
Protokół Nr LIV/54/17

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 20  grudnia  2017  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.                

W sesji wzięło udział 18 radnych na ogólną liczbę 21 radnych (lista obecności w załączeniu do

protokołu – zał. nr 1).

Radni nieobecni: Pani Gabriela Urbańska, Pani Beata Gajek – Dyl, 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,

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.

Przed rozpoczęciem obrad sesji odbyło się uroczyste przekazanie władzom gminy Betlejemskiego

Światła  Pokoju,  przyniesione  przez  Hufiec  ZHP  Staszów.  Ponadto  staszowscy  harcerze

zaprezentowali zgromadzonym jasełka. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  w  Staszowie  przedstawił  proponowany porządek  obrad,  który

przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12 grudnia 2017 roku. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie:      

a) zmiany Uchwały Nr LIII/462/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 grudnia 2017 r.

w  sprawie  udzielenia  przez  Gminę  Staszów  pomocy  finansowej  Powiatowi

Staszowskiemu – projekt nr 488/17,

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

489/17.

 4.   Interpelacje radnych.

 5.   Wolne wnioski i zapytania.

 6.   Zamknięcie obrad sesji.

Radni nie zgłosili uwag, wniosków do powyższego porządku obrad i zatwierdzili go jednogłośnie
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(obecnych było 18 radnych).

Ad. 2

Radni nie mieli uwag do protokołu z sesji z dnia 12 grudnia 2017 roku i przyjęli go  jednomyślnie

(obecnych było 18 radnych).

Ad. 3 a

Pan Grzegorz Klimek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego zapoznał

z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/462/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia

12  grudnia  2017 r.  w sprawie  udzielenia  przez  Gminę  Staszów pomocy finansowej  Powiatowi

Staszowskiemu – projekt nr 488/17.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Dominik  Rożek  poinformował,  iż  wnioskodawcą  zwołania

dzisiejszej sesji był Burmistrz  Miasta i Gminy Staszów, w związku z czym zwrócił się z prośbą

do Burmistrza o uzasadnienie wniosku.  

Pan  Leszek  Kopeć  –  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  na  wstępie  przypomniał,  iż  na

poprzedniej sesji, Rada Miejska w Staszowie podjęła  Uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę

Staszów pomocy finansowej  Powiatowi  Staszowskiemu  z  przeznaczeniem na zadanie  dotyczące

remontu  trzech  odcinków  drogi  powiatowej  nr  0830T  Niemścice  –  Ponik,  zgodnie  z  pismem

Starostwa Powiatowego w Staszowie. Nadmienił, iż po sugestiach jednego z radnych i dokonaniu

sprawdzenia kwestii w Starostwie należy dokonać korekty nazwy zadania w zakresie zmniejszenia

ilości remontowanych odcinków dróg z trzech do dwóch. 

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LIV/466/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 b

Pani  Joanna  Pokora  –  Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Staszów  przedstawiła  projekt  uchwały

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

489/17.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LIV/467/17

(w załączeniu do protokołu). 
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Ad. 4

Interpelacje na piśmie złożył radny Tomasz Otrębski, a dotyczyły one:

-  dokończenia  inwestycji  wykonania  zatok  parkingowych  od  strony północnej  na  ulicy

Kołłątaja w Staszowie;

- wykonania remontu trzech parkingów przy budynkach mieszkalnych nr 6, 8 i 10 przy ul.

Kołłątaja w Staszowie.

Ad. 5

W wolnych wnioskach i  zapytaniach  radny Piotr Mazur  zapytał Burmistrza o termin montażu

lustra  drogowego  na  skrzyżowaniu  ulic:  Poprzeczna  i  Rytwiańska  w  Staszowie.  Poprosił

o  informacje,  czy  prawdą  jest,  iż  została  wydana  pozytywna  decyzja  o  środowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia budowy chlewni na terenie Oględowa.

Radny  Jerzy  Kozioł zwrócił  się  z  prośbą  do  Burmistrza  o  zwiększenie  nadzoru  w  okresie

świątecznym nad stanem nawierzchni na drogach gminnym i związanego z tym wzmożonego ruchu

pojazdów.

Radny Jacek Maruszewski przypomniał, iż podczas ostatnich zebrań sołeckich Burmistrz Leszek

Kopeć  informował  mieszkańców  o  działaniach  podjętych  na  terenach  inwestycyjnych

w Grzybowie. Poprosił Burmistrza o udzielenie informacji w tym zakresie.

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

zapytania radnego Piotra Mazura w zakresie terminu montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu

ulic:  Poprzeczna  i  Rytwiańska  i  wyjaśnił,  iż  montaż  lustra  nastąpi  do  końca  tego  tygodnia.

W  zakresie  zwiększenie  nadzoru  nad  stanem  nawierzchni  na  drogach  gminnym  w  okresie

świątecznym  odpowiedział,  iż  służby  gminne  całodobowo  nadzorują  i  monitorują  zimowe

utrzymanie  dróg  gminnych.  W  kwestii  terenów  inwestycyjnych  w  Grzybowie  przypomniał,

iż  została  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. Ponadto wyjaśnił,

iż po 1 stycznia 2018 roku będą podpisywane umowy sprzedaży gruntów i jest zainteresowanie

wśród przedsiębiorców inwestowaniem w Grzybowie.  W zakresie  przedsięwzięcia  dot.  budowy

chlewni  na  terenie  Oględowa  Burmistrz  zaprzeczył,  iż  została   wydana  pozytywna  decyzja

zezwalająca na budową chlewni w Oględowie. Poinformował, iż obecnie został ogłoszony przetarg

na  wyłonienie  biegłego do oceny raportu  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko,  celem

sprawdzenia jego zgodności z zapisami ustawy.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Dominik Rożek zwrócił się z prośbą do Burmistrza w zakresie

próby rozwiązania problemu mieszkanki Sołectwa Czernica, która boryka się z problemem braku
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wody.

Burmistrz Leszek Kopeć odpowiedział, iż podejmą działania w powyższej sprawie.

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: 14:00 do godz: 14:45.

                   
          Przewodniczący

Protokołowała: Rady Miejskiej w Staszowie       

 A. Janicka                                                       ( -) Dominik Rożek
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