

w sprawie stwierdzenia wygaśniecia mandatu radnej Rady Miejskiej w Staszowie Pani Ewy Marek

i obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Staszowie Pana Henryka Bryły.

Pan Sławomir Mikula - Sekretarz Miasta i Gminy Staszów odczytał treść Postanowienia Nr 1/2020

Komisarza  Wyborczego  w Kielcach  II  z  dnia  9  stycznia  2020  roku  stwierdzającego  wygaśnięcie

mandatu radnej Ewy Marek wybranej do Rady Miejskiej w Staszowie, w okręgu wyborczym nr 1

z  listy  nr  10  –  Komitet  Wyborczy  Prawo i  Sprawiedliwość,  z  powodu pisemnego  zrzeczenia  się

mandatu.  Następnie zapoznał z treścią Postanowienia Nr 6/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach

II z dnia 3 lutego 2020 r. stwierdzającego, że na miejsce wygasłego mandatu radnej Ewy Marek,

w związku ze zrzeczeniem się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu przez kandydata z tej samej listy,
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który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, wstępuje Henryk Bryła z tej samej listy,

który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz  odczytał  tekst  ślubowania

radnych:  „Wierny  Konstytucji  i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki

radnego  sprawować  godnie,  rzetelnie  i  uczciwie,  mając  na  względzie  dobro  mojej  gminy  i  jej

mieszkańców”.

Pan Henryk Bryła złożył ślubowanie poprzez wypowiedzenie słów „ślubuję – tak mi dopomóż Bóg”.

Pan Ireneusz Kwiecjasz poinformował,  że po złożeniu ślubowania radny ma wszystkie prawa do

wykonywania swojego mandatu. 

Ad. 3

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  przedstawił  proponowany  porządek  obrad,  który

przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w Staszowie.

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 stycznia 2020 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 228/20,

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

projekt nr 229/20,

c) wprowadzenia  regulaminu  oraz  ustalenia  cennika  usług  na  Cmentarzu  Komunalnym

w Staszowie – projekt nr 224/20,

d) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2020 roku – projekt

nr 222/20,

e) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 223/20,

f) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2020 rok –

projekt nr 227/20,
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g) pozostawienia  bez  rozpoznania  anonimowej  skargi  na  działalność  kierownika  gminnej

jednostki organizacyjnej – projekt nr 220/20,

h) pozostawienia  bez  rozpoznania  anonimowej  skargi  na  działalność  kierownika  gminnej

jednostki organizacyjnej – projekt nr 221/20,

i) rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego i przekazania petycji

dotyczącej zmiany przepisów prawa – projekt nr 225/20,

j) rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. - projekt nr 226/20.

6.  Wolne wnioski w tym:

- informacja  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Staszów z  działalności  za  okres  od  27.01.2020 r.

do 21.02.2020 r.

7. Zamknięcie sesji.

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 wprowadzenia

regulaminu oraz ustalenia cennika usług na Cmentarzu Komunalnym w Staszowie – projekt nr 224/20,

z uwagi na konieczność dalszej analizy zapisów regulaminu. 

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  20 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. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w Staszowie.

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 stycznia 2020 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 228/20,
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b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 –

projekt nr 229/20,

c) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2020 roku – projekt nr

222/20,

d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 223/20,

e) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji  Rady Miejskiej  w Staszowie na 2020 rok –

projekt nr 227/20,

f) pozostawienia  bez  rozpoznania  anonimowej  skargi  na  działalność  kierownika  gminnej

jednostki organizacyjnej – projekt nr 220/20,

g) pozostawienia  bez  rozpoznania  anonimowej  skargi  na  działalność  kierownika  gminnej

jednostki organizacyjnej – projekt nr 221/20,

h) rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego i przekazania petycji

dotyczącej zmiany przepisów prawa – projekt nr 225/20,

i) rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. - projekt nr 226/20.

6.  Wolne wnioski w tym:

- informacja  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Staszów z  działalności  za  okres  od  27.01.2020 r.

do 21.02.2020 r.

7. Zamknięcie sesji.

Ad. 4

Radni nie wnieśli  uwag do protokołu z sesji  z dnia 28 stycznia 2020 r. i  przyjęli  go jednomyślnie

(obecnych było 20 radnych). 

     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 228/20.

Radny Tomasz Otrębski odniósł się do zwiększenia wydatków w dziale 600 „transport i łączność” na

zadanie pn.”Remont drogi gminnej Nr 385196T ulica Polna w Staszowie w kwocie 10 000,00 zł”.

Zwrócił się do Burmistrza o udzielenie informacje w tym zakresie. 
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Burmistrz Miasta i  Gminy Staszów Leszek Kopeć odnosząc się  do zapytania  radnego Tomasza

Otrębskiego  wyjaśnił,  iż  środki  zostaną  zabezpieczone  na  wkład  własny,  z  uwagi  na  duże

prawdopodobieństwo otrzymania  promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  Zaznaczył,  iż

wysokość dofinansowania z tego źródła  finansowania to 80 % wartości inwestycji. 

Radni nie zgłosili innych pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXI/219/2020

(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 229/20.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXI/220/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 c

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

uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2020 roku –

projekt nr 222/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie  (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXI/221/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 d

Pani  Agnieszka  Gilbert  –  Kierownik  Wydziału Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji

i Rolnictwa przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności

gruntowej – projekt nr 223/20.

Radni nie podjęli dyskusji.
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Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXI/222/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 e

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

zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2020 rok – projekt nr

227/20.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXI/223/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 f

Pan  Sławomir  Mikula przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  pozostawienia  bez  rozpoznania

anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – projekt nr 220/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXI/224/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 g

Pan  Sławomir Mikula  zapoznał  z  projektem uchwały  w  sprawie  pozostawienia  bez  rozpoznania

anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – projekt nr 221/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXI/225/2020

(w załączeniu do protokołu).

6



Ad. 5 h

Pan Sławomir Mikula odczytał projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany

przepisów prawa miejscowego i przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa – projekt nr

225/20.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXI/226/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 i

Pan Sławomir Mikula  przedstawił projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia

2019 r. - projekt nr 226/20.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXI/227/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 6

W sprawach  różnych radny Hubert  Gawłowicz  podziękował  władzom gminy  za  zorganizowanie

konsultacji z mieszkańcami w zakresie dalszych planów i zamierzeń względem staszowskiego ratusza.

Dodał,  iż  organizacja  takich spotkań daje  możliwość przeprowadzenia rozmów ze społeczeństwem

i poznania ich opinii. Następnie zwrócił się do Burmistrza o udzielenie informacji w zakresie:

-  rewitalizacji  golejowskich  jezior  w  ramach  projektu  “Kompleksowe  zagospodarowanie  

obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa”;

- modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów;

- przebudowy ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych;

- czy w obecnym roku przewidywane są dodatkowe prace w obrębie Parku Górników Siarkowych 

oraz kiedy zostaną zamontowane kamery na terenie przedmiotowego parku;

- w których miejscach na terenie naszej gminy był montowany czujnik jakości powietrza oraz czy 

mieszkańcy będą mieli możliwość dostępu online do pomiarów;
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- zasad naliczania przez PGKiM w Staszowie opłat za odbiór odpadów od przedsiębiorców. Radny

przedstawił sytuację przedsiębiorcy, który płaci z góry ryczałt za odpady niesegregowane (120 l.)

i segregowane (120 l.)  łącznie kwotę 68,00 zł. Radny zasugerował rozwiązanie naliczania opłat od

pojemnika, nie zaś z „góry” nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorca tych odpadów nie produkuje.  

Zaznaczył,  iż  wiele  firm  w  obrębie  miasta  Staszowa  to  firmy  jednoosobowe,  które  nie  

wytwarzają miesięcznie zakładanej ilości odpadów;

-  kto  jest  wnioskodawcą  i  w  jakim  zakresie  dokonywana  jest  wycinka  drzew  w  obrębie  

cmentarza żydowskiego w Staszowie.

Radny Zdzisław Brzyszcz zgłosił kwestię dokonania przycinki gałęzi drzew na terenie Osiedla 

Oględowska w Staszowie, przez które przechodzą przewody prądu elektrycznego powodując iskrzenie 

na instalacji elektrycznej i związane z tym możliwe zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz zgłosił kwestię podjęcia działań

celem wprowadzenia w google maps obwodnicy Staszowa z uwagi na obecne kierowanie pojazdów

przez staszowski rynek i utrudnienia ruchu z tym związane.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć  odniósł  się  do  kwestii  przeprowadzonych

konsultacji  społecznych  dotyczących  projektu  "Rewitalizacja  budynku  Ratusza  w  Staszowie".

Przypomniał,  iż  konsultacje  do  projektu  są  związane  z  planowanym  przez  gminę  Staszów

aplikowaniem o środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt rewitalizacji Ratusza

wynosie około 10 000 000,00 zł.,  a gmina Staszów na realizację zadania może pozyskać do 85 %

kosztów  kwalifikowanych  projektu.  Następnie  podziękował  mieszkańcom  za  czynny  udział

w spotkaniach i wyrażone sugestie i propozycje dotyczące ratusza. Wyjaśnił, iż m.in. dzięki zebranym

opiniom będzie  możliwe przygotowanie projektu,  który najpełniej  odpowie  na potrzeby społeczne.

Następnie poinformował, iż gmina Staszów rozpoczęła działania związane z opracowaniem zmiany

„Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów” w ramach

zadania  „Zmiana  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz

opracowania  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego”.  Nadmienił,  iż  w  niedługim

odstępie czasu zwrócą się do mieszkańców, radnych, sołtysów o uczestnictwo w spotkaniach w tym

zakresie,  z  uwagi  na  to,  iż  opracowane  Studium będzie  decydowało  o  przyszłości,  przeznaczeniu

terenów, czyli rozwoju naszej gminy. Następnie odniósł się do zapytania radnego Huberta Gawłowicza

w zakresie  rewitalizacji  golejowskich  jezior  w  ramach  projektu  “Kompleksowe zagospodarowanie

obszarów zielonych na terenie  miasta  Staszowa”. Poinformował,  iż  obecnie oczekują na uzyskanie

8



decyzji pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Staszowie i Świętokrzyskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Kielcach. Dodał, iż w budżecie gminy zabezpieczone są środki na wkład własny dla

realizacji  zadania  i  po  uprawomocnieniu  się  decyzji  pozwolenia  na  budowę  przystapią  do

przygotowania  wniosku  o  przeprowadzenie  postępowanie  przetargowego  o  udzielenie  zamówienia

publicznego na realizację zadania. W zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Burmistrz przypomniał, iż zostało unieważnione postępowanie przetargowe na realizację tego zadania,

zaś obecnie przystępują do ponownego ogłoszenia postępowania.  W kwestii zapytania dotyczącego

przebudowy  ulicy  Komisji  Edukacji  Narodowej  w  zakresie  zatok  postojowych  wyjaśnił,  iż  będą

ogłaszać przetarg na wyłonienie wykonawcy. Odnosząc się do zapytania dotyczącego Parku Górników

Siarkowych odpowiedział, iż w obecnym czasie na terenie parku nie będą wykonywane żadne prace

ziemne z uwagi  na aurę pogodową.  Dodał,  iż  po poprawie pogody planowane jest  na tym terenie

wykonanie miejscowych drenaży. Nadmienił, iż została już wymieniona kamera zlokalizowana przy

Kościele  św.  Barbary  i  po  przeanalizowaniu  możliwości  włączenia  kamer  do  systemu  miejskiego

planowany  jest  montaż  trzech  kamer  na  przedmiotowym  terenie.  W sprawie  kwestii  dotyczących

czujnika jakości powietrza poinformował, iż w obecnym czasie czujnik zamontowany jest na budynku

tut. Urzędu. i sukcesywnie zmieniana jest jego lokalizacja tj. Rynek, hala OSiR, Osiedle Oględowska.

Ponadto  Burmistrz  przypomniał,  iż  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  działa  punkt  konsultacyjny  dla

właścicieli  nieruchomości  jednorodzinnych  zainteresowanych  udziałem  w  rządowym  programie

„Czyste  Powietrze”  realizowanym  przez  Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki

Wodnej  w  Warszawie  oraz  Wojewódzkie  Fundusze  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła m.in.: pompa ciepła,

ogrzewanie  elektryczne  jak  i  przeprowadzenie  niezbędnych  prac  termomodernizacyjnych  budynku.

W zakresie wycinki drzew w obrębie cmentarza żydowskiego w Staszowie poinformował, iż gmina

żydowska wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Miasta o wyrażenia zgody na dokonanie wycinki drzew

z  uwagi  na  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  taką  zgodę  uzyskała.  W  zakresie  interpelacji  radnego

Zdzisława Brzyszcza dotyczącej  dokonania przycinki  gałęzi  drzew na terenie  Osiedla  Oględowska

w Staszowie, przez które przechodzą przewody prądu elektrycznego poinformował, iż sprawa zgodnie

z  właściwością  zostanie  przekazana  do  PGE  Rejon  w  Staszowie  celem  przeanalizowania  jej

zasadności. W kwestii poruszonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. obwodnicy Staszowa

w aspekcie google maps poinformował, iż temat zostanie przeanalizowy i podjęte możliwe działania.  
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Radny Piotr Kasperkiewicz poruszył  kwestię  braku oświetlenia  w rejonie  ul.  Wschodniej  i  Jana

Pawła II w Staszowie. Zdaniem radnego wymienione ulice są zaniedbane w stosunku do reszty miasta

i  gminy,  w  zakresie  infrastuktury  zarówno  oświetleniowej,  jak  i  chodnikowej.  Ponadto  poprosił

Burmistrza  o  dokonanie  przeglądu  urządzeń  na  terenie  placu  zabaw zlokalizowanego  przy  boisku

Wembley z uwagi na zbliżający się okres wiosenny. Ponadto zgłosił kwestię złego stanu technicznego

alejek zlokalizowanych wokół Wembley i rozważenie możliwości usytuowania dodatkowych ławek na

tym terenie. Zgłosił również konieczność remontu chodnika zlokalizowanego przy ul. Partyzantów od

strony kościoła św. Ducha w kierunku ul. Opatowskiej. Ponadto poruszył temat obniżenia krawężnika

przedmiotowego chodnika dla umożliwienia wjazdu pojazdów parkujących przy kościele z uwagi na

jego zbyt dużą wysokość i wynikłe z tego tytułu uszkodzenia samochodów.

Radny  Tomasz  Otrębski zapytał  Burmistrza,  czy  posiada  informacje,  kiedy  zostanie  zniesione

ograniczenie tonażu na drodze wojewódzkiej 764, odcinek Staszów – Połaniec. 

W zakresie zapytania radnego Huberta Gawłowicza dot. zasad naliczania przez PGKiM w Staszowie

opłat  za  odbiór  odpadów  od  przedsiębiorców  ustalono  z  Prezesem Zarządu  PGKiM  w Staszowie

Stanisławem  Batógiem,  iż  radny  pisemnie  wystąpi  z  zapytaniem  do  Przedsiębiorstwa  i  uzyska

wyjaśnienia w poruszonym przez niego zakresie. 

Następnie  Burmistrz  Leszek  Kopeć  odniósł  się  do  kwestii  zgłoszonych  przez  radnego  Piotra

Kasperkiewicza w zakresie infrastruktury na terenie Os. Północ i odpowiedział, iż poruszone aspekty

są mu znane i w miarę możliwości finansowych gminy będą realizowane. Nie podzielił zdania radnego

w zakresie bardzo złego stanu technicznego chodników zlokalizowanych przy ul. Wschodniej i ul. Jana

Pawła II dodając, iż na terenie Staszowa są jeszcze chodniki w dużo gorszym stanie technicznym niż

radny Kasperkiewicz zgłasza. Przypomniał, iż oświetlenie na w/w terenie będzie realizowane w ramach

zadania modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów.

Wymiana lamp zostanie przeprowadzona między innymi na terenach boiska „Wembley” i  w Parku

Adama  Bienia,  oraz  m.in.  przy  ulicach:  Jana  Pawła  II,  Mickiewicza,  Kolejowej,  11  Listopada,

Langiewicza,  Komisji  Edukacji  Narodowej,  H.  Kołłątaja,  Konstytucji  3-go  Maja,  J.  Kilińskiego.

Ponadto poruszył sprawę szerzącego się  wandalizmu na obiektach użyteczności publicznej. Zwrócił

się do zgromadzonych o wsparcie, reagowanie i pomoc w eliminowaniu tych działań, które są czynione

przez  naszą  młodzież.  W  zakresie  zapytania  radnego  Tomasza  Otrębskiego  w  kwestii  zniesienia

ograniczenia  tonażu  na  drodze  wojewódzkiej  764,  odcinek  Staszów  –  Połaniec  poinformował,  iż

Świętokrzyski  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Kielcach  planuje  dokonanie  kontrolnych  pomiarów
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hałasu  w  celu  weryfikacji  czy  rzeczywiste  pomiary  hałasu  dopuszczają  dopuszczalne  wartości

określone w przepisach. Otrzymane wyniki pomiarów hałasu przy ruchu pojazdów ciężarowych bez

ograniczeń pozwolą określić czy ŚZDW w Kielcach będzie ponownie występował do Departamentu

Transportu i Komunikacji o przywrócenie ograniczenia tonażu, czy też pozwoli na dopuszczenie ruchu

pojazdów  ciężarowych  bez  ograniczeń  na  stałe.  Następnie  Burmistrz  Leszek  Kopeć  przedłożył

sprawozdanie z działalności za okres od 27.01.2020 r. do 21.02.2020 r. (w załączeniu do protokołu).

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Tomasz Klimek poinformował o pismach, jakie

od ostatniej sesji wpłyneły do Rady Miejskiej w Staszowie tj.:

- pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu 

przekazujące Uchwały VI Składu Orzekającego:

-  Nr  31/2020 w sprawie  opinii  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  budżetu  planowanego

w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok;

-  Nr  32/2020 w sprawie opinii  o  prawidłowości  planowanej  kwoty długu Miasta  i  Gminy

Staszów.

- pismo z dnia 25.02.2020 roku w sprawie remontu drogi gminnej łączącej ul. Bolesława Prusa 

ze wsią Oględów.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz odniósł  się  do  sprawy  dot.

ograniczenia  tonażu  na  drodze  wojewódzkiej  764,  odcinek  Staszów  –  Połaniec.  Przypomniał,

iż mieszkańcy interweniowali do Rady Miejskiej w Staszowie o wsparcie działań celem wprowadzenia

na  stałe  ograniczenia  tonażowego  na  przedmiotowym  odcinku  drogi  i  poparcie  inicjatywy

mieszkańców  w  tym  zakresie.  Nadmienił,  iż  w  tym  zakresie  obradowała  Komisja  Rozwoju

Gospodarczego  i  Przedsiębiorczości  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  w  obecności  mieszkańców

i przedstawicieli Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, co potwierdził Pan Piotr

Kasperkiewicz, przewodniczący tej Komisji. 

Radni  nie  wnieśli  sprzeciwu,  aby  Rada  Miejska  w  Staszowie  poparła  inicjatywę  mieszkańców

w zakresie wprowadzenia stałego ograniczenia tonażu pojazdów na drodze wojewódzkiej 764, odcinek

Staszów – Połaniec.

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Ad. 7

Pan Ireneusz Kwiecjasz – Przewodniczący Rady Miejskiej  w Staszowie  podziękował za udział

w sesji, po czym zamknął jej obrady. 
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Na tym protokół zakończono.

      Czas trwania sesji od godz: 12:20 do godz: 13:55.           

              

      Protokołowała: Przewodniczący
             Rady Miejskiej w Staszowie

   A. Janicka   
        ( - ) Ireneusz Kwiecjasz               
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