
Protokół Nr XXXI

z sesji Rady Miejskiej w Staszowie, która odbyła się w dniu 19 października 2020 roku w zdalnym

trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

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

protokołu – zał. nr 1).

Radni nieobecni: Pan Zbigniew Wojciechowski.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów;

Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów,

Pani Jolanta Macias – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,

Pan Grzegorz Klimek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

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

Pan Ireneusz Kwiecjasz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie przedstawił proponowany

porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 września 2020 r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr XV/123/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 

roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu 

Świętokrzyskiemu – projekt nr 282/20,

b) zmiany uchwały Nr XV/124/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 

roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu 

Świętokrzyskiemu – projekt nr 283/20,

c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 285/20,

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

projekt nr 286/20,

e) dotacji z budżetu Gminy Staszów dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami 

specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy 
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o finansowaniu zadań oświatowych – projekt nr 284/20,

       5.  Wolne wnioski w tym:

            - informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie o wynikach dokonanej analizy 
oświadczeń majątkowych za 2019 rok;

            - informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o wynikach dokonanej analizy     
oświadczeń majątkowych za 2019 rok;

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 23.09.2020 r. do
15.10.2020 r. 

       6.   Zamknięcie sesji.

Uwag, wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Ireneusz  Kwiecjasz poddał  pod

głosowanie porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty (obecnych było 20 radnych). 

Ad. 3

Radni nie mieli uwag do Protokołu Nr XXX  z sesji z dnia 24 września 2020 roku i przyjęli go

jednomyślnie (obecnych było 20 radnych). 

Ad. 4 a

Pan Grzegorz Klimek – kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego odczytał     

    projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XV/123/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia  

23 września 2019 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu

Świętokrzyskiemu – projekt nr 282/20. 

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXXI/287/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 b

Pan Grzegorz Klimek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/124/2019

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów

pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu – projekt nr 283/20.

Radny Stanisław Altenberg zapytał,  której  konkretnie  inwestycji  dotyczy  przedmiotowy projekt

uchwały. 

Wyjaśnień na powyższe zapytanie udzielił Pan Grzegorz Klimek – kierwonik Wydziału  Inwestycji

i  Planowania  Przestrzennego  odpowiedział,  iż  to  zadnie  dotyczy  przebudowy  odcinka  drogi

wojewódzkiej polegającej na budowie kładki w miejscowości Mostki na rzece Kacanka.

Radni nie zgłosili innych pytań.
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Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXXI/288/2020

(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 285/20.

Radny  Dominik  Rożek poprosił  o  wyjaśnienie  kwestii  zwiększenia  wydatków  budżetu  miasta  

i gminy Staszów na 2020 r., w dziale: 900 ”gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku

ze zwiększeniem wydatków na: - ”Wykup gruntów” w kwocie 238 000,00 zł.

Wyjaśnień na powyższe udzielił  Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć  wyjaśnił,  iż

zadanie dotyczy wykupu gruntów przy cmentarzu komunalnym w Staszowie. Nadmienił, iż biorąc

pod uwagę zmniejszającą się liczbę dostępnych miejsc pochówku na cmentarzu, gmina zmuszona jest

dokupić nowe grunty, aby zapewnić miejsca pochówku na kolejne lata. Jednak w razie wystąpienia

problemu z wykupem przedmiotowego gruntu,  gmina będzie musiała poczekać do chwili uchwalenia

planu zagospodarowania przestrzennego, celem umożliwienia rozbudowy cmentarza. 

Radny Kryspin Bednarczyk, zapytał skąd wynika kwota 238 000,00 zł.

Pan Leszek Kopeć poinformował, iż na chwilę obecną nie wiadomo jaka będzie dokładna kwota.

Wyjaśnił, iż powyższe zabezpieczone środki są szacunkowe, które uzgodnione były z właścicielami

działek przy negocjacjach  w ubiegłym roku. 

Radni nie zgłosili więcej pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXXI/289/2020

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 d

Pani  Henryka  Skowron  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020– 2031 – projekt nr 286/20.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXIV/290/2020 

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 4 c

Pani  Jolanta  Macias  –  kierownik  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  przedstawiła  projekt

uchwały  w  sprawie  dotacji  z  budżetu  Gminy  Staszów  dla  publicznych  przedszkoli,  niebędących

przedszkolami specjalnymi,  prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu

terytorialnego oraz  osoby fizyczne w wysokości  wyższej  niż  określona  w art.  16 ust.  1  ustawy  

o finansowaniu zadań oświatowych – projekt nr 284/20.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXXI/291/2020

(w załączeniu do protokołu).       

Ad. 5

W  wolnych  wnioskach  i  zapytaniach  Przewodniczący  Rady  Ireneusz  Kwiecjasz zapoznał  

z informacją o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych w 2019

roku (informacja w załączeniu do protokołu). Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek

Kopeć przedstawił informację z działalności za okres od 23.09.2020 r. do 15.10.2020 r. oraz zapoznał

z informacją o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok (przedmiotowe

informacje w załączeniu do protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz poinformował o pismach, jakie

od ostatniej sesji wpłynęły do biura Rady Miejskiej w Staszowie. Ponadto poinformował, iż z uwagi

na zakłócenia techniczne obrad dzisiejszej sesji, zwrócił się do radnych, aby wnioski bądź interpelacje

zostały złożone na piśmie.

Nie podjęto dalszej dyskusji. 

Ad. 6

Pan Ireneusz Kwiecjasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie  podziękował za udział  

w sesji, po czym zamknął jej obrady. 

Na tym protokół zakończono.

      Czas trwania sesji od godz: 13:55 do godz: 14:55                   

    
       Protokolant:                Przewodniczący

 Marlena  Janowska                         Rady Miejskiej w Staszowie 

                                                                                       ( - ) Ireneusz Kwiecjasz           
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