
Protokół Nr XXVI/26/16

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu  14  czerwca  2016  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

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

protokołu).

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 Urzędu 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 w Staszowie dokonał otwarcia sesji,

stwierdził quorum i powitał zebranych. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który

przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokoły z sesji z dnia 31 maja 2016 roku.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)  powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko  

                 Kierownika Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

                 Zdrowotnej w Staszowie – projekt nr 232/16.

      4.   Interpelacje radnych.

      5.   Wolne wnioski i zapytania.

      6.   Zamknięcie sesji.

Radni nie zgłosili uwag, wniosków do powyższego porządku obrad  i zatwierdzili go jednogłośnie

( obecnych było 20 radnych).
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Ad. 2

Pan Ireneusz Kwiecjasz  poinformował,  że radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem

z ostatniej sesji, był on do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Następnie zapytał, czy są uwagi do

protokołu?

Uwag nie było.

Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  protokołu,  który  został  jednogłośnie

przyjęty ( obecnych było 20 radnych).

Ad. 3a

Pan Sławomir Mikula  – Sekretarz  Miasta i  Gminy Staszów  zapoznał  z  projektem uchwały

w  sprawie  powołania  komisji  konkursowej  dla  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko

Kierownika  Miejsko  –  Gminnego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej

w Staszowie – projekt nr 232/16.

O zabranie głosu poprosił   radny Jerzy Kozioł, który zapytał z czego wynika zmiana w składzie

komisji konkursowej w stosunku do pierwszej wersji, którą radni otrzymali?

Pani Ewa Kondek – z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów odpowiedziała, że wynika to  ze

zmiany jednej osoby w składzie komisji, a mianowicie chodzi o Pana lekarza Piotra Borysa, który

z informacji jakie otrzymaliśmy zrezygnował ( być może będzie chciał startować w konkursie).

Dodała,  że  osoby,  które  są  w  składzie  komisji  są  wykluczone  z  możliwości  startowania

w konkursie. W związku z powyższym poprosiliśmy o wskazanie innej kandydatury i dostaliśmy

informację, że będzie to Pan lekarz Jerzy Gawlik.

Ponownie głos zabrał  radny Jerzy Kozioł,  który zwrócił się do Wysokiej Rady oraz wszystkich

zebranych. Powiedział, że wybór komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na Kierownika

Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie jest

bardzo ważną sprawą. Jednak dla niego i dla społeczeństwa gminy Staszów ważniejsze jest to, jak

zakład ten będzie funkcjonował w najbliższym czasie, a wiemy, że w ostatnim okresie sytuacja tego

zakładu nie jest łatwa.

Jako przekaźnik społeczeństwa, zwrócił  się z pytaniem do włodarzy gminy Staszów, jaką mają

koncepcję  funkcjonowania  tego  zakładu  w najbliższym czasie.  Czy jest  to  ta  koncepcja,  którą

próbowano wdrożyć w roku ubiegłym, a czy może jakaś inna?

Głos  zabrał  również  radny  Tomasz Otrębski,  który zapytał  czy są  już  jakieś  kandydatury na

stanowisko kierownika i czy ktoś już się zgłosił.

Do powyższego odniósł się  Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i  Gminy Staszów,  który

odpowiedział,  że  dopóki  nie  będziemy  mieć  wniosków  kandydatów  chcących  wziąć  udział
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w konkursie, nie wiemy kto do niego przystąpi.

Jeśli chodzi o losy Ośrodka Zdrowia, poprosił, aby o nich nie rozmawiać, aby nie analizować tego

co  było,  co  będzie,  dopóki  nie  będziemy mieć  stałego  Kierownika.  Kiedy Kierownik  zostanie

wybrany, wspólnie będziemy rozmawiać, podejmować decyzje, szukać środków, patrzeć na skład

osobowy.

Ponownie zabrał głos radny Jerzy Kozioł, powiedział , że jeżeli powołujemy komisję, mamy jakąś

wizję funkcjonowania, to w ewentualnym konkursie pewne rzeczy związane z tą wizją przyszłości

Zakładu Opieki Zdrowotnej powinny się znaleźć.  Zapytał,  w którym kierunku chcemy iść.  Czy

chcemy by ten Ośrodek funkcjonował na podobnych zasadach jak do tej pory, czy też zmieniamy

koncepcję,  uznajemy,  że  pewne  rzeczy,  które  funkcjonowały  w  Ośrodku  Zdrowia  były  bardzo

dobre,  ponieważ  z  materiałów,  które  otrzymaliśmy  na  sesję  absolutoryjną  analizując  finanse,

wynika, iż zakład funkcjonuje bardzo dobrze, gdyż w roku 2015 odnotował 400.000,00 zł zysku.

Dodał, iż jeśli miałyby być to pomysły typu zarządzanie managerskie, ewentualnie prywatyzacja to

społeczeństwo jest zaniepokojone tą sytuacją i chciałoby wyjaśnień w tej sprawie.

Pan Burmistrz Leszek Kopeć odpowiedział, że tak jak wspomniał  na początku, będzie konkurs

i jednym z pytań będzie kwestia pomysłu na funkcjonowanie, rozwój, rozbudowę Zakładu Opieki

Zdrowotnej. Każdy potencjalny kandydat będzie mógł się wykazać, wypowiedzieć i przedstawić

swoją wizję. Zaznaczył, że nie zakłada możliwości prywatyzacji tego Zakładu i  nigdy o czymś

takim nie mówił.

Do powyższego odniósł się radny Jerzy Kozioł, który stwierdził iż nie miał na myśli nawoływania

do prywatyzacji, lecz przedstawił obawy społeczeństwa .

Pan radny Tomasz Otrębski zwrócił się z pytaniem do pana Burmistrza. Zapytał, czy były jakieś

rozmowy ze Starostwem w sprawie boksów garażowych dla karetek reanimacyjnych?

Pan Leszek Kopeć odpowiedział, że karetki podlegają pod szpital, a oni mają projekt przebudowy

przychodni.  Nie  wiemy  czy  nastąpi  taka  sytuacja,  że  boksy  te  będą  budowane,  przerabiane,

ponieważ jest to kwestia pieniędzy. 

Radni nie podjęli dalszej dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 20 głosach za i  1 głosie  wstrzymującym się  (  obecnych było 21  radnych)

podjęła 

Uchwałę Nr XXVI/221/16

( w załączeniu do protokołu).
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Ad. 4

Radni nie zgłosili interpelacji.

Ad. 5

Na wstępie  w wolnych wnioskach i  zapytaniach  głos  zabrał  Pan Leszek Kopeć  –  Burmistrz

Miasta i Gminy w Staszowie.  Powiedział, że chciałby przedstawić ważny element zarządzania,

a  mianowicie  chodzi  o PKS Staszów. Poinformował,  że w czwartek tj.  16 czerwca 2016 roku,

odbędzie się walne zgromadzenie wspólników, na którym będzie podejmowana decyzja o dalszym

istnieniu Spółki. Przedstawił również powody, dlaczego zostanie podjęta taka decyzja. Pierwszym

punktem tej decyzji jest fakt, iż dług, który jest w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach na dzień

dzisiejszy kapitał wynosi 250.000,00 zł., a wraz z odsetkami jest to ponad 500.000,00 zł. Drugim

powodem, który przemawia za tym, aby Spółkę utrzymać jest  to,  że do Platformy Partnerstwa

Publiczno – Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego przy Ministrze Kwiecińskim

został  złożony  wniosek  o  pozyskanie  środków  na  przygotowanie  procedury  związanej

z przekształceniem Spółki  PKS w Spółkę tzw.  Centrum Inwestora  w Staszowie.  Po wstępnych

badaniach w Ministerstwie nasz projekt  został  pozytywnie oceniony  i  teraz do początku lipca

czekamy na rozwiązanie. Zaznaczył, że na chwilę obecną jeśli podejmie inną decyzję niż istnienie

Spółki , PKS przestanie istnieć.

Następnie poprosił Panią Prezes Zarządu PKS o zabranie głosu i przedstawienie sytuacji i stanu

Spółki.

Pani Elżbieta Florys – Prezes Zarządu PKS Sp. o.o. poinformowała, iż obowiązkiem Zarządu

jest wystąpienie do zgromadzenia wspólników z wnioskiem o dalsze istnienie Spółki, w przypadku

kiedy suma strat  przewyższa  sumę kapitałów zapasowego i  rezerwowych oraz  połowę kapitału

zakładowego,  wynika to  z  art.  233 Kodeksu Spółek Handlowych i  właśnie z  takim wnioskiem

wystąpiła  do zgromadzenia wspólników. Dodała,  że sytuacja  spółki  nie  zmienia się  od lat,  jest

bardzo  trudna.  Ponadto  Spółka  zmaga  się  z  konkurencją.  Rok  2013  zamknął  się  zyskiem

297.000,00 zł, natomiast rok 2015 stratą 500.000,00 zł. Obecnie za 5 -cy Spółka odnotowała stratę

82.000,00zł , a miesiąc maj zakończył się wynikiem 4.000,00 zł na plus. Z szeregu działań jakie

podjął zarząd Spółki, m.in. wprowadzenie nowego produktu - oleju 98, rozwoju stacji paliw, zysku,

który  przynosi  stacja  diagnostyczna,  wydzierżawianie  pomieszczeń,  mimo  wielu  umów

podpisanych  na  dostawę  paliw,  przewozy  szkolne,  udziału  w  przetargach,  które  są  wygrane,

wszystko to jest za mało.  Co miesiąc spłacane są kredyty, leasingi w kwotach: kredyty - 28.000,00

zł, leasingi - 32.000,00 zł. 

Pomimo wielu trudności do przetargu, który ogłosiła Spółka PKS, stanęła Spółka ORLEN. 
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Sytuacja  długu trwa  od 2007 roku.  Dług ten  wynosił  ponad 1.000.000,00 zł  i  w części  został

umorzony. Na chwilę obecną pozostał kapitał, który wynosi 250.000,00 zł i odsetki 317.000,00 zł

co  w  sumie  daje  ponad  500.000,00  zł.  Z  Urzędu  Marszałkowskiego  do  zarządu  Spółki  PKS

wpłynęło pismo, w którym zarząd województwa wzywa do spłaty tego zobowiązania pod rygorem

wszczęcia  egzekucji,  a  pierwszym  krokiem  ma  być  wstrzymanie  dopłat  za  bilety  ulgowe.

W odpowiedzi  na to pismo Pani Prezes zwróciła się do zarządu z prośbą o mniej  restrykcyjne

podejście, po czym zarząd zadeklarował kwotę 120.00,00 do spłaty. W wyniku tego spółka PKS

w Staszowie ogłosiła do sprzedaży działkę, która ma wartość szacowaną  na 330.000,00 zł, z tego

120.000,00 zł odda do Banku Spółdzielczego, 120.000,00zł do Urzędu Marszałkowskiego, a reszta

zostałaby wykorzystana na pokrycie kosztów funkcjonowania.

Spółka zatrudnia 110 osób i  jest  znaczącym pracodawcą na rynku pracy.  Załoga jest  wiekowa.

W tym roku na emerytury odeszło 4 osoby i kolejne 4 odejdą końcem roku, w przyszłym kolejne 4

osoby i z roku na rok tych osób ubywa, niektóre są chronione z uwagi na wiek. Pracownicy są

bardzo wyrozumiali i wspierają Panią Prezes w jej działaniach .

Głos zabrał  radny Jacek Piwowarski, który powiedział,  że z tego co przedstawiła Pani Prezes

wynika, że załoga PKS - u jest jedną wielką rodziną. PKS ma pewną misję, którą tworzy załoga

i zakład, który jest na rynku od kilkudziesięciu lat – autobusy z napisem PKS Staszów jeżdżą po

całej  Polsce  i  promują  nasz  region  po  kosztach.  Dodał,  że  powinniśmy  zrobić  wszystko  aby

wspierać to przedsiębiorstwo i utrzymać miejsca pracy, ponieważ z tych 110 osób, jest kilka, dla

których  jest to jedyne  źródło utrzymania, Załoga jest zwarta i nawet kiedy czekają na pensję, nie

ma strajków. To również od nas zależy ich dalszy los, ponieważ sami decydujemy, gdzie tankujemy

swoje auta, na której stacji diagnostycznej dokonujemy przeglądów.

Głos zabrał również radny Dariusz Kubalski, który zapytał do kiedy mamy spłacić dług, który jest

w Urzędzie  Marszałkowskim i  czy mamy jakieś  względy bezpieczeństwa,  czy  jest  jakieś  pole

manewru do dyskusji i prowadzenia negocjacji z Marszałkiem?

Do powyższego pytania odniósł się  Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów,

który powiedział,  iż sytuacja Spółki jest trudna,  negocjacje z Urzędem Marszałkowskim trwały,

trwają i będą trwały. Czasu na spłatę mamy niewiele, a zadłużenia jest dużo. Najważniejszą rzeczą

na chwilę obecną jest spłata kapitału, który wynosi 250.000,00 zł, kwestia odsetek jest tematem

dalszym również do negocjacji. Bardzo ważne jest abyśmy spłacali jakiekolwiek kwoty.  Kwoty,

które  ostatnio  zostały  zadeklarowane  do spłaty  pochodzą  z  dopłat  za  bilety oraz  ze  sprzedaży

działki. Dodał, iż w ostatnim czasie były również prowadzone rozmowy z zarządem Spółki PKS

w kwestii redukcji etatów, płac, wydatków.

Głos  zabrała  również radna  Gabriela  Urbańska,  która  powiedziała,  że  sytuacja  Spółki  PKS
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już  w  ubiegłych  latach  była  bardzo  trudna.  Radni,  były  Burmistrz  wyciągali  pomocną  dłoń

i podejmowali  takie  decyzje,  aby ten zakład istniał  i  teraz zrobimy podobnie,  ponieważ jest  to

bardzo istotny zakład na terenie naszej małej gminy. Następnie zwróciła się z pytaniem do Pani

Prezes.  Zapytała  czy  wśród tych  osób odchodzących  na  emeryturę  są  kierowcy,  czy też  może

pracownicy administracyjni? Dodała, że jest to bardzo ważne i istotne, gdyż główny nakład PKS –

u to są kierowcy i to oni są motorem w tej firmie. 

Zapytała również o projekt o którym mówił Pan Burmistrz. A mianowicie, czy jest jakieś wyjście

awaryjne z tej trudnej sytuacji, gdyby coś się nie udało. 

Pan Burmistrz  odpowiedział,  że  jeśli  nie wyjdzie nam ten pomysł  i  projekt  by nam przepadł,

będziemy  chcieli  wprowadzić  inny  tryb  postępowania.  Prowadzone  były  rozmowy  z  biurami

prawnymi,  które są zainteresowane  pomocą, jednak nie  znamy kosztów związanych z obsługą

prawną  przy  przekształceniu  Spółki  PKS.  Wiązałoby  to  się  z  przetargiem,  ustaleniem  kwot,

środków jakie by były potrzebne.  Dodał, że jeśli to nie wyjdzie poprosi Radnych o wprowadzenie

na sesję pieniędzy na przekształcenie i restrukturyzację Spółki PKS.

Następnie  głos  zabrała  Pani  Prezes  Elżbieta  Florys,  która  powiedziała,  że  jeśli  chodzi

o zatrudnienie to w tym roku dwóch kierowców i dwie osoby z administracji odeszło na emeryturę

i dwóm osobom zostały wręczone wypowiedzenia o pracę. W przyszłym roku będzie 7 kierowców,

którzy odejdą na emeryturę, a wynika to z faktu, że kierowcy mają wcześniejszą emeryturę.

Pan  Przewodniczący  Ireneusz  Kwiecjasz  zapytał,  ile  w  tej  chwili  zatrudnionych  jest  osób

w administracji?

Pani  Prezes  odpowiedziała,  że  w  administracji  pracuje  20  osób,  wśród  nich  są  kasjerzy,

dyspozytorzy, wydział kadr, księgowości.

Ponownie  głos  zabrał  Pan Ireneusz Kwiecjasz,  zwrócił  się  z  pytaniem skierowanym do Pana

Burmistrza. Powiedział, iż wiemy, że jakiś kapitał do spłaty PKS by miał, więc my jako gmina ile

musielibyśmy do tego dołożyć.

Pan  Burmistrz odpowiedział,  że  na  chwilę  obecną  mamy  nadzieję,  że  te  środki,  które

wygospodarowane  zostaną  ze  sprzedaży  działki,  z  czynności  związanych  z  zatrudnieniem,

wystarczą  na  pokrycie  kapitału,  który  jest  w  Urzędzie  Marszałkowskim i  my  jako  gmina  nie

będziemy musieli na razie nic dokładać. Część tych pieniędzy wpłacimy, resztę będziemy chcieli

rozłożyć  w czasie  i  będziemy mieli  nadzieję,  że  Marszałek  przychyli  się  do  przesunięcia  nam

terminu dalszej części spłaty kapitału. 

Nie podjęto dalszej dyskusji.
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Ad. 6

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

Na tym protokół zakończono.

Czas trwania sesji od godz. 1510do godz.1600

Protokołowała:

J. Bazak

                                                                 Przewodniczący 

                                                                         Rady Miejskiej w Staszowie

                                                                      (-) Ireneusz Kwiecjasz
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