
Protokół Nr XVII/17/15

z sesji Rady Miejskiej w Staszowie, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2015 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 – załącznik nr 1).

Radni nieobecni: Pan Piotr Mazur. 

Ponadto w sesji uczestniczyli:

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz 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 Ireneusz Kwiecjasz -  Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał otwarcia  sesji,  stwierdził

quorum i powitał zebranych. 

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 listopada 2015 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie –  

samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 165/15,

b) wprowadzenia zmian w budżecie  Miasta  i  Gminy Staszów na 2015 rok – projekt  nr

166/15,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015 – 2027 –

projekt nr 167/15,

d) opłaty targowej – projekt nr 174/15,

e)  wyrażenia  zgody  na  bezprzetargowe  zbycie  prawa  użytkowania  wieczystego

nieruchomości – projekt nr 168/15,
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f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 169/15,

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych – projekt nr 173/15,

h) zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą

w Rzędowie – projekt nr 170/15.

4.  Interpelacje radnych.

5.   Wolne wnioski i zapytania w tym:

-  informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 23 października

2015 roku do 14 grudnia 2015 roku.

6.   Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż  w dniu 14 grudnia 2015 roku do Biura Rady

Miejskiej  wpłynął  wniosek  Burmistrza  Leszka  Kopcia,  w  sprawie  poszerzenia  porządku  obrad

dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. O zabranie głosu poprosił Burmistrza Leszka Kopcia.

Burmistrz Leszek Kopeć zapoznał Wysoką Radę z proponowanymi do wprowadzenia projektami

uchwał:

-  w  sprawie  przedłużenia  czasu  obowiązywania  dotychczasowych  taryf  dla  zbiorowego

zaopatrzenia  w wodę i  zbiorowego odprowadzania  ścieków przez  Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie, Spółka Gminy z o. o., ul. Wojska Polskiego 3, 28 – 200

Staszów – projekt nr 183/15,

-  w sprawie  dopłaty  do  ceny 1  m3 odprowadzanych  ścieków dla  pierwszej  grupy taryfowej  –

gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Staszów na okres od 01.01.2016

r. do 31.12.2016 r. - projekt nr 178/15,

- w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 zużycia wody przez odbiorców z gospodarstw domowych Gminy

Staszów,  miejscowości:  Smerdyna,  Wiązownica  Mała,  Wiązownica  Kolonia,  Wiązownica  Duża

(grupa taryfowa II) w 2016 roku – projekt nr 179/15.

Radni nie zgłosili uwag, wniosków. 

Pan Ireneusz Kwiecjasz poddał  pod głosowanie  wniosek o wprowadzenie  do  porządku obrad

przedstawionych projektów uchwał:

i)  w sprawie  przedłużenia  czasu  obowiązywania  dotychczasowych taryf  dla  zbiorowego

zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  przez  Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie, Spółka Gminy z o. o., ul. Wojska
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Polskiego 3, 28 – 200 Staszów – projekt nr 183/15,

j) w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej

– gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Staszów na okres od

01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - projekt nr 178/15,

           k) w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 zużycia wody przez odbiorców z gospodarstw domowych

Gminy Staszów, miejscowości: Smerdyna, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, 

Wiązownica Duża (grupa taryfowa II) w 2016 roku – projekt nr 179/15.

Po przeprowadzonym głosowaniu proponowane zmiany zostały jednogłośnie przyjęte (obecnych

było 19 radnych).

Następnie Pan Ireneusz Kwiecjasz poddał pod głosowanie poszerzony porządek obrad.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  porządek  został  jednogłośnie  przyjęty  (obecnych  było  19

radnych).

Ad. 2

Radni  nie  mieli  uwag  do  protokołu  z  sesji  z  dnia  26  listopada  2015  roku  i  przyjęli  

go jednomyślnie (obecnych było 19 radnych).

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: “Podjęcie uchwał w sprawie …”.

Ad. 3a

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

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie –

samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 165/15.

Nie podjęto dyskusji.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska  jednogłośnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/158/15

(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad. 3b

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

Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok – projekt nr 166/15.

Radni nie zgłosili uwag.
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Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/159/15

(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad. 3c

Pani  Joanna Pokora  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie   zmiany Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015 – 2027 – projekt nr 167/15.

Nie zgłoszono pytań, uwag.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska  jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/160/15

(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad. 3d

Pani  Anna  Kwasek  –  Z-ca  Kierownika  Wydziału  Finansowego  ds.  dochodów  zapoznała  

z projektem uchwały w sprawie  opłaty targowej – projekt nr 174/15.

Nie podjęto dyskusji.

Nie zgłoszono pytań.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Rada Miejska  jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/161/15

( uchwała w załączniku do protokołu).

Ad. 3e

Pani  Maria  Malczyk  –  Kierownik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji  

i Rolnictwa przedstawiła projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – projekt nr 168/15.

Nie podjęto dyskusji.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska jednogłośnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/162/15

( uchwała w załączniku do protokołu).
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Ad. 3f

Pani Maria Malczyk zapoznała z projektem uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie

nieruchomości gruntowej – projekt nr 169/15.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska  jednogłośnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/163/15

( uchwała w załączniku do protokołu).

Ad. 3g

Pani  Maria  Malczyk  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  nabycie

nieruchomości gruntowych – projekt nr 173/15.

Nie podjęto dyskusji.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska  jednogłośnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/164/15

 ( uchwała w załączniku do protokołu).

Ad. 3h

Pan  Jarosław  Glibowski  –  Kierownik  Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska  zapoznał  z  projektem uchwały w sprawie  zmiany Statutu  Ekologicznego Związku

Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie – projekt nr 170/15.

Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska  jednogłośnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/165/15

( uchwała w załączniku do protokołu).

Ad. 3 i

Pan  Jarosław  Glibowski  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  czasu

obowiązywania  dotychczasowych  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego

odprowadzania  ścieków  przez  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  

w Staszowie, Spółka Gminy z o. o., ul. Wojska Polskiego 3, 28 – 200 Staszów – projekt nr 183/15.
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Nie podjęto dyskusji.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska  jednogłośnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/166/15

( uchwała w załączniku do protokołu).

Ad. 3 j

Pan  Jarosław  Glibowski   zapoznał  z  projektem  uchwały  w  sprawie  dopłaty  do  ceny  1  m3

odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług

kanalizacyjnych z Gminy Staszów na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - projekt nr 178/15.

Nie podjęto dyskusji.

Nie zgłoszono pytań.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska  jednogłośnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/167/15

( uchwała w załączniku do protokołu).

Ad. 3 k

Pan Jarosław Glibowski  przedstawił projekt uchwały  w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 zużycia

wody  przez  odbiorców  z  gospodarstw  domowych  Gminy  Staszów,  miejscowości:  Smerdyna,

Wiązownica Mała,  Wiązownica Kolonia,  Wiązownica Duża (grupa taryfowa II)  w 2016 roku –

projekt nr 179/15.

O zabranie głosu poprosił Pan Jerzy Kozioł. Na wstępie poinformował zgromadzonych , iż nie jest

przeciwny tym dopłatom, jednak uważa, że należy zająć się problemem ich wysokości. Pan Jerzy

Kozioł stwierdził, że wysokość tych opłat ma swoją genezę 2-3 lata temu, kiedy to właścicielem

spółki  „Propol”  stała  się  gmina  Połaniec.  Radny  jest  za  tym aby  wszyscy  mieszkańcy gminy

Staszów mieli jednakowe warunki, jedną stawkę opłat. Powiedział, że trzeba zmierzyć się z tym

problemem i zastanowić się co można zrobić w tym kierunku, czy np. pomyśleć o wybudowaniu

własnego wodociągu? Radny zdaje sobie sprawę w jakiej sytuacji finansowej znajduje się gmina

Staszów, jednak należy podjąć stosowne kroki w ww sprawie. 

Burmistrz Leszek Kopeć odpowiedział, że problem z wodociągami jest trudny do rozwiązania.

Kiedy kilka lat temu możliwe było wykupienie udziałów w spółce „Propol”, co dałoby możliwość

dyktowania wysokości stawek. Jednak gmina Staszów nie zdecydowała się na zakup udziałów  

i w chwili obecnej mamy problem z wysokością stawek za wodę. Stwierdził, że można próbować
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negocjować wykup części  udziałów, jednak będzie to  trudne do zrealizowania,  ponieważ w tej

chwili spółka „Propol” zaopatruje  w wodę także inne miejscowości i gminy. Natomiast wykonanie

przebudowy instalacji już istniejącej nie jest możliwe, gdyż stanowi ona własność innej gminy.  

Z kolei na budowę nowej infrastruktury nie uda się pozyskać środków zewnętrznych, ponieważ

istnieje  już  sieć  wodociągowa,  więc  konieczne  byłoby  wykonanie  samodzielne  i  z  środków

własnych nowego zbiornika wodnego, studni i całej sieci, a na to gminy nie stać.

Pan Jerzy Kozioł  ustosunkował się do powyższego. Stwierdził, że w poprzedniej kadencji była

możliwość wykupienia spółki „Propol”, trwały rozmowy, i wraz z gminą Osiek i Połaniec gmina

Staszów miała dokonać zakupu. Szacowany zakup spółki „Propol” wynosił około 8 mln złotych.

Sprawa ta wielokrotnie była poruszana i rozpatrywana przez Radę Miejską i Radni jednogłośnie

uznali, że koszt zakupu jest zbyt duży. Radny Kozioł zdaje sobie sprawę, iż gmina Staszów nie jest

bogatą gminą, ale niezbędne jest podjęcie działań wymuszających na spółce „Propol” zaprzestania

dalszego podnoszenia cen. 

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska  jednogłośnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XVII/168/15

( uchwała w załączniku do protokołu).

Ad. 4

Radni nie zgłosili interpelacji.

Ad. 5

W  punkcie  wolne  wnioski  i  zapytania  Burmistrz  Leszek Kopeć przedstawił  informację  

z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 23 października 2015 roku do 14

grudnia 2015 roku.  

(w załączeniu do protokołu).

Następnie  Pan Jerzy  Kozioł  korzystając  z  okazji,  iż  jest  to  ostatnia  przed  świętami  Bożego  

Narodzenia sesja Rady Miejskiej złożył wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczne.

O zabranie głosu poprosiła  Pani Maria Piwosz – Sołtys wsi Jasień.  Poinformowała, iż kilkoro  

dzieci z miejscowości Jasień uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana 

Wyszyńskiego  w  Staszowie  dojeżdża  do  szkoły  autobusem  szkolnym.  Problematyczne  jest,  

iż  uczniowie  zmuszeni  są  wysiadać  pod  Szkołą  Nr  1  i  pieszo  dochodzić  do  swojej  szkoły,  

w związku z tym Pani Piwosz prosi o możliwość dowożenia ww uczniów na przystanek znajdujący

się przy ul. Langiewicza.
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Pani Anna Karasińska poinformowała, że jako dyrektor wspomnianej szkoły podjęła już rozmowy

w tej sprawie z Panią Jolantą Macias - Kierownikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Pani 

Karasińska podjęła decyzję, iż jako Dyrektor szkoły wyda oświadczenie, że dzieci te są uczniami jej

szkoły i  objęci  są  ubezpieczeniem zarówno w szkole  jak  i  w drodze  do szkoły.  Zwróciła  się  

z  zapytaniem  do  radcy  prawnego  Pana  Łukasza  Maciasa  czy  w  ten  sposób  

przygotowane  oświadczenie  spowoduje,  że  autobus  należący do  gminy  Staszów będzie  mógł  

zatrzymywać się na przystanku znajdującym się w pobliżu szkoły?

Do powyższego odniósł się  Pan Łukasz Macias.  Stwierdził,  że umowy na dowóz uczniów do

szkół są rozliczane na podstawie biletów miesięcznych, a gmina zobowiązana jest ponosić koszty

dowozu. Według jego rozeznania zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy umowami nie  

będzie możliwości dowozu uczniów LO.

Pani  Anna  Karasińska powiedziała,  że  zdaje  sobie  sprawę,  iż  powinna  zawrzeć  umowę  

z powiatem Staszowskim jako organem prowadzącym, ale zapytała o możliwość porozumienia  

pomiędzy organami prowadzącymi?

Pan Łukasz Macias  odparł, że w oparciu o ustawę o finansach publicznych trzeba by powyższą

propozycję  traktować  jako  dotację,  i  należy  rozpatrzyć  czy  jest  możliwość  zawarcia  takiego  

porozumienia.

W związku z powyższym  Pani  Anna Karasińska zwróciła  się  do Burmistrza  Leszka  Kopcia  

o przychylenie się do tej prośby na podstawie oświadczenia jakie planuje przedłożyć.

Burmistrz Leszek Kopeć odpowiedział, że należy przeanalizować zaistniałą sytuację i jeżeli tylko

przepisy  pozwolą  to  jak  najbardziej  przychyli  się  do  tej  prośby,  ponieważ  dobro  dzieci  jest  

najważniejsze.

Następnie  o zabranie  głosu poprosił  Pan Adam Koziński  – Przewodniczący Zarządu Osiedla  

Północ. Wyraził podziękowania dla Burmistrza Leszka Kopcia za całoroczną współpracę w imieniu

własnym i nauczycieli - emerytów. Poprosił także o możliwość wcześniejszego otwierania Ośrodka

Zdrowia  znajdującego  się  przy  ul.  Wschodniej,  ponieważ  osoby  starsze  bardzo  wcześnie  

przychodzą, aby zająć sobie kolejkę do rejestracji, i stąd właśnie prośba aby mogli czekać wewnątrz

budynku,  zwłaszcza  w okresie  zimowym.  Złożył  również  wszystkim zgromadzonym życzenia  

świąteczne.

Pan Ireneusz Kwiecjasz również złożył życzenia świąteczne wszystkim zebranym.

Ad. 6 

Pan Ireneusz  Kwiecjasz podziękował za udział w sesji i zamknął jej obrady.

Na tym protokół zakończono.
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Czas trwania sesji od godz. 1000  do godz.1140

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Staszowie

     (-) Ireneusz Kwiecjasz

Protokołowała:

Katarzyna Basińska
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