
Protokół Nr LII/52/17

z  sesji  Rady Miejskiej  w Staszowie,  która  odbyła  się  w dniu 24  listopada  2017  roku w sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.                

W sesji wzięło udział 19 radnych na ogólną liczbę 21 radnych (lista obecności w załączeniu do

protokołu – zał. nr 1).

Radni nieobecni: Pani Gabriela Urbańska, Pan Wojciech Charyga.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów,

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza 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 30 października 2017 roku. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie:      

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i  Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr

468/17,

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

– projekt nr 469/17,

c) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na

2018 rok – projekt 465/17,

d) obniżenia  ceny  sprzedaży  drewna  przyjmowanej  jako  podstawa  obliczania  podatku

leśnego na 2018 rok – projekt nr 466/17,

e) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków  przedstawionych  przez  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej

i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie, ul. Wojska Polskiego 3, 28 – 200

Staszów,  na  okres  od  dnia  01.01.2018  r.  do  dnia  31.12.2018  r.,  obowiązujących  na

terenie Miasta i Gminy Staszów z wyłączeniem miejscowości Smerdyna, Wiązownica
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Mała, Wiązownica Duża i Wiązownica Kolonia - projekt nr 467/17,

f) dopłaty  do  ceny  1m3 odprowadzanych  ścieków  dla  pierwszej  grupy  taryfowej  –

gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Staszów na okres od

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - projekt nr 471/17,

g) dopłaty do ceny 1m3  zużycia wody przez odbiorców gospodarstw domowych Gminy

Staszów,  miejscowości:  Smerdyna,  Wiązownica  Mała,  Wiązownica  Kolonia,

Wiązownica  Duża (grupa taryfowa II)  na okres  od 01.01.2018 r.  do 31.12.2018 r.  -

projekt nr 472/17,

h) uchwalenia 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 2018 rok - projekt nr 473/17,

i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 470/17.

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 02.10.2017 r., 20.10.2017 r. i 30.10.2017 r.

6.   Zamknięcie obrad sesji.

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

zawnioskował  o  wprowadzenie  do  porządku obrad  projektu  uchwały w sprawie  wprowadzenia

zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 476/17.

Innych wniosków do porządku obrad nie  zgłoszono,  w związku z czym Przewodniczący Rady

Miejskiej w Staszowie poddał pod głosowanie wyżej przedstawiony wniosek, który przez radnych

został jednogłośnie przyjęty (obecnych było 18 radnych).

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  zaproponował  wprowadzenie  przyjętego  projektu  w  pkt  3  b

porządku obrad.

Następnie poddał  pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem przyjętego wniosku, który

został przyjęty jednogłośnie (obecnych było 18 radnych).

Porządek po dokonanych zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 października 2017 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i  Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr

468/17,

b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i  Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr
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476/17,

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

– projekt nr 469/17,

d) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na

2018 rok – projekt nr 465/17,

e) obniżenia  ceny  sprzedaży  drewna  przyjmowanej  jako  podstawa  obliczania  podatku

leśnego na 2018 rok – projekt nr 466/17,

f) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków  przedstawionych  przez  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej

i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie, ul. Wojska Polskiego 3, 28 – 200

Staszów,  na  okres  od  dnia  01.01.2018  r.  do  dnia  31.12.2018  r.,  obowiązujących  na

terenie Miasta i Gminy Staszów z wyłączeniem miejscowości Smerdyna, Wiązownica

Mała, Wiązownica Duża i Wiązownica Kolonia - projekt nr 467/17,

g) dopłaty  do  ceny  1m3 odprowadzanych  ścieków  dla  pierwszej  grupy  taryfowej  –

gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Staszów na okres od

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - projekt nr 471/17,

h) dopłaty do ceny 1m3  zużycia wody przez odbiorców gospodarstw domowych Gminy

Staszów,  miejscowości:  Smerdyna,  Wiązownica  Mała,  Wiązownica  Kolonia,

Wiązownica  Duża (grupa taryfowa II)  na okres  od 01.01.2018 r.  do 31.12.2018 r.  -

projekt nr 472/17,

i) uchwalenia 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 2018 rok - projekt nr 473/17,

j) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 470/17.

       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 02.10.2017 r., 20.10.2017 r. i 30.10.2017 r.

       6.   Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2

Radni nie mieli uwag do protokołu nr LI/51/17 z sesji z dnia 30 października 2017 roku i przyjęli

go jednomyślnie (obecnych było 18 radnych).

Ad. 3 a

Pani  Joanna  Pokora  –  Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Staszów zapoznała  z  projektem uchwały
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w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr

468/17.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

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

pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska przy 15 głosach za i  3 głosach wstrzymujących się (obecnych było 18 radnych)

podjęła

Uchwałę Nr LII/449/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 b

Pani Joanna Pokora  przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 476/17.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LII/450/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 c

Pani Joanna Pokora  zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 – projekt nr 469/17.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

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

pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LII/451/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 d 

Pani  Anna  Kwasek  –  Z-ca  Kierownika  Wydziału  Finansowego  ds.  podatków  zapoznała

z projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania

podatku rolnego na 2018 rok – projekt 465/17.

Nie podjęto dyskusji.

Przedmiotowy projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LII/452/17
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(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 e

Pani Anna Kwasek  przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna

przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2018 rok – projekt nr 466/17.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

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

pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 16 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LII/453/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 f

Pan  Jarosław  Glibowski  –  Kierownik  Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska  zapoznał  z  projektem  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego

zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  przedstawionych  przez

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie, ul.

Wojska Polskiego 3,  28 – 200 Staszów, na okres  od dnia 01.01.2018 r.  do dnia 31.12.2018 r.,

obowiązujących  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Staszów  z  wyłączeniem  miejscowości  Smerdyna,

Wiązownica Mała, Wiązownica Duża i Wiązownica Kolonia - projekt nr 467/17.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LII/454/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 g

Pan Jarosław Glibowski przedstawił projekt uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1m3 

odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług 

kanalizacyjnych z Gminy Staszów na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - projekt nr 471/17.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

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

pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska przy 14 głosach za i  4 głosach wstrzymujących się (obecnych było 18 radnych)

podjęła

Uchwałę Nr LII/455/17

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 3 h

Pan Jarosław Glibowski odczytał projekt uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1m3  zużycia wody

przez odbiorców gospodarstw domowych Gminy Staszów, miejscowości: Smerdyna, Wiązownica

Mała, Wiązownica Kolonia, Wiązownica Duża (grupa taryfowa II) na okres od 01.01.2018 r. do

31.12.2018 r. - projekt nr 472/17.

Nie podjęto dyskusji.

Przedmiotowy projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 11 głosach za, 1 głosie przeciw i 6 głosach wstrzymujących się (obecnych było

18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LII/456/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 i

Pani Aneta Dwojewska – Z-ca Kierownika Wydziału Edukacji,  Kultury i Sportu  zapoznała

z projektem uchwały w sprawie uchwalenia 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 2018 rok - projekt nr 473/17.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

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

pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LII/457/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 j

Pani  Maria  Malczyk  –  Kierownik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji

i Rolnictwa przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

gruntowej – projekt nr 470/17.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LII/458/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4

Radni nie zgłosili interpelacji.
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Ad. 5

W wolnych wnioskach i  zapytaniach  głos  zabrał  Burmistrz Miasta i  Gminy Staszów Leszek

Kopeć, który przedłożył informację z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesji Rady

Miejskiej w Staszowie w dniu 02.10.2017 r., 20.10.2017 r. i 30.10.2017 r. (informacja w załączeniu

do protokołu).

O zabranie głosu poprosił radny Tomasz Otrębski, który skierował zapytanie do obecnego na sesji

Starosty Staszowskiego Michała Skotnickiego w zakresie postępu prac przy budowanej obwodnicy

Staszowa.  Zapytał  również,  w  jaki  sposób  przewidywany  jest  ruch  kołowy  podczas  budowy

przeprawy mostowej na skrzyżowaniu ulic Solidarności, Kolejowej, Targowej.

Radny Jerzy Kozioł zapytał Starostę, jaki zakres prac zostanie wykonany w bieżącym roku i jaki

jest planowany termin zakończenia inwestycji. Zapytał również z jakich środków realizowana jest

inwestycja.

Radny  Bonifacy  Wojciechowski  poprosił  Starostę  o  przypomnienie  historii  powstania  tej

inwestycji.

Radny  Jacek  Maruszewski zwrócił  się  z  zapytaniem  do  Starosty,  kiedy  planowane  jest

rozpoczęcie remontu drogi wojewódzkiej Nr 757 Staszów – Stopnica.

Sołtys  Sołectwa  Jasień  Maria  Piwosz  wspomniała  o  kwestii  dokonanej  wymiany  barierki

ochronnej zlokalizowanej  na drodze powiatowej od Korytnicy w kierunku Chańczy.  Skierowała

zapytanie do Starosty, czy planowana jest wymiana barierki również po przeciwnej stronie jezdni.   

Innych pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Dominik Rożek udzielił głosu  Panu Michałowi

Skotnickiemu – Staroście Staszowskiemu, który w pierwszej kolejności odniósł się do zapytania

radnego Tomasza Otrębskiego w zakresie obwodnicy Staszowa. Poinformował radnego, iż nigdy

nie  przewidziana  była  przeprawa  mostowa przy  targowicy.  W zakresie  terminowości  realizacji

inwestycji  Starosta  poinformował,  iż  jeżeli  chodzi  o  odcinki  drogowe  to  po  rozmowach

przeprowadzonych z kierownikiem budowy obwodnic nie ma zagrożenia i w przyszłym tygodniu

będą kładzione kolejne masy bitumiczne. Dodał, iż ostatnia warstwa ”ścieralna” zostanie położona

w przyszłym roku, zaś w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace związane z budową przeprawy

mostowej przez rzeką Czarną. Obecnie wykonawca realizuje 14 metrowy wykop we wzniesieniu

przy ul.  Oględowskiej,  a  wydobyty urobek zostanie wykorzystany do formowania 8 m.  nasypu

dojazdu do wspomnianego obiektu mostowego. Przypomniał, iż długość budowanego północno –

zachodniego odcinka obwodnicy Staszowa wynosi 4,87 km i realizowana jest przez Świętokrzyski

Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Kielcach.  Dodał,  iż  wykonawcą  jest  Przedsiębiorstwo  Robót

Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o. o. w Kielcach, a inwestycja realizowana jest w systemie "zaprojektuj
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i  zbuduj”.  Przypomniał  również,  iż  planowany  termin  zakończenia  inwestycji  to  koniec

października 2018 roku. Nadmienił,  iż inwestycja powstaje przy współfinansowaniu z Funduszy

Europejskich  –  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata

2014  –  2020  i  z  wkładu  własnego  Marszałka  Województwa  Świętokrzyskiego.  Dodał,

iż  w 2010 roku zostało  podpisane pozrozumienie na  wykonanie koncepcji  przebiegu obwodnic

wokół Staszowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Starostą Staszowskim

na  mocy  którego  Powiat  sfinansował  wykonanie  przedmiotowej  koncepcji.  Nadmienił  także,

iż obecnie Rada Powiatu na mocy porozumienia z inwestorem, czyli Świętokrzyskim Zarządem

Dróg  Wojewódzkich,  przygotowuje  projekt  budowlany,  dotyczący  dalszej  części  obwodnicy

t.j.  1,5-kilometrowego  odcinka,  który  połączy  trasę  wylotową  na  Kielce,  z  drogą  w  kierunku

Opatowa.  Zaznaczył,  iż  Powiat  Staszowski  zadysponował  kwotę  bliska  400  tys  zł,  aby  ta

długooczekiwana inwestycja dla mieszkańców Staszowa i Powiatu została zrealizowana. Odniósł

się również do kwestii remontu drogi wojewódzkiej Nr 757 Staszów – Stopnica i poinformował,

iż został już wyłoniony wykonawca tej inwestycji i w najbliższym czasie rozpocznie się pierwszy

etap remontu odcinka o długości 4 kilometrów, od planowanego ronda obwodnicy Staszowa na

wysokości bazy PKS, w kierunku miejscowości Sielec. Na zapytanie dotyczące wymiany barierki

ochronnej zlokalizowanej  na  drodze  powiatowej  od  Korytnicy  w  kierunku  Chańczy  Starosta

potwierdził, iż zostanie dokonana wymiana przedmiotowej barierki. 

Ponownie  o  zabranie  głosu  poprosił  radny  Tomasz  Otrębski,  który  skierował  zapytanie  do

Starosty, kto będzie finansował remont jezdni i chodnika od sygnalizacji świetlnej w kierunku PKS

przy planowanym remoncie drogi Nr 757 Staszów – Stopnica. Zapytał również, czy planowana jest

likwidacja ograniczenia tonażu do 12 ton na drodze wojewódzkiej Nr 764 Staszów – Połaniec.

Na  powyższe Starosta  Staszowski  Michał  Skotnicki odpowiedział,  iż  w  obecnym  stanie

prawnym, jeżeli droga wyższego rzędu traci swoje właściwości staje się drogą niższego rzędu, czyli

z wojewódzkiej stanie się drogą powiatową. Nadmienił, iż w dalszej kolejności Powiat przekaże

drogę samorządowi gminnemu. Następnie Starosta podziękował Burmistrzowi i Radzie Miejskiej

za udzielone wsparcie finansowe w inwestycjach na drogach powiatowych w Gaju Koniemłockim

i  Kopanina  –  Wólka  Żabna.  Zwrócił  się  z  prośbą  o  dalsze  wsparcie  w  realizacji  zadań

inwestycyjnych  i  remontowych  na  drogach  powiatowych  tj.  Wiśniowa  -  Wola  Wiśniowska

i Niemścice – Ponik. Nadmienił, iż na terenie Gminy Staszów do planowanego remontu pozostają

następujące  odcinki  dróg powiatowych:  Łukawica  –  Witowice  –  Pęcławice,  Kurozwęki  -  obok

cmentarza,  Kurozwęki  –  Czernica  –  wlot.  Dodał,  iż  również  w tym przypadku  zwrócą  się  do

samorządu  gminnego  o  wsparcie  finansowe  wymienionych  inwestycji  drogowych.  W  kwestii

likwidacja  ograniczenia tonażu do 12 ton na drodze wojewódzkiej  Nr 764 Staszów – Połaniec
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odpowiedział, iż zostanie on zniesiony po zakończeniu trwałości projektu. 

Dalszej dyskusji nie podjęto.

Ad. 6

Pan  Dominik  Rożek  –  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  poprosił  radnych

o wsparcie  finansowe dla  ciężko chorego 5-letniego chłopca  Mikołaja  Domagały zam.  we wsi

Łaziska. Następnie podziękował za udział w sesji, po czym zamknął jej obrady. 

Na tym protokół zakończono.

      Czas trwania sesji od godz: 13:00 do godz: 14:45.

                                                                                                                 Przewodniczący

                Rady Miejskiej w Staszowie              
Protokołowała:       

        ( - ) Dominik Rożek        
A. Janicka
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