
Protokół Nr L/50/17

z sesji Rady Miejskiej w Staszowie, która odbyła się w dniu 20 października 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 – zał. nr 1).

Nieobecni na sesji: radna Gabriela Urbańska.

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. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który

przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 2 października 2017 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:      

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i  Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr
458/17,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027
– projekt nr 453/17,

c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych – projekt nr 454/17,

d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 455/17,

e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 456/17,

f) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy
Staszów pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka
Gminy z  o.  o.  w Staszowie,  w drodze  wniesienia  wkładu niepieniężnego w postaci
prawa własności nieruchomości gruntowej – projekt nr 457/17.

4.   Interpelacje radnych.
5.   Wolne wnioski i zapytania.
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6.   Zamknięcie obrad sesji.

Uwag, wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Dominik Rożek poddał

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

Ad. 2

Radni nie mieli uwag do protokołu nr XLIX/49/17 z sesji z dnia 2 października 2017 roku  i przyjęli

go jednomyślnie (obecnych było 18 radnych).

Ad. 3 a 

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

458/17.

Ponadto  poinformowała,  iż  w  projekcie  uchwały  zostaną  naniesione  zmiany  tj.:  

w  § 4  zostanie dopisany zapis o brzmieniu: ,,§ 6 Uchwały  Nr XXXVII/334/16 Rady Miejskiej  

w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów

na 2017 rok otrzymuje brzmienie:” oraz § 5 zostanie dopisany zapis o brzmieniu: ,,§ 8 Uchwały  Nr

XXXVII/334/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Miasta i Gminy Staszów 2017 rok otrzymuje brzmienie:”

Następnie głos zabrał radca prawny Bolesław Kozłowski, który poinformował, iż ze względu na

ogłoszenie nowego tekstu jednolitego ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym zostaną

dokonane poprawki w zapisach podstawy prawnej projektów uchwał.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr L/437/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 b

Pani Joanna Pokora  zapoznała z projektem uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 – projekt nr 438/17.

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 L/438/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 c

Pani  Maria  Malczyk  –  Kierownik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji  
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i Rolnictwa przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

gruntowych – projekt nr 454/17.

O  zabranie  głosu  poprosił  radny  Tomasz  Otrębski,  który  zwrócił  się   do  Prezesa  Zarządu

Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Staszowie Sp.  z  o.  o.  Stanisława

Batóga  o  przedstawienie  wysokości  opłat  związanych  z  miejscem  pochówku  na  cmentarzu

komunalnym.  Ponadto  zapytał  jak  przedstawiają  się  kwestie  związane  z  opłatami  za  tzw.

przedłużenie dzierżawy miejsc pochówku na kolejne 20 lat. 

Pan Stanisław Batóg odpowiedział, iż opłaty przedstawiają się następująco: 

- grób pojedynczy -1730 zł (netto),

- grób piętrowy dwuosobowy - 3080 zł (netto),

- grób dwuosobowy parterowy - 3300 zł (netto),

- grób czteroosobowy - 6140 zł (netto).

Dodał,  iż  są to  opłaty  za  20  lat  użytkowania.  Nadmienił,  iż  osoby,  które  wyrażają  wolę,  aby

utrzymać groby rodzinne na dalsze 20 lat od pochowania, powinny zgłosić się do PGKiM – u  

w  Staszowie  celem  dokonania  przewidzianych  opłat.  Zaznaczył,  iż  mało  osób  jednak  o  tym

pamięta.

Radny  Dariusz  Kubalski poruszył  kwestię  związaną  ze  zmniejszaniem  się  ilości  miejsc  na

cmentarzu,  w związku z  czym zasugerował,  aby przeanalizować możliwość budowy specjalnej

ściany na urny z prochami zmarłych. Dodał, iż coraz więcej osób interesuje się właśnie taką formą

pochówku.

Pan Stanisław Batóg odpowiedział, iż na ten moment nie rozważali tego rodzaju pochówku, co nie

oznacza, iż w przyszłości może zostanie przeanalizowana taka możliwość.

Nie podjęto dalszej dyskusji. 

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 L/439/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 d

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

nieruchomości gruntowej– projekt nr 455/17.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Dominik Rożek poddał

pod głosowanie projekt uchwały.
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Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr L/440/17

Ad. 3 e

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

nieruchomości gruntowej– projekt nr 456/17.

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 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr L/441/17

Ad. 3 f

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

kapitału  zakładowego  jednoosobowej  Spółki  Gminy  Staszów  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie, w drodze wniesienia

wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej – projekt nr 457/17.

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 L/442/17

Ad. 4

Interpelacje radnych.

Interpelacje na piśmie złożył radny Tomasz Otrębski.

Radny Tomasz Otrębski zgłosił kwestię rozważenia możliwości i zajęcie stanowiska w sprawie

lokalizacji  i  wykonania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżownia ulic:  Kolejowa – Zielona

Dolina w Staszowie.

Ponadto ponowił interpelację dotyczącą przesunięcia znaku drogowego „B-20” na skrzyżowaniu

ulic: Oględowska – Krakowska – Kościuszki na drodze wojewódzkiej nr 765 w Staszowie, który to

znak jest w całości zasłonięty przez sygnalizator świetlny (pełna treść interpelacji w załączeniu do

protokołu).

Ad. 5

W wolnych wnioskach i  zapytaniach  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Staszowie  Dominik

Rożek poinformował,  iż  między sesjami w Biurze  Rady złożył  wniosek z  prośbą o dokonanie
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oceny sprawności  działania  sieci  internetowej  w Publicznej  Szkole  Podstawowej  w Czajkowie,

usunięcia  ewentualnych  usterek  i  dokonanie  konserwacji  istniejących  przyłączy  w  celu

przywrócenia sprawności sieci (pełna treść wniosku w załączeniu do protokołu).

Następnie o zabranie głosu poprosiła Sołtys Sołectwa Jasień Maria Piwosz, która zgłosiła wniosek

w zakresie  naprawy nawierzchni  drogi  Jasień – Przysiółek Nowakówka w kierunku lasu,  która

została  zniszczona  przez  jeżdżące  samochody  terenowe,  urządzające sobie  wyścigi  na

przedmiotowym terenie.

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: 10:15 do godz: 11:05.

             
Protokolant:                    Przewodniczący

M. Janowska                      Rady Miejskiej w Staszowie

              ( - ) Dominik Rożek
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