
Protokół Nr XXXVIII/38/17

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu  10  stycznia  2017  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

W sesji wzięło udział 19 radnych na ogólną liczbę 21 radnych ( lista obecności w załączeniu do

protokołu).

Radni nieobecni podczas obrad sesji: Jacek Piwowarski, Roman Lasota.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz 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 protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 2016 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:      

a)  wprowadzenia  zmian  w  budżecie  Miasta  i  Gminy  Staszów  na  2017  rok  –  projekt  
nr 345/16,

b)  przyjęcia  do  wdrożenia  ,,Aktualizacji  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Miasta  
i Gminy Staszów” -  projekt nr 346/17,

c) zmiany Uchwały Nr LXXIV/651/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010
roku  w   sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  Podmaleniec  –  projekt  
nr 347/17.

4. Interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie obrad sesji. 

O zabranie głosu poprosił radny Jerzy Kozioł, który poinformował, iż nie ma bezpośrednich uwag

1



do przedstawionego porządku obrad,  lecz do sesji,  która odbyła się 29 grudnia 2016 r. Zwrócił

uwagę, że była to sesja budżetowa, na której było aż 32 projekty uchwał, którą  zdaniem radnego

można było podjąć np. dzisiaj, aby móc na poprzedniej sesji skupić się tylko nad przyszłorocznym

budżetem. Stwierdził, iż poprzez takie działanie przy dyskusji nad projektem uchwały dotyczącej

uchwalenia  budżetu  na  2017  rok  na  sali  była  tylko  ,,garstka  ludzi”.  Radny  uważa,  że  sesja

budżetowa jest  jedną  z  najważniejszych sesji  w roku i  powinno  się  skupić  tylko  na  sprawach

budżetu. Poprosił aby poprawić pracę w kwestii organizacji sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Kwiecjasz, wyjaśnił, że wszystkie sesje zwoływane są

zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy Staszów. Nadmienił, iż zawiadomienia o zwołaniu sesji  wraz 

z projektami uchwał wysyłane są do  radnych w ustawowym terminie. 

Do  powyższego  odniósł  się Burmistrz  MiG  Staszów,  który  poinformował,  iż  sesje  Rady

zwoływane  są  w  miarę  potrzeb  przez  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  m.in.  na  wniosek

burmistrza, jeżeli występuje taka konieczność mogą być zwoływane nawet kilka razy w miesiącu. 

Ponownie głos zabrał  radny Jerzy Kozioł, który na wstępie wypowiedzi ponownie stwierdził, iż

sesja budżetowa jest jedną z najważniejszych sesji w roku i jego zdaniem powinno się skupić tylko

na przyszłorocznym budżecie. Radny uważa, że powinno się odróżnić sprawy ważne od bardzo

ważnych.  Nadmienił,  iż  wiele  projektów  uchwał,  dostarczanych  jest  na  sesji  radnym   

w ostatniej chwili.  Radny uważa, że niektóre zapisy Statutu nie w pełni są spełniane. 

Ponownie głos zabrał  Przewodniczący Rady Miejskiej, który poinformował, iż nie zgadza się  

z  wypowiedzią przedmówcy i nadal uważa, że wszystkie zwołane sesje Rady Miejskiej są zgodne 

z zapisami Statutu MiG.  Następnie zamknął dyskusję w powyższym temacie.

Nie było więcej uwag, pytań. Następnie Pan Ireneusz Kwiecjasz poddał pod głosowanie  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 29 grudnia 2016 roku przyjęli go jednogłośnie

(obecnych było 19 radnych).

Ad. 3 a

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 345/16. 

2



Nie zgłoszono pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVIII/335/17

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 b

Pan  Jarosław  Glibowski  –  Kierownik  Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska zapoznał z projektem uchwały w sprawie przyjęcia do wdrożenia ,,Aktualizacji Planu

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów” – projekt nr 346/17. 

Nie zgłoszono pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVIII/336/17

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 c

Pan  Sławomir  Mikula  –  Sekretarz  Miasta  i  Gminy  Staszów przedstawił  projekt  uchwały  

w sprawie  zmiany Uchwały Nr LXXIV/651/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010

roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podmaleniec – projekt nr 347/17.

Nie zgłoszono pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVIII/337/17

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 4

Interpelacje radnych.

Interpelację ustną zgłosił: radny Ireneusz Kwiecjasz. 

Pan Ireneusz Kwiecjasz zwrócił się z zapytaniem do obecnego na sali Wicestarosty Staszowskiego

Tomasza Fąfary, czy wiadomo jakie przekroczone są normy stężenia zanieczyszczeń w powietrzu 

w Gminie Staszów i kto je monitoruje.

Pan Tomasz Fąfara odnosząc się do powyższego zapytania wyjaśnił, iż na terenie gminy Staszów

nie ma stacji  monitorującej  jakość powietrza,  jedyna stacja  znajduje się  w Połańcu.  Na chwilę

obecną normy  są  przekroczone.  Przekroczenia  pyłu  zawieszonego  w  powietrzu  po  odczycie
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odnotowano jako 250% normy.

Ad. 5

W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrał radny Jerzy Kozioł, który przypomniał o poru-

szonej na sesji w dniu 28 listopada 2016 r.  sprawie dotyczącej uszkodzonego oznakowania znaków

pionowych na skrzyżowaniu przy skręcie na Ponik, jadąc z Kurozwęk w kierunku Jabłonicy. Dodał,

iż w odpowiedzi którą uzyskał oznakowanie pionowe na w/w skrzyżowaniu dróg zostanie napra-

wione do 16 grudnia 2016 roku. Poinformował, iż znaki są  nadal powywracane i leżą w przydroż-

nym rowie. Poprosił o interwencje w tej sprawie. 

Powyższej  sprawie  wyjaśnień  udzielił  Pan  Jarosław  Glibowski   –  Kierownik  Wydziału  

Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, który poinformował, iż była przeprowadzo-

na kontrola przez pracowników wydziału i przedmiotowe znaki zostały naprawione. Nadmienił, iż

ponownie zostanie przeprowadzona wizja w zgłoszonej sprawie.

Następnie głos zabrał radny Dariusz Kubalski , który zwrócił się z prośbą o  interwencję związaną

z budynkiem po dawnym kinie. Poinformował, iż obecnie budynek niszczeje i straszy,  jest w złym

stanie  są  porozbijane  szyby,  sterta  śmieci  wokół  budynku.  W związku z powyższym poprosił  

o podjęcie konkretnych działań, by poprawić wizerunek miasta.

Ad. 6

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

Na tym protokół zakończono.

      Czas trwania sesji od godz.1200 do godz.1250.

       

Protokolant Przewodniczący

M. Janowska  Rady Miejskiej w Staszowie

    ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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