
Protokół Nr LV/55/17

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 28  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 Gabriela Urbańska.

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 20 grudnia 2017 roku.

3.  Podjęcie uchwał w sprawie:      

a) zmiany Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 stycznia 2015 roku
w  sprawie  udzielenia  przez  Gminę  Staszów  pomocy  rzeczowej  Województwu
Świętokrzyskiemu – projekt nr 492/17,

b)  wprowadzenia zmian w budżecie  Miasta  i  Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr
493/17,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 –
projekt nr 494/17,

d) zmiany Uchwały Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011 roku
w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu
i  Rekreacji  w  Staszowie,  sposobu  ustalania  cen  i  opłat  za  ich  korzystanie  i  za  usługi
komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Staszów uprawienia do stanowienia o ich wysokości – projekt nr 490/17,

e) przyjęcia do wdrożenia Aneksu nr 2 „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Miasta i Gminy Staszów” - projekt nr 491/17,
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f)  ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2017 – projekt  
nr 495/17,

g) przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 477/17,

h) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2018
rok – projekt nr 478/17,

i) dotacji  przedmiotowej  na 2018 rok dla  Centrum Integracji  Społecznej  w Staszowie –
samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 479/17,

j) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 – projekt
nr 475/17.

  4.   Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem    

 Burmistrza:

-   przedstawienie opinii RIO w Kielcach o projekcie budżetu;

-  przedstawienie  opinii  i  wniosków  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w  Staszowie;

-  stanowisko  Burmistrza  do  wniosków  zawartych  w  opiniach  stałych  Rady  Miejskiej

w Staszowie;

            - dyskusja nad projektem budżetu;

   -  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy   

       Staszów na 2018 rok – projekt nr 474/17.

    5.  Interpelacje radnych.

    6.  Wolne wnioski i zapytania.

    7.  Zamknięcie obrad sesji.

Uwag, wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Dominik  Rożek poddał  pod

głosowanie porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty (obecnych było 20 radnych).       

Ad. 2

Radni nie mieli uwag do Protokołu Nr LIV/54/17 z sesji z dnia 20 grudnia 2017 roku i przyjęli

go jednomyślnie (obecnych było 20 radnych).

Ad. 3 a 

Pani  Alina  Kuszła  –  Z-ca  Kierownika  Wydziału  Inwestycji  i  Planowania  Przestrzennego

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 stycznia 2015 roku   w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej

Województwu Świętokrzyskiemu – projekt nr 492/17. 

Nie podjęto dyskusji.

Wobec powyższego projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 
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Rada Miejska jednogłośnie (obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LV/468/17

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 b

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

493/17.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LV/469/17

( 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 494/17.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LV/470/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 d

Pani Jolanta Macias – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zapoznała z projektem

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011

roku  w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne

świadczone  przez  Ośrodek Sportu  i  Rekreacji  oraz  powierzenia  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy

Staszów uprawienia do stanowienia o ich wysokości – projekt nr 490/17.

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 LV/471/17

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 3 e

Pan  Jarosław  Glibowski  –  Kierownik  Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska  zapoznał  z  projektem uchwały  przyjęcia  do  wdrożenia  Aneksu nr  2  „Aktualizacji

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów” - projekt nr 491/17.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LV/472/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 f

Pani Joanna Pokora przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetowych,

które nie wygasają z upływem roku 2017 – projekt nr 495/16.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LV/473/17

(w załączeniu do protokołu). 

Ad. 3 g

Pani  Danuta  Batóg  –  Główny  specjalista  ds.  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  i  Narkomanii  zapoznała  z  projektem uchwały  w  sprawie  przyjęcie  Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2018

rok – projekt nr 477/17.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 18 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LV/474/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 h

Pani Danuta Batóg  zapoznała z projektem uchwały w sprawie   przyjęcia Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 478/17.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LV/475/17
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(w załączeniu do protokołu). 

   

 Ad. 3 i 

Pani Joanna Pokora przedstawiła projekt uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej na 2018 rok

dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt

nr 479/17.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LV/476/17

(w załączeniu do protokołu).

   Ad. 3 j

Pani Joanna Pokora przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 – projekt nr 475/17. 

Nie podjęto dyskusji.

Przedmiotowy projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 10 głosach za i 10 głosach wstrzymujących się (obecnych było 20 radnych)

podjęła

Uchwałę Nr LV/477/17

(w załączeniu do protokołu).     

           Ad. 4 

Pan  Dominik  Rożek poprosił  Skarbnika  Miasta  i  Gminy  Staszów  o  przedstawienie  projektu

uchwały budżetowej na 2018 r. 

Pani Joanna Pokora przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy

Staszów na 2017 rok – projekt nr 474/17.

Następnie  Pani  Joanna  Pokora zapoznała  z  Uchwałą  Nr  117/2017  VI  Składu  Orzekającego

Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii  

o projekcie budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok (w załączeniu do protokołu).

Następnie Pan Rafał Grabka – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej

w Staszowie przedstawił opinię w/w Komisji w sprawie projektu budżetu na 2018 rok i projektu

wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 (w załączeniu do

protokołu). 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Dominik  Rożek udzielił  głosu  Burmistrzowi

Miasta i Gminy Staszów. 

5



Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć,  na wstępie wypowiedzi poinformował,  iż

przedłożony projekt  budżetu  przez  ostatnie  3  lata  jest  budżetem ewaluującym,  jeżeli  chodzi   

o  kwotę  budżetu,  realizację  inwestycji  do  wydatków  bieżących.  Budżet  pokazuje,  że  Gmina

Staszów  się  rozwija  i  idzie  w  dobrym  kierunku.  Dodał  także,  że  wśród  zadań,  które  były

zaplanowane  na  początku  kadencji,  wiele  udało  się  zrealizować.  Niektóre  z  nich  są  w  trakcie

realizacji,  kolejne  mają  zapewnione  finansowanie  i  czekają  na  rozstrzygnięcia  przetargów.

Burmistrz  podkreślił,  iż  zdecydowana  większość  inwestycji  ma  wsparcie  finansowe  ze  źródeł

zewnętrznych.  Dzięki  dobrze  przygotowywanym  wnioskom  Gmina  Staszów  pozyskała  dotacje

zarówno z funduszy unijnych w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, jak  

i oraz z rożnych programów ministerialnych. W swoim wystąpieniu zaznaczył, iż budżet skrojony

jest skromnie, ale będziemy go rozwijać i przekroczy z pewnością 100 milionów złotych. Dodał

także, iż z roku na rok gmina przeznacza coraz większą część budżetu na inwestycje. Na chwilę

obecną największą inwestycją zaplanowaną na rok 2018 będzie kompleksowe zagospodarowanie

obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa. Na to zadanie zaplanowano prawie 7 milionów

złotych. Ponad dwa miliony pochłonie inwestycja adaptacji budynku na „Nowoczesną Bibliotekę 

w Staszowie”. Z ważniejszych inwestycji zaplanowano też wydatki na budowę sali gimnastycznej

przy Szkole Podstawowej nr  2 w Staszowie, remont pałacu w Wiśniowej. Następnie poinformował

o otrzymanym dofinansowaniu na interaktywną matematykę w kwocie 250 tys. zł z europejskiego

funduszu  społecznego  –  przedmiotowe  zadanie  planowane  jest  do  realizacji  w  5  szkołach

podstawowych.  Na zakończenie wypowiedzi oznajmił, iż udało się zrealizować wiele inwestycji  

i można powiedzieć, iż był to kolejny dobry rok dla Gminy Staszów. Wyraził podziękowania dla

pracowników  Urzędu,  którzy  przygotowują,  wdrażają,  rozliczają  dużą  ilość  projektów  i  zadań

inwestycyjnych.  

O zabranie głosu poprosił Pan Jerzy Kozioł, który na wstępie poinformował, iż dzisiejsza sesja

budżetowa jest jedną z najważniejszych dla samorządu Miasta i Gminy Staszów. Następnie odniósł

się do wypowiedzi Burmistrza i stwierdził, iż również jest za tym, aby Gmina Staszów się rozwijała

i była piękną gminą. Radny uważa, iż aby tak się stało to zależy przede wszystkim od inwestycji.

Dodał, iż zabierał głos przy uchwalania budżetu w 2016,2017 i zwracał uwagę na pewne elementy

dotyczące przede wszystkim inwestycji. Zaznaczył, iż specjaliści mówią, iż jeżeli można mówić  

o  rozwoju  Gmin  to  nakłady  na  inwestycje  powinny być  na  poziomie  około  15  % wydatków

budżetu. Zdaniem radnego gminie Staszów daleko do uzyskania takiego poziomu, ponieważ do tej

pory poziom wydatków na  inwestycje  kształtował  się  na  poziomie  od  7% do  8%.  Burmistrz  

w poprzednich latach przy uchwalaniu budżetu zarówno na 2016 jak i 2017 zapewniał, iż dużo

będzie inwestycji  znaczących dla miasta i gminy Staszów m.in. rewitalizacja staszowskiego Rynku,
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rewitalizacja Golejowa, Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości, Staszowski Obszar Gospodarczy

czy bardzo głośny projekt, o którym Burmistrz wspominał w poprzednich latach przy uchwalaniu

budżetu tj. przebudowa Staszowskiego Domu Kultury w Staszowie. Radny uważa, że tych zadań

nie udało się zrealizować do chwili  obecnej przez władze gminy. Przypomniał,  iż Burmistrz na

komisjach  zapewniał,  iż  zadanie  dotyczące  rewitalizacji  staszowskiego  Rynku  idzie  w  dobrym

kierunku, ale ubiegły tydzień pokazał, że niestety Gmina Staszów nie uzyskała dofinansowania  

i wniosek znalazł się na liście rezerwowej, a to oznacza, że istnieją niewielkie szanse na pozyskanie

dofinansowania na realizacje przedmiotowej inwestycji. Na 13 wniosków gmina Staszów znalazła

się na 12 miejscu. Radny uważa, że odwołanie do Sądu Administracyjnego nie przyniesie efektów,

z  uwagi  na  brakującą  zbyt  dużą  ilość  punktów.  Zdaniem  radnego  jest  to  z  niekorzyścią  dla

społeczeństwa, gdyż jest to potrzebna i długo wyczekiwana inwestycja. Następnie odniósł się do

zadania  inwestycyjnego  dotyczącego  utworzenia  kompleksowych  terenów  inwestycyjnych  

w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego w Grzybowie i stwierdził, iż od ubiegłego roku

na dzień dzisiejszy nic się tam nie dzieje, ciągle przedłuża się to w czasie. Wspomniał również  

o Staszowskim Centrum Przedsiębiorczości i przypomniał, iż na posiedzeniu połączonych Komisji

Prezes Spółki przedstawił informację z działalności Spółki, jednak uważa, że są  to tylko plany

poza,  którymi nic  się nie  dzieje i  na dzień dzisiejszy nie przynosi to  wymiernych korzyści dla

Gminy.  Przypomniał,  iż  przy uchwalaniu budżetu na 2016 i  2017 życzył  Burmistrzowi,  aby te

założenia  budżetowe na  kolejne  lata  spełniły  się,  jednak zdaniem radnego  w rzeczywistości  te

kwestie przedstawiają się inaczej. 

O zabranie głosu poprosił radny Bonifacy Wojciechowski, który poinformował, iż przychyla się w

pełni do wypowiedzi radnego Jerzego Kozioła. Zdaniem radnego budżet na 2018 rok jest to budżet

stagnacyjny.  Następnie również wyraził  niezadowolenie odnośnie  wspomnianego przez radnego

Kozioła odrzuconym wniosku na dofinansowanie realizacji inwestycji rewitalizacji staszowskiego

Rynku. Uważa, iż jest to jedna  z najpoważniejszych i najbardziej oczekiwanych inwestycji przez

mieszkańców Staszowa.

O  zabranie  głosu  poprosił  Burmistrz  Leszek  Kopeć.  Na  wstępie  odniósł  się  do  wypowiedzi

radnego  Jerzego  Kozioła,  odnośnie  poziomu  wydatków  budżetu  na  inwestycje.  Burmistrz

poinformował, iż z roku na rok gmina przeznacza coraz większą część budżetu na inwestycje.  

W 2018 Gmina na inwestycje przeznaczy ponad 10%, a liczba planowanych inwestycji z pewnością

jeszcze wzrośnie.  Stwierdził,  że  świadczy to,  iż  Gmina idzie  w dobrym kierunku i  się  rozwija

dynamicznie.  Następnie  poinformował,  iż  jest  zaskoczony  wypowiedzią  radnego  odnośnie

inwestycji, że jest ich za mało. Przypomniał, radnemu Koziołowi, iż na komisjach twierdził, iż jest

za  dużo  zaplanowanych   inwestycji.  Burmistrz  stwierdził,  iż  dziwi  go  tok  myślenia  radnego.
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Następnie  odniósł  się  do  zadania  pn.  Modernizacja  Domu  Kultury  i  wspomniał,  iż  faktycznie

Gmina nie złożyła wówczas protestu od oceny wniosku ze względu na wolę dobrej współpracy z

Urzędem Marszałkowskim.  Następnie  poinformował,  iż  jeżeli  chodzi  o  rewitalizację  Golejowa,

gmina Staszów znalazła się na  liście rezerwowej. Poinformował, iż po analizie punktacji zostały

podjęte  działania  w  celu  złożenia  protestu  od  oceny  merytorycznej  wniosku.  Następnie

przypomniał,  iż  w  związku  z  wygranymi  sprawami  sądowymi  z  Urzędem  Marszałkowskim

dotyczącymi  oceny  wniosków  złożonych  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2014  -  2020  będą  zrealizowane  zadania:  ,,Renowacja

Pałacu  w  Wiśniowej”,  „Rozbudowa  i  modernizacja  placówek  oświatowych  na  terenie  Gminy

Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”. Następnie odniósł się do wypowiedzi radnego  

w  zakresie  odrzuconego  wniosku  na  dofinansowanie  rewitalizacji  staszowskiego  Rynku,

stwierdzając, że może ,,nas nie lubią”, poinformował, iż gmina również będzie odwoływać się od

tej  decyzji.  Burmistrz  podkreślił,  iż  jeżeli  nie  uda  się  pozyskać  środków  RPO  Województwa

Świętokrzyskiego,  gmina  będzie  czynić  starania  pozyskania  środków  finansowych  z  różnego

rodzaju  programów  ministerialnych.  Następnie  odniósł  się  do  Staszowskiego  Centrum

Przedsiębiorczości i przypomniał, iż zostało powołane m.in. do podjęcia działań zmierzających do

ratowania  będącej w trudnej sytuacji finansowej Spółki PKS Staszów. Ponadto poinformował, iż

przygotowywane są kolejne inwestycje na realizacje,  których składane są wnioski o pozyskanie

środków zewnętrznych  na ich realizację. Burmistrz podkreślił, iż bardzo wiele udało się wykonać,

o czym świadczą zrealizowane inwestycje i jeszcze wiele inwestycji uda się zrealizować dla ziemi

staszowskiej.  Wspomniał  również  o   pozyskiwaniu  przez  samorząd  gminny  środków

ministerialnych  dzięki,  których  będzie  realizowana  budowa  sali  przy  Zespole  Szkół  nr  2  

w Staszowie. Przypomniał, że budowa nowej sali gimnastycznej przy ,,Dwójce” wyczekiwana była

od wielu lat.  Na zakończenie swojej  wypowiedzi  jeszcze raz podkreślił,  iż  lista  inwestycji  jest

obszerna i na jej podstawie można z satysfakcją powiedzieć, że był to kolejny dobry rok dla Gminy

Staszów. Złożył podziękowania dla Pani Burmistrz Ewy Kondek, dla Pani Skarbnik Joanny Pokory

i całej kadry Urzędu Miasta i Gminy Staszów za dobrą współpracę.  

Ponownie  o  zabranie  głosu  poprosił  radny  Jerzy  Kozioł, który  odnosząc  się  do  wypowiedzi

Burmistrza dotyczących ilości zaplanowanych inwestycji,  wyjaśnił,  iż w swojej wypowiedzi nie

miał na uwadze, że jest za dużo inwestycji,  chodziło mu jednak o kwestię, iż na niektóre duże

zadania  inwestycyjne  w  budżecie  zaplanowane  są  niewystarczające  kwoty,  a  te  zadania  będą

pochłaniały znacznie większe kwoty niż są zaplanowane w budżecie. I zastanawia go, czy gminie

wystarczy środków finansowych. Następnie zwrócił się do Burmistrza i zaznaczył, aby odnosząc się

do jego wypowiedzi nie zarzucał mówienia mu nie prawdy. Ponadto powiedział,  iż nie zarzuca
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Burmistrzowi braku działań inwestycyjnych, ponieważ są realizowane mniejsze inwestycje służące

społeczeństwu  jednak  miał  na  uwadze  znaczące  inwestycje  dla  miasta  choćby  rewitalizacja

staszowskiego Rynku. Przypomniał, iż w swoich wypowiedziach zawsze podkreślał, że inwestycje

powinny stanowić znaczącą rolę w budżecie i gmina powinna realizować jak najwięcej inwestycji.

Następnie  wysunął  zapytanie,  czy   powodem  nieuzyskania  dofinansowania  z  Narodowego

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych również  była  niechęć,  bo też  ,,nas  tam nie  lubią”.  Na

zakończenie wypowiedzi życzył Burmistrzowi i mieszkańcom, aby gmina Staszów się rozwijała.

O zabranie głosu poprosił  radny Bonifacy Wojciechowski,  który w swojej wypowiedzi wyraził

niezadowolenie ze słów Burmistrza odnośnie oceny działalności poprzednich rządów.  Przypomniał

dość istotne inwestycje rozpoczęte w poprzedniej kadencji m.in. realizacji kompleksowego systemu

gospodarki  odpadami  komunalnymi  w  Rzędowie  oraz  budowa  obszarów  inwestycyjnych  

w Grzybowie. gdzie od ubiegłego roku nic się tam nie dzieje, ciągle przedłuża się to w czasie.

Wspomniał  również  o  innych  inwestycjach  realizowanych  przez  poprzednie  władze  gminy  

w  zakresie  m.in.  przebudowy  ulic,  budowy  parkingów,  powstanie  klubików  dziecięcych  

i żłobka. Na zakończenie podkreślił,  iż jako radny życzy jemu i nam wszystkim,aby możliwym

stało się zrealizować te  zadania  inwestycyjne, o których wspominał Burmistrz.

Ponownie  głos  zabrał  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów, który  odniósł  się  do  kwestii

realizowanej  przez  17  gmin  inwestycji  kompleksowego  systemu  gospodarki  odpadami

komunalnymi w Rzędowie i podkreślił, iż przedmiotowa inwestycja powstała na terenie Rzędowa,

 a nie na terenie Staszowa. Dodał, iż na terenie Staszowa powstało natomiast  kolejne wysypisko

śmieci.  Na  zakończenie  swojej  wypowiedzi  jeszcze  raz  podkreślił,  iż  wśród  planów,  które

stawialiśmy  na  początku  kadencji,  wiele  udało  się  zrealizować,  a które  cieszą  nie  tylko  nas

bezpośrednio, ale także mieszkańców.

Nie podjęto dalszej dyskusji nad projektem uchwały.

Pan  Dominik  Rożek  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie  w  sprawie  uchwalenia  budżetu

Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 474/18.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Rada  Miejska  przy  10  głosach  za  i  10  wstrzymujących  się

(obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LV/478/17

(w załączeniu do protokołu). 

    Ad. 5

Radni nie zgłosili interpelacji.
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    Ad. 6

Nie podjęto dyskusji.

    Ad. 7

Pan Dominik Rożek – Przewodniczący Rady Miejskiej  Dominik Rożek  przed zamknięciem

obrad  złożył  zgromadzonym  życzenia  noworoczne,  podziękował  za  udział  w  sesji,  po  czym

zamknął jej obrady.

Na tym protokół zakończono.

Czas trwania sesji od godz. 1220  do godz.1350

Protokolant:           Przewodniczący

M. Janowska             Rady Miejskiej w Staszowie

                 ( - ) Dominik Rożek
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