
Protokół Nr XLVII/47/17

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 31  sierpnia  2017  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,

Pan Sławomir Mikula – Sekretarz Miasta i Gminy Staszów,

Pani Joanna Pokora – Skarbnik 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, przedstawiciele mediów. 

Ad. 1

Pan Dominik Rożek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie  dokonał otwarcia sesji,

stwierdził quorum i powitał zebranych. Następnie  przedstawił proponowany porządek obrad, który

przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 3 sierpnia 2017 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

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

420/17,

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

421/17,

c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 429/17,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 –

projekt nr 430/17,

e) uchwalenia  programu polityki  zdrowotnej  pn.:  Program zdrowotny dotyczący szczepień

profilaktycznych  przeciwko  meningokokom  na  lata  2018  –  2022  wśród  dzieci  poniżej

drugiego roku życia zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 422/17,

f) wydawania pisma samorządowego „Monitor Staszowski” - projekt nr 423/17,

g) wyznaczenia  Radnych  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  do  rady  redakcyjnej  „Monitora

Staszowskiego” - projekt nr 424/17,

h) powołania rady redakcyjnej „Monitora Staszowskiego” - projekt nr 425/17,
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i) zmiany  Uchwały  Nr  VI/26/15  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  19  lutego  2015  r.

w  sprawie  zarządzenia  poboru  należności  pieniężnych  pobieranych  w  formie  łącznego

zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od

osób  fizycznych  w  drodze  inkasa,  określenia  inkasentów  i  ustalenia  wysokości

wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 426/17,

j) zmiany  Uchwały  Nr  VI/27/15  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  19  lutego  2015  r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze

inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i  określenia  wysokości  wynagrodzenia za inkaso –

projekt nr 427/17,

k) wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej  w  drodze  przetargu  ustnego

nieograniczonego – projekt nr 428/17,

l) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz

współwłaściciela nieruchomości – projekt nr 431/17,

m) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz

współwłaściciela nieruchomości – projekt nr 432/17.

4.   Interpelacje radnych.

5.   Wolne wnioski i zapytania w tym:

-  informacja  z  realizacji  interpelacji  i  wniosków  zgłoszonych  na  sesji  Rady  Miejskiej

w Staszowie w dniu 13.06.2017 r. i 03.08.2017 r.

6.   Zamknięcie obrad sesji.

Radni nie zgłosili uwag, wniosków do powyższego porządku obrad i zatwierdzili go jednogłośnie

(obecnych było 21 radnych).

Ad. 2

Radni nie mieli uwag do protokołu z sesji z dnia 3 sierpnia 2017 roku i przyjęli go  jednomyślnie

(obecnych było 21 radnych).

Ad. 3 a

Pan  Grzegorz  Klimek  –  Kierownik  Wydziału  Inwestycji  i  Planowania  Przestrzennego

zapoznał  z  projektem uchwały w sprawie udzielenia  przez  Gminę Staszów pomocy finansowej

Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 420/17.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XLVII/405/17

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 3 b

Pan Grzegorz Klimek  przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów

pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 421/17.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XLVII/406/17

(w załączeniu do protokołu). 

Ad. 3 c

Pani Joanna Pokora – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów odczytała projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 429/17.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska przy 20 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się (obecnych było 21 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLVII/407/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 d

Pani  Joanna  Pokora  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 430/17.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLVII/408/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 e

Pani  Sylwia  Dyl  –  Kierownik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  i  Społecznych  zapoznała

z projektem uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program zdrowotny

dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata 2018 – 2022 wśród dzieci

poniżej drugiego roku życia zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 422/17.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 20 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XLVII/409/17

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 3 f

Pan  Sławomir  Mikula  –  Sekretarz  Miasta  i  Gminy  Staszów przedstawił  projekt  uchwały

w sprawie wydawania pisma samorządowego „Monitor Staszowski” - projekt nr 423/17. 

Po zapoznaniu z projektem o zabranie głosu poprosił radny Jerzy Kozioł,  który zawnioskował

o wprowadzenie poprawki w zapisach § 6 pkt 4 o dotychczasowym brzmieniu:

4. W skład rady redakcyjnej wchodzi:

1) 2 radnych, wyznaczonych przez Radę Miejską w Staszowie;

2) 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Staszów wskazanych przez Burmistrza Miasta

i Gminy Staszów;

3) 1 przedstawiciel jednostki organizacyjnej Gminy Staszów, wskazany przez Burmistrza Miasta

i Gminy Staszów;

4)  1  przedstawiciel  sołtysów/przewodniczących  osiedli,  wskazany  przez  Burmistrza  Miasta

i Gminy Staszów.

na wprowadzenie zapisu o następującej treści:

4. W skład rady redakcyjnej wchodzi:

1) 3 radnych, wyznaczonych przez Radę Miejską w Staszowie;

2) 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Staszów wskazanych przez Burmistrza Miasta

i Gminy Staszów;

3)  1  przedstawiciel  sołtysów/przewodniczących  osiedli,  wyznaczony  przez  Radę  Miejską

w Staszowie.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie oddał głos radnemu Romanowi Lasocie

który poinformował,  iż  podczas  wczorajszego  posiedzenia  połączonych  Komisji  i  dyskusji  nad

przedmiotowym projektem uchwały, ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Staszów padła sugestia,

aby przy wyborze przedstawiciela sołtysów/przewodniczących osiedli umożliwić zainteresowanym

uczestniczenie w wyborze swojego przedstawiciela. Dodał, iż mając na uwadze powyższą sugestię

wnioskuje o dokonanie poprawki w zapisach § 6 pkt 4, o następującej treści:

4. W skład rady redakcyjnej wchodzi:

1) (...)

2) (...)

3) (...)

4)  1  przedstawiciel  sołtysów/przewodniczących  osiedli,  wskazany  przez  Radę  Miejską

w Staszowie spośród kandydata lub kandydatów, którzy uzyskali pisemne poparcie co najmniej

10 sołtysów/przedstawicieli osiedli. 

Do  powyższego  odniósł  się  radny  Jerzy  Kozioł,  który  stwierdził,  iż  radny  Roman  Lasota
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najprawdopodobniej  uczestniczył  w innym spotkaniu z uwagi,  iż nie przypomina on sobie,  aby

podczas wczorajszego posiedzenia połączonych Komisji padła taka sugestia ze strony Burmistrza.

Wypowiedź przerwał Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć, który nie zgodził się ze

słowami radnego Jerzego Kozioła. Poprosił radnego o nie przeinaczanie zdarzeń i niezabieranie

głosu w czyimś imieniu. 

Do słów Burmistrza ponowienie odniósł się  radny Jerzy Kozioł,  który przekazał,  iż Burmistrz

Leszek  Kopeć  podczas  posiedzenia  połączonych  Komisji  zgłosił  swoją  kandydaturę  spośród

sołtysów bez informacji, czy wyznaczenie kandydata było konsultowane z sołtysami.

Następnie stwierdził, iż w powyższej sprawie najważniejszą kwestią jest stworzenie czasopisma,

które będzie reprezentowało szeroki  front  mieszkańców. Dodał,  iż  nie  należy zapominać,  iż  za

przygotowanie i publikację materiałów umieszczanych w czasopiśmie odpowiadać będzie redaktor

naczelny,  zaś  rada  redakcyjna  jest  tylko  organem  opiniodawczym  i  doradczym  redaktora.

Przypomniał również,  iż opinia rady redakcyjnej  nie jest  wiążąca dla redaktora naczelnego. Na

zakończenie wypowiedzi radny Kozioł stwierdził, iż tworząc skład rady programowej „chcieli, aby

w gazecie tej nie było prezentowane tylko jedno spojrzenie”. 

Nie zgłoszono innych wniosków do projektu uchwały.

W pierwszej kolejności  Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Dominik Rożek  poddał

pod głosowanie wniosek radnego Jerzego Kozioła o treści jak powyżej.

Przedmiotowy wniosek przy 12 głosach za,  7 głosach przeciw i  2  głosach wstrzymujących się

został przyjęty (obecnych było 21 radnych).

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie poddał pod głosowanie wniosek radnego

Romana Lasoty o treści jak powyżej. 

Przed głosowaniem wniosku o zabranie głosu poprosił radny Jerzy Kozioł, który zgłosił zapytanie,

czy zasadnym staje się poddawanie pod głosownie wniosku radnego Romana Lasoty z uwagi na

przyjęcie  już  przez  Wysoką  Radę  wniosku  przez  niego  zgłoszonego.  Wysunął  zapytanie,  jak

zostałaby rozstrzygnięta możliwa sytuacja przyjęcia przez Radę zarówno jego wniosku, jak również

wniosku zgłoszonego przez radnego Romana Lasotę.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  poprosił  radcę  prawnego  o  stanowisko

w zgłoszonej kwestii.

Odnosząc  się  do  powyższego radca  prawny Ilona Banasiewicz wyjaśniła,  iż  pod głosowanie

poddany zostać powinien wniosek dalej idący. Następnie potwierdziła zapytanie Przewodniczącego

Rady Miejskiej,  iż  w obecnej  sytuacji  wnioskiem dalej  idącym jest  wniosek  radnego  Romana

Lasoty. 

Z uwagi na powyższe Przewodniczący Rady zaproponował Wysokiej Radzie głosowanie wniosku
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radnego Romana Lasoty.

Radni nie wyrazili sprzeciwu. 

Przedmiotowy wniosek przy 8 głosach za i 11 głosach przeciw (obecnych było 19 radnych) nie

został przyjęty.

O  zabranie  głosu  poprosił Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć,  który

poinformował, iż w 2001 roku Gmina Staszów nabyła prawo własności wydawania pisma „Monitor

Staszowski”.  Stwierdził,  iż  wówczas  powinny zostać  uregulowane  kwestie  formalno  –  prawne

związane z wydawaniem pisma samorządowego, a co dopiero obecnie jest czynione.  

Przypomniał, iż przygotowany przez niego projekt uchwały dot. wydawania pisma przewidywał

równoważny udział w pracach rady programowej przedstawicieli różnych środowisk, jednak wolą

większości Rady zostało to zmienione.

Nie podjęto dalszej dyskusji nad projektem uchwały.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Dominik Rożek poddał

pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem przyjętego wniosku radnego Jerzego Kozioła.

Rada Miejska przy 12 głosach za, 6 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się (obecnych było

20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XLVII/410/17

(w załączeniu do protokołu).

Po podjęciu uchwał o zabranie głosu poprosił radny Jerzy Kozioł.

Radny Jerzy Kozioł poinformował, iż z uwagi na podjęcie uchwały w sprawie wydawania pisma

samorządowego  „Monitor  Staszowski”  z  uwzględnieniem  poprawki  dotyczącej  zapisu  §  6

wnioskuje o dostosowanie projektu uchwał nr 424/17 i 425/15 do wprowadzonych zmian poprzez:

- wprowadzenie w projekcie uchwały nr 424/17 w § 1 pkt 1, 2, 3 oraz dostosowanie treści

uzasadnienia do wprowadzonych zmian;

- wprowadzenie w projekcie uchwały nr 425/17 w § 1 punktów:

1. ……………. - radny Rady Miejskiej w Staszowie.

2. ……………. - radny Rady Miejskiej w Staszowie.

3. ……………. - radny Rady Miejskiej w Staszowie.

4. ……………. - przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

5. ……………. - przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

6. ……………. - przedstawiciel sołtysów/przewodniczących osiedli.

oraz dostosowanie treści uzasadnienia do wprowadzonych zmian w uchwale.

Ponadto radny Jerzy Kozioł wniósł o wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 3 h projektu

uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  przedstawiciela  sołtysów/przewodniczących  osiedli  do  rady
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redakcyjnej „Monitora Staszowskiego” - projekt nr 433/17, z uwagi na podjęcie uchwały dotyczącej

„Monitora Staszowskiego” z uwzględnieniem zgłoszonej przez niego poprawki. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  w Staszowie poinformował,  iż  głosowanie  zmiany porządku

obrad nastąpi po pkt 3 g.

Ad. 3 g

Sekretarz Miasta i Gminy Staszów Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie

wyznaczenia Radnych Rady Miejskiej w Staszowie do rady redakcyjnej „Monitora Staszowskiego”

- projekt nr 424/17.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie poprosił  radnych  o  zgłaszanie  kandydatur  do

uczestnictwa w pracach rady redakcyjnej pisma.

Radny Wojciech Charyga zgłosił kandydaturę radnego Jacka Piwowarskiego.

Radny  Piotr  Mazur  zgłosił  osobę radnego  Bonifacego  Wojciechowskiego,  zaś radny  Jerzy

Kozioł zgłosił kandydaturę radnej Anny Karasińskiej i radnego Dominika Rożka.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach rady redakcyjnej. 

Z uwagi na brak innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie zgłosił wniosek

o zamknięcie listy kandydatur, który to wniosek został jednogłośnie przyjęty (obecnych było 21

radnych).  

Po zasięgnięciu opinii radcy prawnego ustalono, że głosowanie odbędzie się nad każdą kandydaturą

z osobna.

Przed głosowanie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Kopeć,  który zwrócił  się do

Wysokiej  Rady  o  dokonanie  wyboru  osób  kompetentnych,  wykształconych  i  doświadczonych

w skład  rady programowej  pisma  zarówno  z  grona  radnych,  jak  i  sołtysów/przewodniczących

osiedli.

Przewodniczący Dominik Rożek podkreślił, iż zgłoszone osoby są osobami zaufania publicznego

i są godne do pełnienia powierzonych zadań 

W pierwszej  kolejności  Przewodniczący  Rady  Miejskiej poddał  pod  głosowanie  kandydaturę

radnego  Jacka  Piwowarskiego,  która  przy  7  głosach  za,  11  głosach  przeciw  i  2  głosach

wstrzymujących się nie uzyskała wymaganej większości (obecnych było 20 radnych).

Następnie poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Bonifacego Wojciechowskiego, która przy

13 głosach za,  6  głosach przeciw i  2 głosach wstrzymujących się  (obecnych było 21 radnych)

została przyjęta.

Kandydatura  radnej  Anny  Karasińskiej  przy  13  głosach  za,  7  głosach  wstrzymujących  się

(obecnych  było  21  radnych  –  radna Anna Karasińska  nie  brała  udziału  w głosowaniu)  została

przyjęta.
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Kandydatura radnego  Dominika  Rożka została  przyjęta  przy  13  głosach  za  i  8  głosach

wstrzymujących się (obecnych było 21 radnych).

§ 1 otrzymał brzmienie:

Wyznacza  się  do  uczestniczenia  w  pracach  rady  redakcyjnej  pisma  samorządowego  „Monitor

Staszowski” następujących radnych Rady Miejskiej w Staszowie:

1. Bonifacy Wojciechowski;

2. Anna Karasińska;

3. Dominik Rożek.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 13 głosach za i  8 głosach wstrzymujących się (obecnych było 21 radnych)

podjęła

Uchwałę Nr XLVII/411/17

(w załączeniu do protokołu).

Po  podjęciu  uchwały  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  poddał  pod  głosowanie

wniosek radnego Jerzego Kozioła  o  zmianę  porządku obrad  poprzez  wprowadzenie  w pkt  3  h

projekt uchwały w sprawie  wyznaczenia przedstawiciela sołtysów/przewodniczących osiedli do

rady redakcyjnej „Monitora Staszowskiego” - projekt nr 433/17.

Wniosek o zmianę i poszerzenie porządku obrad sesji został przyjęty jednogłośnie (obecnych było

21  radnych).  Zmieniony  porządek  obrad  z  uwzględnieniem  przyjętego  wniosku  został

zaaprobowany jednogłośnie (obecnych było 21 radnych).

Ad. 3 h

Pan  Sławomir  Mikula  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  przedstawiciela

sołtysów/przewodniczących  osiedli  do  rady redakcyjnej  „Monitora  Staszowskiego”  -  projekt  nr

433/17.

Po zapoznaniu z projektem Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił  się do radnych o zgłaszanie

kandydatur do uczestnictwa w pracach rady redakcyjnej pisma.

Radny Jerzy Kozioł zgłosił kandydaturę Sołtysa Sołectwa Stefanówek Jacka Maruszewskiego.

Radny  Ireneusz  Kwiecjasz  zaproponował  kandydaturę  Przewodniczącego  Zarządu  Osiedla

„Północ” Adama Kozińskiego.

Radny Tomasz Otrębski zgłosił kandydaturę Sołtysa Sołectwa Sielec Dominika Wesołowskiego.

Radna Beata Gajek – Dyl zgłosiła kandydaturę Sołtysa Sołectwa Wiązownica – Kolonia Jacka

Piwowarskiego. 

Zgłoszeni  kandydaci  wyrazili  zgodę  na  udział  w  pracach   rady  redakcyjnej  pisma  „Monitor

Staszowski”.
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Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym zamknięto listę kandydatur. 

Głosowanie przedstawiało się następująco:

Sołtys Sołectwa Stefanówek Jacek Maruszewski: 

- za – 13 radnych;

- przeciw – 2 radnych;

- wstrzymujących się – 6 radnych.

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Północ” Adam Koziński:

- za – 9 radnych;

- przeciw – 1 radny;

- wstrzymujących się – 10 radnych.

 Sołtys Sołectwa Sielec Dominik Wesołowski:

- za – 9 radnych;

- przeciw – 3 radnych;

- wstrzymujących się – 9 radnych.

Sołtys Sołectwa Wiązownica – Kolonia Jacek Piwowarski:

- za – 9 radnych;

- przeciw – 0 radnych;

- wstrzymujących się – 12 radnych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Dominik  Rożek poinformował,  iż  największą

liczbę głosów „za” otrzymała kandydatura Sołtysa Sołectwa Stefanówek Jacka Maruszewskiego

, w związku z czym § 1 otrzyma brzmienie:

Wyznacza  się  do  uczestniczenia  w  pracach  rady  redakcyjnej  pisma  samorządowego  „Monitor

Staszowski” przedstawiciela sołtysów/przewodniczących osiedli w osobie:

1. Jacka Maruszewskiego.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 14 głosach za, 7 głosach przeciw (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XLVII/412/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 i

Pan Sławomir Mikula odczytał projekt uchwały w sprawie powołania rady redakcyjnej „Monitora

Staszowskiego” - projekt nr 425/17.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszów zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

o wyznaczenie swoich przedstawicieli do udziału w pracach rady programowej pisma.

Burmistrz  Leszek  Kopeć  do  udziału  w  pracach  rady  wyznaczył  osobę Pana  Dariusza
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Kubalskiego i Pana Rafała Glegoły.

§ 1 uchwały przedstawiał się następująco:

Powołuje się radę redakcyjną pisma samorządowego „Monitor Staszowski” w składzie osobowym:

1. Bonifacy Wojciechowski - radny Rady Miejskiej w Staszowie.

2.  Anna Karasińska - radna Rady Miejskiej w Staszowie.

3. Dominik Rożek - radny Rady Miejskiej w Staszowie.

4. Dariusz Kubalski - przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

5. Rafał Glegoła - przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

6. Jacek Maruszewski - przedstawiciel sołtysów/przewodniczących osiedli.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 20 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się (obecnych było 21 radnych)

podjęła

Uchwałę Nr XLVII/413/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 j

Pani  Anna Kwasek –  Z-ca  Kierownik Wydziału  Finansowego przedstawiła  projekt  uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej  w Staszowie z dnia 19 lutego 2015 r.

w  sprawie  zarządzenia  poboru  należności  pieniężnych  pobieranych  w  formie  łącznego

zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób

fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

– projekt nr 426/17.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Głos zabrał  Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć, który poprosił zgromadzonych

o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego długoletniego Sołtysa Sołectwa Wiązownica

Mała Edwarda Gawła.

Następnie przedstawił osobę nowo wybranej Sołtys Sołectwa Wiązownica Mała Edyty Jońcy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Dominik Rożek  poddał pod głosowanie projekt

uchwały. 

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLVII/414/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 k

Pani Anna Kwasek zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/15 Rady

Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  19  lutego  2015  r.  w  sprawie  zarządzenia  poboru  opłaty  za
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gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  drodze  inkasa  oraz  wyznaczenia  inkasentów

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 427/17.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XLVII/415/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 l

Pani  Maria  Malczyk  –  Kierownik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji

i Rolnictwa przedstawiała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – projekt nr 428/17.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 15 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLVII/416/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 m

Pani  Maria  Malczyk  zapoznała  z  projektem  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

bezprzetargowe  zbycie  udziału  w  nieruchomości  gruntowej  na  rzecz  współwłaściciela

nieruchomości – projekt nr 431/17.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLVII/417/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 n

Pani  Maria  Malczyk odczytała  projekt  uchwały  wyrażenia  zgody  na  bezprzetargowe  zbycie

udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości – projekt nr 432/17.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XLVII/418/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4
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Interpelacje radnych.

Interpelacje na piśmie złożył radny Tomasz Otrębski i radna Ewa Markiewicz.

Radny Tomasz Otrębski zgłosił kwestię przesunięcia znaku drogowego „B-20” na skrzyżowaniu

ulic: Oględowska – Krakowska – Kościuszki na drodze wojewódzkiej nr 765 w Staszowie, który to

znak jest w całości zasłonięty przez sygnalizator świetlny (pełna treść interpelacji w załączeniu do

protokołu).

Ponadto  poprosił  Burmistrza  o  rozważenie  możliwości  i  zajęcie  stanowiska  w  sprawie

zlokalizowania dwóch przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza w Staszowie w okolicach boiska

sportowego „Orlik” i PSP Nr 3 z uwagi na wzmożonych ruch pieszy w tym rejonie.  

Radna Ewa Markiewicz zgłosiła kwestię dokonania remontu schodów znajdujących się pomiędzy

blokami  mieszkalnymi  przy ul.  Opatowskiej  50  i  ul.  Jana  Pawła  II  4  (pełna  treść  interpelacji

w załączeniu do protokołu). 

Wspomniała również o braku realizacji wniosku dotyczącego ustawienia na terenie Osiedla „Na

Stoku” koszy ulicznych na odpady oraz koszy na gromadzenie psich odchodów. 

Ad. 5

W wolnych wnioskach i  zapytaniach radna Gabriela Urbańska  odniosła  się  do zgłaszanej  na

ostatniej sesji interpelacji w sprawie uporządkowania  przyległych do dróg gminnych pasów zieleni

znajdujących się  w pasie  drogowym na Osiedlu  Małopolskim.  Przypomniała,  iż  część  terenów

zielonych nie została doprowadzona do odpowiedniego stanu po zakończonej inwestycji drogowej

(dotyczy to szczególnie ul. Kieleckiej i ulic łączących ul. Kielecką z ul. Sandomierską). Ponadto

poinformowała,  iż  na  pozostałych  ulicach  osiedla  nie  prowadzona  jest  pielęgnacja  terenów

zielonych (brak koszenia, pozarastane chodniki). Zgłosiła również konieczność usunięcia nadmiaru

ziemi  zanieczyszczonej  odpadami  budowlanymi,  jaka  została  wysypana  w  pasach  zieleni.

Nadmieniła, iż z odpowiedzi uzyskanej w sprawie od Burmistrza Miasta i Gminy Staszów wynika,

iż  został  przeprowadzony przegląd gwarancyjny zadania pn.”Budowa ulic  wraz z  infrastrukturą

towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap”, gdzie ustalono usunięcie powyższych

nieprawidłowości  do  dnia  30.09.2017  r.  Zapytała,  czy  prace  naprawcze  przewidują  usunięcie

zanieczyszczonej  ziemi z pasów zieleni i  uzupełnienie ich o nową dobrą ziemię i  oczyszczenie

pozarastanych chodników. 

Radny  Bonifacy  Wojciechowski  przypomniał  o  upływającym  w  dniu  dzisiejszym  terminie

realizacji zgłaszanego wniosku w sprawie zlokalizowania progu zwalniającego na ul. Mickiewicza

w Staszowie na wysokości boiska sportowego „Orlik” ze względu na liczne zdarzenia drogowe.

Poprosił Burmistrza o ponowne rozważenie możliwości zlokalizowania przejścia dla pieszych na ul.

Kolejowej  w  okolicach  skrzyżowania  ul.  Kolejowa  -  Poprzeczna  z  uwagi  na  wzmożony  ruch
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pieszych. Dodał, iż obecne lokalizacje przejść dla pieszych tj. od ul. Szpitalnej i ul. Krakowskiej są

niewystarczające dla przechodniów w związku z czym zasadnym staje się rozważenie dodatkowej

lokalizacji przejścia.  Poprosił Burmistrza o zajęcie stanowiska w poruszonej sprawie. 

Radny Tomasz Otrębski zwrócił się do Burmistrza o nadzór Straży Miejskiej w Staszowie miejsc

parkingowych  wyznaczonych  przy  staszowskim  szpitalu  na  potrzeby  postoju  taksówek,  które

zajmowane są przez nieuprzywilejowane pojazdy.

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

zapytania  radnego  Bonifacego  Wojciechowskiego  w  zakresie  rozważenie  możliwości

zlokalizowania przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w okolicach skrzyżowania ul. Kolejowa-

Poprzeczna.  Przypomniał,  iż  na  ul.  Kolejowej  możliwe  jest  parkowanie  pojazdów na  całej  jej

długości,  a  zlokalizowanie  dodatkowego  przejścia  spowoduje  zmniejszenie  liczby  miejsc

postojowych o co najmniej 4 pojazdy. Między innymi z powyższej przyczyny nie przychylił się do

zasadności realizacji zgłoszonej kwestii. 

Do powyższego odniósł się radny Bonifacy Wojciechowski, który zwrócił uwagę Burmistrzowi na

rozważenie aspektu związanego z kwestiami bezpieczeństwa przechodniów, a nie tylko aspektem

zmniejszenia ilości miejsc postojowych, który zdaniem radnego również jest ważny. 

O  zabranie  głosu  poprosiła Sołtys  Sołectwa  Jasień  Maria  Piwosz,  która  poruszyła  sprawę

konieczności  oczyszczenia  odcinka  rowu przydrożnego  zlokalizowanego  wzdłuż  drogi  gminnej

w miejscowości Jasień. 

Burmistrz Leszek Kopeć odnosząc się do zapytania Sołtys Sołectwa Jasień Marii Piwosz wyjaśnił,

iż  w budżecie  Gminy brak jest  zabezpieczonych środków na udrażnianie przydrożnych rowów.

Wspomniał, iż inne sołectwa z terenu naszej Gminy m. in. Oględów, Krzczonowice zabezpieczają

środki na ten cel w ramach posiadanego funduszu sołeckiego. Dodał, iż ewentualnie możliwe jest

przeczyszczenie  przepustów tylko  i  wyłącznie  pod drogami  gminnymi,  a  jeśli  chodzi  o  zjazdy

obowiązek leży po stronie mieszkańców. 

Następnie przedłożył Wysokiej Radzie informację z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych

na  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  w  dniu  13.06.2017  r.  i  03.08.2017  r.  (w  załączeniu  do

protokołu). 

W zakresie  zapytania  radnej  Gabrieli  Urbańskiej  dotyczącego  uporządkowania  pasów  zieleni,

koszenia i oczyszczenia chodników po zakończonej inwestycji na terenie Osiedla Małopolskiego

Burmistrz  wyznaczył  do  udzielenia  odpowiedzi  Prezes  Zarządu  Przedsiębiorstwa  Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Stanisławowa Batóga i Kierownika Wydziału Inwestycji

i Planowania Przestrzennego Grzegorza Klimka.

W pierwszej kolejności głos zabrał Prezes Zarządu  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
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i  Mieszkaniowej w Staszowie  Stanisław Batóg, który przypomniał  zgromadzonym,  iż  ustawa

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje właścicieli nieruchomości do sprzątania

chodników  położonych  wzdłuż  ich  nieruchomości.  Dodał,  iż  kwestia  utrzymania  czystości

i porządku na chodnikach nie dotyczy tylko  i wyłącznie ich odśnieżania w ciągu zimy, ale również

należytego utrzymania w pozostałych porach roku. 

Radna Gabriela Urbańska odniosła się do powyższej wypowiedzi i odpowiedziała, iż właściciele

posesji  wiedzą  o  obowiązku  utrzymania  w należytym stanie  chodników przylegających  do ich

posesji, jednak obecny ich stan nie jest spowodowany ich zaniedbaniami.    

Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Grzegorz Klimek potwierdził, iż

wykonawca  zadania  jest  zobligowany  do  oczyszczenia  i  usunięcia  nadmiaru  gruntu  w  pasach

zieleni i dokonania wysiewu trawy w miesiącu wrześniu. 

Burmistrz  Leszek  Kopeć odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  Bonifacego  Wojciechowskiego

dotyczącego  montażu  progu  zwalniającego  na  ul.  Mickiewicza  i  wyjaśnił,  iż  wniosek  został

poddany  weryfikacji  Komisji  i  uzyskał  negatywną  opinię.  Nadmienił,  iż  podejmą  działania

wprowadzenia innych rozwiązań zgłaszanego problemu. 

Radny Bonifacy Wojciechowski przypomniał o konieczności oczyszczenia z chwastów parkingu

zlokalizowanego pomiędzy Kościołem Św. Barbary a boiskiem sportowym „Orlik”.

Radny Wojciechowski uzyskał zapewnienie Burmistrza o zleceniu wykonania przedmiotowych prac

Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie. 

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Ad. 6

Pan Dominik  Rożek –  Przewodniczący Rady Miejskiej  w Staszowie  podziękował  za  udział

w sesji, po czym zamknął jej obrady. 

Na tym protokół zakończono.

      Czas trwania sesji od godz: 13:00 do godz: 15:40. Przewodniczący

                  Rady Miejskiej w Staszowie      
Protokołowała:           

          ( - ) Dominik Rożek
      A. Janicka
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