
Protokół Nr LIII/53/17

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 12  grudnia  2017  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

W sesji wzięło udział 20 radnych na ogólną liczbę 21 radnych ( lista obecności w załączeniu do

protokołu).

Radni nieobecni: Pani Ewa Markiewicz.

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 24 listopada 2017 roku.

3.  Podjęcie uchwał w sprawie:      

a) dotacji  przedmiotowej  na 2017 rok dla Centrum Integracji  Społecznej w Staszowie –
samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 481/17,

b) wprowadzenia zmian w budżecie  Miasta  i  Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr
480/17,

c) przyjęcia  do  wdrożenia  „Aktualizacji  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Miasta
i Gminy Staszów” - projekt nr 482/17,

d) przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Staszowie –
projekt nr 476/17.

 4.   Interpelacje radnych.

 5.   Wolne wnioski i zapytania w tym:

 - informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 26.10.2017 r. do

 07.12.2017 r.

6. Zamknięcie obrad sesji. 
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Po zapoznaniu z proponowanym porządkiem głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

Leszek  Kopeć,  który  zawnioskował  o  wycofanie  z  porządku  posiedzenia  projektu  uchwały  

w  sprawie przyjęcia do wdrożenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta  

i  Gminy  Staszów”  -  projekt  nr  482/17.  Ponadto  wniósł  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad

projektów uchwał w sprawie:

-  zmiany Uchwały Nr XXXI/253/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 września 2016 roku  

w  sprawie  udzielenia  przez  Gminę  Staszów  pomocy  finansowej  Powiatowi  Staszowskiemu  –

projekt nr 484/17,

-  zmiany Uchwały Nr XLVII/406/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku 

w  sprawie  udzielenia  przez  Gminę  Staszów  pomocy  finansowej  Powiatowi  Staszowskiemu  –

projekt nr 485/17,

-  udzielenia  przez  Gminę  Staszów  pomocy  finansowej  Powiatowi  Staszowskiemu  –  projekt  

nr 486/17,

-  udzielenia  przez  Gminę  Staszów  pomocy  finansowej  Powiatowi  Staszowskiemu  –  projekt  

nr 487/17,

-  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 – projekt

nr 483/17.

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Dominik Rożek 

poddał pod głosowanie wniosek o dokonanie zmian w porządku obrad poprzez wycofanie z pkt 3 c)

projektu uchwały nr 482/17  i wprowadzenie w pkt 3 a) projektu uchwały nr 484/17, w pkt 3 b)

projektu uchwały nr 485/17 ,w pkt 3 c) projektu uchwały nr 486/17, w pkt 3 d) projektu uchwały nr

487/17 i w pkt 3 g) projektu uchwały nr 483/17.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Dominik Rożek poddał pod głosowanie,

każdy  z  kolejno  zgłoszonych  wniosków  o  dokonanie  zmian  w  porządku  obrad.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła porządek obrad z uwzględnieniem wniosku Burmistrza Miasta

i Gminy Staszów (obecnych było 20 radnych).

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 listopada 2017 roku.

3.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Nr XXXI/253/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 września 2016 

roku  w  sprawie  udzielenia  przez  Gminę  Staszów  pomocy  finansowej  Powiatowi  

Staszowskiemu – projekt nr 484/17,
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          b) zmiany Uchwały Nr XLVII/406/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2017 

roku  w  sprawie  udzielenia  przez  Gminę  Staszów  pomocy  finansowej  Powiatowi  

Staszowskiemu – projekt nr 485/17

c) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt

               nr 486/17,

d) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt

               nr 487/17,

e) dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie –   

    samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 481/17,

           f) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 480/17

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

projekt nr 483/17,

            h) przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Staszowie  

– projekt nr 476/17.

4.  Interpelacje radnych.

5.  Wolne wnioski i zapytania w tym:

     - informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 26.10.2017 r. do 

07.12.2017 r.

6.  Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2

Radni nie mieli uwag do Protokołu Nr LII/52/17 z sesji z dnia 24 listopada 2017 roku i przyjęli

go jednomyślnie (obecnych było 20 radnych).

Ad. 3 a 

Pan  Grzegorz  Klimek  –  Kierownik  Wydziału  Inwestycji  i  Planowania  Przestrzennego

przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie   zmiany  Uchwały  Nr  XXXI/253/16  Rady  Miejskiej  

w Staszowie z dnia 15 września 2016 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy

finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 484/17.

Nie podjęto dyskusji.

Wobec powyższego projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIII/459/17

( w załączeniu do protokołu).
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Ad. 3 b

Pan  Grzegorz  Klimek zapoznał  z  projektem  uchwały  w  sprawie zmiany  Uchwały  Nr

XLVII/406/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia przez

Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 485/17.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 18 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIII/460/17

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 c 

Pan Grzegorz Klimek zapoznał z projektem uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów

pomocy finansowej  Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 486/17.

Nie podjęto dyskusji.

Wobec powyższego projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIII/461/17

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 d

Pan Grzegorz Klimek zapoznał z projektem uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów

pomocy finansowej  Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 487/17.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIII/462/17

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 e

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

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie –

samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 481/17.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIII/463/17

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 3 f

Pani Joanna Pokora zapoznała z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok  – projekt nr 480/17.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIII/464/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 g

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

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 - 2027  – projekt nr 483/17.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIII/465/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 h

Pani Justyna Świetlik – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  zapoznała z projektem uchwały

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Staszowie

– projekt nr 476/17.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 18 głosach przeciw i  2  głosach wstrzymującym się  (obecnych było 20

radnych) nie podjęła uchwały.

    Ad. 4 

Interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dominik Rożek zwrócił  się z prośbą o zamontowanie lustra

drogowego na skrzyżowaniu ulic: Poprzeczna – Rytwiańska.

    Ad. 5

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

przedłożył Wysokiej Radzie informację z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres

od 26.10.2017 r. do 07.12.2017 r. (informacja w załączeniu do protokołu). 

Następnie  wspomniał  o  zadaniach  inwestycyjnych  realizowanych  w  ostatnim  okresie  m.  in.:

rozbudowie Przedszkola nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na żłobek oraz klub dziecięcy. Ponadto
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poinformował o podpisaniu Pre-umowy na dofinansowanie w ramach Działania 4.4 ,,Zachowanie

dziedzictwa kulturowego i naturalnego” z Gminą Staszów na inwestycję pn. ,,Renowacja Pałacu  

w Wiśniowej”.  Dodał,  iż  w obecnej  chwili  przygotowywana jest  dokumentacja  przetargowa na

realizację  przedmiotowego  zadania.  Nadmienił,  iż  uzyskane  dofinansowanie  jest  wynikiem

wygranej  sprawy  w  Wojewódzkim  Sądzie  Administracyjnym  w  Kielcach  z  Urzędem

Marszałkowskim. Dodał, także, iż gmina jest w trakcie przygotowywania do podpisania Pre-umowy

na zadnie pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w

miejscowościach  Mostki  i  Staszów”. Rozbudowę przedszkola  w Mostkach o salę  dydaktyczną,

szatnię i sanitariaty, a także Przedszkola nr 8 w Staszowie. Również uzyskane dofinansowanie jest

wynikiem  wygranej  sprawy  w  WSA  w  Kielcach  z  Urzędem  Marszałkowskim.  Ponadto

poinformował,  iż została podpisana umowa na  zadanie  pn.  „Przebudowa oraz zmiana sposobu

użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy-Kolonii z przeznaczeniem na lokale

socjalne  wraz  z  budynkiem gospodarczym".  Obecnie  trwa  procedura  przetargowa.  Wspomniał

również o odbudowie i modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Staszów. Nadmienił, iż duży

udział  maja  w  tym  środki  pozyskane  z  programu  usuwania  skutków  klęsk  żywiołowych.  Na

zakończenie oznajmił, iż udało się zrealizować wiele zadań zaplanowanych na początku kadencji,

część jest jeszcze w fazie realizacji, ale w niedługim czasie przyniosą konkretne efekty. 

Następnie o zabranie głosu poprosiła radna Beata Gajek Dyl, która zwróciła się z zapytaniem  do

radcy prawnego Bolesława Kozłowskiego, co w sytuacji gdy nie została podjęta uchwała dotycząca

jej osoby w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej. 

Pan  Bolesław  Kozłowski  –  radca  prawny, który  odpowiedział,  iż  w  sytuacji  rezygnacji

wiceprzewodniczącej  z  pełnionej  funkcji  rada  podejmuje  uchwałę  ,,w  sprawie  przyjęcia

rezygnacji...”  nie  później  niż  w  ciągu  miesiąca  od  dnia  złożenia  rezygnacji.  Natomiast

konsekwencją nie podjęcia takiej uchwały jest automatyzm przewidziany przez przepis polegający

na tym, że rezygnację uważa się za przyjęta, czyli nie podjęcie uchwały jest jednoznaczne z jej

przyjęciem ale ze skutkiem, iż na koniec miesiąca, w którym kończy się miesięczny okres rady na

podjęcie tej uchwały. Skoro uchwała nie została niepodjęta to skutkiem tego jest to,że do ostatniego

dnia miesiąca grudnia pełni Pani funkcje wiceprzewodniczącej Rady. 

Sołtys Sołectwa Jasień Maria Piwosz, ponownie zwróciła się o dokonanie naprawy nawierzchni

drogi Jasień – Przysiółek – Nowakówka w kierunku lasu. 

Do powyższego odniósł się Burmistrz Leszek Kopeć, który poinformował, iż w 2017 roku zostały

wykorzystane środki finansowe na zadanie pn. ,,Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego  

i  kruszywa kamiennego”.  Poinformował,  iż  wyrównanie  ww.  drogi  może  być  zrealizowane  po

rozstrzygnięciu procedury przetargowej w 2018 r. 
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Nie podjęto dalszej dyskusji.

Ad. 6

Pan Dominik Rożek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie przed zamknięciem obrad

złożył  zgromadzonym życzenia  z  okazji  zbliżających  się  Świąt  Bożego  Narodzenia.  Następnie

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

Na tym protokół zakończono.

Czas trwania sesji od godz. 1330  do godz.1420

Protokolant:          Przewodniczący

M. Janowska  Rady Miejskiej w Staszowie

    ( - ) Dominik Rożek
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