
Protokół Nr XXIII

z sesji Rady Miejskiej w Staszowie, która odbyła się w dniu 9 kwietnia 2020 roku w zdalnym

trybie  obradowania  z  wykorzystaniem  środków  porozumiewania  się  na  odległość  (przy

wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej).

W sesji wzięło udział 20 radnych na ogólną liczbę 21 radnych (lista obecności w załączeniu do

protokołu – zał. nr 1).

Radni nieobecni: Pan Mirosław Bernyś. 

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.

Ad. 1    

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

stwierdził  quorum i  powitał  zebranych.  Poinformował,  iż  Zarządzeniem Nr  1/PR/2020  z  dnia

3 kwietnia  2020 roku w sprawie odbycia sesji  Rady Miejskiej  w Staszowie w zdalnym trybie

obradowania  na  podstawie  art.  15  zzx  ust.  2  ustawy z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zarządził, iż sesja Nr XXIII Rady

Miejskiej w Staszowie, wyznaczona na dzień 9 kwietnia 2020 roku odbędzie się w zdalnym trybie

obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Ad. 2

Pan  Ireneusz  Kwiecjasz  –  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) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku przez Gminę Staszów – projekt nr 

225/20,

b) udzielenia przez gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt
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nr 229/20,

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

226/20,

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

projekt nr 227/20,

e) określenia sezonu kąpieliskowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Staszów          

w 2020 roku – projekt nr 228/20,

f) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 

230/20.

5. Wolne wnioski w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 11.03.2020 r. do

07.04.2020 r.

6. Zamknięcie sesji. 

Nie zgłoszono wniosków, uwag do porządku obrad sesji i przyjęto go jednogłośnie (obecnych było

20 radnych).

Ad. 3

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z sesji z dnia  12 marca 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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku przez Gminę Staszów – projekt nr

225/20.

Po  zapoznaniu  z  projektem głos  zabrał  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć.

Wyjaśnił, iż projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia przez  gminę Staszów kredytu, który został już

przewidziany i uwzględniony w uchwale budżetowej na 2020 rok. Obecnie podejmowana uchwała

jest tylko jego potwierdzeniem z uwagi na wymogi stawiane przez organ nadzoru finansowego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził słowa przedmówcy. 

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 18 głosach za i  2 głosach wstrzymujących się (obecnych było 20 radnych)

podjęła
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Uchwałę Nr XXIII/242/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 b

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

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

nr 229/20.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć  wyjaśnił,  iż  projekt  uchwały  przewiduje

udzielenie  pomocy finansowej  Powiatowi  Staszowskiemu z  przeznaczeniem dla  Samodzielnego

Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Staszowie  na  zakup  środków  ochrony

osobistej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  

Radni nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie  (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXIII/243/2020

(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

226/20.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXIII/244/2020

(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 227/20.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXIII/245/2020
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(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 e

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

w sprawie  określenia  sezonu kąpieliskowego oraz  wykazu kąpielisk  na  terenie  gminy  Staszów

w 2020 roku – projekt nr 228/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie  (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXIII/246/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 f

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

w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Miasta  i  Gminy Staszów – projekt  nr

230/20.

O zabranie głosu poprosił Pan Mariusz Łazarz – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków

i Petycji  Rady Miejskiej  w Staszowie, który poinformował,  iż  w dniu 3 kwietnia  2020 roku

Komisja  obradowała w temacie przedmiotowej skargi.  Wyjaśnił,  iż radni zajęli  się kwestią nie

tylko przekroczenia terminu udzielenia odpowiedzi na interwencję poselską, ale również sprawę

rozpatrywali  w  aspekcie  skutków,  jakie  powstały  w  wyniku  przekroczenia  tego  terminu  dla

naszego  miasta,  gminy,  jak  i  skarżącego.  Przewodniczący  Komisji  skierował  zapytanie  do

Burmistrza,  czy  wyciągnął  on  konsekwencje  służbowe  w  stosunku  do  pracowników,  którzy

w nawale obowiązków przekroczyli termin udzielenia odpowiedzi na interwencję poselską.  

Radni nie podjęli dalszej dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 8 głosach za i  12 głosach wstrzymujących się (obecnych było 20 radnych)

podjęła

Uchwałę Nr XXIII/247/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5

W  wolnych  wnioskach Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć  odniósł  się  do

zapytania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Mariusza Łazarza dotyczącego
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wyciągnięcia  konsekwencji  służbowych  w  stosunku  do  pracowników  odpowiedzialnych  za

przekroczenie terminu udzielenia odpowiedzi na interwencję poselską. Poinformował, iż pracownik

odpowiedzialny  za  terminowe  udzielenie  odpowiedzi  na  interwencję  otrzymał  karę  pisemnego

upomnienia.  Następnie  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  za  okres  od  11.03.2020  r.  do

07.04.2020 r. (w załączeniu do protokołu). Poinformował również o działaniach podejmowanych

i prowadzonych przez gminę Staszów w zakresie walki z epidemią koronawirusa SARS- CoV – 2. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Ireneusz  Kwiecjasz złożył  mieszkańcom  życzenia  z  okazji

zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

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: 13:30 do godz: 14:30    

              

      Protokołowała: Przewodniczący
           Rady Miejskiej w Staszowie

   A. Janicka           (-) Ireneusz Kwiecjasz
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