
Protokół Nr XXII

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu  12  marca  2020  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.         

W sesji wzięło udział 18 radnych  na ogólną liczbę 21 radnych (lista obecności w załączeniu do

protokołu – zał. nr 1).

Radni nieobecni: Pani Beata Gajek – Dyl,  Pan Wojciech Charyga,  Pan Kryspin Bednarczyk.

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,

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.

Przed realizacją proponowanego porządku obrad Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć

wraz  z  Zastępcą  Burmistrza,  Ewą  Kondek  i  Przewodniczącym  Rady  Ireneuszem  Kwiecjaszem

uhonorowaali pracę sołtysów z okazji ich święta, który przypada na 11 marca. Sołtysi z terenu gminy

Staszów zostali zaproszeni na XXII Sesję Rady Miejskiej, aby odebrać życzenia, listy gratulacyjne

oraz upominki. 

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 12 marca 2020 r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia  zmian  w  budżecie  Miasta  i  Gminy  Staszów  na  2020  rok  –  projekt  
nr 237/20,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 –
projekt nr 238/20,
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c) wprowadzenia  regulaminu  oraz  ustalenia  cennika  usług  na  Cmentarzu  Komunalnym  
w Staszowie – projekt nr 224/20, 

d) wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  ustalenia
stawki  takiej  opłaty  oraz  ustalenia  stawki  opłaty  podwyższonej  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi – projekt nr 232/20,

e) zwolnienia  w  części  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli
nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi
kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  w  kompostowniku
przydomowym – projekt nr 230/20,

f) określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – projekt nr 231/20,

g) uchwalenia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Staszów –
projekt nr 233/20, 

h) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie gminy Staszów na rok 2020 – projekt nr 234/20,

i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 235/20, 

j) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 236/20, 

k) dokonania zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr
239/20,

l) dokonania zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2018  r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady  Miejskiej  
w Staszowie – projekt nr 240/20,

m) dokonania zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2018  r.  w  sprawie  powołania  stałych  komisji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  ustalenia
przedmiotu ich działania i składów osobowych – projekt nr 241/20,

n) przyjęcia  sprawozdań  z  działalności  stałych  i  doraźnej  Komisji  Rady  Miejskiej  
w Staszowie za 2019 rok – projekt nr 242/20. 

5.  Wolne wnioski w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 24.02.2020 r. do
10.03.2020 r 

6.   Zamknięcie sesji.

Uwag, wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Ireneusz  Kwiecjasz poddał  pod

głosowanie porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty (obecnych było 17 radnych). 

Ad. 3

Radni  nie  mieli  uwag do Protokołu  Nr XXI  z  sesji  z  dnia 25  lutego  2020  roku i  przyjęli  go

jednomyślnie (obecnych było 17 radnych). 

Ad. 4 a

 Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów zapoznała z projektem uchwały    
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     w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr  237/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXII/228/2020

(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 238/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 16 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXII/229/2020 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 c

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza Miasta i  Gminy Staszów  przedstawiła projekt  uchwały  

w  sprawie  wprowadzenia  regulaminu  oraz  ustalenia  cennika  usług  na  Cmentarzu  Komunalnym  

w Staszowie – projekt nr 224/20. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 16 głosach za i 1 głosie przeciw (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr  XXII/230/2020

(w załączeniu do protokołu).       

Ad. 4 d

Pani Ewa Kondek  zapoznała z projektem uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty

podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 232/20. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz udzielił  głosu  Burmistrzowi

Miasta i Gminy Staszów.

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

proponowana zmiana stawek opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest

znaczącą  podwyżką  cen  za  przyjęcie  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  przez  Zakład

Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, która z kolei spowodowana jest zmianą opłat za

korzystanie ze środowiska. Dodał, iż podwyżki cen wynikają również ze wzrostu kosztów odbioru  

i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Staszów. Następnie przedstawił zmieniającą się
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wysokość opłaty składowiskowej, która w 2017 roku wyniosła – 74,00 zł., w 2018 roku - 140,00 zł, 

w 2019 roku –170,00 zł, w 2020 roku będzie wynosić 270,00 zł. Dodał, iż opłata składowiskowa jest

opłatą  za  odpady,  których  nie  da  się  wysegregować,  odseparować,  które  trafiają  na  wysypisko  

w Rzędowie,więc im więcej śmieci będzie tam trafiać, tym wyższe opłaty będą ponosić mieszkańcy 

z tego tytułu. Ponadto wyjaśnił, iż zgodnie z założeniami ustawowymi system gospodarki odpadami

komunalnymi ma być systemem samofinansującym się, czyli z pobranych opłat pokrywa się koszty

funkcjonowania  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  obejmujące  koszty  związane  

z  odbiorem,  transportem,  zbieraniem,  odzyskiem,  unieszkodliwianiem  odpadów.  Wyjaśnił,  iż

zaproponowana  zmiana  stawek  opłat  pozwoli  na  zamknięcie  systemu  gospodarki  odpadami

komunalnymi w tym roku i  latach  następnych przy równoczesnym wzroście  poziomu segregacji.

Obecnie zaproponowana wysokość podwyżki  nie  pokrywa w 100 % planowanych kosztów, które

mogą wystąpić w tym roku i  roku przyszłym. Biorąc pod uwagę kwestię,  iż segregacja odpadów

komunalnych  nie  jest  na  wysokim poziomie  w naszym mieście  i  gminie  będzie  on  apelował  do

mieszkańców o „lepszą” segregację. W sytuacji nie podwyższenia stawek opłaty za gospodarowanie

odpadami  komunalnymi,  dojdzie  do  sytuacji,  gdzie  w  miesiącach  sierpień,wrzesień  zostanie

zaprzestane odbieranie odpadów od mieszkańców. Zaznaczył raz jeszcze, iż środków zaplanowanych

po podwyżce może nie wystarczyć, gdy sytuacja związana z segregacją odpadów nie ulegnie zmianie 

i  nie  poprawi  się.  Dodał,  iż  w  sytuacji  braku  poprawy  poziomu  segregacji  odpadów  na  koniec

obecnego  roku,  może  zabraknąć  środków .  Zaapelował  do  wszystkich  mieszkańców,  aby  zaczęli

prawidłowo segregować odpady i zaczęli to robić w większej ilości. Zwrócił się m. in. do radnych,

sołtysów,  przewodniczących  zarządów  osiedli,  o  wsparcie  tych  działań  poprzez  propagowanie

problemu i edukację ekologiczną wśród społeczności lokalnej. Przedstawił zasady przeprowadzenia

prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.  Wyjaśnił, iż obecnie segregacja wynosi około 20 %,

z  czego  32 % wynosi  segregacja  na  terenie  wiejskim i  z  tego również  względu stawki  opłat  na

terenach  wiejskich  są  niższe,  jak  również  z  uwagi  na  mniejszą  ilość  oddawanych  odpadów

komunalnych. Dodał, iż z terenu miasta jest więcej produkowanych odpadów, zaś segregacja jest na

poziomie 18 %. Przypomniał,  iż zgodnie z wymogami Unii  Europejskiej  w roku 2020 segregacja

odpadów  według  założeń  ma  zostać  spełniona  na  poziomie  50  %.  Burmistrz  zwrócił  się  do

zgromadzonych i służb podległych o wsparcie tych działań, aby w latach kolejnych uniknąć kolejnych

podwyżek opłat. Ponadto poinformował, iż jeżeli niniejsza uchwała zostanie podjęta, do mieszkańców

zostaną  rozesłane  pisma  z  informacją  o  podwyżce  opłat,  jak  również  informacje  o  sposobie

prawidłowej  segregacji.  Dodał  również,  iż  podległe  jednostki  szczegółowo  kontrolują  oddawane

odpady przez mieszkańców.  Poprosił  radnych i  mieszkańców o zrozumienie problemu i  wspólną

pracę nad poprawą systemu segregacji odpadów komunalnych. 
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Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada  Miejska   przy  15  głosach  za,  1  głosie  przeciw  i  2  wstrzymujących  się  (obecnych  było  

18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXII/231/2020

(w załączeniu do protokołu).         

Ad. 4 e

Pani  Ewa Kondek  zapoznała  z  projektem uchwały  w sprawie  zwolnienia  w  części  z  opłaty  za

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami

mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  

w kompostowniku przydomowym – projekt nr 230/20.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 16 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXII/232/2020

(w załączeniu do protokołu).  

Ad. 4 f       

Pani Ewa Kondek zapoznała z projektem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości – projekt nr 231/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 17 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się (obecnych było 15 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXII/233/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 g      

Pani Ewa Kondek zapoznała z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Staszów – projekt nr 233/20.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 15 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXII/234/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 h  

Pani Ewa Kondek zapoznała z projektem uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2020 – 
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projekt nr 234/20. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 14 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXII/235/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 i  

Pani Agnieszka Gilbert - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji 

i Rolnictwa zapoznała z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowej – projekt nr 235/20.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 14 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXII/235/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 j

 Pani Agnieszka Gilbert - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i 

Rolnictwa zapoznała z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie 

nieruchomości gruntowej – projekt nr 236/20. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 13 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXII/236/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 k

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

w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 239/20.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 13 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się (obecnych było 15 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXII/238/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 l

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr 

II/11/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 240/20.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
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Rada Miejska przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się  (obecnych było 15 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXII/239/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 m

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr 

II/12/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych 

komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych – 

projekt nr 241/20.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się  (obecnych było 15 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXII/240/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 n

Pan Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności 

stałych i doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2019 rok – projekt nr 242/20.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 15 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXII/241/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5

W wolnych wnioskach i zapytaniach radny Dominik Rożek, poinformował o złożeniu interpelacji  

w  sprawie  nadmiernego  składowania  odpadów  przy  budynkach  mieszkalnych  przy  

ul.  Rynek w Staszowie.  Ponadto ponowił swą sugestię  z maja ubiegłego roku dot.  wprowadzenia

kontroli  z  wykorzystaniem drona  wyposażonego  w  urządzenie  badające  skład   i  stężenie  dymu,

ułatwiające lokalizację punktów trujących  (pełna treść zgłoszonej interpelacji została zamieszczona w

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

Interpelacje Radnych wraz z odpowiedziami). 

Radny Hubert Gawłowicz zapytał Burmistrza, czy  w związku z obecną sytuacją koronawirusa jest

możliwość przesunięcia prac remontowych (związaną z przerwą w dostawie ciepłej wody). Ponadto

poinformował,  iż  mieszkańcy  Staszowa  zgłaszają  problem,  iż  często  transmisje  z  obrad  sesji  są

emitowane z opóźnieniem. 

Radny  Zdzisław  Brzyszcz  podziękował  władzom  gminy  oraz  Dyrektorowi  OSiR  

w Staszowie za doposażenie siłowni w sprzęt do ćwiczeń funkcjonującej w OSiR w Staszowie. 

7



Radny Bonifacy Wojciechowski  zgłosił  kwestię dokonania przycinki gałęzi przy ul. Kilińskiego  

w Staszowie przy budynku mieszkalnym nr 16 na wysokości II klatki.

Ponownie o zabranie głosu poprosił  radny Hubert Gawłowicz,  który zwrócił  się do Burmistrza  

o podjęcia działań w kwestii zabezpieczenia baneru przy Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie. 

Radny Piotr Kasperkiewicz  poparł stanowisko radnego Gawłowicza w powyższej kwestii, jednak

zdaniem radnego na terenie szkół  powinien być zakaz montowania banerów reklamowych. 

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 Dominika Rożka w kwestii

nadmiernego składowania odpadów w Staszowie przy ul. Rynek. Wyjaśnił, iż Straż Miejska podejmie

działania przeprowadzenia kontroli pod wskazanym adresem. Jeżeli chodzi o wprowadzenie kontroli

smogu za pomocą drona, wyjaśnił, iż na chwilę obecną gmina nie posiada środków finansowych na

zakup drona. Nadmieniając przy tym, iż Straż Miejska przeprowadza kontrole spalania odpadów przez

mieszkańców nieruchomości, którzy są informowani jak duże zagrożenie dla życia i zdrowia nie sie za

sobą spalanie niedozwolonego opału. Ponadto informowani są o konsekwencjach prawnych spalania

odpadów  lub  innych  niedozwolonych  substancji.  Następnie  odniósł  się  do  zapytania  radnego

Gawłowicza w kwestii  przesunięcia  prac  remontowych związanych z przerwą w dostawie  ciepłej

wody, wyjaśnił, iż na chwilę obecną zaplanowany harmonogram prac zostanie zawieszony z chwilą

zakończenia  epidemii  koronawirusa,  Zakład  Energetyki  Cieplnej  w  Staszowie  przystąpi  do

zaplanowanych prac remontowych. Jeśli chodzi o uszkodzony baner przy Szkole Podstawowej nr 2 w

Staszowie  sprawa  zostanie  zgłoszona  Dyrektorowi  Szkoły  Podstawowej  nr  2  w Staszowie,  który

odpowiada za teren przy szkole. 

Nie podjęto dalszej dyskusji. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Tomasz  Klimek poinformował

o pismach, jakie od ostatniej sesji wpłynęły do biura Rady Miejskiej w Staszowie.

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.

      Czas trwania sesji od godz: 11:20 do godz: 14:35                     

    

       Protokolant:      Przewodniczący        
       Marlena Janowska                  Rady Miejskiej w Staszowie

                                                                                                              ( - )  Ireneusz Kwiecjasz 

8


