
Protokół Nr XLII/42/17

z  sesji  Rady Miejskiej  w Staszowie,  która  odbyła  się  w dniu 12  kwietnia  2017  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

W sesji wzięło udział 18 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 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 27 marca 2017 roku.

3.  Podjęcie uchwał w sprawie:      

a) zmiany Uchwały Nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016
roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta i  Gminy Staszów –
projekt nr 381/17,

b) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 380/17.

4.  Interpelacje radnych.

5.  Wolne wnioski i zapytania w tym:

      - informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 22 lutego 2017 roku

        do 7 kwietnia 2017 roku.

6.  Zamknięcie obrad sesji.

Po zapoznaniu z porządkiem głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć, który

zawnioskował o zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie projektów uchwał w sprawie:

-  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 382/17, 
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-  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 – 

    projekt nr 383/17. 

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

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

pod głosowanie wniosek o dokonanie zmian w porządku obrad poprzez poszerzenie porządku obrad

ww. projekty uchwał tj. nr 382/17 w pkt 3 c i nr 383/17 w pkt 3 d.

Rada  Miejska  jednogłośnie  przyjęła  przedmiotowy  wniosek  oraz  jednomyślnie  zatwierdziła

porządek obrad z uwzględnieniem przyjętego wniosku (obecnych było 18 radnych).

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 marca 2017 roku.

3.  Podjęcie uchwał w sprawie:

    a)  zmiany Uchwały Nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku

        w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Staszów – projekt  

        nr 381/17,

    b)  wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 380/17,

    c)  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 382/17,

    d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 –

         projekt nr 383/17.

4.  Interpelacje radnych.

5.  Wolne wnioski i zapytania w tym:

    -  informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 22 lutego 2017 roku 

do 7 kwietnia 2017 roku.

6.  Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2

Radni nie mieli uwag do protokołu z sesji z dnia 27 marca 2017  roku i przyjęli go jednogłośnie

(obecnych było 18 radnych).

Ad. 3 a 

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zapoznała z projektem uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016

roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Staszów – projekt nr

381/17. 

Nie podjęto dyskusji.
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Wobec powyższego projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 18 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLII/368/17

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 b

Pani  Lidia  Pyza  –  Z-ca  Kierownika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji

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

nieruchomości – projekt nr 380/17.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 18 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLII/369/17

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 c

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

382/17.

Nie zgłoszono pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 18 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLII/370/17

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 d

Pani  Joanna  Pokora  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 – projekt nr 383/17.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 18 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLII/371/17

( w załączeniu do protokołu).
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  Ad. 4

Interpelacje radnych.

Radny Ireneusz Kwiecjasz zgłosił interpelacje dotyczące:

- dokonania  przez Przewodniczącego  Rady Miejskiej  w  Staszowie  weryfikacji  składu  Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w zakresie § 60 pkt 2 Statutu Miasta i Gminy Staszów,

- udzielenia informacji, na jakim etapie jest wdrożenie abolicji czynszowej. Radny zaznaczył, iż  

w  ubiegłym  roku  poruszał  kwestię  dotyczącą  stworzenia  programów  mających  ułatwić  spłatę

zadłużenia  należności  za  korzystanie  z  lokali  mieszkalnych  stanowiących  mieszkaniowy zasób

Gminy ( pełna treść interpelacji w załączeniu do protokołu).

Do powyższego odniósł się  Przewodniczący Rady Miejskiej Dominik Rożek poinformował, że

zostanie  dokonana  weryfikacja  składu  osobowego  Komisji  Rewizyjnej  i  odpowiedź  radnemu

zostanie wysłana w formie pisemnej. 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć odnosząc  się  do  zapytania  dot.  abolicji

czynszowej  poinformował,  iż  odpowiedź  w  powyższym  zakresie  radny  Ireneusz  Kwiecjasz

otrzymana na piśmie.

Ad. 5

W  wolnych  wnioskach  i  zapytaniach  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć

przedłożył Wysokiej Radzie informację z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres

od 22 lutego 2017 roku do 7 kwietnia 2017 roku (informacja w załączeniu do protokołu). 

Ponadto zaprosił wszystkich chętnych do udziału w I Biegu do Serca Kołłątaja, który odbędzie się

29 kwietnia 2017 roku. Dodał także, że będzie to idealna okazja do wzięcia udziału w wydarzeniu

będącym  częścią  oficjalnych  obchodów  226.  rocznicy  podpisania  Konstytucji  3  Maja.  Bieg

odbędzie  się  na  dystansie  10  km,  a  trasa  poprowadzona  została  przez  malownicze  Lasy

Golejowskie. Oprócz biegaczy z głównym dystansem zmierzą się także zawodnicy Nordic Walking.

Zaprosił  również  na  uroczyste  obchody  226.  rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja.  

Na zakończenie złożył wszystkim obecnym na sesji zdrowych, pogodnych, pełnych wiary, nadziei 

i miłości Świąt Wielkanocnych, spędzonych w gronie najbliższych. 

Na  zakończenie  obrad  sesji  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  Miejskiej, który  przypomniał

radnym  o  obowiązku  złożenia  do  30  kwietnia  br.  oświadczeń  majątkowych  za  2016  rok.  

Następnie życzył  w imieniu Rady Miejskiej  i  własnym wszystkim zdrowych,  pogodnych Świąt

Wielkanocnych spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół. 

Nie podjęto dalszej dyskusji.
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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. 1405  do godz.1450

Protokolant          Przewodniczący

M. Janowska  Rady Miejskiej w Staszowie

    ( - ) Dominik Rożek
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