
Protokół Nr LI/51/17

z sesji Rady Miejskiej w Staszowie, która odbyła się w dniu 30 października 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,

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza 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. 

Zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego ś. p. Rafała Suski – Dyrektora Zarządu Dróg

Powiatowych w Staszowie.

Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć, Zastępca Burmistrza Ewa Kondek

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Dominik Rożek wręczyli nagrody uczniom biorącym udział

w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017”. Nagrodę główną otrzymała Julita

Kownacka z klasy gimnazjalnej ZPO Nr 1 w Staszowie. Laureatkami z klas gimnazjalnych ZPO Nr

1 w Staszowie były także Emilia Fołta,  Zofia Rogala oraz Hanna Rogala.  Koordynatorką tych

uczennic była Magdalena Kufel. Z klasy podstawowej ZPO Nr 1 laureatką została Anna Fołta,

którą  opiekowała  się  koordynator  Grażyna  Kwiecień.  Nagrodzone  zostały  także  uczennice

Karolina  Brocka  z  PSP Nr  3  w  Staszowie,  której  koordynatorem była  Beata  Wójcik,  Oliwia

Kijewska z Placówki Wsparcia Dziennego, której koordynatorem była Dorota Wasilewska, Anna

Dołomisiewicz z PSP w Kurozwękach pod opieką Weroniki Orzechowskiej oraz Karolina Dziedzic

ze szkoły w Czajkowie, której koordynatorem była Joanna Modras – Nowacka.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie przedstawił  proponowany  porządek

obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 października 2017 roku.
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3. Podjęcie uchwał w sprawie:      

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

463/17,

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

projekt nr 464/17,

c) zmiany Uchwały Nr XLIX/421/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 2 października

2017 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Województwu

Świętokrzyskiemu – projekt nr 462/17,

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

bezdomnych – projekt nr 459/17,

e) nadania nazwy drodze wewnętrznej – projekt nr 460/17,

f) zniesienia statusu pomnika przyrody – projekt nr 461/17.

4. Przyjęcie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Miasta  i  Gminy  Staszów  za

I  półrocze  2017 roku wraz z  informacją  o  kształtowaniu się  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Staszowskiego

Ośrodka  Kultury,  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  Staszów  oraz  Miejsko  –

Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

5. Interpelacje radnych.

6. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 13.09.2017 r. do

25.10.2017 r.

7. Zamknięcie obrad sesji.

Po  zapoznaniu  z  proponowanym  porządkiem  o  zabranie  głosu  poprosił  radny  Bonifacy

Wojciechowski,  który  wniósł  o  poszerzenie  porządku  obrad  o  projekt  opinii  Rady  Miejskiej

w  Staszowie  dotyczącej  przedsięwzięcia  pn.”Budowa  chlewni  macior  i  odchowu  prosiąt  wraz

z  urządzeniami  towarzyszącymi  we  wsi  Oględów”  -  projekt  nr  1/17.  Nadmienił,

iż  wnioskodawcami  niniejszego  projektu  jest  18-stu  radnych  podpisanych  pod  przedmiotowym

projektem. 

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

Miejskiej  w Staszowie poddał pod głosowanie wniosek radnego Bonifacego Wojciechowskiego,

który przez radnych został jednogłośnie przyjęty (obecnych było 21 radnych).

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował wprowadzenie opinii w pkt 5 porządku obrad.

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

został przyjęty jednogłośnie (obecnych było 21 radnych).
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Ad. 2

Radni nie mieli uwag do protokołu nr L/50/17 z sesji z dnia 20 października 2017 roku  i przyjęli

go jednomyślnie (obecnych było 21 radnych).

Ad. 3 a

Pani Joanna  Pokora  –  Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Staszów  zapoznała  z  projektem uchwały

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

463/17.

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 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LI/443/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 b

Pani  Joanna  Pokora  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 – projekt nr 464/17.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LI/444/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 c 

Pan Sławomir Mikula  – Sekretarz  Miasta i  Gminy Staszów  zapoznał  z  projektem uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/421/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 2 października

2017  roku  w  sprawie  udzielenia  przez  Gminę  Staszów  pomocy  finansowej  Województwu

Świętokrzyskiemu – projekt nr 462/17.

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 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LI/445/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 d 

Pani Renata Śledź – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie przedstawiła projekt
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uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku

dla osób bezdomnych – projekt nr 459/17.

Nie podjęto dyskusji.

Przedmiotowy projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LI/446/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 e

Pani  Lidia  Pyza  –  Z-ca  Kierownika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji

i  Rolnictwa  zapoznała  z  projektem uchwały  w sprawie  nadania  nazwy drodze  wewnętrznej  –

projekt nr 460/17.

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 LI/447/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 f

Pan Sławomir Mikula – Sekretarz Miasta i Gminy Staszów odczytał projekt uchwały w sprawie

zniesienia statusu pomnika przyrody – projekt nr 461/17.

Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LI/448/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów odniósł się do informacji o przebiegu

wykonania  budżetu  Miasta  i  Gminy  Staszów  za  I  półrocze  2017  roku  wraz  z  informacją

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do informacji o przebiegu wykonania

planu finansowego Staszowskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów

oraz Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Następnie  wspomniał  o  zadaniach  inwestycyjnych  zrealizowanych  w  ostatnim  okresie,  jak

i  zadaniach  będących  w  trakcie  realizacji  m.  in.:  rozbudowie  Przedszkola  nr  3  w  Staszowie

z przeznaczeniem na żłobek oraz klub dziecięcy, budowie zewnętrznej siłowni przy Ośrodku Sportu
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i Rekreacji w Staszowie, modernizacji boiska treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy

stadionie miejskim w Staszowie, zagospodarowania zieleni miejskiej przy ul. Spokojnej i ul. Jana

Pawła II w Staszowie.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili uwag do przedmiotowych informacji.

Ad. 5

Radny  Bonifacy  Wojciechowski  zapoznał  z  projektem  opinii  Rady  Miejskiej  w  Staszowie

dotyczącej przedsięwzięcia pn.”Budowa chlewni macior i odchowu prosiąt wraz z urządzeniami

towarzyszącymi we wsi Oględów” - projekt nr 1/17.

Na podstawie § 49 ust.  1a Statutu Miasta i Gminy Staszów (Uchwały nr VI/45/03 Rady

Miejskiej w Staszowie z dnia 25.04.2003 r., Uchwały nr XV/168/04 Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 12.02.2004 r.) Rada Miejska w Staszowie przedstawia następującą opinię:

Mając  na  uwadze,  że  inwestycja  wskazana  w  tytule  budzi  duże  kontrowersje  wśród

społeczności  lokalnej,  co  jest  manifestowane  protestami  oraz  przedstawiane  uzasadnienia

dotyczące  m.in.  usytuowania  jej  w  niedalekiej  odległości  zabudowań  mieszkalnych,  uciążliwe

emisje odorowe, spadek wartości nieruchomości oraz ryzyko zanieczyszczenia środowiska,

Rada Miejska w Staszowie wyraża negatywną opinię dotyczącą realizacji przedmiotowej

inwestycji.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie poddał pod głosowanie projekt opinii.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Opinię Nr 1/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 6

Interpelacje radnych.

Radny Tomasz Otrębski  zgłosił interpelację w zakresie wykonania zmiany organizacji ruchu na

skrzyżowaniu  ulic:  Rytwiańska  –  Poprzeczna  w  Staszowie  poprzez  zmianę  pierwszeństwa

przejazdu z ulicy Rytwiańskiej poprzez ulicę Poprzeczną z zastosowaniem odpowiednich znaków

drogowych pionowych tj.:”B-20” i „D-1”.

Radny  Zdzisław  Rożek  poprosił  o  informację  w  zakresie  realizacji  zadania  inwestycyjnego

pn.”Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych” na lata 2017 –

2018. Zapytał, kiedy planowane jest rozpoczęcie inwestycji.

Ad. 7

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

przedłożył  Wysokiej Radzie informację z działalności za okres od 13.09.2017 r. do 25.10.2017 r.
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(w załączeniu do protokołu).

Radny Tomasz Otrębski przypomniał o zgłaszanym wniosku dotyczącym wykonania przejścia dla

pieszych  na  ulicy  Mickiewicza  w  Staszowie  w  okolicach  boiska  sportowego  Orlik.  Dodał,

iż  rodzice  dzieci  korzystających  z  terenu  kompleksu  Orlik  interweniują  w  zakresie  potrzeby

wykonania  dodatkowego  przejścia  dla  pieszych.  Poprosił  Burmistrza  o  zajęcie  stanowiska

w poruszonej kwestii. 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć odnosząc  się  do  powyższej  kwestii

poinformował,  iż  przygotowana  została  dokumentacja  techniczna,  w  tym  projektu  organizacji

ruchu.  Zadanie  zostało  przekazane  do  realizacji,  jednak  zaistniał  problem  z  wyłonieniem

wykonawcy, w związku z czym przedłużony został termin realizacji zadania do końca roku. Przy

sprzyjającej aurze jeszcze w tym roku zostanie zadanie wykonane. 

Następnie głos zabrał  radny Jerzy Kozioł,  który odniósł się do ostatniego zebrania wiejskiego

sołectwa Kurozwęki, podczas którego była mowa o zamontowaniu dwóch luster na skrzyżowaniu

ulic: Staszowskiej i Szydłowskiej oraz skrzyżowaniu ulic Zagonie i Ponicka. Dodał, iż obecny na

zebraniu Burmistrz zobowiązał się do zamontowania przedmiotowych luster. W związku z czym

zwrócił się  z zapytaniem do Burmistrza o przedstawienie, na jakim etapie jest poruszona kwestia,

z uwagi iż podczas zebrania Burmistrz informował o zakupie luster w miesiącu wrześniu br.

Odnosząc się do zapytania  Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć odpowiedział,

iż zadanie zostanie zrealizowane do końca tego roku.

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Ad. 7

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: 14:05.

                      
Protokołowała:       Przewodniczący   

Rady Miejskiej w Staszowie        
A. Janicka    

        ( -) Dominik Rożek
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