
Protokół Nr XXVI/2020

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 26  czerwca  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 Beata Gajek - Dyl.

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, 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 05.06.2020 r.

4. Raport o stanie Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok.

a) debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum

zaufania projekt nr 252/20.

5. Rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania

budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok:

- omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz 

informacją  o  stanie  mienia  komunalnego  Miasta  i  Gminy  Staszów  za  2019  rok;  

-  przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Kielcach  o  sprawozdaniach

z wykonania budżetu Miasta  i  Gminy Staszów za 2019 rok wraz z  informacją o stanie
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mienia komunalnego i objaśnieniami;

-  przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  w  sprawie

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok;

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi

Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok;

- dyskusja.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2019  rok  wraz  ze  sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 253/20,

b) udzielenia  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Staszów  absolutorium  z  tytułu  wykonania
budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 254/20.

c) zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Miejsko  –  Gminnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Staszowie za 2019 rok –
projekt nr 255/20.

7. Wolne wnioski i zapytania w tym:

-  informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 28.05.2020 r.

do 24.06.2020 r.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Po zapoznaniu  z  proponowanym porządkiem głos  zabrał  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów

Leszek  Kopeć, który  zawnioskował  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektów  uchwał  

w sprawie  wprowadzenia  zmian  w  budżecie  Miasta  i  Gminy  Staszów na  2020  rok  –  projekt  

nr 256/20 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 –

2031-  projekt  nr  257/20.  Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz

Kwiecjasz  zawnioskował  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  

w  sprawie  rozpatrzenia  petycji  z  dnia  9  czerwca  2020  roku  –  projekt  nr  258/20.  

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz w pierwszej kolejności poddał

pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, który został jednogłośnie przyjęty

(obecnych było 18 radnych).  Następnie poddał  pod głosowanie wniosek w sprawie  rozpatrzenia

petycji  z  dnia  9  czerwca  2020  roku  –  projekt  nr  258/20,  który  został  jednogłośnie  przyjęty

(obecnych  było  18  radnych).  Rada  Miejska  jednomyślnie  zatwierdziła  porządek  obrad  

z uwzględnieniem przyjętych wniosków (obecnych było 18 radnych).

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
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        1. Otwarcie sesji.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 05.06.2020 r r.

        4. Raport o stanie Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok.

a) debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum

zaufania projekt nr 252/20.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok:

- omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz 

informacją  o  stanie  mienia  komunalnego  Miasta  i  Gminy  Staszów  za  2019  rok;  

-  przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Kielcach  o  sprawozdaniach

z wykonania budżetu Miasta  i  Gminy Staszów za 2019 rok wraz z  informacją o stanie

mienia komunalnego i objaśnieniami;

-  przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  w  sprawie

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok;

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi

Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok;

- dyskusja.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

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

     nr 256/20,

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

      projekt nr 257/20.

c)  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2019  rok  wraz  ze  sprawozdaniem

     z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 253/20,

d) udzielenia  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Staszów  absolutorium  z  tytułu  wykonania

budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 254/20,

e) zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Miejsko  –  Gminnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Staszowie za 2019 rok –
projekt nr 255/20,

3



f)  rozpatrzenia petycji z dnia 9 czerwca 2020 roku – projekt nr 258/20.

7. Wolne wnioski i zapytania w tym:

-  informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 28.05.2020 r.

do 24.06.2020 r.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 3

Radni nie mieli uwag do Protokołu Nr XXV z sesji z dnia 5 czerwca 2020 roku i przyjęli go

jednomyślnie (obecnych było 18 radnych). 

Ad. 4a

Przed przystąpieniem do realizacji tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej

w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz  przypomniał  radnym  podstawę  prawną  zobowiązującą

Burmistrza do przedłożenia Radzie Miejskiej w Staszowie raportu o stanie gminy, który obejmuje

podsumowanie  działalności  Burmistrza  w roku poprzednim.  Dodał,  także iż  burmistrz  omawiał

dokument  na  sesji  w  dniu  5  czerwca  br.,  uzupełnieniem  jego  wystąpienia  była  prezentacja

multimedialna. Ponadto poinformował, iż raport wraz z materiałami był do wglądu w biurze Rady

Miejskiej oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej  UMiG w Staszowie. 

Dodał również, iż na stronie Urzędu Miasta i Gminy Staszów była zamieszczona informacja dla

mieszkańców gminy z możliwością  składania zgłoszenia w sprawie wzięcia udziału w debacie nad

raportem o stanie gminy, która odbędzie się na sesji czerwcowej Rady Miejskiej w Staszowie. 

Następnie Przewodniczący Rady Ireneusz Kwiecjasz otworzył debatę informując jednocześnie, że

w ustawowym terminie wpłynęły do Rady Miejskiej dwa zgłoszenia w sprawie wzięcia udziału  

w debacie przez mieszkańców.

O zabranie głosu poprosił radny Dominik Rożek, który na wstępie swojej wypowiedzi stwierdził,

iż wotum zaufania jest ustosunkowaniem się rady gminy do informacji przedstawionych w raporcie

o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Dodał, iż zapoznając się z raportem 

przedstawiono  wiele  pozytywnych  kwestii,  realizowane  inwestycje,  wzrost  ogólnej  liczby

podmiotów  gospodarczych,  objęcie  SCP kompleksowym  wsparciem  doradczym  finansowanym

przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, dobrze funkcjonujące jednostki podległe tj. OSiR, SOK,

CIS, świetlica Jutrzenka, spółki jak ZEC czy PGKiM, poprawa jakości funkcjonowania niektórych

z nich. Zdaniem radnego jest to lektura oraz całoroczne obserwacje nie tylko radnych, lecz również

wielu mieszkańców, jednak nasuwa wiele wątpliwości i budzi niepokój w niektórych kwestiach.
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Poinformował,  iż  w  2019  r.  realizowano  kilka  inwestycji  poprawiających  jakość  życia

mieszkańców,  których  Rada  Miejska  nie  kwestionowała,  wyrażała  zgodę,  bo  taki  był  wniosek

burmistrza i oczekiwania mieszkańców. Dodał, iż uwzględniają one dotacje zewnętrzne, niektóre na

dobrym poziomie jak np. biblioteka, czy oczyszczalnia ścieków, jednak radny zwrócił uwagę, iż

przy  wielu  realizowanych  zadaniach  gmina  Staszów  musiała  pokryć  duży  wkład  ze  środków

własnych np.  sala  gimnastyczna przy PSP nr  2  – ok.  60% środków własnych,  Park Górników

Siarkowych – ok. 36% co przy dużej wartości całości kosztów daje dużą kwotę; kompleks boisk

przy PSP nr 1 i w Smerdynie, zmodernizowany obiekt przy Szkole nr 3. Radny uważa, iż potrzeba

sfinansowania wkładu własnego, realizacja zadań bieżących, również spłata kredytów powodowały

wzrost zadłużenia Gminy o 3 mln zł z 38 950 000 do prawie 42 mln zł. Następnie przypomniał, iż

podczas sesji i prac komisji w ubiegłym roku niemal wszyscy radni pytali i nadal pytają o realizację

zadań, takich jak: modernizacja Golejowa, Rynku, niepokojącą sytuację finansową Spółki PKS,

losy termomodernizacji UMiG, OSiR i SOK, Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości, sprawność

systemu  gospodarowania  odpadami,  Program  Mieszkanie  Plus,  tworzenie  warunków  do

powstawania nowych miejsc pracy oraz utrzymanie dużego obiektu – Parku Górników Siarkowych.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy gminie starczy środków finansowych i czy rok

2019 nadwyrężył budżet gminy Staszów. Dodał także, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiczną

gmina Staszów jest w trudnym okresie m.in. problem z wpływami z tytułu podatków i te obawy

stają się bardziej zasadne, czy starczy na te i inne bieżące zadania, których jest przecież bardzo

dużo, a burmistrz  we wrześniu otrzyma wiele wniosków do budżetu. Radny przypomniał, iż w br.

gmina Staszów założyła dość duże przychody z tytułu sprzedaży gruntów, co też w obecnej sytuacji

może być dla burmistrza ,,nie lada” wyzwaniem. Dodał, iż wśród radnych wzbudziło to niepokój 

i  wątpliwości.  Podkreślił,  iż  kwestie  które  przedstawił,  nie  wymagają  odpowiedzi,  lecz  woli

przekazania i uwzględnienia w działalności. Na zakończenie swojej wypowiedzi wyraził nadzieję,

iż  podejmowane  przez  burmistrza  działania  są  przemyślane  i  zaplanowane  z  uwzględnieniem

czynników, które mogłyby zakłócić proces zarządzania, o co dzisiaj nietrudno. Dodał, iż będzie

głosował  za  przyjęciem  uchwały  o  udzieleniu  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Staszów  wotum

zaufania, nadmieniając przy tym, iż jest to może nie tyle pełną akceptacją, co pewnego rodzaju

zadatkiem na przyszłość, współpracę ze wszystkimi radnymi i motywację.

Następnie  o  zabranie  głosu  poprosił  radny  Hubert  Gawłowicz,  który  odniósł  się  do  tematu

funkcjonowania  Spółki  PKS  Staszów.  Zaznaczył,  iż  w  dalszym  ciągu  przedsiębiorstwo

miesięcznie generuje bardzo znaczące straty ok. 100 000,00 zł. Dodał także, iż spółka na chwilę
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obecną  nie  zarabia,  z  uwagi  na  panującą  epidemię,  w  związku  z  czym nie  przynosi  żadnych

przychodów. Wysunął zapytanie, czy są możliwości uratowania tego przedsiębiorstwa. Zauważył, iż

w raporcie o stanie Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok pominięto działalność Spółki PKS i SCP, a

,,chwalimy” się zadaniem inwestycyjnym budowy Mieszkań Plus, którego w zakresie od 2017 roku

nic się nie dzieje. 

Następnie Przewodniczący Rady Ireneusz Kwiecjasz udzielił głosu osobom, które zgłosiły chęć

wzięcia  udziału  w  debacie.  W  pierwszej  kolejności  poprosił  Pana  Jacka  Skórskiego  według

kolejności zgłoszeń. 

Pan Jacek Skórski – mieszkaniec Staszowa, który na wstępnie swojej wypowiedzi zwrócił uwagę

na  zrealizowane  inwestycje  w  rozwój  bazy  sportowej  m.in.  przebudowa boisk  szkolnych  przy

Szkole Podstawowej nr 1 w Staszowie,  rozbudowa boisk przy szkole nr 3 w Staszowie, odnowiono

również  boisko  przy  szkole  Podstawowej  w  Smerdynie.  Wyraził  zadowolenie  i  uznanie  dla

burmistrza  za  możliwość  pozyskania  środków  na  budowę  sali  gimnastycznej  przy  Szkole

Podstawowej  nr  2  w  Staszowie.  Wspomniał  również  o  zadaniach  inwestycyjnych  m.in.:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – SOK, OSiR, UMiG,  Odniósł się również

do  kolejnej  ważnej  inwestycji  dot.  Kompleksowego  zagospodarowania  terenów  zielonych  

w Staszowie z budową Parku Górników Siarkowych, stwierdził, iż nie jest temu przeciwny, jednak

wyraził  obawy  co  do  kosztów,  jakie  gmina  będzie  musiała  przeznaczyć  na  jego  przyszłe

utrzymanie,  przebudowa  budynku  przy  ul.  Szkolnej  dla  potrzeb  nowej  siedziby  Biblioteki

Publicznej Miasta i Gminy Staszów. Dodał, iż jest to ważna inwestycja dla naszych mieszkańców.

Jednak zapytał  Burmistrza,  czy  nie  rozważał  możliwości  utworzenia  w budynku biblioteki  sali

kinowej,  ponieważ  mieszkańcy  narzekają  na  brak  kina  w  Staszowie.  Wspomniał  również  

o rewitalizacji Golejowa, na którą się udało pozyskać środki na realizację zadania i po wielu latach

oczekiwań  kompleks  doczeka  się  modernizacji.  Kolejna  inwestycja  o  której  wspomniał  tj.

Renowacja Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej, zapytał Burmistrza, jakie ma plany względem dalszego

funkcjonowania  Pałacu.  Poinformował  również  o  działaniach  podjętych w zakresie  rozwoju  na

terenie Gminy infrastruktury mieszkaniowej tj. budowy na terenie Staszowa mieszkań w ramach

programu rządowego Mieszkanie Plus.  Wspomniał  również  o pozyskanych środkach na terenie

gminy Staszów w zakresie infrastruktury drogowej. Zaznaczył jednak, iż większość zrealizowanych

remontów  dróg  jest  na  terenach  wiejskich.  Zwrócił  się  więc  do  Burmistrza,  aby  w  zakresie

remontów dróg uwzględnić teren miasta Staszowa, a szczególności Osiedle Oględowska. Pan Jacek

Skórski uważa, iż z uwagi braku przedstawiciela - radnego z Osiedla Oględowska  ,,nic tam się  nie
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dzieje". Poparł realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego na terenie sołectw, nadmieniając

przy  tym,  iż  jest  to  duże  wsparcie  przy  realizacji  przedsięwzięć  służących  poprawie  życia  dla

mieszkańców  gminy  Staszów.  Na  zakończenie  swojej  wypowiedzi  oznajmił,  iż  udało  się

zrealizować wiele ważnych inwestycji dla miasta i gminy Staszów. Życzył w imieniu własnym oraz

Posła  Andrzeja  Szejny  wszystkim nauczycielom,  dzieciom i  młodzieży  bezpiecznych  wakacji  

i szczęśliwego powrotu we wrześniu do szkół. 

Następnie  udzielił  głosu  Pani  Ewie  Marek na  wstępie  swojej  wypowiedzi  podziękowała  za

możliwość  zabrania  głosu,  który  jest  również  głosem  mieszkańców  których  reprezentuje.

W pierwszej kolejności zwróciła uwagę na wykonane inwestycje, które dedykowane są wszystkim

mieszkańcom naszego miasta i gminy Staszów. Wyraziła uznanie dla burmistrza za zaangażowanie 

w kwestii  pozyskania środków zewnętrznych. Jedną z nich jest np. nowoczesna  hala sportowa  

z zapleczem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie jest to bardzo ważna i długo

wyczekiwana inwestycja zarówno przez mieszkańców Staszowa, a przede wszystkim społeczność

szkolną.  Obecne  warunki  do  uprawiania  sportu  przy  tej  placówce  oświatowej  nie  były

wystarczające.  Hala  sportowa  pozwoli  na  prowadzenie  zajęć  sportowych  we  właściwych

warunkach,  na organizację  zawodów o randze regionalnej  i  ponadregionalnej.  Poprawi również

dostęp  do  infrastruktury  sportowo –  rekreacyjnej  mieszkańcom miasta.  Przypomniała  również  

o  przebudowie  boisk  szkolnych  przy  Szkole  nr  1  w Staszowie,   zmodernizowano  boisko przy

Szkole nr 3, odnowiono boisko w Smerdynie. Podkreśliła, iż są to działania, które służą naszym

dzieciom i  młodzieży  i  znacznie  podnoszą  bezpieczeństwo podczas  zajęć  sportowych.  Kolejną

ważną inwestycją ,,dla wszystkich” jest to niedawno oddana Publiczna Biblioteka w Staszowie.

Nowoczesny obiekt przystosowany do wszystkich użytkowników biblioteki, którym gmina Staszów

może się pochwalić. Dodała, iż zrealizowane są również duże zadania, które wspiera gospodarstwa

indywidualne  np.  Projekt  ,,Słoneczne  Dachy”,  gdzie  zainstalowano  ponad  300  instalacji  

a mieszkańcy nadal wyrażają chęć skorzystania z programu. Odniosła się do kolejnej bardzo ważnej

inwestycji tj.  Park Górników Siarkowych. Poinformowała, iż mieszkańcy Osiedla Wschód mają

wreszcie ,,swój” Park. To elementy ogromnego projektu zagospodarowania terenów zielonych w

Staszowie. Pani Ewa Marek uważa, iż powinniśmy się cieszyć i szanować, aby mogło służyć jak

najdłużej naszym mieszkańcom i kolejnym pokoleniom. Podkreśliła,  iż  bardzo wiele udało się

zrealizować, o czym świadczą zrealizowane inwestycje, i jeszcze wiele uda się w miarę możliwości

sukcesywnie zrealizować kolejne zadania.  Na zakończenie swojej  wypowiedzi  podziękowała za

możliwość  udzielenia  głosu,  życząc  owocnej  pracy,  merytorycznej  współpracy  radnych  Rady

7



Miejskiej i władz gminy oraz pracowników Urzędu. Jako nauczyciel życzyła wszystkim dzieciom

bezpiecznych wakacji i szczęśliwego powrotu do szkoły we wrześniu.

Następnie o zabranie głosu poprosił Pan Piotr Kasperkiewicz, który również wyraził zadowolenie

w  zakresie  długo  wyczekiwanej  inwestycji  jaką  jest  budowa  hali  sportowej  przy  Szkole

Podstawowej nr 2 w Staszowie oraz z realizacji zadania dot. budowy Parku Górników Siarkowych. 

Burmistrz  Leszek  Kopeć  odniósł  się  odniósł  się  do  zapytania  radnego  Huberta  Gawłowicza

zakresie dalszego funkcjonowania Spółki PKS Staszów. Poinformował, iż chciałby przypomnieć, że

w  ubiegłym  roku  Spółka  zamknęła  się  zyskiem  900  000,00  zł.  Poinformował  również  

o  wstrzymaniu  kursów również  i  szkół  realizowanych przez  PKS Staszów,  z  uwagi  na ryzyko

związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa przez co również Spółka nie osiąga dochodów.

Nadmienił również, iż PKS Staszów podejmuje działania związane z przywróceniem przewozów.

Burmistrz poinformował,  iż  zdaje  sobie sprawę z trudnej sytuacji  Spółki.  Dodał  również,  iż  na

chwilę obecną spółka PKS stara się o umorzenia związane z tarczą antykryzysową. Jeżeli chodzi 

o  dofinansowanie  realizowanych  zadań,  m.in.  budowa  hali  przy  Szkole  Podstawowej  nr  2  

w Staszowie przypomniał, iż wkład własny wynosił 53 % przy czym dofinansowanie 47 %, boiska

przy Szkole nr 1 w Staszowie wkład własny ok. 40 – 45 %.  Dodał także, że wśród zadań, które

były zaplanowane na początku kadencji, wiele udało się zrealizować. Niektóre z nich są w trakcie

realizacji,  kolejne  mają  zapewnione  finansowanie  i  czekają  na  rozstrzygnięcia  przetargów.

Zaznaczył, iż gmina nie może realizować zadań nie mając zabezpieczonych środków finansowych.

Burmistrz  podkreślił,  iż  zdecydowana  większość  inwestycji  ma  wsparcie  finansowe  ze  źródeł

zewnętrznych, gdzie  podziękował Wiceminister Pani Annie Krupce za pomoc, wsparcie działań  

w szczególności w zakresie pozyskiwania przez samorząd gminny środków ministerialnych, dzięki

którym  udało  się  wiele  zrealizować.  Następnie  odniósł  się  do  realizacji  zadania  dot.

termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”.

Zaznaczył, iż na obecnym etapie postępowania nie jest możliwe jednoznaczne określenie terminu

rozpoczęcia, ponieważ jest to związane z przeciągającymi się procedurami przetargowymi. 

Następnie odniósł się do wypowiedzi Pana Jacka Skórskiego w kwestii  spostrzeżeń jego co do

osiedla Oględowska. Poinformował, iż nie zgadza się z opinią, że ,,tam nie jest nic robione”, dodał,

iż  często  na  komisjach  poruszane  są  problemy  mieszkańców  przez  radnego  Łazarza,  radnego

Otrębskiego. Nadmienił, iż planowane są prace związane z naprawą i bieżącym utrzymaniem drogi

zlokalizowane na osiedlu Oględowska jednak z uwagi na pandemię koronawirusa inwestycja na

chwile  obecną  jest  wstrzymana.  Odnosząc  się  do  kolejnego  zapytania  dotyczącego  realizacji
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inwestycji  budowy Parku Górników Siarkowych odpowiedział,  iż koszty tego zadania to kwota

około  8 000 000,00 zł,  przy dofinansowaniu  w granicach 65 %. Następnie wyjaśnił,  iż  niższy

procent  dofinansowania  zadania  niż  pierwotne  założenia  wynikało  z  rozstrzygnięć  po

przetargowych i konieczności uwzględniania kosztów niekwalifikowanych, na które składają się  

m. in. wykonane ścieżki,  plac zabaw, zamontowane ławki i kosze,  a które to właśnie elementy

infrastruktury spowodowały podrożenie przetargu. Dodał, iż istniała możliwość wykonania zadania

bez  w/w  elementów  infrastruktury  przy  dofinansowaniu  w  skali  90  %,  czyli  jedynym

zagospodarowaniu terenów zielonych, jednak zapadła decyzja, że dodatkowe elementy, na które nie

uda  się  uzyskać  dofinansowania  muszą  się  znaleźć  na  tym terenie,  aby  mogły  służyć  naszym

mieszkańcom. W zakresie bloków mieszkalnych z rządowego Programu Mieszkanie Plus, wyjaśnił,

iż  na  chwilę  obecną  gmina  ma  wydane  warunki  zabudowy,  wstępną  koncepcję  projektu  oraz

wydaną decyzje środowiskową, jednak z uwagi na pandemię koronawirusa inwestycja na chwile

obecną jest  wstrzymana.  Poinformował również o rozpoczętych staraniach   o utworzeniu portu

przeładunkowego  towarów przywożonych  koleją  ze  wschodu.  Dodał,  iż  pierwsze  rozmowy na

temat utworzenia portu przeładunkowego w Staszowie odbyły się już w Ministerstwie Rozwoju

oraz z pracownikami Politechniki Warszawskiej. Inwestycja ma powstać w partnerstwie publiczno-

prywatnym.  Gmina  będzie  beneficjentem,  który  postara  się  o  dofinansowanie  na  ten  cel  

z Ministerstwa Rozwoju, wyłoni partnera prywatnego do tej inwestycji, by zrealizować ją razem. 

Nadmienił,  iż  w  Staszowie  można  byłoby  przeładowywać  na  całą  Europę  różne  towary

przyjeżdżające pociągami z Chin, Korei i wielu innych krajów. Taki handel jest perspektywiczny,

ponieważ transport kolejowy jest tańszy od drogowego i szybszy niż morski. Do wykorzystania jest

w sumie 38 hektarów należących do gminy, a oprócz tego kilku prywatnych właścicieli dysponuje

gruntem  o  powierzchni  ponad  100  hektarów  i  są  zainteresowani  współpracą.  Na  zakończenie

wypowiedzi  oznajmił,  iż  udało  się  zrealizować wiele  inwestycji  i  można powiedzieć,  iż  był  to

kolejny dobry rok dla Gminy Staszów. Złożył podziękowania dla Pani Burmistrz Ewy Kondek, dla

Pani  Skarbnik  Henryki  Skowron  i  całej  kadry  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Staszów  za  dobrą

współpracę. 

Nie podjęto dalszej dyskusji.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Ireneusz Kwiecjasz zamknął debatę.

Ad. 4b 

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

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum zaufania – projekt nr 252/20.
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Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 17 głosach za, 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się  (obecnych było 19

radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXVI/257/2020

  Ad. 5

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz  poprosił Skarbnik Miasta

i  Gminy  Staszów  Henrykę  Skowron  o  omówienie  sprawozdania  finansowego  za  2019  rok,

sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Miasta  i  Gminy  Staszów za  2019 rok  oraz  przedstawienie

informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Staszów wraz z opinią Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za

2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Na wstępie Skarbnik Miasta i Gminy Staszów Henryka Skowron odniosła się do sprawozdania

finansowego za 2019 rok, na które składa się:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,

- rachunek zysków i strat jednostki,

- zestawienie zmian w funduszu jednostki,

- informacja dodatkowa.

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019r., 

przedstawiał się następująca:

- aktywa – 4 982 661,97 zł w tym:

* środki pieniężne – 4 388 581,55 zł

* należności i rozliczenia - 594 080,42 zł

- pasywa 4 982 661,97 zł w tym:

*zobowiązania 42 131 645,45 zł

* aktywa netto budżetu – -38 714 030,48 zł

* inne pasywa 1 565 047,00 zł

2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2019r., 

przedstawił się następująco:

- aktywa – 239 990 220,21 zł w tym:

* aktywa trwałe – 227 869 563,98 zł 
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* aktywa obrotowe – 12 120 656,23 zł

- pasywa – 239 990 220,21 zł w tym:

* fundusz – 229 104 137,23 zł

* zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 5 872 366,51 zł

* fundusze specjalne – 2 968 311,02 zł

* rozliczenia międzyokresowe – 2 045 405,45 zł

3. Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019r., przedstawiał się następująco:

* przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej – 119 265 865,32 zł

* koszty działalności operacyjnej – 103 507 967,30 zł

* zysk z działalności podstawowej – 15 757 898,02 zł

* pozostałe przychody operacyjne – 2 161 395,00 zł

* pozostałe koszty operacyjne – 127 228,58 zł

* zysk z działalności operacyjnej – 17 792 064,44 zł

* przychody finansowe – 288 254,77 zł

* koszty finansowe – 1 031 715,37 zł

* zysk brutto – 17 048 603,84 zł

* zysk netto – 17 048 232,55 zł

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018r., przedstawiało się następująco:

* fundusz jednostki na początku okresu 213 070 583,86zł

* fundusz jednostki na koniec okresu – 212 055 904,68 zł

* wynik finansowy netto za rok bieżący – 17 048 232,55 zł

* fundusz – 229 104 137,23 zł

5. Informacja dodatkowa zawiera dane i objaśnienia dotyczące opisu przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego oraz 

przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego.

Budżet na 2019r., został uchwalony Uchwałą Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z 

dnia 28 grudnia 2018 roku w następujących wysokościach:

* dochody – 112 452 710,48 zł

* wydatki – 113 452 710,48 zł

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz zarządzeniami Burmistrza 

Miasta i Gminy Staszów na dzień 31.12.2019r., plan po zmianach wyniósł:

* dochody – 122 960 566,17 zł
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* wydatki – 127 970 701,67 zł

i wzrósł w stosunku do pierwotnego:

dochody – 10 507 855,69 zł

wydatki – 14 517 991,19 zł

Wykonanie:

* dochody zostały wykonane w kwocie – 118 576 284,38 zł – co stanowi 96,43% planu rocznego 

wynoszącego 122 960 566,17 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 106 351 599,46 zł co stanowi 100,02% planu 

wynoszącego 106 325 867,68 zł. Stanowiły je: wpływy z podatków, wpływy z opłat, dochody z 

majątki gminy, udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna, 

dotacje celowe.

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 12224 684,92 zł, co stanowi 73,49% planu 

rocznego wynoszącego 16 634 698,49 zł

Dochdy własne w stosunku do dochodów ogółem zostały wykonane w 37,52%.

* wydatki zostały wykonane w kwocie – 120 350 453,59 zł – co stanowi 94,05% plany rocznego 

wynoszącego 127 970 701,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 100 101 861,85 zł, co stanowi 97,31 % planu 

rocznego wynoszącego 102 864 935,95 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach 

ogółem za 2019 rok ukształtował się na poziomie 83,18 %.

- wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 20 248 591,74 zł, co stanowi 80,65% planu 

rocznego wynoszącego 25 105 765,72 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w 

wydatkach ogółem za 2019 rok ukształtował się na poziomie 16,82 %.

Najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Staszów w 2019 roku:

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Nakłady 

1 Budowa ul. Polnej w Staszowie 188 644,00

2 Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie 44 615,00

3 Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie 30 750,00

4 Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki 

nr 5838/13

43 500,00
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5 Przebudowa drogi Nr 385216T ul. H Kołłątaja w Staszowie od km 0+020 

do km 0+052 w zakresie budowy zatok postojowych

44 489,10

6 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 743 w Podmaleńcu od km 0+000 do km 

0+370

85 715,26

7 Przebudowa drogi gminnej Nr 385007T w Gaju Koniemłockim od km 

0+000 do km 0+ 653

95 233,65

8 Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid.2166/11, 2167/9 w Staszowie od km 

0+000 do km 0+152

89 014,12

9 Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 724, 723 w Oględowie od km 

0+000 do km 0+150

62 428,21

10 Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do 

wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w 

budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta 

i Gminy Staszów”

4 399 679,26

11 Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy 192 529,00

12 Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym 58 430,06

13 Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Łukawicy 112 500,00

14 Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Niemścicach 71 000,00

15 Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Koniemłotach 42 600,00

16 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej 

Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie”.

2 200 000,00

17 Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni 

poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie

799 441,66

18 Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy naturalnej przy Publicznej Szkole

Podstawowej w Smerdynie

51 547,60
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19 Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu 289 100,85

20 Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z 

siedzibą przy ul. Szkolnej 14

274 280,00

21 Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w 

Wiązownica Kolonii 90

292 530,00

22 Zakup 2 sztuk miejskich punktów elektroodpadów 38 998,38

23 Dokapitalizowanie Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w 

Staszowie

140 000,00

24 Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta 

Staszów

7 954 627,98

25 „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020 – 

przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów

84 782,59

26 „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020

1 067 202,00

27 Renowacja Pałacu w Wiśniowej 1 020 750,00

Różnica między dochodami a wydatkami za 2019 rok stanowi deficyt w kwocie 1 774 169,21 

zł.

W 2019 roku planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 9 010 135,50 zł, i pochodziły:

• z wolnych środków w kwocie 1 810 494,50 zł,

• z zaciągniętych kredytów w kwocie 7 000 000,00 zł,

• ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 199 641,00 zł.

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 4 000 000,00 zł,

w tym:

- z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł,

Na dzień 31.12.2019r., Gmina Staszów posiadała zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 41

950 000,00 zł.
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Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące majątku Gminy Staszów 

z podziałem na sposób zagospodarowania, związane z tym dochody i nakłady oraz spis 

obiektów z podaniem ich wielkości i wartości na dzień 31.12.2019r.:

- wykaz jednostek budżetowych Gminy Staszów,

- rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych,

- dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Staszów w tym: grunty z podziałem na użytki 

rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny różne, grunty pod wodami.

- dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach będących we władaniu Gminy Staszów z 

podziałem na: budynki mieszkalne, biurowe, oświaty i nauki, kultury, sportowe, inne budynki 

niemieszkalne, lokale mieszkalne i użytkowe.

- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw - 

majątkowych oraz z wykonania posiadania zawierające dane dot. wpływów ze sprzedaży 

składników majątkowych, opłat za użytkowanie wieczyste, wpływy z przekształcenia użytkow. 

wieczyst., wpływy z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy skł. majątkowych, 

wpływy za trwały zarząd,;

• długoterminowe aktywa finansowe;

Na dzień 31.12.2019r. Gmina Staszów była właścicielem następujących jednoosobowych 

spółek: 

PGKiM Sp. Gminy z o.o. w Staszowie, 

ZEC Sp. z o.o. w Staszowie,

PKS w Staszowie Sp. z o.o.,

Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp z o.o. w Staszowie

- wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach gminy Staszów wg stanu na koniec 

2019 roku oraz dochody z tego mienia;

1)Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Spółka  Gminy  z.o.o.  

w Staszowie wartość udziałów i akcji - 28 768 000,00 zł.

2)  Zakład  Energetyki  Cieplnej  Spółka  z  o.o.  w  Staszowie  wartość  udziałów  i  akcji  -  

6 054 000,00 zł,

3) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. Wartość udziałów 

i akcji – 6 816 000,00 zł

4) Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Staszowie wartość udziałów 

1 180 000,00 zł.
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- wartość udziałów lub akcji pozostałych w spółkach Gminy Staszów wg stanu na koniec 2019 

roku oraz dochody z tego mienia;

1)  Zakład  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  Spółka  z  o.o.  w Rzędowie  wartość  udziałów  

3 530 500,00 zł

2) Staszowskie Centrum Medyczne Spółka z o. o. z siedzibą w Koniemłotach wartość udziałów

49 400,00 zł,

3) Spółka Gminy „Zdrowie Koniemłoty – Spółka z o.o.” wartość udziałów 1 311 300,00 zł

- bilanse jednoosobowych spółek Gminy Staszów wg stanu na koniec 2019 roku;

- wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Staszów w spółkach wg stanu

na koniec 2019 roku oraz dochody z tego mienia;

ZEC 12 208 udziałów po 500,00 zł

PGKiM 28 768 udziałów po 1 000,00 zł

PKS 13 632 po 500,00 zł

SCP 2 360 po 500,00 zł

Staszowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Koniemłotach 494 akcje po 100,00 zł 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 10 udziałów po 500,00 zł

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie 7 061 udziałów po 500,00 

zł.

Zdrowie Koniemłoty Sp. z o.o. 13 113 udziałów po 100,00 zł

- samorządowe instytucje kultury Gminy Staszów to;

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów

2. Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie

- samorządowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Staszów.

1. Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie. 

Wartość  majątku  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w Staszowie  według

stanu na koniec 2019 roku:

- aktywa trwałe – 651 649,94 zł,

- aktywa obrotowe – 4 285 444,49 zł.

Na  zakończenie Pani  Henryka  Skowron przedstawiła  stanowisko  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w Kielcach  w sprawie  opinii  o  sprawozdaniach  z  wykonania  budżetu  Miasta  

i Gminy Staszów za 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego 

i objaśnieniami, wyrażonych w Uchwale nr 67/2019 VI Składu Orzekającego z dnia 30 kwietnia
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2020  roku,  który  postanowił  zaopiniować  pozytywnie  przedłożone  przez  Burmistrza  Miasta  

i  Gminy Staszów sprawozdania  z  wykonania   budżetu  za  2019 rok  (uchwała  w załączeniu  do

protokołu).

Po  zapoznaniu  z  powyższą  uchwałą  głos  zabrał  Pan  Wojciech  Charyga  –  Przewodniczący

Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  który  odczytał  treść  wniosku  Komisji

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok

(w  załączeniu  do  protokołu).  Poinformował,  iż  po  przeanalizowaniu  sprawozdań  finansowych

(bilans z wykonania budżetu Gminy Staszów, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek

zysków i  strat  jednostki,  bilans  jednostki  budżetowej  i  samorządowego zakładu  budżetowego),

sprawozdania  rocznego  z  wykonania  budżetu  za  2019  rok  wraz  z  opinią  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  o  tym  sprawozdaniu,  informacją  o  stanie  mienia  komunalnego  za  2019  rok,

Komisja  Rewizyjna  zawnioskowała  do  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  o  przyjęcie  wyżej

wymienionych sprawozdań oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za

2019 rok. Ponadto zapoznał zgromadzonych z treścią Uchwały Nr 81/2020 VI Składu Orzekającego

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  15  czerwca  2020  roku  w sprawie  opinii

o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały

na  podstawie  art.  13  pkt  8  w  związku  z  art.  19  ust.  2  ustawy z  dnia  7  października  1992  r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.) po zbadaniu

wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  w  sprawie  udzielenia  absolutorium

Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Staszów  za  2018  rok  VI  Skład  Orzekający  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Kielcach postanowił zaopiniować pozytywnie przedmiotowy wniosek Komisji

(w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz podziękował

Przewodniczącemu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Wojciechowi  Charyga  za

zapoznanie  z  treścią  wniosku  Komisji  i  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  

o wniosku Komisji.

Radni nie podjęli dyskusji w przedmiotowym zakresie. 
Ad. 6 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

256/20,

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
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Rada Miejska przy 17 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się  (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXVI/258/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 6 b

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

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 projekt nr 257/20.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXVI/259/2020

(w załączeniu do protokołu).

    Ad. 6 c

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

w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2019  rok  wraz  ze  sprawozdaniem

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 253/20,

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXVI/260/2020

Ad. 6 d

Pan Sławomir Mikula   przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta  

i Gminy Staszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok –

projekt nr 254/20. 

O zabranie głosu poprosił radny Wojciech Charyga, który w swojej wypowiedzi zaznaczył, iż  za

rządów  obecnego  burmistrza  nasza  gmina  się  rozwija,  tereny  inwestycyjne  powoli  są

zagospodarowywane, powstają nowe miejsca pracy. Radny uważa, iż nie stoimy w miejscu idziemy

do przodu. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 17 głosach za i  2 głosach wstrzymujących się (obecnych było 19 radnych)

podjęła

Uchwałę Nr XXVI/261/2020

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 6 e

Pani  Sylwia  Dyl  –  Kierownik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  i  Społecznych zapoznała

z  projektem uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Miejsko  -

Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2019 rok –

projekt nr 255/20.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXVI/262/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 6 f

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

9 czerwca 2020 roku – projekt nr 258/20.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXVI/263/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 7

W wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Mariuszowi

Łazarzowi, który w pierwszej kolejności pogratulował burmistrzowi otrzymania wotum zaufania 

i absolutorium z wykonania budżetu i wykonania pracy w 2019. Następnie odniósł się również do

słów Pana Jacka Skórskiego i nie podzielił jego opinii o tym, iż z uwagi braku przedstawiciela -

radnego z Osiedla Oględowska  ,,nic tam się  nie dzieje". Przypomniał, iż zarówno on, jak i radny

Tomasz Otrębski, radny Zdzisław Brzyszcz zgłaszali różne problemy np. kwestii naprawy dróg, itp.

Na zakończenie poinformował, iż dalej radni będą zgłaszać potrzebę mieszkańców przedmiotowego

Osiedla.

Do powyższego odniósł się radny Dominik Rożek, który również nie zgadza się z opinią, iż każde

osiedle ma swojego reprezentującego radnego. Uważa, iż każdy radny powinien interesować się

całą gminą Staszów. Na zakończenie zaapelował do mieszkańców, aby zgłaszali problemy każdemu

radnemu nie patrząc na okręg wyborczy. 

Pan  Zdzisław  Brzyszcz w  imieniu  mieszkańców  podziękował  władzom  miasta  w  kwestii
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dokonania przycinki gałęzi drzew na terenie bloków przy ul. Kołłątaja 6 i 8 w Staszowie.  

Pan Hubert Gawłowicz  również nie zgodził się z opinią Pana Jacka Skórskiego, że na Osiedlu

Oględowska w Staszowie ,,nic się nie robi”. Następnie ponowił interwencję w sprawie usunięcia

banerów wyborczych w miejscach, które zgłaszał burmistrzowi, które często zasłaniają widoczność,

zagrażając przy tym bezpieczeństwo. Następnie poruszył  sprawę zdarzeń awantur, które czynione

są przez naszą młodzież  jakie  mają   w ostatnim czasie  miejsce  na  terenie  obiektu  sportowego

„Orlik”. W związku z powyższym wniósł o pilną interwencję w tej sprawie.  Przypomniał również

o sprawie poruszanej przez niego podczas ostatniej sesji dot. uporządkowania chodnika łączącego

osiedle Wschód z osiedlem Stare Miasto na tzw. ,,wąskotorówce". Ponadto zwrócił uwagę, iż  przy

drogach wojewódzkich wzdłuż barierek są bardzo zarośnięte tereny, które ograniczają widoczność.

W związku,  z  czym poprosił  o  pilną  interwencję  w  tej  sprawie.  Zapytał  również,  czy  będzie

kontynuowana inwestycja w zakresie remontu kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej nr 3  

w Staszowie i czy będzie to boisko ogólnodostępne dla użytkowników. Zapytał także o realizację

zadania  dot.  zmiany  organizacji  ruchu  przy  ul.  Konstytucji  3  Maja  w  Staszowie  w  zakresie

wytyczenia  miejsc  parkingowych  przy  pawilonach  handlowych  oraz  wprowadzeniu  znaków

drogowych, aby umożliwić prawidłowe poruszanie się tam pojazdów.

Burmistrz Leszek Kopeć odniósł się do kwestii zgłoszonych przez radnego Huberta Gawłowicza

w kwestii banerów wyborczych, wyjaśnił radnemu, iż w dniu wczorajszym banery wyborcze, które

uniemożliwiały  dobrą  widoczność  zostały  z  tych  terenów  usunięte.  W kwestii  zdarzeń,  które

czynione są przez naszą młodzież przy altanie koło boiska ,,Orlik” w Staszowie, poinformował, iż

jako radny Rady Miejskiej w Staszowie będąc świadkiem takiego zdarzenia  powinien zareagować 

i poinformować Policję o tym zdarzeniu. Wysunął zapytanie czy radny Gawłowicz kiedykolwiek

interweniował w tej kwestii. 

Radny Hubert Gawłowicz wtrącił, iż ma zastrzeżenia co do patroli Policji w porze nocnej, których

zdaniem radnego nie ma. W związku z czym poprosił o pilną interwencję w tej sprawie.

Burmistrz  Leszek  Kopeć poinformował,  iż  zostanie  wystosowane  pismo  do  Komendanta

Powiatowego Policji w Staszowie o zmobilizowanie służb do częstszych patroli i pilnowanie tego

terenu.  Ponadto  zaapelował  do  radnych  oraz  mieszkańców,  iż  w  przypadku  zaistnienia  takich

zdarzeń,  o  reagowanie  i  powiadomienie  odpowiednich  służb.  W zakresie  remontu  boiska  przy

Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie i zmiany organizacji ruchu przy ul. Konstytucji 3 Maja  

w Staszowie poinformował, iż realizacja zadań nastąpi w miarę posiadanych środków finansowych.

Radny Bonifacy Wojciechowski zgłosił problem braku oświetlenia przy ul. Kilińskiego w rejonie
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Przedszkola  nr  8  w  Staszowie,  jak  i  również  w  rejonie  ul.  Komisji  Edukacji  Narodowej  

w Staszowie.  W związku z czym poprosił o pilną interwencję w zgłoszonej sprawie. 

Radny Piotr Kasperkiewicz  zapytał burmistrza czy zostały podjęte działania ze strony Urzędu  

w zakresie poprawy bezpieczeństwa na placu zabaw zlokalizowanym przy boisku ,,Wembley”.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć odniósł  się  do  zapytania  radnego

Wojciechowskiego i  poinformował,  iż  zgłoszona sprawa zostanie zweryfikowana i  ewentualnie

zostaną podjęte działania. W kwestii zapytania radnego Kasperkiewicza poinformował, iż zostały

zlecone prace naprawcze na tym obiekcie.  Na zakończenie Burmistrz Leszek Kopeć przedłożył

Wysokiej  Radzie  informację  z  działalności  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów  za  okres  od

28.05.2020 r. do 24.06.2020 r. (informacja w załączeniu do protokołu). 

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Na  zakończenie Pan  Tomasz  Klimek  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie

poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Miejskiej  w Staszowie.  Nadmienił,  iż są do

wglądu w biurze Rady Miejskiej w Staszowie.  

Ad. 8

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: 12:20 do godz: 15:20              

     Protokolant:                      Przewodniczący 

     M. Janowska                          Rady Miejskiej w Staszowie

                            ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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