
O G Ł O S Z E N I EO G Ł O S Z E N I E

W dniu 26 listopada 2021 roku o godz. 12:00 odbędzie się LVII SESJA RADY

MIEJSKIEJ  W STASZOWIE,  zwołana  na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)

w  zdalnym  trybie  obradowania  z  wykorzystaniem  środków  porozumiewania  się  na

odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

P  orządek obrad sesji:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 10 listopada 2021 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021 –
2035 – projekt nr 484/21, 

b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok –  projekt nr
485/21,

c) zmiany uchwały nr XIX/210/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2004
roku w sprawie  utworzenia  jednostki  organizacyjnej  Gminy  Staszów o  nazwie:
”Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Staszowie” – projekt nr 486/21,                     

d) Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok – projekt nr
479/21, 

e) wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Staszów  od  Skarbu  Państwa  prawa
własności nieruchomości gruntowej – projekt nr 480/21,

f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 481/21,

g) wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej  w  drodze  przetargu  –
projekt nr 482/21,

h) wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę  na  okres  powyżej  3  lat  części
nieruchomości  położonej  w Staszowie,  stanowiącej  własność  Gminy Staszów –
projekt nr 483/21,

i) zmiany uchwały nr XVII/157/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Czajków Południowy – projekt nr 420/21,

j) zmiany uchwały nr XVII/158/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Czajków Północny – projekt nr 421/21,



k) zmiany uchwały nr XVII/159/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Czernica – projekt nr 422/21,

l) zmiany uchwały nr XVII/160/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Dobra – projekt nr 423/21,

m) zmiany uchwały nr XVII/161/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Gaj Koniemłocki – projekt nr 424/21,

n) zmiany uchwały nr XVII/162/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Grzybów – projekt nr 425/21,

o) zmiany uchwały nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Jasień – projekt nr 426/21,

p) zmiany uchwały nr XVII/164/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Koniemłoty – projekt nr 427/21,

q) zmiany uchwały nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Kopania – projekt nr 428/21,

r) zmiany uchwały nr XVII/166/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Krzywołęcz – projekt nr 429/21,

s) zmiany uchwały nr XVII/167/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Krzczonowice – projekt nr 430/21,

t) zmiany uchwały nr XVII/168/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Kurozwęki – projekt nr 431/21,

u) zmiany uchwały nr XVII/169/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Lenartowice – projekt nr 432/21,

v) zmiany uchwały nr XVII/170/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Łaziska – projekt nr 433/21,

w) zmiany uchwały nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Łukawica – projekt nr 434/21,

x) zmiany uchwały nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Mostki – projekt nr 435/21,

y) zmiany uchwały nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Niemścice – projekt nr 436/21,

z) zmiany uchwały nr XVII/174/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Oględów – projekt nr 437/21,

aa)zmiany uchwały nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Poddębowiec – projekt nr 438/21,

ab)zmiany uchwały nr XVII/176/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Podmaleniec – projekt nr 439/21,



ac)zmiany uchwały nr XVII/1772019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Ponik – projekt nr 440/21,

ad)zmiany uchwały nr XVII/178/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Sielec - projekt nr 441/21, 

ae)zmiany uchwały nr XVII/179/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Smerdyna - projekt nr 442/21,

af) zmiany uchwały nr XVII/180/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Stefanówek - projekt nr 443/21,

ag)zmiany uchwały nr XVII/181/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Sztombergi - projekt nr 444/21,

ah)zmiany uchwały nr XVII/182/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wiązownica Duża - projekt nr 445/21,

ai) zmiany uchwały nr XVII/183/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wiązownica – Kolonia - projekt nr 446/21,

aj) zmiany uchwały nr XVII/184/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wiązownica Mała - projekt nr 447/21,

ak)zmiany uchwały nr XVII/185/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wiśniowa - projekt nr 448/21,

al) zmiany uchwały nr XVII/186/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wiśniowa Poduchowna - projekt nr 449/21,

am) zmiany  uchwały  nr  XVII/187/2019  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia
26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wola Osowa - projekt nr 450/21,

an)zmiany uchwały nr XVII/188/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wola Wiśniowska - projekt nr 451/21,

ao)zmiany uchwały nr XVII/189/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Żabna - projekt nr 452/21,

ap)zmiany uchwały nr XVII/190/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Zagrody - projekt nr 453/21,

aq)zmiany uchwały nr XVII/191/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu sołectwa Ziemblice - projekt nr 454/21,

ar) zmiany uchwały nr XVII/192/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu osiedla nr 1 „Północ” - projekt nr 455/21,

as) zmiany uchwały nr XVII/193/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu osiedla nr 2 „Ogrody” - projekt nr 456/21,

at) zmiany uchwały nr XVII/194/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu osiedla nr 3 ,,Stare Miasto” - projekt nr 457/21,



au)zmiany uchwały nr XVII/195/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu osiedla nr 4 ,,Staszówek” - projekt nr 458/21,

av)zmiany uchwały nr XVII/196/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie statutu osiedla nr 5 ,,Wschód” - projekt nr 459/21,

aw) zmiany  uchwały  nr  XVII/197/2019  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia
26 listopada 2019 r.  w sprawie  statutu  osiedla  nr  6  ,,Oględowska” -  projekt  nr
460/21.

 5.  Wolne wnioski w tym:

-  informacja  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów  z  działalności  za  okres  od
09.11.2021 r. do 24.11.2021 r.

     6.  Zamknięcie sesji.

                   Przewodniczący
      Rady Miejskiej w Staszowie

                                                                                       (-) Ireneusz Kwiecjasz


