
Protokół Nr XLVI/46/17

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 3  sierpnia  2017  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 – zał. nr 1).

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. 

Na wstępie obrad sesji minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Tomasza Bieleckiego wieloletniego

nauczyciela  historii  w  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  ks.  kard.  Stefana  Wyszyńskiego  

w Staszowie. 

Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił proponowany porządek obrad, który

przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 czerwca 2017 roku.

      3.   Podjęcie uchwał w sprawie:      

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i  Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr
413/17,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027
– projekt nr 414/17,

c) wyrażenia  zgody  na  włączenie  terenów  położonych  w  Grzybowie  gmina  Staszów
w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” - projekt nr 415/17,

d) zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Wiązownica Mała – projekt
nr 410/17,

e) wprowadzenia  zmian  w  uchwale  nr  XXXVII/329/16  Rady  Miejskiej  w  Staszowie
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – projekt nr 416/17,
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f) zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej  w Staszowie z  dnia  28 grudnia
2012 roku w sprawie przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat
za ich korzystanie – projekt nr 417/17,

g) wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za
grunt przejęty pod drogę gminną – projekt nr 411/17,

h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 412/17,

i) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 418/17,

j) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Zasobu Agencji
Nieruchomości Rolnych – projekt nr 419/17.

4.   Interpelacje radnych.

5.   Wolne wnioski i zapytania w tym:

     - informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 9 czerwca 2017 

roku do 31 lipca 2017 roku.

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 21 radnych).

Ad. 2

Radni nie mieli uwag do Protokołu Nr XLV/45/17 z sesji z dnia 28 czerwca 2017 roku i przyjęli

go jednomyślnie (obecnych było 20 radnych).

Ad. 3 a

Pani Joanna Pokora – Skarbnik Miasta i Gminy w Staszowie zapoznała z projektem uchwały 

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

nr 413/17.

Nie zgłoszono pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 21 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLVI/395/17

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 b

Pani  Joanna  Pokora  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 – projekt nr 414/17.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
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Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLIV/396/17

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 c

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

zapoznała z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych w

Grzybowie gmina Staszów w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” - projekt nr

415/17.

O zabranie głosu poprosił  radny Jerzy Kozioł, który na wstępie poinformował, iż w dzisiejszym

wydaniu  gazety  Echa  Dnia  pojawił  się  artykuł  dotyczący  interwencji  Centralnego  Biura

Antykorupcyjnego  w  kwestii  sposobu  włączenia  terenów  inwestycyjnych  w  Grzybowie  do

specjalnej  strefy  Starachowickiej.  Następnie  stwierdził,  iż  odniesie  się  do  informacji  

w powyższym temacie uzyskanych od Burmistrza podczas posiedzenia połączonych Komisji, które

odbyło  się  przed  dzisiejszą  sesją.  Dodał,  iż  wówczas  Burmistrz  przekonywał,  że  interwencja

Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczy sposobu wykupu terenów przez gminę, które później

zostały przeznaczone na tereny inwestycyjne. Radny nie zgodził się z wypowiedzią Burmistrza  

i  stwierdził,  iż   artykuł,  którego publikacja jest  w dzisiejszym Echu Dnia nie dotyczy sposobu

przejęcia  przez  Gminę  Staszów  terenów,  które  później  zostały  przeznaczone  na  tereny

inwestycyjne.  W swoim wystąpieniu zaznaczył, iż nie zarzuca on błędu Burmistrzowi tylko chce

poznać realną sytuację i ocenę Burmistrza tej sytuacji. Następnie radny Kozioł odczytał fragment

dzisiejszego artykułu,  w którym czyta się,  iż:  ,,Wczoraj  funkcjonariusze zażądali  dokumentacji,

dotyczącej poszerzenia strefy i korespondencji z gminą Staszów. Chodzi o 11 hektarów leżących

między Staszowem a Grzybowem, o które poszerzono strefę 21 czerwca br”. Ponadto poinformował,

iż jeżeli chodzi o powyższy projekt uchwały nie ma żadnych zastrzeżeń, tylko zastanawia go, czy

mając na uwadze, że toczy się postępowanie związane ze strefą inwestycyjną to należy zadać sobie

pytanie czy, to jest odpowiedni czas na podejmowanie kolejnych decyzji dot. stref inwestycyjnych.

Nadmienił, iż jeżeli za tą decyzją Gmina Staszów ma się rozwijać to zdaniem radnego podjęcie

przedmiotowej uchwały jest zasadne. Na zakończenie radny Jerzy Kozioł zwrócił się do Burmistrza

i poinformował, że nie należy zrzucać jakiejkolwiek winy na poprzedników bo to nie ,,fair”. 

Odnosząc się do powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć poinformował,

iż podczas posiedzenia połączonych Komisji, wyjaśnił radnemu, iż na portalu internetowym Echa

Dnia  Świętokrzyskie  zamieszczony jest  ,,dziennik”,  z  którego  informacji  wynika,  iż  Centralne

Biuro Antykorupcyjne bada czy nie doszło do nadużyć przy zakupach terenów, które potem objęte

zostały strefą. Nadmienił, iż przed dzisiejszą sesją przedstawił radnemu Koziołowi nagranie i jest
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zaskoczony,  że  radny  Kozioł  nie  potwierdził  tego  co  usłyszał.  Jeszcze  raz  przypomniał,  iż

z internetowej strony echa dnia jasno wynika, że kontrola dotyczy zakupu nieruchomości, które

zostały włączone w Starachowicką Strefę, w której zakup mogły być powiązane osoby publiczne,

samorządowcy, politycy  i biznesmeni. Na zakończenie poinformował, iż nagarnie można obejrzeć

na stronie intranetowej Echo Dnia Świętokrzyskie. 

Do powyższego odniósł się radny Jerzy Kozioł, który zwrócił się do Burmistrza i zaznaczył, aby

odnosząc się do jego wypowiedzi nie zarzucał mu kłamstwa. Następnie odczytał artykuł z gazety

Echa Dnia,  w którym czyta się,  iż  ,,Wczoraj funkcjonariusze zażądali  dokumentacji,  dotyczącej

poszerzenia  strefy  i  korespondencji  z  gminą  Staszów.  Chodzi  o  11  hektarów  leżących  między

Staszowem  a  Grzybowem,  o  które  poszerzono  strefę  21  czerwca  br”.Według  nieoficjalnych

informacji,  do jakich udało nam się dotrzeć,  Centralne Biuro Antykorupcyjne otrzymało donos,

napisany przez jednego z przedsiębiorców ubiegających się o zakup terenu położonego pomiędzy

Staszowem  a  Grzybowem,  włączonego  niedawno  do  strefy.  Biznesmen  informował  też,  że

utrudniano  mu  możliwość  zakupu  jednej  z  działek.  W  kuluarach  tej  sprawy  padają  nazwiska

naszych samorządowców, przedsiębiorców i polityków. Kiedy pod koniec 2016 roku Ministerstwo

Rozwoju i Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice wydały negatywną opinię co do włączenia

do  strefy  terenu  koło  Staszowa,  dla  którego  nie  ma  ustanowionego  Studium  Uwarunkowań

Przestrzennych lub Planu Zagospodarowania Przestrzennego, do gry wkroczyć mieli,  na prośbę

burmistrza  Staszowa,  politycy.  Spotkania  w  ministerstwie,  lobbowanie  w  tej  sprawie  miało  

w  efekcie  doprowadzić  do  włączenia  terenów  do  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej  na  zasadzie

odstępstwa. Zapytaliśmy o szczegóły sprawy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak powiedział nam

rzecznik  Temistokles  Brodowski,  funkcjonariusze  z  krakowskiej  delegatury  Centralnego  Biura

Antykorupcyjnego prowadzili w środę w tej sprawie działania. – To są czynności wstępne. Dopiero

analiza  materiału  przesądzi  o  tym,  czy  podejmiemy  jakieś  kroki,  czy  nie  –  wyjaśnił  rzecznik.

Burmistrz  Staszowa  Leszek  Kopeć  zapytany  o  działania  Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego

stwierdził, że nic nie wie, a informacje o tym traktuje jako... żart. Dodał, że tereny koło Grzybowa

zostały włączone do starachowickiej strefy zgodnie z procedurą i prawem. Na zakończenie jeszcze

raz zaznaczył, iż nic Panu Burmistrzowi nie zarzuca, prosi jednak o rzetelne wyjaśnienie powyższej

sprawy.

Ponownie głos zabrał  Burmistrz Miasta i  Gminy, który nie  zgodził  się ze słowami radnego .

Ponadto  zapytał,  czy  radny  Kozioł  potwierdza   jego  słowa  z  tym  co  usłyszał  w  dzienniku

opublikowanym na stronie internetowej Echa Dnia Świętokrzyskie. 

Do powyższego odniósł  się  radny Jerzy Kozioł, który odpowiedział,  iż  od samego początku  

w  swoich  wypowiedziach  powoływał  się  na  publikację  artykułu  opublikowanym w dzisiejszej
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gazecie Echa Dnia.  

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLVI/397/17

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 d

Pani Justyna Świetlik – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym zapoznała z projektem uchwały

w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Wiązownica Mała – projekt

nr 410/17.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLVI/398/17

( w załączeniu do protokołu).

           Ad. 3 e

Pani  Renata  Śledź  -   Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Staszowie   zapoznała  z

projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXVII/329/16 Rady Miejskiej

w  Staszowie  z  dnia  29  grudnia  2016  r.  w  sprawie  utworzenia  mieszkania  chronionego  oraz

określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – projekt nr 416/17.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XLVI/399/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 f

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012

roku  w  sprawie  przystanków  i  dworców  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub

zarządzającym  jest  Gmina  Staszów,  warunków  i  zasad  korzystania  z  nich  oraz  opłat  za  ich

korzystanie – projekt nr 417/17.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła
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Uchwałę Nr XLVI/400/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 g

Pani  Maria  Malczyk  -  Kierownik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji  

i  Rolnictwa  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przyznanie

nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną – projekt

nr 411/17. 

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XLVI/401/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 h

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

nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 412/17.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XLVI/402/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 i

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

nieruchomości gruntowych – projekt nr 418/17.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XLVI/403/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 j

Pani  Maria  Malczyk  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  nieodpłatnego  nabycia

nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych – projekt nr

419/17.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
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Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XLVI/404/17

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 

Interpelacje radnych.

Radny Bonifacy Wojciechowski zgłosił interpelacje w sprawie:

- oświetlenia przy ul. Kilińskiego 6 w Staszowie (nowe 2 słupy), które raz świecą raz nie albo

świecą  pulsacyjne.  Poinformował,  iż  jest  to  nowa  inwestycja  długo  wyczekiwana  przez

mieszkańców. Podkreślił, iż problem poruszany był kilkakrotnie. Poprosił władze o jak najszybszą

interwencję, ponieważ jest to uciążliwe dla mieszkańców,

- wykoszenia trawy przy garażach, które znajdują się przy ul. Szpitalnej w Staszowie (przy starym

szpitalu).  Dodał,  iż  stwarza to  zagrożenie (pożarowe)  dla  użytkowników tut.  garaży.  Podkreślił

również, iż interwencja w tej kwestii poruszana była poruszana kilkakrotnie w wydziale IKOŚ tut.

Urzędu.

   Ad. 5 

Na wstępie  w wolnych wnioskach i  zapytaniach  Burmistrz  Miasta  i  Gminy Staszów Leszek

Kopeć przedłożył  Wysokiej  Radzie informację z  działalności  za okres od  09.06.2017 roku do

31.07.2017 roku (informacja  w załączeniu  do  protokołu).  Następnie  odniósł  się  do  interpelacji

radnego Bonifacego Wojciechowskiego w zakresie  naprawy oświetlenia przy ul.  Kilińskiego 6  

w Staszowie. Poinformował, iż  usterka zostanie usunięta przez Wykonawcę w ramach posiadanej

gwarancji. W sprawie interpelacji dotyczącej wykoszenia trawy przy garażach,  poinformował, iż

nie zgodzi się z radnym, ponieważ wykaszanie traw na terenie wokół garaży realizowane jest na

bieżąco zgodnie z harmonogramem wykaszania terenów zielonych miasta Staszowa.  

Ponownie  o  zabranie  głosu  poprosił  radny  Wojciechowski i  poinformował,  że  Burmistrz  źle

zrozumiał chodzi o garaże przy ul. Szpitalnej w Staszowie (na terenie starego szpitala). Jeszcze raz

zwrócił się z prośbą o wykoszenie.

O  zabranie  głosu  poprosił  radny  Dariusz  Kubalski,  który  na  wstępie  podziękował  Panu

Burmistrzowi i Pani Burmistrz oraz wszystkim osobom, które były zaangażowane w pozyskanie

środków finansowych na inwestycję budowy hali przy Zespole Szkół nr 2 w Staszowie. Nadmienił,

iż będąc wicedyrektorem ZS nr 2 w Staszowie, z której to funkcji musiał zrezygnować gdy objął

mandat radnego Rady Miejskiej w Staszowie jednym z priorytetów jego działalności samorządowej

było doprowadzenie do wybudowania hali. Nadmienił, iż jest to szkoła, która ma wiele osiągnięć,

natomiast warunki do kształcenia w zakresie wychowania fizycznego są fatalne. Na zakończenie

jeszcze  raz  złożył  podziękowania  wszystkim  osobom,  które  były  zaangażowane 
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w  pozyskanie środków finansowych na budowę hali przy Zespole Szkół nr 2 w Staszowie. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Dominik Rożek udzielił głosu Poseł na

Sejm RP Pani Annie Krupce. 

Poseł  na  Sejm  RP  Pani  Anna  Krupka  na  wstępie  swojej  wypowiedzi  wyraziła  gorące

podziękowanie, że mogła uczestniczyć w dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Staszowie. Następnie

poinformowała zgromadzonych, że przyjechała z dobrymi informacjami m.in. Ministerstwo Sportu,

przekazało 2 mln 800 tysięcy zł na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Staszowie.

Będzie to nowoczesna hala, która będzie służyła uczniom, ponieważ obecnie zajęcia odbywają się

na małej sali gimnastycznej, która nie jest w stanie zaspokoić potrzeb blisko 800 uczniów Zespołu

Szkół  nr  2.  Kolejną  inwestycją,  której  realizacja  już  się  rozpoczęła  jest  modernizacja  boiska

treningowego  przy  stadionie  miejskim w  Staszowie.  Gmina  pozyskała  na  ten  cel  900  tysięcy

złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z kolei 300 tysięcy złotych pozyskano na modernizację

infrastruktury sportowej  przy Ośrodku Sportu i  Rekreacji  w Staszowie.  Przypomniała  również  

o  czerwcowej  decyzji  Rady  Ministrów,  na  mocy  której  do  Specjalnej  Starachowickiej  Strefy

Ekonomicznej włączona została strefa A staszowskiego obszaru gospodarczego czyli 11 hektarów 

w pełni uzbrojonych gruntów. Zdaniem Poseł Anny Krupki przyczyni się to do rozwoju miasta  

i gminy, zahamuje emigrację ludzi wyjeżdżających w poszukiwaniu pracy. Bezrobocie cały czas

spada i będzie dalej spadło ze względu na nowe miejsca pracy,  które tutaj powstaną. Następnie

odniosła  się  do  interwencji  Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego  w  sprawie  terenów

inwestycyjnych i poinformowała, iż z dziennika, które opublikowane jest na stronie internetowej

echa  dnia,  wynika,  że  interwencja  Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego  dotyczy  działań  

z przeszłości. Ponadto poinformowała, iż oczywiście jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości to

CBA jest właśnie po to, aby to wyjaśnić. Dodała także, iż jest przekonana, że cały proces zostanie

zbadany i  wszelkie  nieprawidłowości  zostaną wyjaśnione.  W swoim przemówieniu Poseł  Anna

Krupka zwróciła uwagę na bardzo dobrą współpracę z Burmistrzem Leszkiem Kopciem i Z-cą

Burmistrza  Ewą  Kondek.  Podkreśliła,  iż  jest  to  jest  ważny czas  dla  miasta  i  gminy Staszów,

ponieważ za poprzednich rządów, poprzedniego Burmistrza jak i poprzedniej ekipy rządzącej  PO 

i PSL słyszeliśmy, że ,,nic się nie da zrobić”, ,,to się nie uda”, a dzisiaj bardzo wiele się dzieje, jest

dużo inwestycji realizowanych i nikt nie jest w stanie temu zaprzeczyć.  Na zakończenie  Poseł

Anna Krupka podkreśliła, że jest otwarta na wszelka współpracę dla dobra Miasta i Gminy Staszów.

O  zabranie  głosu  poprosił radny  Bonifacy  Wojciechowski,  który  oznajmił,  iż  jest  niemile

zaskoczony  słowami  Poseł  Anny  Krupki  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
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inwestycyjnych w Grzybowie, którym obecne władze się szczycą. Wspomniał również o innych

inwestycjach realizowanych przez poprzednie władze gminy w zakresie m.in.  przebudowy ulic,

budowy parkingów, powstanie klubików dziecięcych i żłobka. Ponownie wyraził niezadowolenie z

wypowiedzi Poseł dotyczącej oceny poprzednich rządów. 

O zabranie głosu poprosił radny Jerzy Kozioł, który na wstępie podziękował Poseł za te dobre

elementy  na  rzecz  miasta  i  gminy  Staszów.  Zarzucił  jednak,  aby  była  bezstronna  w  swoich

wypowiedziach.  Radny zaznaczył,  iż  nigdy nie  przynależał do żadnej  partii.  Podkreślił,  iż jego

zdaniem poprzednia kadencja nie była czasem straconym dla rozwoju gminy Staszów.  Następnie

odniósł  się  do  sprawy  dotyczącej  interwencji  CBA  związanej  z  terenami  inwestycyjnymi  

i poinformował Poseł Annę Krupkę, że jeżeli chce być ,,adwokatem” po stronie Burmistrza Leszka

Kopcia to nie widzi przeszkód. Następnie radny Kozioł podarował Poseł publikację dzisiejszego

wydania gazety Echa Dnia na którą się powoływał.

Pan Leszek Kopeć w swoim wystąpieniu podziękował Pani Poseł za pomoc, wsparcie działań  

w szczególności w zakresie pozyskiwania przez samorząd gminny środków ministerialnych dzięki,

którym  udało  się  wiele  zrealizować  m.in.  na  infrastrukturę  drogową,  sportową,  szkolnictwo,

ochronę zdrowia. W szczególności podziękował Poseł Annie Krupce, że udało się pozyskać środki

finansowe z Ministerstwa Sportu na budowę hali przy Zespole Szkół w Staszowie. Przypomniał, że

budowa nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 wyczekiwana była od wielu lat. Będzie

to  druga  w  mieście  pełnowymiarowa  hala,  z  której  głównie  korzystać  będą  uczniowie,  ale  

i  mieszkańcy.  Obecne  warunki  do  uprawiania  sportu  przy  tej  placówce  oświatowej  nie  są

wystarczające. Mała sala sportowa powoduje, że część zajęć trzeba organizować na korytarzach lub

w innych pomieszczeniach zastępczych. Dodał, iż z realizowane są kolejne inwestycje, na realizacje

których czynione są starania o pozyskanie środków zewnętrznych pochodzących z różnych źródeł.

Burmistrz  podkreślił,  iż  bardzo  wiele  udało  się  zrealizować,  o  czym  świadczą  zrealizowane

inwestycje i jeszcze wiele inwestycji uda się zrealizować dla ziemi staszowskiej, aby Staszów mógł

się  rozwijać,  aby  powstawały  warunki  do  tego,  by  tworzone  były  nowe  miejsca  pracy.  Na

zakończenie z satysfakcją oznajmił, iż udało się zrealizować wiele zadań, które cieszą nie tylko nas

bezpośrednio, ale także mieszkańców. 

O  zabranie  głosu  poprosiła Pani  Gabriela  Urbańska,  która  również  złożyła  słowa  uznania  

i podziękowania dla Poseł Anny Krupki, która wpiera gminę Staszów. Następnie poinformowała, iż

jako nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Staszowie jak również radna wyraziła zadowolenie, że

udało się pozyskać środki finansowe na budowę hali sportowej, co zdaniem radnej wyczekiwana

była od wielu lat. Następnie odniosła się do słów Poseł Anny Krupki odnośnie działalności rządów

poprzedniej  kadencji  i  poinformowała,  iż  wśród grupy radnych są osoby,  które   przynależą do
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Regionalnego Forum Samorządowego, ale jako radni współpracują i cieszą się z każdych osiągnięć.

Uważa, że pełniąc funkcję radnej w poprzedniej kadencji, inwestycje, które obecnie są realizowane

były wypracowane też przez poprzednie władze rządzące. Na zakończenie podkreśliła, iż życzy,

aby dalsza współpraca układała się wzorowo.

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: 12:20 do godz: 13:50.

     

Protokołowała:         Przewodniczący

M. Janowska Rady Miejskiej w Staszowie

               ( - ) Dominik Rożek
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