
Protokół Nr XXVIII

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 11  sierpnia  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 Artur Śliwa, Pan Henryk Bryła.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów;

Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów,

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Staszów,

Sołtysi.

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

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 14 lipca 2020 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia przez Gminę  Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projek

nr 268/20,

b) udzielenia przez Gminę  Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projek

nr 269/20,

c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 271/20,

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

projekt nr 272/20,
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e) przekazania  do  załatwienia  skargi  na  Sekretarza  Miasta  i  Gminy  Staszów –  projekt  nr

270/20,

f) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu – projekt nr

273/20.

5.  Wolne wnioski w tym:

- informacja  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Staszów z  działalności  za  okres  od  13.07.2020 r.

do 07.08.2020 r.

6. 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 powołania

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu – projekt nr 273/20, z uwagi na

konieczność dopracowania zapisów Statutu.

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  17 radnych). Następnie  Rada Miejska

jednomyślnie zatwierdziła porządek obrad z uwzględnieniem przyjętego wniosku  (obecnych było 15

radnych).

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14 lipca 2020 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia przez Gminę  Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr

268/20,

b) udzielenia przez Gminę  Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr

269/20,

c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 271/20,
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d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 –

projekt nr 272/20,

e) przekazania do załatwienia skargi na Sekretarza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 270/20,

5. Wolne wnioski w tym:

- informacja  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Staszów z  działalności  za  okres  od  13.07.2020 r.

do 07.08.2020 r.

6. Zamknięcie sesji.

Ad. 3

Radni  nie  wnieśli  uwag  do  protokołu  z  sesji  z  dnia  14  lipca  2020  r.  i  przyjęli  go  jednomyślnie

(obecnych było 17 radnych). 

         Ad. 4 a     

Pan Grzegorz Klimek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego przedstawił

projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  przez  Gminę   Staszów  pomocy  finansowej  Powiatowi

Staszowskiemu – projekt nr 268/20.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/273/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 b    

Pan Grzegorz Klimek zapoznał z projektem uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę  Staszów

pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 269/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie  (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/274/2020

(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 271/20.
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Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/275/2020

(w załączeniu do protokołu).

  Ad. 4 d  

Pani Justyna Świetlik – Z-ca Kierownika Wydziału Organizacyjnego przedstawiła projekt uchwały

w sprawie  przekazania  do  załatwienia  skargi  na  Sekretarza  Miasta  i  Gminy  Staszów –  projekt  nr

270/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie  (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/276/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5

W  wolnych  wnioskach radny  Tomasz  Otrębski przypomniał  o  zgłaszanych  interpelacjach

w sprawie wykonania zatoki parkingowej i remontu nawierzchni parkingowej przy ul. Kołłątaja nr 6, 8

i  10  w  Staszowie.  Radny  zwrócił  się  do  Burmistrza  o  możliwie  jak  najszybsze  przeprowadzenie

remontu przedmiotowego parkingu. Poprosił również o przedstawienie informacji w zakresie realizacji

zadania w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”.

Radny Hubert Gawłowicz podziękował Burmistrzowi za sprawną interwencję w zakresie poprawy

stanu technicznego części podestów przy jeziorze Golejów w Staszowie, które w poprzednim stanie

zagrażały bezpieczeństwu korzystających z kąpieliska, jak również podjęcie działań w zakresie innych

spraw porządkowych poruszanych na ostatniej sesji. Poprosił o informację, czy planowana jest budowa

sieci  światłowodowej  w  miejscowości  Krzywołęcz,  jeśli  tak,  to  w  jaki  terminie  jest  to  możliwe.

Ponadto zgłosił kwestię poruszaną przez mieszkańców w zakresie utrzymania porządku przy koszach

na odpady w Rynku. Wyjaśnił, iż w czasie weekendu kosze nie są opróżniane i powoduje to sytuację, iż

w niedziele Rynek staje się zaśmiecony. Poprosił Burmistrza o stanowisko w poruszonej sprawie.  

Radny Bonifacy Wojciechowski przypomniał o wniosku w sprawie wykonania progu zwalniającego

na wysokości garaży na ul. Kolejowej w Staszowie oraz wykonania remontu nawierzchni zajezdni

między  ul.  Mickiewicza  a  ul.  Kilińskiego.  Ponadto  poruszył  kwestię  braku  oświetlenia  na  terenie
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Przedszkola nr 8 i gromadzenia się w związku z tym młodzieży, która zachowuje się niestosownie.

Nadmienił, iż pomimo interwencji mieszkańców takie zachowania młodzieży się powtarzają. Radny

zwrócił się do Burmistrza o podjęcie możliwych działań w poruszonym zakresie. 

Radny Piotr Kasperkiewicz zapytał Burmistrza, czy zostanie przeprowadzony remont placu zabaw

przy boisku Wembley w Staszowie.

Radny  Wojciech  Charyga  zgłosił  kwestię  długiego  oczekiwania  przez  pacjentów  przychodni  na

wypisanie recepty. Dodał, iż pacjenci na wypisanie recepty oczekują ponad 7 dni. Zapytał Burmistrza,

kiedy staszowska przychodnia będzie przyjmować na normalnych zasadach. 

Radny Mariusz Łazarz  przypomniał o zgłaszanym wniosku w kwestii budynków znajdujących się

w bardzo złym stanie technicznym i grożącym zawaleniem na ul. Południowej w Staszowie. Dodał, iż

obecny stan techniczny tych obiektów zagraża bezpieczeństwu przechodniów. Zapytał Burmistrza, czy

zostały podjęte w tym zakresie działania przez Powiatowy Nadzór Budowlany w Staszowie. Ponadto

potwierdził  słowa  radnego  Bonifacego  Wojciechowskiego  dotyczące  mających  miejsce  aktów

chuligaństwa na terenie Przedszkola nr 8 w Staszowie. Dodał, iż takie zdarzenia mają również miejsce

na terenie Parku Górników Siarkowych i na terenie altany przy boisku „Orlik”. 

Radny  Hubert  Gawłowicz poinformował,  iż  prezydent  Starachowic  rozwiązał  problem  aktów

chuligaństwa poprzez zamieszczanie zdjęć wandali  w internecie.  Radny zasugerował  Burmistrzowi

zastanowienie się nad takim rozwiązaniem problemu. 

Do  powyższych  zapytań  odniósł  się  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć,  który

w  zakresie  zapytania  radnego  Tomasza  Otrębskiego  dotyczącego  przeprowadzenia  remontu

nawierzchni  parkingowej  przy  blokach  Kołłątaja  6,  8  i  10  wyjaśnił,  iż  przeprowadzenie  ich

kompleksowego  remontu  uzależnione  jest  od  stanu  budżetu  gminy.  W  zakresie  informacji  dot.

realizacji  zadania w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus” poinformował,  iż z uwagi  na

obecną  sytuację  pandemiczną,  brak  jest  sprecyzowanego  terminu  podpisana  umowy  z  Bankiem

Gospodarstwa Krajowego, który sfinansuje budowę bloków. W kwestii budowy sieci światłowodowej

w miejscowości Krzywołęcz Burmistrz nie udzielił radnemu Gawłowiczowi jednoznacznej odpowiedzi

dodając, iż w pierwszej kolejności budowa sieci następuje w miejscowościach, w których mieszczą się

placówki oświatowe.  W zakresie pojawiającego się wandalizmu poinformował, iż zwiększona obsada

Straży  Miejskiej  umożliwi  rozważenie  możliwości  wprowadzenia  dwuzmianowości  i  zwiększenia

współpracy z Policją. W kwestii utrzymania porządku przy koszach na odpady w Rynku poinformował,

iż kosze zostaną zabezpieczone przed ptactwem, które rozrzuca odpady znajdujące się w pojemnikach.
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Dodał, iż podobna sytuacja ma miejsce na terenie Parku Górników Siarkowych, w związku z czym

również w tamtym miejsce zostaną zamontowane zabezpieczenia na kosze.  W zakresie  wykonania

progu zwalniającego na ulicy Kolejowej w Staszowie poinformował, iż w dalszym ciągu oczekują na

uzyskanie  dofinansowania  na  realizację  zadania.,  podobnie  jak  w  zakresie  zadania  wykonania

przebudowy nawierzchni  zajezdni  przy  ul.  Mickiewicza  i  Kilińskiego.  W zakresie  funkcjonowania

przychodni  przy  ul.  Wschodniej  Burmistrz  zajął  stanowisko,  iż  nie  widzi  on  żadnego  większego

problemu w zakresie formy jej funkcjonowania. Wyjaśnił, iż w najbliższym czasie z uwagi na sytuację

epidemiczną w kraju nie ulegnie forma prowadzonej działalności leczniczej przez tą placówkę. 

Na  zakończenie  Burmistrz  przedłożył  Wysokiej  Radzie  informację  z  działalności  za  okres  od

13.07.2020 r. do 07.08.2020 r. (informacja w załączeniu do protokołu).

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: 12:00 do godz: 13:40  

              

      Protokołowała:               Przewodniczący 
 Rady Miejskiej w Staszowie

        A. Janicka          ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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