
Protokół Nr XLVIII/48/17

z  sesji  Rady Miejskiej  w Staszowie,  która  odbyła  się  w dniu 18  września  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).

Radni nieobecni: Pani Leontyna Jakubik, Pan Jacek Piwowarski.

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.  Na wstępie  obrad  sesji  minutą  ciszy uczczono  pamięć

zmarłej  Marii  Kondek  wieloletniego  pracownika  oraz  dyrektora  Biblioteki  Publicznej  Miasta  

i Gminy Staszów w latach 1978 – 1998. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który

przedstawiał się następująco: 

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

3.  Podjęcie uchwał w sprawie:      

a) wprowadzenia  zmian  w  budżecie  Miasta  i  Gminy  Staszów  na  2017  rok  –  projekt  
nr 434/17,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 –
projekt nr 435/17,

c) wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce

nieruchomościami  stopy procentowej  przy  rozłożeniu  ceny  sprzedaży  nieruchomości  na

raty– projekt nr 436/17.

4.  Interpelacje radnych.

5.  Wolne wnioski i zapytania w tym:
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     - informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 1 sierpnia 2017 roku

       do 12 września 2017 roku.

6.  Zamknięcie obrad sesji. 

Po zapoznaniu z porządkiem głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć, który

zawnioskował o zmianę porządku posiedzenia poprzez wycofanie projektu uchwał w sprawie: 

-   wyrażenia zgody na zastosowanie innej  niż określona w art.  70 ust.  3 ustawy o gospodarce

nieruchomościami  stopy procentowej  przy  rozłożeniu  ceny sprzedaży nieruchomości  na  raty  –

projekt nr 436/17.  

Radni nie zgłosili uwag do przedmiotowego wniosku.

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła porządek obrad z uwzględnieniem wniosku Burmistrza Miasta

i Gminy Staszów (obecnych było 19 radnych).

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

3.  Podjęcie uchwał w sprawie:

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

            nr 434/17,

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

            projekt nr 435/17,

4.  Interpelacje radnych.

5.  Wolne wnioski i zapytania w tym:

     - informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 1 sierpnia 2017 roku

       do 12 września 2017 roku.

6.  Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2

Radni nie mieli uwag do Protokołu Nr XLVII/47/17z sesji z dnia 31 sierpnia 2017 roku i przyjęli

go jednomyślnie (obecnych było 19 radnych).

Ad. 3 a 

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

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

nr 434/17.

Nie podjęto dyskusji.
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Wobec powyższego projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLVIII/419/17

( 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 435/17.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 18 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLVIII/420/17

(w załączeniu do protokołu).

   Ad. 4

Radni nie zgłosili interpelacji.

   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 1 sierpnia  2017 roku do 12 września 2017 roku (informacja w załączeniu do protokołu). 

Następnie przedstawił informację o etapach realizacji wniosków złożonych przez Gminę Staszów 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, nadmieniając, iż jest to wynik dużej pomocy ze strony pracowników tut. Urzędu, radnych

Rady Miejskiej tj.:

-  „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. Wartość zadania ogółem 1 449 275,35 zł,

w tym dofinansowanie 1 000 000,00 zł. Realizacja projektu w 2018 r.

-  „Renowacja  Pałacu  w  Wiśniowej”.  Wartość  zadania  ogółem  611  836,24  zł,  w  tym

dofinansowanie 389 957,75 zł. Realizacja projektu w 2018 r.

- Wniosek na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta

i  Gminy  Staszów” (budynki  świetlic  Jutrzenka  przy  ul.  Szkolnej  w  Staszowie,  Sielec,  

Wiązownica - Kolonia). Nadmienił, iż złożony wniosek uzyskał dofinansowanie i została podpisana

wstępna  umowa   na  dofinansowanie  projektu.  Wspomniał  również,  iż  przedmiotowe  zadanie

planowane jest do realizacji w procedurze partnerstwa publiczno – prywatnego i są po wstępnych
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konsultacjach  z  potencjalnymi  wykonawcami  (zgłosiły  się  4  firmy).  Wartość  zadania  ogółem  

459 486,67 zł., w tym dofinansowanie 350 665,17zł. Wkład własny Gminy Staszów obliczono na

108 821,50 złotych. Zadania mają zostać wykonane w 2018 roku. 

-  Wniosek  pn.”Rewitalizacja  Rynku  i  Starego  Miasta  w  Staszowie” w  ramach  Działania  

6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”. Dodał, iż wniosek uzyskał pozytywną ocenę

formalną  i  został  przekazany  do  oceny  merytorycznej.  Jest  to  inwestycja  skomplikowana  

i kosztowna, ale dla naszego miasta niezbędna. Zmodernizowana zostanie nie tylko płyta rynku, ale

także przyległe do niego ulice oraz place. Dodatkowo, pod rynkiem wymienione zostaną wszystkie

instalacje: wodna, kanalizacyjna, gazowa i energetyczna. Wartość ogółem 29 207 655,00 zł.,  w tym

dofinansowanie 21 742 935,60 zł. Realizacja projektu w 2020 r. Planowany termin rozstrzygnięcia

konkursu:  grudzień  2017  roku.  Wspomniał  również, iż  w  sierpniu  br.  podpisano  umowę  

o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.:„Przebudowa oraz zmiana

sposobu  użytkowania  budynku  po  byłym  przedszkolu  w  Wiązownicy-Kolonii  

z przeznaczeniem na lokale socjalne” w ramach wsparcia tworzenia lokali socjalnych z Funduszu

dopłat. Wartość ogółem 515 707,38 zł., w tym dofinansowanie 232 068,31 zł. Realizacja projektu 

w 2018 r.  Ponadto poinformował, iż podpisano umowę o dofinansowanie w ramach „Programu

rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017” na zadanie „Budowa sali gimnastycznej

przy  Zespole  Szkół  Publicznych  Nr  2  w   Staszowie”.  Termin  zakończenia  prac  w  2020  r.

Całkowita wartość 8 760 132,00 zł.,  w tym dofinansowanie 2 832 600,00 zł., wkład własny 5 665

315,00 zł. Wspomniał również o podpisanej umowie na zadanie  „Modernizacja hali sportowej

oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60m, skoczni do

skoku  w  dal  przy  ul.  Mickiewicza  40  w  Staszowie”.  Termin  zakończenia  prac  w 2018  r.

Całkowita wartość 593 432,00 zł., w tym dofinansowanie  296 700,00 zł. Wkład własny 296 732,00

zł. Następnie burmistrz poinformował, iż otrzymano dofinansowanie na realizację zadań:

- Rozbudowa budynku  Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na Żłobek,

- Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy.

W ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch plus” - 2017-

edycja  specjalna  „Za  życiem”.  Całkowita  wartość   1  253  849  zł.,  w  tym  dofinansowanie   

799 934,00 zł.  Realizacja  projektu  do końca  grudnia  2017 r.  Nadmienił  również,  iż  w ramach

programu  Infrastruktura  Bibliotek  2016-2020  Biblioteka  Publiczna  Miasta  i  Gminy  Staszów

uzyskała dofinansowanie i będzie miała nową siedzibę. Biblioteka czeka na wyznaczenie terminu

podpisania  Umowy,  zadanie  pn.:  „Nowoczesna biblioteka w Staszowie”.  Całkowita  wartość   

2 273 582 zł w tym dofinansowanie 75% - 1 702 168,00 zł. Wkład własny finansowy to 136 414,00

zł.  oraz rzeczowy (wartość budynku 435000,00 zł) realizacja  projektu w 2019 roku. Wspmniał
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również,  iż  został  złożony  wniosek  na  rewitalizację  Golejowa  –  zadanie  pn.”Wykorzystanie

potencjału  endogenicznego  Gminy  Staszów” -  wniosek  złożony do  Urzędu  Marszałkowskiego,

został zaakceptowany pod względem formalnym, przeszedł pierwszy etap oceny, a obecnie jest  

w  ocenie  merytorycznej.  Wniosek  czeka  na  końcowe  rozstrzygnięcie  konkursu.  Następnie

podkreślił,  iż w dniu jutrzejszym tj. 19 września 2017 roku  zostanie podpisana umowa między

Gminą Staszów a Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S. A., dotycząca zorganizowania 

i  przeprowadzenia  przetargów  na  zbycie  nieruchomości  położonych  w  obszarze  SSE

„Starachowice”  -  Podstrefa  Staszów.  Poinformował  również  o  dużym  zainteresowaniu  wśród

przedsiębiorców  inwestowaniem  w  Grzybowie. Burmistrz  podkreślił,  że  dzięki  budowie

Staszowskiego Obszaru Gospodarczego otwierają się dla regionu możliwości nowych miejsc pracy.

Zaznaczył,  iż  jednym  z pierwszych inwestorów jest  firma Cass,  która specjalizuje się i  oferuje

swoje usługi  głównie w generalnym wykonawstwie i  konstrukcjach stalowych. Dodał także,  że

firma  zainteresowana  jest  zatrudnieniem  osób  do  pracy.  Nadmienił,  iż  tymczasowa  siedziba

znajduje się  przy ul.  Towarowej  7 w Staszowie.  Ponadto poinformował,  również  o działaniach

podjętych w zakresie rozwoju na terenie Gminy infrastruktury mieszkaniowej tj. budowy na terenie

Staszowa  mieszkań  w  ramach  programu  rządowego  realizowanego  przez  Bank  Gospodarstwa

Krajowego Mieszkanie +. Dodał, iż zakłada się wybudowanie 4 bloków mieszkalnych (około 100

mieszkań) i  200 miejsc parkingowych. 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. 

O zabranie głosu poprosił radny Tomasz Otrębski  zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem na

jakim etapie jest budowa obwodnicy.

Burmistrz Leszek Kopeć odpowiedział radnemu, cała procedura została podzielona na trzy etapy,

które  są  w  trakcie  realizacji.  Poinformował,  iż  rozpoczyna  się  od  drogi  wojewódzkiej  nr  764

Staszów – Raków w Radzikowie, przez rzekę Czarną Staszowską, gdzie zostanie zbudowany most,

do drogi wojewódzkiej nr 765 Staszów – Chmielnik, następnie do ulicy Krakowskiej i dalej obok

dworca PKS do ulicy Kościuszki. Ponadto poinformował, iż  na chwilę obecną trwają prace i nie

ma przesłanek o przesunięciu zadeklarowanych terminów zakończenia inwestycji.

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.

5



Czas trwania sesji od godz. 1340  do godz.1410

Protokolant:          Przewodniczący

M. Janowska  Rady Miejskiej w Staszowie

    ( - ) Dominik Rożek
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