
Protokół Nr XIX

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 30  grudnia  2019  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.         

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

protokołu – zał. nr 1).

Ponadto w sesji uczestniczyli:

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów;

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów,

Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów,

Pan Sławomir Mikula – Sekretarz 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.

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 11.12.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:      

a)  wprowadzenia zmian w budżecie  Miasta  i  Gminy Staszów na 2019 rok – projekt  nr

210/19,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 –

projekt nr 211/19,

c) ustalenia  wysokości  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg  gminnych  położonych  na

terenie miasta i gminy Staszów – projekt nr 205/19,

d) dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców - Grupa 5,6,7,8,9 na terenie gminy Staszów –

projekt nr 207/19,

e) dopłaty dla  taryfowej  grupy odbiorców -  Grupa 2 gmina Staszów: dla  miejscowości:
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Wiązownica  Duża,  Wiązownica  Mała,  Wiązownica  -  Kolonia,  Smerdyna  –  projekt  

nr 208/19,

f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób

bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – projekt nr

209/19,

g) uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów

na 2020 rok – projekt nr 203/19,

h) ustalenia  stawki  jednostkowej  dotacji  przedmiotowej  na  2020  rok  oraz  dotacji

przedmiotowej  na  2020  rok  dla  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Staszowie  –

samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 204/19,

i) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 - 2031 – projekt

nr 202/19,

5. Przedstawienie  projektu  uchwały  budżetowej  na  2020  rok  wraz  z  uzasadnieniem

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów:

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach;

- przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej w Staszowie;

- stanowisko Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych Rady Miejskiej

w Staszowie;

- dyskusja nad projektem budżetu;

- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020

rok – projekt nr 201/19. 

6. Wolne wnioski w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 10.12.2019 r.

do 24.12.2019 r.

7. Zamknięcie sesji.

Nie zgłoszono uwag, wniosków do proponowanego porządku obrad.

Pan Ireneusz Kwiecjasz poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad sesji, który został

jednogłośnie zatwierdzony (obecnych było 19 radnych). 
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Ad. 3

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z sesji z dnia 11 grudnia 2019 r. i przyjęli go jednomyślnie

(obecnych było 18 radnych). 

  Ad. 4 a

Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów  zapoznała z projektem uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr

210/19.

Radny  Hubert  Gawłowicz zgłosił  zastrzeżenie,  co  do  zbyt  późnego  przedłożenia  radnym

niniejszego  projektu  uchwały  tj.  przed  obradami  sesji.  Poprosił  o  przedkładanie  tego  rodzaju

projektów uchwał w terminie możliwym do zapoznania i przeanalizowania jego zapisów. Następnie

odniósł się do zwiększenia wydatków w dziale 900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

na  zadanie  dot.  dokapitalizowania  Staszowskiego  Centrum  Przedsiębiorczości  Sp.  z  o.  o.

w Staszowie w kwocie 140 000,00 zł. Zwrócił się o udzielenie informacje w tym zakresie. 

Do  powyższego  odniósł  się  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Ireneusz  Kwiecjasz,  który

poinformował,  iż  w  dniu  dzisiejszym  nad  przedmiotowym  projektem  uchwały  procedowała

Komisja  Budżetu,  Finansów Publicznych Rady Miejskiej  w Staszowie.  Wyjaśnił,  iż  w związku

z zamknięciem roku budżetowego koniecznym staje się jego końcowe przeanalizowanie. Z tego

właśnie powodu radni corocznie otrzymują przedmiotowy projekt uchwały w tak późnym czasie. 

Skarbnik Miasta i Gminy Staszów Henryka Skowron  wyjaśniła,  iż koniec roku jest  czasem,

kiedy  niemożliwe  staje  się  z  wyprzedzeniem  przewidzenie  niektórych  wydatków,  w  związku

z czym w większości samorządów projekty uchwał powstają w ostatnich dniach roku. Dodała, iż

niniejsza uchwała przewiduje rozwiązanie rezerwy celowej i ogólnej, a których rozwiązanie nie jest

możliwe  ze  znacznym  wyprzedzeniem.  Potwierdziła  wypowiedź  Przewodniczącego  Rady

Miejskiej,  iż  zmiany  uwzględnione  w  projekcie  uchwały  zostały  omówione  na  dzisiejszym

posiedzeniu  Komisji  Budżetu,  Finansów  Publicznych.  Następnie  odniosła  się   do  zwiększenia

wydatków na zadanie dot. dokapitalizowania Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o.

w Staszowie.  Poinformowała, iż wydatki zostały  przewidziane na spłatę zaległości podatkowych

SCP Sp. z o. o. względem gminy Staszów. 

Radni nie zgłosili innych pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 18 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIX/201/2019

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 4 b

Pani Henryka Skowron przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 - projekt nr 211/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIX/202/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 c

Pan  Grzegorz  Klimek  –  Kierownik  Wydziału  Inwestycji  i  Planowania  Przestrzennego

przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg

gminnych położonych na terenie miasta i gminy Staszów – projekt nr 205/19.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 18 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIX/203/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 d

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zapoznała z projektem uchwały

w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców - Grupa 5,6,7,8,9 na terenie gminy Staszów –

projekt nr 207/19.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 18 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIX/204/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 e

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów  przedstawiła projekt uchwały

w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców - Grupa 2 gmina Staszów: dla miejscowości:

Wiązownica  Duża,  Wiązownica  Mała,  Wiązownica  -  Kolonia,  Smerdyna  –  projekt  

nr 208/19.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła
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Uchwałę Nr XIX/205/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 f

Pani  Sylwia  Dyl  –  Kierownik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  i  Społecznych zapoznała

z projektem uchwały w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w  schronisku  dla  osób  bezdomnych  oraz  w  schronisku  dla  osób  bezdomnych  z  usługami

opiekuńczymi – projekt nr 209/19.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIX/206/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 g

Pani  Danuta  Batóg  –  główny  specjalista  ds.  rozwiązywania  problemów  alkoholowych

i  narkomanii  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Gminnego  Programu

Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 203/19.

Nie podjęto dyskusji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz poddał pod głosowanie projekt

uchwały.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIX/207/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 h

Pani  Henryka  Skowron  –  Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Staszów odczytała  projekt  uchwały

w  sprawie  ustalenia  stawki  jednostkowej  dotacji  przedmiotowej  na  2020  rok  oraz  dotacji

przedmiotowej  na  2020 rok  dla  Centrum Integracji  Społecznej  w Staszowie  –  samorządowego

zakładu budżetowego – projekt nr 204/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIX/208/2019

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 4 i

Pani  Henryka  Skowron  –  Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Staszów przedstawiła  projekt  uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 - 2031 – projekt

nr 202/19.

Nie podjęto dyskusji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz poddał pod głosowanie projekt

uchwały.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIX/209/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 j

Pani  Henryka  Skowron  –  Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Staszów przedstawiła  projekt  uchwały

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 201/19. 

Następnie  Pani  Henryka  Skowron zapoznała  z  Uchwałą  Nr  176/2019 VI  Składu Orzekającego

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  12  grudnia  2019  roku  w  sprawie  opinii

o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok (w załączeniu do protokołu).

Pani Ewa Marek – Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej

w Staszowie przedstawiła opinię w/w Komisji w sprawie projektu budżetu na 2020 rok i projektu

wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 (w załączeniu do

protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz udzielił głosu Burmistrzowi

Miasta i Gminy Staszów. 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć na wstępie wypowiedzi przedstawił założenia

budżetowe na 2020 rok, które wynoszą - dochody 120 378 672,14 zł., wydatki 121 378 672,14 zł .

Odniósł się do wydatków budżetu i poinformował, iż jedną z głównych pozycji budżetu stanowią

wydatki  na  oświatę  i  wychowanie.  Zaznaczył,  iż  najbardziej  kosztowne  dla  gminy  staje  się

utrzymanie szkół wiejskich o małej liczebności klas. Poinformował, iż wydatki na oświatę łącznie

z  inwestycjami  w  tym  zakresie  zostały  zaplanowane  w  wysokości  około  45  mln  zł.  przy

planowanych dochodach gminy w wysokości 120 mln zł. Zaznaczył, iż wydatki na oświatę i inne

zakresy działania samorządu będą cały czas analizowane i weryfikowane z uwagi na ograniczone

dochody i wydatki inwestycyjne związane z realizowanymi i planowanymi do realizacji zadaniami,

jak również nowymi obowiązkami do wypełnienia przez samorząd, chociażby przejęcie dodatkowej

infrastruktury drogowej na terenie miasta tj. ul. Krakowska, Opatowska, Oględowska, Kościuszki,

Rynek.  Dodał,  iż  należy  mieć  na  uwadze,  iż  pozyskanie  środków  zewnętrznych  na  realizację
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inwestycji wiąże się również z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie na

sfinansowanie  wkładu  własnego,  co  przy  znaczących  wydatkach  może  stanowić  problem.

Stwierdził, iż budżet na kolejny rok jest budżetem rozwojowym, którego wysokość z roku na rok

wzrasta,  czyli  gmina  Staszów  się  rozwija.  Następnie  wspomniał  o  inwestycjach,  które  będą

wykonywane  i  finalizowane  w  przyszłym  roku  np.  budowa  sali  gimnastycznej  przy  Szkole

Podstawowej  nr  2  im.  I.  J.  Paderewskiego w Staszowie.  Następnie  poinformował  o wysokości

planowanego zadłużenia gminy Staszów, który został założony w wysokości 42 950 000,00 zł., co

stanowi 35,6 % planowanych do wykonania dochodów ( w porównaniu do 2019 roku wzrost o 1,6

%). Na zakończenie wypowiedzi złożył podziękowania dla Pani Burmistrz Ewy Kondek, dla Pani

Skarbnik Henryki Skowron, Rady Miejskiej i całej kadry Urzędu Miasta i Gminy Staszów za dobrą

współpracę. 

O zabranie głosu poprosił radny Dominik Rożek, który odniósł się do zaplanowanych w budżecie

Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie

4 860 000,00 zł. Stwierdził, iż analizując wpływy z powyższego tytułu w stosunku do poprzednich

budżetów gminy Staszów można wysunąć stwierdzenie, iż zaplanowana kwota jest bardzo wysoka

(poprzednio w granicach 1 700 000,00 zł). Zapytał, czy zaplanowana tak duża sprzedaż majątku

gminy jest niezbędna i realna do osiągnięcia. Dodał, iż należy mieć na uwadze, że niezrealizowanie

tego  planu  może  skutkować  zwiększeniem  wysokości  deficytu  budżetu,  a  co  za  tym  idzie

koniecznością sfinansowania go kredytem. 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć odnosząc się do zapytania radnego Dominika

Rożka  odpowiedział,  iż  są  to  na  razie  plany  i  założenia.  Dodał,  iż  na  zaplanowaną  wysokość

wpływów   ze  sprzedaży  składników  majątkowych  zakładana  jest  m.  in.  sprzedaż  terenów

inwestycyjnych na obszarze Strefy A w Grzybowie, sprzedaż garaży zlokalizowanych w Staszowie

przy  ul.  Targowej,  sprzedaż  części  lokali  komunalnych.   Dodał,  iż  trwają  również  rozmowy

z  potencjalnymi  inwestorami  w zakresie  sprzedaży terenów inwestycyjnych na  obszarze  Strefy

B i C w Grzybowie. 

Radny  Tomasz  Otrębski  poinformował,  iż  na  prośbę  nauczycieli  pyta  Burmistrza,  czy

w związku ze znacznym obciążeniem budżetu gminy na wydatki związane z oświatą przewiduje on

likwidację  placówek  oświatowych.  Ponadto  zapytał,  czy  w  sytuacji  pozyskania  przez  gminę

środków  zewnętrznych  rozważana  jest  możliwość  wykonania  skate  parku  na  terenie  Parku

Górników  Siarkowych  bądź  sztucznego  lodowiska.  Poprosił  Burmistrza  o  zajęcie  stanowiska

w poruszanych kwestiach.

Radny Hubert Gawłowicz zapytał Burmistrza, jak przedstawia się kwestia wydatkowania środków

finansowych na gospodarkę odpadami.  Radny przypomniał, iż w mijającym roku doszło już do
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jednej  podwyżki  w  tym zakresie,  a  w  obecnie  uchwalanym budżecie  na  zadanie  dot.  odbioru

i  transportu  odpadów  komunalnych  przewiduje  się  zabezpieczenie  środków  w  wysokości

900 000,00 zł. Nadmienił, iż nastąpiło już otwarcie ofert na to zamówienie i najniższa oferta to

kwota 1 300 000,00 zł. Zapytał, czy w związku z tym, po nowym roku będzie konieczne podjęcie

uchwały podwyższającej stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Następnie radny odniósł się do

zadania  dot.  zimowego  utrzymania  ulic  i  placów.  Wyjaśnił,  iż  podobnie,  jak  przy  gospodarce

odpadami sytuacja się powtarza, czyli środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania to

również  kwota  900  000,00 zł,  a  najniższa  złożona  oferta  to  kwota  1  300 000,00  zł.   Zapytał

Burmistrza, jakie przewiduje on rozwiązanie w powyższym zakresie. 

Głos zabrał radny Piotr Kasperkiewicz, który poinformował, iż nie ma on pytań, jedynie chciałby

się odnieść do budżetu i tego, co przed nimi w przyszłym roku. Stwierdził, iż mówi się o Strefie

w Grzybowie,  a  zdaniem radnego każdy doskonale wie,  iż  nie  ma pracowników w Staszowie.

W związku z czym, trudnym staje się budowa fabryk w sytuacji,  gdy nie ma ludzi,  w których

można ich zatrudniać. Stwierdził, iż nie mamy fachowców, a młodzi ludzie opuszczają Staszów.

Wyjaśnił,  iż  powyższa  opinia  wynika  z  informacji  o  problemach  m.  in.  Huty  Szkła

w zabezpieczeniu  odpowiedniej  liczby  pracowników,  co  skutkuje  ograniczeniem zakresu  pracy

w  tym  przedsiębiorstwie.  Następnie  odniósł  się  do  kwestii  ograniczenia  zakresu  działalności

kopalni  siarki  Siarkopol  Grzybów,  gdzie  zdaniem  radnego  ze  względów  ekonomicznych  i  tak

nastąpi odejście pracowników rzędu 150 – 200 osób, pomimo zapewnień braku zwolnień ze strony

posłów. Stwierdził, iż w związku z tym sytuacja władz gminy Staszów jest bardzo trudna i będzie

należało wspólnie zastanowić się, co należy zrobić, aby mieć realne miejsca pracy dla utrzymania

młodzieży. Następnie radny odniósł się do tematu funkcjonowania Spółki PKS Staszów. Zdaniem

radnego nie ma realnych możliwości na uratowanie tego przedsiębiorstwa  i Spółkę PKS należy

zlikwidować. Zaznaczył, iż decyzja w tym zakresie odwleka się już kilka lat, a w dalszym ciągu

przedsiębiorstwo miesięcznie generuje bardzo znaczące straty. Ponadto radny odniósł się do zadania

dot.  budowy Parku Górników Siarkowych i  wyraził  obawy co do kosztów, jakie  gmina będzie

musiała przeznaczyć na jego przyszłe utrzymanie. Poruszył również kwestię braku odpowiedniej

liczby  kadry  medycznej  w  staszowskim  szpitalu  pomimo  posiadania  infrastruktury  na  bardzo

wysokim poziomie. Zaznaczył, iż zaistniała sytuacja będzie dotykać każdego z nas, czyli będzie to

problem ogółu społeczeństwa. 

Radny Hubert Gawłowicz odniósł się do wypowiedzi radnego Piotra Kasperkiewicza w zakresie

strat generowanych przez Spółkę PKS Staszów. Poinformował, iż do radnych docierają informację,

że w skali miesiąca straty Spółki sięgają kwoty 100 000,00 zł. Wysunął zapytanie, jaki to będzie

miało wpływ na budżet Miasta i Gminy Staszów. Radny poprosił Burmistrza o komentarz w tej
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kwestii.  Ponadto poprosił o informację w sprawie pozyskania środków z funduszy norweskich na

szeroko  rozumiany  rozwój.  Dodał,  iż  Staszów  jako  miasto  o  trudnej  sytuacji  społeczno  –

gospodarczej  według Polskiej  Akademii  Nauk otrzymało szansę na pozyskanie takich środków.

Wspomniał,  iż  w  tym zakresie  odbyły  się  spotkania  z  mieszkańcami,  aby  rozpoznać  potrzeby

społeczeństwa i przygotować jak najbardziej odpowiedni wniosek. Wówczas mieszkańcy uzyskali

informację,  iż  jest  to  szansa  dla  naszego  miasta,  ze  szczególnym  podkreśleniem  możliwości

sfinansowania rewitalizacji Rynku. Zapytał Burmistrza, na jakim etapie jest wniosek i szansa na

pozyskanie  tych  środków.  Odniósł  się  również  do  zrealizowanej  inwestycji  budowy  Parku

Górników Siarkowych i  przypomniał,  iż  wstępne założenia projektowe zakładały wkład własny

gminy  Staszów na  poziomie  1  000  000,00  zł.  Poprosił  o  informację  w  zakresie  poniesionych

kosztów  realizacji  tej  inwestycji.  Zapytał  również,  czy  na  terenie  parku  będzie  wykonany

monitoring w odpowiedniej liczbie dla zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowników.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć  w  pierwszej  kolejności  odniósł  się  do

zapytania radnego Tomasza Otrębskiego w zakresie likwidacji placówek oświatowych na terenie

Miasta  i  Gminy  Staszów  i  wyjaśnił,  iż  decyzja  o  planowanej  likwidacji  musi  zostać  podjęta

z rocznym wyprzedzeniem. Odpowiedział radnemu, iż nie widzi on takiej możliwości, ewentualnie

można rozważyć kwestię wprowadzenia ograniczenia klasowego. W kwestii budowy sztucznego

lodowiska poinformował, iż w sytuacji pozyskania na ten cel środków zewnętrznych rozważana jest

możliwość realizacji zadania przy współpracy z partnerem prywatnym. W zakresie budowy skate

parku  na  terenie  Parku  Górników Siarkowych  odpowiedział,  iż  zakładany  jest  szerszy  projekt

uwzględniający m. in. przedmiotową inwestycję. Zaznaczył jednak, iż jego realizacja jest możliwa

jedynie przy wsparciu środków zewnętrznych. Następnie odniósł się do zapytania radnego Huberta

Gawłowicza w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i poinformował, iż powyższa kwestia

uzależniona jest w głównej mierze od poziomu uzyskiwanej segregacji, o czym mieszkańcy są stale

informowani na każdym możliwym zebraniu. Poinformował, iż po ostatnich analizach wynika, iż

poziom segregacji na terenie miasta spadł z 17 % na 10 %. Raz jeszcze zaznaczył, iż większość

mieszkańców  nie  wywiązuje  się  należycie  z  deklarowanej  segregacji  odpadów,  więc  w  takiej

sytuacji  będą zmuszeni do dokonania podwyżek cen.  Dodał,  iż pomimo ciągłego informowania

i szkolenia mieszkańców o potrzebie i konieczności segregacji śmieci jej poziom w dalszym ciągu

nie wzrasta, a obecnie zmalał. Ponownie podkreślił,  iż w takim stanie rzeczy mieszkańcy mogą

tylko i wyłącznie myśleć o kolejnej podwyżce cen.  W zakresie przetargu na zimowe utrzymanie

ulic i placów poinformował, iż na obecną chwilę rozważana jest kwestia ponownego ogłoszenia

postępowania przetargowego w celu próby wyłonienia tańszego wykonawcy. Następnie Burmistrz

odniósł  się  do  zapytania  dot.  wysokości  miesięcznych  strat  generowanych  przez  Spółkę  PKS
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Staszów i  stwierdził,  iż  jego  zdaniem jest  to  dużo  niższa  kwota.  Dodał,  iż  w tym momencie

chciałby przypomnieć o miesięcznych stratach Spółki za rządów poprzedniego Prezesa Zarządu,

które wynosiły 240 000,00 – 250 000,00 zł. Poinformował, iż w obecnym momencie nie udzieli

jednoznacznej odpowiedzi na pytanie radnego z uwagi na brak pełnej wiedzy. Dodał, iż patrząc na

plany restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa istnieje duże prawdopodobieństwo, że po nowym roku

Spółka nie będzie ponosić praktycznie strat, a jedynie należałoby rozważyć możliwość doposażenia

Spółki.  Zaznaczył,  iż  postępowania  przetargowe podpisywane  przez  obecnego Prezesa  są  dużo

bardziej korzystne niż to miało miejsce za rządów poprzednich władz Spółki. Wyraził uznanie dla

obecnych władz Spółki zarówno dla Prezesa Zarządu, jak i Rady Nadzorczej za pracę wkładaną

w utrzymanie  przedsiębiorstwa.  W zakresie  zapytania  radnego  Huberta  Gawłowicza  w  kwestii

złożonego wniosku aplikującego o środki z funduszy norweskich wyjaśnił,  iż na obecną chwilę

oczekują na rozstrzygnięcie,  o którego wyniku będzie możliwe poinformowanie w późniejszym

terminie.  Odnosząc  się  do  kolejnego  zapytania  radnego  Gawłowicza  dotyczącego  realizacji

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 poprzetargowych

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.

Nadmienił również, iż zostały podjęte działania, aby na tym terenie oprócz wspomnianego skate

parku  została  wybudowana  tężnia.  Następnie  Burmistrz  odniósł  się  do  słów  radnego  Piotra

Kasperkiewicza i  stwierdził,  iż  radny sam zaprzecza  swoim twierdzeniom raz mówiąc  o braku

wystarczającej  liczby  załogi,  a  kolejno  odejściach  w  innym  przedsiębiorstwie.  Burmistrz  nie

podzielił  zdania radnego Kasperkiewicza w zakresie zagrożenia braku pracowników na naszym

rynku pracy.  Dodał,  iż  czynione  są  starania  zmierzające  do  zatrzymania  naszych mieszkańców

poprzez działania podejmowane w zakresie zagospodarowania strefy gospodarczej w Grzybowie,

czy też planów budowy na terenie Staszowa trzech bloków mieszkalnych z rządowego Programu

Mieszkanie  +.  W  zakresie  przyszłorocznych  kosztów  utrzymania  terenów  Parku  Górników

Siarkowych  odpowiedział,  iż  nadchodzący  rok  dopiero  zobrazuje,  jakie  koszty  będzie  ponosić

samorząd  na  utrzymanie  czystości  i  porządku  na  tym  terenie.  Zaznaczył,  iż  nie  obawia  się

znaczących nakładów na ten cel z uwagi na fakt, iż większość obszaru parku zajmują łąki kwietne,
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które co do zasady nie wymagają systematycznego koszenia. W kwestii braku odpowiedniej liczby

personelu medycznego w staszowskim szpitalu Burmistrz nie zajął stanowiska dodając jedynie, iż

braki  kadrowe  na  tej  płaszczyźnie  zawodowej  to  problem  występujący  w  skali  całego  kraju.

Stwierdził,  iż  występujący  problem  najprawdopodobniej  będzie  musiał  zostać   rozwiązany  na

poziomie władz centralnych poprzez wprowadzenie m. in. zmian w kształceniu kadry medycznej. 

Ponownie głos zabrał radny Piotr Kasperkiewicz, który wyjaśnił, iż w swojej wypowiedzi chciał

zaznaczyć,  iż  budżet jest  bardzo trudny i  fakt  odchodzenia pracowników z zakładów pracy nie

wpłynie korzystanie na rozwój samorządu, który i tak boryka się z innymi problemami. Ponownie2

odniósł się do działalności Spółki PKS i generowania przez nią od kilkunastu lat ogromnych strat.

Dodał,  iż  jego  zdaniem  należy  podjąć  konkretne  decyzje  dotyczące  zasadności  jej  dalszego

funkcjonowania.  Wyjaśnił,  iż  informacje  o  miesięcznych  stratach  Spółki  PKS  Staszów  rzędu

100 000,00 zł  zostały udzielone przez Prezesa Spółki na jednym z posiedzeń Komisji  Rozwoju

Gospodarczego  i  Przedsiębiorczości,  tak  więc  radni  nie  posługują  się  niesprawdzonymi

informacjami. Wspomniał również, iż radni informowani byli, że po sprzedaży przez Spółkę stacji

paliw będzie wdrożony plan naprawczy, którego zdaniem radnego prawdopodobnie nie udało się

wprowadzić. 

Radny  Jacek  Maruszewski zapytał  Burmistrza,  kto  po  1  stycznia  2020  r.  zajmie  się

oczyszczaniem miasta  w sytuacji,  gdy jak  informował  dzisiaj  Burmistrz  zostanie  unieważniony

przetarg  na  utrzymanie  porządku i  czystości  w mieście,  a  bieżąca  umowa kończy się  z  dniem

31 grudnia 2019 r. Poprosił Burmistrza o wypowiedź w poruszonej sprawie. 

Radny Hubert Gawłowicz ponownie odniósł się do uzyskanych informacji dotyczących funduszy

norweskich i poinformował, iż posiada on wiedzę, iż wniosek gminy Staszów praktycznie nie ma

już możliwości na otrzymanie środków. Ponownie poprosił Burmistrza o stanowisko w tej kwestii.

W  sprawie  poruszonej  prze  radnego  Jacka  Maruszewskiego  Burmistrz  Leszek  Kopeć

odpowiedział,   iż podobnie,  jak i  przy innych postępowaniach przetargowych, które nie zostają

rozstrzygnięte z różnych przyczyn wyłania się wykonawcę zastępczego do chwili rozstrzygnięcia

kolejnego przetargu. W zakresie pytania radnego Huberta Gawłowicza dot. funduszy norweskich

odpowiedział,  iż  na  obecną  chwilę  nie  są  w  posiadaniu  oficjalnych  informacji  odnośnie

przedmiotowego wniosku. Nadmienił, iż w dalszym ciągu będą podejmowane działania związane

z aplikowaniem po środki zewnętrzne finansowane z różnych możliwych źródeł.   

Radni nie podjęli dalszej dyskusji.

W związku z  powyższym  Przewodniczący Rady Miejskiej  w Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz

poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska przy 19 głosach za i  2 głosach wstrzymujących się (obecnych było 21 radnych)
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podjęła

Uchwałę Nr XIX/210/2019

(w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz zarządził kilkuminutową 

przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie wznowił obrady.

Ad. 6

W  wolnych  wnioskach  i  zapytaniach  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć

przedłożył Wysokiej Radzie informację z działalności za okres od 10.12.2019 r. do 24.12.2019 r.

(informacja w załączeniu do protokołu).

Radny Hubert  Gawłowicz poruszył  problem okresowo niedziałającej  sygnalizacji  świetlnej  na

skrzyżowaniu ulic Krakowska – Kościuszki w Staszowie. Radny  stwierdził,  iż  dotychczasowe

doraźne  działania  podejmowane  przez  służby  gminy  nie  przynoszą  zamierzonego  rezultatu.

Poprosił Burmistrza o informacje, jakie planuje podjąć działania w tej sprawie. Ponadto zapytał

Burmistrza,  jakie  ma  plany  względem  dalszego  funkcjonowania  Staszowskiego  Centrum

Przedsiębiorczości  na  najbliższy  rok.  Przypomniał  również  o  sprawie  poruszanej  przez  niego

podczas ostatniej sesji dot. podejmowanych przez gminę działań antysmogowych. Wspomniał, iż

Burmistrz podkreślał wówczas, iż w budżecie nie ma środków na ten cel. Radny stwierdził, iż jego

zdaniem takie  środki są możliwe do wygenerowania,  a chodzi  mu o działania Straży Miejskiej

w Staszowie, której koszty utrzymania oscylują w granicach 200 000,00 zł – 250 000,00 zł rocznie.

Stwierdził, iż w poprzednich latach Burmistrz deklarował, iż Straż Miejska nie będzie potrzebna

i środki na jej funkcjonowanie zostaną przeznaczone na inny cel. Radny zapytał więc Burmistrza,

czy  jego deklaracja  jest  nadal  aktualna  i  czy  środki  uzyskane z  tego tytułu  nie  można byłoby

przeznaczyć na konkretne działania.  Dodał, iż uważa on, że dwuosobowa obsada pracowników

w Straży Miejskiej,  pomimo braku zastrzeżeń do ich pracy nie ma jednak realnego wpływu na

żadną  materię  działalności  t.  j.   nadzoru  nad  mieszkańcami  w zakresie  należytego  utrzymania

porządku,  przestrzegania  przez  mieszkańców zasad ruchu drogowego,  czy  też  przeprowadzania

skutecznej kontroli w zakresie eliminacji zanieczyszczenia środowiska. Stwierdził, iż uwagi na to,

iż  są oni zbyt obciążeni pracą i  muszą zajmować się szerokim zakresem działań,  a  dodatkowo

obciążeni są  biurokracją, powoduje to ich niewielką efektywność. Zapytał więc, czy Burmistrz ma

względem poruszonej sprawy jakieś plany. 

Radny Jacek Maruszewski poinformował, iż 13 listopada 2019 roku złożył interpelację na którą

do  dnia  dzisiejszego  nie  uzyskał  odpowiedzi.  Zapytał,  w  jakim  terminie  może  oczekiwać  na

udzielenie odpowiedzi.
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Radny Zdzisław Brzyszcz zapytał, czy w związku z częstymi awariami sygnalizacji świetlnej na

skrzyżowaniu ulic  Krakowska – Kościuszki  w Staszowie rozważana jest  możliwość wykonania

ronda.

Burmistrz  Leszek  Kopeć  w zakresie  zapytania  dot.  częstych  awarii  sygnalizacji  świetlnej  na

skrzyżowaniu ulic Krakowska – Kościuszki poinformował, iż istniejąca instalacja ma już ponad

30  lat  w  związku  z  czym  wymaga  kompleksowej  wymiany.  Zaznaczył,  iż  w  okresie,  gdy

sygnalizacja nie działała nie dochodziło do wypadków drogowych na tym skrzyżowaniu z uwagi na

zwiększenie czujności uczestników ruchu drogowego. Poinformował, iż w dniu dzisiejszym firma

zewnętrzna ma dokonać sprawdzenia przyczyny awaryjności  instalacji.  Zaznaczył,  iż  na chwilę

obecną nie została podjęta decyzja, czy nastąpi pełna wymiana instalacji sygnalizacji świetlnej, czy

też zostanie wprowadzona zmiana organizacji  ruchu i  wprowadzony na tym skrzyżowaniu ruch

okrężny.  W  zakresie  zapytania  dot.  planów  względem  działalności  Staszowskiego  Centrum

Przedsiębiorczości przypomniał, iż dokapitalizowanie Spółki nie zostaje przeznaczone na bieżące

utrzymanie tylko na spłatę zaległości podatkowych względem gminy. Przypomniał, iż Spółka ma

podpisane  porozumienie  z  Ministerstwem  Rozwoju  na  partnerstwo  publiczno  –  prywatne.

Przedmiotem  przedsięwzięcia  jest  zagospodarowanie  nieruchomości  obejmujących  zabudowane

działki  będące  własnością  Skarbu  Państwa,  użytkowane  wieczyście  przez  PKS  w  Staszowie

Sp.  z  o.o.,  SCP  Sp.  z  o.o.  i  gminę  Staszów.  Przedsięwzięcie  zakłada  sfinansowanie,

zaprojektowanie,  wybudowanie,  zarządzanie  infrastrukturą  oraz  prowadzenie  przez  partnera

prywatnego  Staszowskiego  Centrum  Przedsiębiorczości.  Obecnie  jesteśmy  po  pierwszych

negocjacjach  z  firmami,  które  były  zainteresowane  realizacją  tego  przedsięwzięcia.  Kolejne

spotkanie zostało wyznaczone na miesiąc luty przyszłego roku. W zakresie zapytania dot. Straży

Miejskiej  w  Staszowie  Burmistrz  stwierdził,  iż  radny  Gawłowicz  sam  sobie  zaprzecza  raz

twierdząc, że ma ona tyle pracy a kolejno, iż jest ona nieefektywna. Burmistrz poinformował, iż na

obecny czas nie przewiduje likwidacji Straży Miejskiej. Dodał, iż wykonuje ona szereg potrzebnych

zadań umożliwiających samorządowi realizację zadań ustawowych. Nadmienił,  iż rozwiązaniem

dla  zwiększenia  efektywności  pracy  Straży  Miejskiej,  a  mając  na  uwadze  szereg  zgłaszanych

potrzeb również przez radnych staje się rozważenie kwestii zwiększenia liczby etatów do 4 osób dla

osiągnięcia wymaganych efektów.  

Do powyższego odniósł się radny Hubert Gawłowicz, który zaznaczył, iż jego zdaniem w takim

stanie  rzeczy należałoby podjąć  decyzję  albo  o całkowitej  likwidacji  Straży  Miejskiej  bądź  jej

powiększeniu  dla  uzyskania  zamieszonej  efektywności  działania.  Stwierdził,  iż  Burmistrz  musi

pochylić  się  nad tym tematem, ponieważ obecny stan,  jaki  ma miejsce niczego efektywnie nie

rozwiązuje, jedynie tylko generuje koszty. 
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Radny Mariusz Łazarz odniósł się do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w mieście

ze  szczególnym uwzględnieniem terenu  Parku  Górników Siarkowych.  Radny  wysunął  sugestię

podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia na tym terenie patroli pieszych policji.

Burmistrz  Leszek  Kopeć odpowiedział,  iż  prowadzone  są  rozmowy  w  tym  zakresie

z Komendantem Powiatowym Policji w Staszowie, aby na terenie m.in. Zalewu nad Czarną i Parku

Górników Siarkowych pojawiły się patrole piesze policji.     

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Tomasz Klimek  poinformował o pismach,

które od ostatniej sesji wpłynęły do Rady Miejskiej w Staszowie:

-  2  petycje  Pani  Renaty  Sutor  w  interesie  publicznym  w  zakresie  zmiany  przepisów  prawa

miejscowego;

- pismo Wojewody Świętokrzyskiego dot. Uchwały Nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Staszowie

z  dnia  26  listopada  2019  r.  w  sprawie  utworzenia  Środowiskowego  Domu  Samopomocy

w Staszowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz złożył zgromadzonym na sesji

oraz mieszkańcom życzenia noworoczne.

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Ad. 7

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: 10:00 do godz: 13:20.           

              

      Protokołowała: Przewodniczący
                                                                    Rady Miejskiej w Staszowie

       A. Janicka                 
         ( - ) Ireneusz Kwiecjasz

14


