
                                          Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności 

za okres od 23 września 2020 r. do 15 października 2020 r.

W  okresie  sprawozdawczym  wydano 27 zarządzeń  wewnętrznych  Burmistrza.  

Poza tym, wydawano decyzje i postanowienia administracyjne oraz sporządzano i wydawano wiele 

innych  dokumentów  zgodnie  z  kompetencjami  wydziałów  takie  jak:  zezwolenia,  zeznania, 

wezwania, zaświadczenia, metryki, akty stanu cywilnego.

Poszczególne wydziały realizowały swoje zadania wynikające z ich kompetencji:

Wydział Finansowy (podatki)

wydał:  75 decyzji ustalających, zmieniających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego, 

leśnego od osób fizycznych,

2 decyzje w sprawie umorzenia zaległego podatku od nieruchomości,

1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości.

Urząd Stanu Cywilnego  :  

Wydano 12 decyzji dotyczące sprostowania, transkrypcji akt stanu cywilnego i zmiany imion 

i nazwisk,

- Załatwiono 131 podań interesantów w sprawie wypisów z akt stanu cywilnego,

- sporządzono aktów urodzeń - 33,

- sporządzono aktów małżeństwa – 10,

- sporządzono aktów zgonów - 47,

- sporządzono i wydano dokumenty do ślubu konkordatowego i cywilnego dla 9 par, udzielono 

ślubów cywilnych 5, 

- odnotowano 58 zmian w aktach stanu cywilnego (wzmianki, przypiski);

- wysłano 71 zleceń,

- migrowano do systemu 272 akty: urodzeń, małżeństw, zgonów,

- wydano 286 odpisów akt stanu cywilnego,

- doręczono medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 51 par małżeńskich.
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Wydz  i  ał Organizacyjn  y  

W  wyniku  ogłoszenia  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  zagrożenia 

epidemiologicznego  wynikającego  z  zakażeniami  wirusem  SARS-CoV-2,  a  następnie  stanu 

epidemii,  na bieżąco dokonywane są zmiany sposobu pracy i  obsługi  interesantów w Urzędzie 

Miasta i  Gminy w Staszowie.  W związku z koniecznością ochrony przed koronawirusem oraz  

w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu z dniem 12 pździernika zostały 

wprowadzone ograniczenia wejść interesantów do budynku Urzędu. W celu sprawnego załatwiania 

spraw prosi się o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty z poszczególnymi pracownikami 

Urzędu. Prowadzona jest dezynfekcja w budynku Urzędu  oraz wybranych miejsc na terenie miasta 

i gminy.

Dokonywane są zmiany w funduszu sołeckim w związku z podejmowanymi uchwałami na 

zebraniach mieszkańców sołectw w sprawie zmiany zadania realizowanego ze środków z funduszu 

sołeckiego na rok 2020.

Odbyły  się  zebrania  mieszkańców  wszystkich  sołectw  w  sprawie  uchwalenia  wniosków  

o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na  2021 r.

Przygotowano  za  III  kwartał:  "Ewidencję  wydziałową  postępowań  o  wartości  nie 

przekraczającej  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000 Euro"  oraz "Wykaz umów  

o  wartości  zamówienia  od  3500,00  zł  do  kwoty  nie  przekraczającej  wyrażonej  w  złotych 

równowartości kwoty 30 000 Euro".

Opracowano "Rejestr wniosków zgłoszonych do budżetu miasta i gminy Staszów na 2021 rok", 

które wpłynęły do Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Przekazano materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Staszów 

na rok 2021 w zakresie Wydziału Organizacyjnego.

Przygotowano  Zarządzenie  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów  w  sprawie  wprowadzenia 

zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Udzielano  odpowiedzi  na  ankiety,  pisma  oraz  wnioski  o  udostępnienie  informacji 

publicznych, skierowane do Wydziału Organizacyjnego. 

Przeprowadzony został  konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze.

Obecnie  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  zatrudnionych  jest  10 pracowników  pomocniczych 

zatrudnionych  po  pracach  interwencyjnych  i  odbytym  stażu  oraz   5 osób  w  ramach  prac 

interwencyjnych, 1 osoba odbywa staż. 
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Ponadto  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie  odbywali  praktyki  zawodowe  uczniowie  

z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie.

- w zakresie spraw obronnych,   przeciwpożarowych i zarządzania kryzysowego  :  

- na bieżąco współpraca z jednostkami OSP na terenie miasta i gminy Staszów,

- trwają systematyczne zakupy środków do dezynfekcji i ochrony osobistej,

- dokonano aktualizacji składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

Wydano decyzje w zakresie:

- spraw meldunkowych – 1

- przyznania dodatku energetycznego –  3

Wprowadzono do CEIDG   łącznie 62 wnioski, w tym  :

- 10 wniosków o wpis do ewidencji,

- 22 wnioski o zmianę wpisu,

- 15 wniosków o zawieszenie działalności,

- 5 wnioskiów o wznowienie działalności,

- 10 wniosków o zakończenie działalności gospodarczej.

Aktualizacja Rejestru wyborców poprzez skreślenia, dopisywanie.

Sporządzono  meldunek  wyborczy  za  III  kwartał  2020  r.  do  Krajowego  Biura  Wyborczego 

Delegatury w Kielcach.

W  ramach  prowadzonych  przez  gminę  Staszów  szczepień  przeciwko  meningokokom  dzieci 

zameldowanych  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Staszów,  urodzonych  w  2018  roku  w  okresie 

sprawozdawczym zaszczepionych zostało 23 dzieci,  w tym:

 - Niepublicznym ZOZ „Zdrowie Koniemłoty” Sp. z o.o. - 4 dzieci,

- M-G SP ZOZ w Staszowie – 19 dzieci.

Wydano 2 zezwolenia na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego  - Świetlica Podwórkowa  

w gminie Staszów, prowadzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego w Kielcach.

W  okresie  sprawozdawczym  wydano  103  dowody  osobiste,  unieważniono  99  dowodów 

osobistych,  wniosków  o  wyrobienie  dowodu  osobistego  przyjęto  81, zgodnie  z  ustawą   

o dowodach osobistych.

Na bieżąco realizowane są sprawy z zakresu spraw meldunkowych, nadania nr pesel,  rejestru 

wyborców, nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy: OPS w Staszowie, Środowiskowym 
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Domem  Samopomocy  w  Staszowie,  Placówką  Wsparcia  Dziennego  –  Świetlica  Jutrzenka  

w Staszowie, Centrum Integracji Społecznej w Staszowie i M-G SP ZOZ w Staszowie.

Wydział Edukacji, Kultury     i Sportu  

1. Przygotowano i podjęto uchwałę nr XXX/283/2020 Rady Miejskiej  w Staszowie z dnia  

24 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie 

dziecięcym utworzonych przez gminę Staszów.

2. Rozpatrzono  wnioski  złożone  przez  dyrektorów  placówek  oświatowych  o  przyznanie 

nauczycielom  nagród  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów  z  okazji  Dnia  Edukacji 

Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i przygotowano 

decyzje o przyznaniu nagród.

3. Sprawdzanie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy Staszów.

4. Wprowadzanie danych w systemie informacji oświatowej.

5. Przygotowano  decyzję  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  czasowe  zawieszenie  zajęć 

w Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Czajkowie,  ze  względu  na  aktualny  stan 

epidemiologiczny.

6. Przygotowano  odpowiedź  na  pismo  Starostwa  Powiatowego  w  Staszowie  dot.  ilości 

uczniów  poszczególnych  szkół  podstawowych  w  mieście  i  gminie  Staszów  w  roku 

szkolnym 2020/21 wg stanu na 30.09.2020 r..

7. Bieżące sporządzanie zamówień dot. napraw i konserwacji autobusów należących do gminy 

Staszów.

8. Comiesięczna  analiza  wykazów  dzieci  dowożonych  do  placówek  oświatowych 

prowadzonych przez gminę Staszów w celu zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 

2020/2021.

9. Dokonano zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych,  dotyczących zmiany liczby 

dzieci zapisanych do żłobków i klubów dziecięcych.

10. Wszczęto  11  postępowań  administracyjnych  dotyczących  przyznania  dofinansowania 

pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

11. Wydano 2 decyzje w sprawie przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianego pracownika.

12. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Kielcach aneksy  do arkuszy organizacyjnych szkół 

podstawowych i przedszkoli,  których organem prowadzącym jest gmina Staszów, na rok 

szkolny 2020/2021 w celu ich zaopiniowania.
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13. Bieżące  zatwierdzanie  aneksów do  arkuszy  organizacyjnych  szkół  podstawowych 

i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

14. Wydano 9 decyzji  dot.  zwiększenia liczby godzin do arkuszy organizacyjnych placówek 

oświatowych.

15. Analiza informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli, o której mowa w art. 30 a ust. 1 karty nauczyciela.

16. Na bieżąco przygotowywane są i wydawane zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

Rp-7.

17. Comiesięczna weryfikacja i naliczanie dotacji dla publicznych, niepublicznych przedszkoli 

oraz innych form wychowania przedszkolnego.

18. Sporządzono plan budżetu wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na 2021 rok.

19. Dokonano  aktualizacji  wniosku  o  przyznanie  dotacji  celowej  na  wyposażenie  szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku.

20. Dokonano  aktualizacji  wniosku  o  przyznanie  dotacji  celowej  w  ramach  rządowego 

programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2020 roku.

21. Przeprowadzono  procedurę  przyznania  stypendiów  sportowych  zgodnie  z  uchwałą  

Nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Staszowie.

22. Udzielono odpowiedzi na petycję, wnioski, ankiety i kwestionariusze skierowane do Wydz. 

EKIS.

23. Współpraca przy projektach zewnętrznych m. in. przebadanie pod względem wad słuchu 

i mowy dzieci klas pierwszych, Małe Miasto Staszów, Umiem Pływać 2020.

24. Przeprowadzono procedurę przyznania zasiłków losowych na cele edukacyjne w związku 

z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 roku.

25. Dokonuje się bieżącej analizy wniosków składanych o stypendium szkolne i zasiłki szkolne.

26. Przyjęto wnioski o pomoc zdrowotną dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych 

z terenu gminy Staszów.

27. Sukcesywnie  dokonuje  się  rozliczeń  dotacji  udzielonych  na  wsparcie  realizacji  zadań 

samorządu gm. Staszów.

28. Sprawy bieżące.

Samo  dzielne stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów   

alkoholowych i narkomanii

1. Przekazano materiały profilaktyczno – edukacyjne  kampanii  pt.  „Depresja” dla  uczniów 

szkół i wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica „Jutrzenka” w Staszowie.
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2. Zakupiono usługę przeprowadzenia warsztatów dla uczniów szkół o tematyce:

- smartfon jak narkotyk,

- agresja słowna,

- radzenie sobie z konfliktami,

- debata o dopalaczach.

3. Wszczęto procedurę o zastosowanie leczenia odwykowego wobec 8 osób.

4. Przygotowano 8 wniosków do Sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.

5. Udzielano informacji i porad telefonicznych dotyczących problemów uzależnień.

6. Komisja  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  w Staszowie  odbyła  2  posiedzenia, 

podczas których przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego.

- opiniowanie wydatków ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

- prowadzenie rozmów z członkami rodzin osób  z problemem alkoholowym, 

- opiniowanie wniosków dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- kierowanie na dobrowolne leczenie odwykowe,

- kierowanie na badania biegłych – specjalistów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- opiniowanie wniosków do Sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.

Wydział Inwestycji   i   Planowania Przestrzennego   

w okresie od  23.09.2020 r. do 15.10.2020 r. realizował następujące zadania:

I. Inwestycje:

1. Trwa realizacja  zadania  pn.:  „Termomodernizacja  budynku  OSiR  w  Staszowie  

ul.  Adama  Mickiewicza”  realizowana  w  ramach  projektu  pn.:  „Głęboka 

termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  na  terenie  Miasta  i  Gminy 

Staszów”  w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

Wykonawca: Instal – Tech s.c., Grzybów 33, 28-200 Staszów

Wartość: 1 330 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 30.04.2021 r.

2. Trwa realizacja  zadania  pn.:  „Termomodernizacja  budynku  UMiG  w  Staszowie” 

realizowana  w  ramach  projektu  pn.:  „Głęboka  termomodernizacja  obiektów 

użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”  w systemie „Zaprojektuj 

i Wybuduj”.

Wykonawca: „GMC” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów

Wartość: 1 696 723,50 zł

Termin realizacji zadania: 30.04.2021 r
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3. Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Termomodernizacja  budynku  Staszowskiego  Ośrodka 

Kultury” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”  w systemie „Zaprojektuj 

i Wybuduj”.

Wykonawca:  Usługi  Remontowo  –  Budowlane  Zbigniew  Dziuba,  Koniemłoty,  

ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów

Wartość: 992 881,17 zł

Termin realizacji zadania: 30.04.2021 r

4. Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Rewitalizacja  Rynku  i  Starego  Miasta  w  Staszowie  – 

Modernizacja budynku Ratusza – roboty rozbiórkowe poddasza”.

Wykonawca:  Usługi  Remontowo  –  Budowlane  Zbigniew  Dziuba,  Koniemłoty,  

ul. Szkolna 31,  28-200 Staszów

Wartość: 5 500,00 zł

Termin realizacji zadania: 30.10.2020 r.

5. Przygotowano  i  złożono  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  przetargowego  

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Nadzór inwestorski nad 

realizacją zadań:

a) „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” realizowana w ramach projektu 

pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta 

i Gminy Staszów”  w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”,

b)  „Termomodernizacja  budynku  Staszowskiego  Ośrodka  Kultury”  realizowana  

w  ramach  projektu  pn.:  „Głęboka  termomodernizacja  obiektów  użyteczności 

publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”  w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”,

c)„Termomodernizacja  budynku  OSiR  w  Staszowie  ul.  Adama  Mickiewicza” 

realizowana  w  ramach  projektu  pn.:  „Głęboka  termomodernizacja  obiektów 

użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”  w systemie „Zaprojektuj 

i Wybuduj”.

Otwarcie ofert w dniu 19.10.2020 r.

6. Zakończono realizację zadania pn.: „Kontrola stanu technicznego dróg”.

Wykonawca: Scanlaser-Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o., Tarnów

Wartość: 4 462,50 zł

7. Zakończono realizacę zadania pn.:  „Wykonanie utwardzonych miejsc postojowych na 

działkach nr 5921/40, 5920/216 w Staszowie”.

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe 

Zbigniew Laskowski, ul. Kielecka 69, 28-225 Szydłów
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Wartość: 30 048, 90 zł

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 01.10.2020 r.

8. Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Wykonanie  odwodnienia  wiaty  śmietnikowej 

zlokalizowanej w Staszowie przy ul. Poprzecznej na dz. nr  5839/7”.

Wykonawca:  Usługi  Ślusarsko  –  Remontowo  –  Budowlane  Grzegorz  Poniedzielski 

Sztombergi 56A, 28-200 Staszów

Wartość: 3 890,00 zł

Termin realizacji zadania: 30.10.2020 r.

9. Trwa realizacja zadania pn.:  „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta – 

utwardzenie terenu – chodnik przy Przedszkolu Nr 8 w Staszowie”.

Wykonawca: PPUHT Zbigniew Laskowski, ul. Kielecka 69, 28-225 Szydłów

Wartość: 12 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 30.10.2020 r.

10. W  trakcie  przygotowania   wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  przetargowego  

o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Staszów”.

11. W  trakcie  przygotowania  postępowanie  przetargowe  na realizacę zadania  pn.: 

„Przebudowa  chodników  i  parkingów  na  terenie  miasta  –  utwardzenie  terenu  – 

chodnik ul. Mickiewicza 42 w Staszowie dz. nr ewid. 5917/13”.

Planowany termin realizacji: 30.10.2020 r.

12. W  trakcie  przygotowania   wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  przetargowego  

o  udzielenie  zamówienia  na  realizację  zadania  pn:  „Budowa  budynku  remizy  OSP  

w Czajkowie Południowym ” - kontynuacja robót budowlanych.

II. Dokumentacje:

1. Trwa realizacja zadania pn.:  „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na 

terenie  miasta  Staszów  –  opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na 

oczyszczenie jeziorek Golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży”.

Wykonawca: ARTUR CEBULA ANNA KUNKEL ARCHITEKCI, Sowia Wola Folwarczna, 

ul. Rysia 13, 05-152 Czosnów.

Wartość: 123 000,00 zł.

2. Trwa realizacja  zadania  pn. „Przebudowa  ulicy  Kościuszki  i  ulicy  Towarowej  

w Staszowie – opracowanie dok. proj. - koszt.”

Wykonawca: FDELITA Piotr Frosztęga, ul. Fredry 4F/14, 30-605 Kraków 

Wartość: 79 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 20.11.2020 r.
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3. Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Opracowanie  koncepcji  programowo  –  przestrzennej 

rozbudowy  ul.  Targowej  na  odc.  od  ul.  T.  Kościuszki  do  mostu  na  rz.  Czarnej  

w Staszowie”. 

Wykonawca: Ryszard Porzuczek Pracownia Projektowania i Nadzoru "HIT" Paszczyna 165, 

39-207 Brzeźnica

Wartość: 43 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 16.11.2020 r.

4. Trwa  realizacja  zadania  pn.: „Budowa  drogi  gminnej  w  miejscowości  Wiśniowa 

Poduchowna – dz. nr  423/2 – opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej”.

Wykonawca: FDELITA Piotr Frosztęga, ul. Fredry 4F/14, 30-605 Kraków

Wartość : 10 000,00 zł.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 02.10.2020 r.

5. Trwa realizacja zadania pn.:  „ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

dla zadania pn.: „Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 

w m. Mostki ”.

Wykonawca:  MOSTOLAND  Pracownia  Projektowa  Arkadiusz  Szczęsny,  41-103 

Siemianowice Śląskie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 39/12

Wartość : 84 870,00 zł.

Termin realizacji zadania: 15.11.2021 r.

6. Przygotowano  dokumentację  projektowo – kosztorysową  dla  zadania  pn.:  „Przebudowa 

chodników i parkingów na terenie miasta – utwardzenie terenu – chodnik na dz. nr 

ewid. 5802/2, 5802/6, 5802/10 w Staszowie” (tj. kosztorys inwestorski, przedmiar robót).

7. W  trakcie  przygotowania  porozumienie  z  Firmą  GWT  Sp.  z  o.o.,  ul.  Towarowa  7  

w Staszowie w sprawie budowy ogólnodostępnego parkingu dla pojazdów kołowych na  

dz. nr ewid. 322/4  w Grzybowie stanowiącej własność gminy Staszów.

8. Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Wykonanie  audytów  energetycznych  ex-post  dla 

budynków  użyteczności  publicznej:  filii  świetlicy  „Jutrzenka”  z  siedzibą  w  Sielcu, 

świetlicy  „Jutrzenka”  w  Staszowie  z  siedzibą  przy  ul.  Szkolnej  14,  filii  świetlicy 

„Jutrzenka” z siedzibą  w Wiązownicy Kolonii 90”.

Wykonawca: EKO AUDYTOR Marek Mickaniewski,  44-114 Gliwice, ul. Bekasa 1/37

Wartość: 960, 00 zł

Termin realizacji zadania : 30.10.2020 r.
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9. Trwa  realizacja zadania  pn.:  „Wykonanie   kompleksowej  dokumentacji  technicznej  

i  aplikacyjnej  niezbędnej  do  uzyskania  dofinansowania  ze  środków  zewnętrznych  

w  ramach   przedsięwzięcia  pn.:  „Termomodernizacja  obiektów  użyteczności 

publicznej” na terenie miasta i gminy Staszów".

Wykonawca: Konsorcjum firm:

Partner I Lider: SOLARSYSTEM s.c., Myślenice, ul. Juliusza Słowackiego 42,

Partner II: E-SPIN s.c., Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122b/107

Wartość: 54 624, 30 zł

Termin realizacji  zadania: 06.11.2020 r.

III. Fundusze sołeckie 

1. Trwa realizacja zadania pn.:  „Kontynuacja wymiany posadzki w świetlicy „Jutrzenka” 

w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 w miejscowości Sielec.

Wykonawca:  „INSTAL-SERVICE”  Firma  Handlowo  –  Usługowa  Marian  Szczygieł, 

Brzóstowa 187, 27- 440 Ćmielów.

Wartość: 5 700, 00 zł

Termin realizacji zadania: 20.10.2020 r.

2. Trwa realizacja zadania pn.:  „Remont świetlicy Jutrzenka i pomieszczeń socjalnych” 

w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 w miejscowości Niemścice.

Wykonawca: „INSTAL-SERVICE” Marian Szczygieł Brzóstowa 187, 27- 440 Ćmielów.

Wartość: 12 800, 00 zł

Termin realizacji zadania: 15.10.2020 r

3. Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Wykonanie  utwardzenia  terenu  z  przeznaczeniem  na 

miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – 

Publiczna  Szkoła  Podstawowa  i  Przedszkole  w  Mostkach” w  ramach  funduszu 

sołeckiego na rok 2020 w miejscowości Mostki i Sztombergi.

Wykonawca: BRUK – MAR Mariusz Stróż, Glinka 33, 28-114 Gnojno

Wartość: 21 500, 00 zł

Termin realizacji zadania: 30.11.2020 r.

IV. Sprawy z zakresu  planowania przestrzennego:

1. Trwa realizacja zadania pn.: „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Staszów”  w  ramach  zadania  „Zmiana 

studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz 

opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. 
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Wykonawca: SoftGIS s.c. Agnieszka Calik-Jończak, Radosław Jończak, ul. Mulicka 6/14, 

51-315 Wrocław 

Wartość: 93 480,00 zł

2. Decyzje i zaświadczenia:

- wydano decyzji o warunkach zabudowy – 11,

- wydano decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego – 3,

- wydano postanowień pozytywnie opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości – 

3,

- wydano zaświadczeń w sprawie przeznaczenia działek – 24,

- prowadzona jest na bieżąco procedura formalno – prawna zmierzająca do wydania decyzji 

 o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, w związku ze 

złożonymi wnioskami (postępowań w toku - 88) . 

V. Sprawy z zakresu  drogownictwa:

 - wydano decyzji oraz zgód na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządcy drogi – 

2,

-  wydano decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2,

 - na bieżąco prowadzona jest ewidencja dróg gminnych i mostów.

VI. Na  bieżąco  odpowiadano  na  pisma,  ankiety,  wnioski,  interpelacje  i  karty  informacyjne, 

przygotowywano materiały do sprawozdań, jak również na bieżąco załatwiane są sprawy związane 

z  funkcjonowaniem  wykonanych  w  ramach  „PROGRAMU  PARASOLOWEGO”  instalacji 

fotowoltaicznych i solarnych (m. in. zgłoszenia usterek i awarii).

Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych

1. Złożono rozliczenie dofinansowania przewozów autobusowych za miesiąc wrzesień oraz 

sprawozdanie  za  III  kwartał  z realizacji  umowy  w  ramach  realizacji  przewozów 

pasażerskich  w  2020  roku  na  dwóch  liniach  autobusowych  na  terenie  gminy  Staszów. 

Dofinansowanie  pochodzi  ze  środków  Funduszu  rozwoju  przewozów  autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej.

2. Złożono  rozliczenie  grantu  otrzymanego  na  realizację  zadania  „Zakup  komputerów  dla 

uczniów  z  rodzin  wielodzietnych  z  terenu  Gminy  Staszów”,  polegającego  na  zakupie 

laptopów  dla  uczniów  w  ramach  konkursu  grantowego  „Zdalna  Szkoła+  w  ramach 

Ogólnopolskiej  Sieci  Edukacyjnej”,  finansowanego  ze  środków Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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3. Złożono  cztery  wnioski  o  uzyskanie  środków  finansowych  z  Rządowego  Funduszu 

Inwestycji  Lokalnych  (inaczej:  Funduszu  Przeciwdziałania  Covid-19)  dla  jednostek 

samorządu terytorialnego na realizację następujących zadań:

 - Przebudowa ul. Kościuszki i Towarowej w Staszowie,

- Przebudowa budynku Ratusza i ul. Kościelnej w Staszowie,

- Przebudowa ulic Starego Miasta w Staszowie wraz z rozbudową infrastruktury technicznej 

w ulicach Partyzantów, Rynek i Ogrodowa,

- Budowa portu przeładunkowego w Grzybowie.

4. Złożono propozycje działań twardych i miękkich do Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” 

na nowy okres programowania.

5. Złożono  uwagi  gminy  Staszów  i  propozycje  nowych  zapisów  do  projektu  Strategii 

Województwa Świętokrzyskiego 2030+ w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.

6. 09  października  2020  r.  odbyło  się  spotkanie  sołtysów  i  przewodniczących  zarządów 

osiedlowych  w  sprawie  konsultacji  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Staszów.  Spotkanie  przygotowano  w  ramach 

realizacji  projektu  „Partycypacja  w  planowaniu”  współfinansowanego  ze  środków  EFS 

w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

7. W dniu 05 października 2020 r. podpisano umowę na dofinansowanie, ze środków Funduszu 

Rozwoju  Kultury  Fizycznej, przebudowy boiska  do  piłki  nożnej  i  zaplecza  sportowego 

Stadionu Miejskiego w Staszowie.

8. Trwa przygotowywanie załączników oraz wniosku o dofinansowanie dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej  w  Oględowie  na  zadanie  pn.:  „Termomodernizacja  budynku  strażnicy  OSP 

w Oględowie”  do  ogłoszonego  naboru  na  dofinansowanie  projektów  ze  środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 

Efektywna  i  zielona  energia  Działanie  3.3  Poprawa  efektywności  energetycznej 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

9. Na bieżąco uzupełniano ankiety i sprawozdania z zakresu działalności biura, m. in.: ankietę 

turystyczną do gmin woj. świętokrzyskiego, ankietę dotyczącą rewitalizacji oraz ankietę pn. 

– „Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich”.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

1. Zawarto umowę notarialną w przedmiocie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki 

przylegającej  do  działki  budowlanej  położonej  w  Staszowie  przy  ul.  Traugutta  

o powierzchni 11 m.kw.

2. Zbyto w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego działkę o powierzchni 418 m.kw. 

położoną w Staszowie przy ul. Wiśniowej (wyłoniono nabywcę).

3. Zawarto umowy dzierżawy na grunty położone w Staszowie:

-  przy ul. Kolejowej pod garażem,

- przy ul. Łącznik – plac na miejsca postojowe dla samochodów,

- przy ul. Akacjowej – działka przylegająca do działki budowlanej – teren rekreacyjny,

- przy ul. Opatowskiej – punkt diagnostyki mobilnej.

4. Podano do wiadomości publicznej wykazy:

-  o  przeznaczeniu  do  wydzierżawienia  gruntu  położonego  w  Staszowie  przy  

ul. Sienkiewicza  - działka przylegająca do działki budowlanej,

- o przeznaczeniu do bezprzetargowej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki 

przy ul. Kilińskiego (pod obiektem handlowym).

5. Przeznaczono do dzierżawy działki rolne:

- w Stefanówku- działka nr 186/7 o pow. 0,30 ha,

- w Wiązownicy Kolonii- działka nr 55/4 o pow. 0,30 ha,

- w Wiązownicy Dużej- działka nr 1050 o pow. 66 mkw,

- w Czajkowie Południowym- działka nr 1010 o pow. 0,03 ha.

6. Przeprowadzono II rokowania na sprzedaż działki 322/9 o pow. 0,3869 ha.

7. Wydano cztery decyzje podziałowe nieruchomości.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Wykaz  zadań  realizowanych  przez  Wydział  IKOŚ w okresie  od  23  września  2020 roku  do  

15 października 2020 roku:

1. Złożono dwa wnioski  o wydanie zezwolenia na usunięcie  drzew, rosnących na terenach 

stanowiących własność gminy Staszów.

2. Wydano 3 decyzje administracyjne dot. uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew.

3. Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.:  Budowa  instalacji  wolnostojących  paneli 

fotowoltaicznych „Grzybów II” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą”.
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4. Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.:  Budowa  Elektrowni  Słonecznej  wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 24/1, obręb nr 6 w miejscowości Grzybów, 

gmina Staszów.

5. Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  Budowa instalacji fotowoltaicznej – elektrowni 

słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową, o mocy do 

1  MW  na  działce  o  nr  ewid.  252  obręb  ewid.  0011  Krzywołęcz,  w  miejscowości 

Krzywołęcz, gmina Staszów.

6. Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kwatery nr 3 wraz z infrastrukturą na 

terenie funkcjonującego składowiska odpadów komunalnych w Grzybowie gm. Staszów”.

7. Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.:  Budowa  farmy  fotowoltaicznej  o  mocy  do  

1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb Staszów, gmina Staszów.

8. Prowadzono postępowanie związane z oddziaływaniem na środowisko przez osoby fizyczne 

korzystające ze środowiska w miejscowości Koniemłoty.

9. Opracowano sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Programie ochrony powietrza dla 

woj. świętokrzyskiego, za okres od 01.01.2020r. do 23.07.2020r. 

10. Opracowano projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Staszów, wraz z opisem 

aglomeracji.

11. Przeprowadzono 3 postępowania w zakresie wydania zgody na korzystanie z przystanków 

autobusowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów.

12. Przeprowadzono akcję odławiania bezdomnych zwierząt,  w wyniku której do schroniska 

zabrano 3 psy.

13. Przeprowadzono  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  oraz  podpisano  umowę  na 

świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych.

14. Wydano 1 licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób taksówką.

15. Podjęto uchwałę dotyczącą zwiększenia ilości przystanków o 4 na terenie gminy Staszów.

16. Dokonano uzupełnienia i bieżącej konserwacji pionowego i poziomego oznakowania ulic na 

terenie miasta – wymiana znaków uszkodzonych w wyniku dewastacji oraz uzupełnienie 

brakującego oznakowania pionowego i poziomego. 

17. Na bieżąco realizowano usługę utrzymania w należytym stanie sieć kanalizacji deszczowej 

na terenie miasta Staszowa. 
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18. Zakupiono 4 donice betonowe.

19. Konserwacja wiat przystankowych  na terenie gminy Staszów oraz ławek parkowych na 

terenie Staszowa.

20. Realizacja umowy pn. „Zielone przystanki na terenie miasta Staszowa”.

21. Trwa przygotowanie wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie  zamówienia 

publicznego  na  zadanie  pn.:  ”Odbiór  i  transport  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości  zamieszkałych  położonych  na  obszarze  miasta  i  gminy  Staszów w 2021 

roku”.

22. Trwa przygotowanie wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie  zamówienia 

publicznego  na  zadanie  pn.:  ”Świadczenie  usług  komunalnych  polegających  m.  in.  na 

bieżącym  utrzymaniu  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Staszów  oraz  zimowym 

utrzymaniu ulic, placów i chodników na terenie miasta Staszowa w 2021 roku”.

23. Trwa przygotowanie wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie  zamówienia 

publicznego na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Staszów 

w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., o łącznej długości 111,74 km”. 

24. Trwa przygotowanie wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie  zamówienia 

publicznego na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie 

miasta  i  gminy  Staszów  oraz  zakup  energii  elektrycznej  do  jednostek  organizacyjnych 

gminy Staszów i innych jednostek na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”.

25. Dokonano  przeglądu  oświetlenia  ulicznego  w  zakresie  prawidłowości  świecenia  lamp 

oświetlenia  ulicznego  na  terenie  miasta  Staszowa.  Ujawniono  25  usterek,  które  zostały 

zgłoszone do PGE Dystrybucja w Staszowie w celu dokonania naprawy. 

26. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

27. Weryfikowanie  wprowadzonych  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – bezpośrednia obsługa interesantów.

28. Wprowadzanie  do  systemu  PUMA  (gospodarka  odpadami)  wraz  z  wymiarowaniem  

i zatwierdzaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

– bezpośrednia obsługa interesantów.

29. Bieżąca praca Wydziału (m. in. udzielenie odpowiedzi na pisma i wnioski oraz wypełnianie 

ankiet). 
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Wydział    Promocji   i Informatyki  

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania:

1. Aktualizowano stronę internetową www.staszow.pl (opublikowano: 33 różnych informacje) 

oraz aktualizowano profil Urzędu na portalu Facebook.

2. Przygotowano listy okolicznościowe, podziękowania, przemówienia, dyplomy: 1.

3. Prace nad 3/2020 numer pisma samorządowego „Monitor Staszowski”.

4. Prace nad informatorem dot. miasta i gminy Staszów.

5. Prace nad informatorem dot. konsultacji społecznych.

6. Wykonano opracowania graficzne, multimedialne: 

- wykonano projekt życzeń na Dzień Edukacji,

- wykonano prezentację „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Staszów – analiza planistyczna”,

- wykonano projekt pylonów reklamowych na strefę ekonomiczną,

- wykonano projekt tabliczek na puchary na hubertusa w Stajni „Mam Pasję”. 

7. Rozesłano zaproszenia: 86.

8. Zaktualizowano gablotę ze zdjęciami z wydarzeń i inwestycji.

9. Prowadzenie sprawy dot. powstania tablicy upamiętniającej zwycięstwo w wojnie polsko-

bolszewickiej w Parku Legionów w Staszowie.

10. Pracownicy wydziału zaangażowani byli w organizację następujących wydarzeń: 

- obchody Dnia Edukacji Narodowej,

- oficjalny odbiór robót na przebudowanym odcinku drogi wojewódzkiej 757 na odcinku 

Sielec – Grzybów,

- zebranie sprawozdawczo-wyborcze Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów 

Sportowych,

- inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie,

- hubertus jeździecki w stajni „Mam Pasję” w Staszowie,

- spotkanie z sołtysami dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Staszów,

- projekt „Małe Miasto Staszów”,

- rozpoczęcie roku harcerskiego.
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Biuro Zamówień Publicznych

Biuro  Zamówień Publicznych informuje,  że  w okresie  od    23  .  09  .20  20    r.     d  o    15  .  10.  20  20   r.    

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843  ze  zm.),  wszczęło  1  nowe  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia,  kontynuowano  2 postępowania o  udzielenie  zamówienia  z  poprzedniego  okresu 

sprawozdawczego.

Postępowania  przeprowadzano  na  podstawie  wniosków  składanych,  zgodnie  

z Regulaminem zamówień publicznych, przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta  i  Gminy  

w Staszowie.

Wydział merytoryczny Liczba przeprowadzonych 
postępowań

Liczba zawartych umów

Gospodarki Nieruchom., Geodezji i Roln. - -

Inwestycji i Planowania Przestrzennego 1 -

Biuro Pozyskiwania Środków Finansow. - -

Promocji i Informatyki - -

Organizacyjny - -

Spraw Obywatelskich i Społecznych - -

Finansowy - -

Edukacji, Kultury i Sportu - -

Infrastrukt. Komunalnej i Ochrony Środ. - -

Ogółem 1 -

Postępowania o udzielenie zamówienia   kontynuowane   i   wszczęte   w   ww. okresie:  

1. Wybór  partnera  prywatnego  w  celu  wspólnej  realizacji  przedsięwzięcia  pn.:  „Staszowskie 

Centrum  Przedsiębiorczości –  w  dniu 10.09.2019  r.  upłynął termin  składania  wniosków  

o  dopuszczenie do  udziału  w  postępowaniu,  do  postępowania  złożono  5  wniosków, 

zakwalifikowano  do  dalszej  procedury  3  wnioski,  I  tura negocjacji  odbyła  się  w  dniach  

12-13.12.2019  roku,  II  tura negocjacji odbyła  się  w  dniu  20.02.2020 r.,  III  tura negocjacji  

odbyła się w dniu 30.09.2020 r.;

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów- 

otwarcie ofert  odbyło się w dniu 17.09.2020 r.,  do postępowania złożono 5 ofert,  podpisanie  

umowy wyznaczono na dzień 29.10.2020 r.;

3. Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadań:  -  Nr  1  pn:  „Termomodernizacja  budynku  UMiG  

w  Staszowie”,  -  Nr  2  pn:  „Termomodernizacja  budynku  OSiR  w  Staszowie  ul.  Adama 
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Mickiewicza”,  -  Nr  3  pn:  „Termomodernizacja  budynku  Staszowskiego  Ośrodka  Kultury” 

realizowanych  w  ramach  projektu  pn:  „Głęboka  termomodernizacja  obiektów  użyteczności 

publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj -  otwarcie  

ofert wyznaczono na dzień 19.10.2020 r.

Straż Miejska

1. Zrealizowano  18  służb  patrolowych  i  ochronnych  w  budynku  Urzędu  Miasta  i  Gminy 

w Staszowie.

2. W  okresie  sprawozdawczym  strażnicy  podjęli  43  interwencje,  podczas  których: 

wylegitymowano 34 osób, pouczono 17 osób, nałożono 17 grzywien w drodze mandatu 

karnego na kwotę 1400,00 zł.

3. Podczas przeprowadzonych interwencji stwierdzono wykroczenia dotyczące:

-  nieprzestrzegania  zapisów  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach: 

stwierdzono 23 wykroczenia, pouczono 14 osób, nałożono 9 grzywien w drodze mandatu 

karnego na kwotę 1000,00 zł,

- naruszenia przepisów przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – pouczono 1 osobę,

- naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa i porządkowi w komunikacji – 

pouczono 1 osobę, nałożono 8 grzywien w drodze mandatu karnego na kwotę 400,00 zł,

- naruszenia przepisów przeciwko urządzeniom użytku publicznego – pouczono 1 osobę.

4. Przeprowadzono 62 kontrole nieruchomości zamieszkałych, w celu sprawdzenia posiadania 

deklaracji,  zgodności  selektywnej zbiórki  odpadów  ze  złożoną  deklaracją,  posiadania 

kompostownika  przydomowego  zgodnie  ze  złożoną  deklaracją  oraz  oznaczenia  posesji 

numerem  porządkowym  na  terenie  gminy  Staszów.  Podczas  kontroli  stwierdzono 

22 nieprawidłowości.

5. Sprawdzano  nieruchomości  niezamieszkałe  pod  kątem  podpisania  umowy  na  wywóz 

odpadów;  sprawdzono  14  nieruchomości,  które  prowadzą  działalność  gospodarczą  – 

pouczono 1 osobę.

6. Podczas  codziennej  służby  patrolowano  pieszo  parki  zwracając  uwagę  na  sprawowanie 

odpowiedniej opieki i dozoru nad zwierzętami, w tym niezwłocznego usunięcia nieczystości 

pozostawionych przez zwierzęta.

7. Podczas  codziennej  służby  zwracano  uwagę  na  osoby  wchodzące  do  budynku  Urzędu 

Miasta  i  Gminy  Staszów  i  przypominano  o  obowiązku  zakrywania  nosa  i  ust,  w  celu 

zapobiegania  rozprzestrzeniania  się  choroby  zakaźnej  COVID-19  wywołanej  wirusem 

SARS-CoV-2 oraz mierzono temperaturę klientom.
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8. Przeprowadzono  2  wywiady  środowiskowe  w  celu  ustalenia  miejsca  faktycznego 

zamieszkiwania  osób w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

9. Zabezpieczano  trasę  przemarszu  podczas  zawodów  szkolnych  zorganizowanych  przez 

Zespół Placówek Oświatowych w Koniemłotach na okoliczność zawodów Nordic Walking 

w związku z Europejskim Tygodniem Sportu – Sport Dla Wszystkich.

10. Monitoring – obserwacja obrazu pod kątem wykroczeń, przestępstw i dewastacji mienia.

Zaobserwowano  2  zdarzenia,  które  przekazano  do  Komendy  Powiatowej  Policji 

w Staszowie dot. nieprawidłowego parkowania oraz spożywania alkoholu.

Burmistrz 

                             Miasta i Gminy Staszów

                  /-/ Leszek Kopeć
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