
Protokół Nr XXXVII /37/16

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu  29  grudnia  2016  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).

Radni nieobecni: Pan  Jacek Maruszewski.

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 protokołu z sesji z dnia 15 grudnia 2016 roku i 21 grudnia 2016 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:      

a)  wprowadzenia zmian w budżecie  Miasta  i  Gminy Staszów na 2016 rok – projekt  nr
337/16,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016 – 2027 –
projekt nr 338/16,

c) ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2016 – projekt nr
339/16,

d) zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Gaj Koniemłocki – projekt nr
328/16,

e)  zmiany Uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej  w Staszowie  z  dnia  19 lutego 2015 r.
w  sprawie  zarządzenia  poboru  należności  pieniężnych  pobieranych  w  formie  łącznego
zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od
osób  fizycznych  w  drodze  inkasa,  określenia  inkasentów  i  ustalenia  wysokości
wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 326/16,
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f)  zmiany Uchwały Nr VI/27/15 Rady Miejskiej  w Staszowie  z  dnia  19  lutego 2015 r.
w  sprawie  zarządzenia  poboru  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso – projekt nr 327/16,

g) zmiany Uchwały Nr LXXIV/641/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czajków Północny – projekt nr
318/16,

h) zmiany Uchwały Nr LXXIV/643/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czernica – projekt nr 319/16,

i) zmiany Uchwały Nr LXXIV/648/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010
roku  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  Krzywołęcz  –  projekt  nr
320/16,

j) zmiany Uchwały Nr LVI/459/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 września 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lenartowice zmienionej Uchwałą Nr
LXXIV/627/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku – projekt nr 321/16,

k) zmiany Uchwały Nr LVI/456/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 września 2009
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mostki zmienionej Uchwałą Nr
LXXI/578/10 Rady Miejskiej  w Staszowie z dnia 30 kwietnia  2010 roku i  Uchwałą Nr
LXXIV/629/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku – projekt nr 322/16,

l) zmiany Uchwały Nr LXXIV/650/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010
roku  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy Miejscowości  Poddębowiec  –  projekt  nr
323/16,

m) zmiany Uchwały Nr LII/409/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2009 roku w
sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy Miejscowości  Wiśniowa  zmienionej  Uchwałą  Nr
LXXIV/636/10  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  30  lipca  2010  roku  i  Uchwałą  Nr
LVI/563/14 Rady Miejskiej  w Staszowie z dnia 30 października 2014 roku – projekt nr
324/16,

n) zmiany Uchwały Nr LIV/442/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 lipca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Osowa zmienionej Uchwałą Nr
LXXIV/638/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku – projekt nr 325/16,

o) zmiany Uchwały Nr XXXIV/280/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2008
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Wiśniowska zmienionej
Uchwałą  Nr  LXXIV/639/10  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  30  lipca  2010  roku  
i Uchwałą Nr LVI/564/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2014 roku –
projekt nr 329/16,

p) zmiany Uchwały Nr LVII/471/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 września 2009
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smerdyna zmienionej Uchwałą
Nr LXXI/581/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr
LXXIV/633/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku                  i Uchwałą
Nr LVI/562/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2014 roku – projekt nr
330/16,

r) zmiany Uchwały Nr LXXIV/646/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasień – projekt nr 331/16,

s)  zmiany  Uchwały  Nr  XXXVIII/304/08  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia
22 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobra
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zmienionej Uchwałą Nr LIV/443/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 lipca 2009 roku,
Uchwałą  Nr  LXVII/551/10  Rady Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  26  lutego  2010  roku  i
Uchwałą  Nr  LXXIV/623/10  Rady Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  30  lipca  2010  roku  –
projekt nr 332/16,

t) zmiany Uchwały Nr LXXIV/647/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kopanina – projekt nr 333/16,

u) zmiany Uchwały Nr LXXIV/656/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010
roku  w sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy Miejscowości  Wólka  Żabna  –  projekt  nr
334/16,

v) zmiany Uchwały Nr LII/408/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2009 roku w
sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  Oględów  zmienionej  Uchwałą  Nr
LXVII/549/10  Rady Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  26  lutego  2010  roku  i  Uchwałą  Nr
LXXIV/631/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku – projekt nr 335/16,

w) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/285/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia
28 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Klub Dziecięcy w
Staszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów – projekt nr 336/16,

x)  utworzenia  mieszkania  chronionego  oraz  określenia  zasad  ponoszenia  odpłatności  za
pobyt w mieszkaniu chronionym – projekt nr 340/16,

y) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 313/16,

z) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2017
rok – projekt nr 314/16,

aa) dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie –
samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 315/16,

ab) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027 – projekt
nr 316/16.

4.Przedstawienie  projektu  uchwały  budżetowej  na  2017  rok  wraz z  uzasadnieniem
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 

- przedstawienie opinii RIO w Kielcach o projekcie budżetu;

- przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej w Staszowie;

-  stanowisko  Burmistrza  do  wniosków  zawartych  w  opiniach  komisji  stałych  Rady
Miejskiej w Staszowie;

- dyskusja nad projektem budżetu,

-  głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Miasta  
i Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 317/16.

5. Interpelacje radnych.

6. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 24 listopada
2016 roku do 27 grudnia 2016 roku.

7. Zamknięcie obrad sesji. 
O zabranie  głosu  poprosił  Pan Leszek  Kopeć  –  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów,  który

zwrócił się do Wysokiej Rady z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał
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w sprawie dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie –

samorządowego  zakładu  budżetowego  –  projekt  nr  341/16,  wyrażenia  zgody na  podwyższenie

kapitału  zakładowego  Spółki  działającej  pod  firmą  „Staszowskie  Centrum  Przedsiębiorczości

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością”  -  projekt  nr  342/16,  udzielenia  pomocy finansowej

Województwu Świętokrzyskiemu – Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach

– projekt nr 343/16 oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

dzieci w wieku do lat 5 – projekt nr 344/16.

W  związku  z  powyższym  Pan  Ireneusz  Kwiecjasz  poddał  pod  głosowanie  wniosek

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej na 2016 rok

dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt

nr 341/16, wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału  zakładowego Spółki działającej pod firmą

„Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” - projekt nr

342/16,  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu  Świętokrzyskiemu  –  Świętokrzyskiemu

Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach – projekt nr 343/16 oraz określenia wysokości opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 – projekt nr 344/16.

Powyższy wniosek o poszerzenie porządku obrad został  przyjęty jednogłośnie (obecnych było  

20 radnych).

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  odczytał  poszerzony  porządek  obrad  po  głosowaniu  

z uwzględnieniem wniosku, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 15 grudnia 2016 roku i 21 grudnia 2016 roku.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:      

a) dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie –
samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 341/16,

b) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki działającej pod firmą
„Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” -
projekt nr 342/16,

c) udzielenia  pomocy finansowej  Województwu Świętokrzyskiemu –  Świętokrzyskiemu
Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach – projekt nr 343/16,

d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku
do lat 5 – projekt nr 344/16,

e) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i  Gminy Staszów na 2016 rok – projekt nr
337/16,
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f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016 – 2027
– projekt nr 338/16,

g) ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2016 – projekt nr
339/16,

h) zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Gaj Koniemłocki – projekt nr
328/16,

i) zmiany Uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej  w Staszowie z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego
zobowiązania  pieniężnego,  podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnego,  podatku
leśnego  od  osób  fizycznych  w  drodze  inkasa,  określenia  inkasentów  i  ustalenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 326/16,

j) zmiany Uchwały Nr VI/27/15 Rady Miejskiej  w Staszowie z dnia 19 lutego 2015 r.
w  sprawie  zarządzenia  poboru  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso – projekt nr 327/16,

k) zmiany Uchwały Nr LXXIV/641/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czajków Północny – projekt
nr 318/16,

l) zmiany Uchwały Nr LXXIV/643/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010
roku  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  Czernica  –  projekt  nr
319/16,

m) zmiany Uchwały Nr LXXIV/648/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywołęcz – projekt nr
320/16,

n) zmiany Uchwały Nr LVI/459/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 września 2009
roku w sprawie  zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości  Lenartowice  zmienionej
Uchwałą Nr LXXIV/627/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku –
projekt nr 321/16,

o) zmiany Uchwały Nr LVI/456/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 września 2009
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mostki zmienionej Uchwałą
Nr LXXI/578/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku i Uchwałą
Nr LXXIV/629/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku – projekt nr
322/16,

p) zmiany Uchwały Nr LXXIV/650/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Poddębowiec – projekt nr
323/16,

q) zmiany Uchwały Nr LII/409/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiśniowa zmienionej Uchwałą
Nr LXXIV/636/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku i Uchwałą Nr
LVI/563/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2014 roku – projekt nr
324/16,

r) zmiany Uchwały Nr LIV/442/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 lipca 2009 roku
w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  Wola  Osowa  zmienionej
Uchwałą Nr LXXIV/638/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku –
projekt nr 325/16,
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s) zmiany Uchwały Nr XXXIV/280/08 Rady Miejskiej  w Staszowie z dnia 29 sierpnia
2008 roku w sprawie  zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości  Wola  Wiśniowska
zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/639/10 Rady Miejskiej  w Staszowie z dnia 30 lipca
2010 roku i Uchwałą Nr LVI/564/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października
2014 roku – projekt nr 329/16,

t) zmiany Uchwały Nr LVII/471/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 września 2009
roku  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  Smerdyna  zmienionej
Uchwałą Nr LXXI/581/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku,
Uchwałą Nr LXXIV/633/10 Rady Miejskiej  w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku
i Uchwałą Nr LVI/562/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2014 roku
– projekt nr 330/16,

u) zmiany Uchwały Nr LXXIV/646/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasień – projekt nr 331/16,

v) zmiany  Uchwały  Nr  XXXVIII/304/08  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia
22 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobra
zmienionej Uchwałą Nr LIV/443/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 lipca 2009
roku, Uchwałą Nr LXVII/551/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 lutego 2010
roku i Uchwałą Nr LXXIV/623/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010
roku – projekt nr 332/16,

w) zmiany Uchwały Nr LXXIV/647/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010
roku  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy Miejscowości  Kopanina  –  projekt  nr
333/16,

x) zmiany Uchwały Nr LXXIV/656/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka Żabna – projekt nr
334/16,

y) zmiany Uchwały Nr LII/408/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oględów zmienionej Uchwałą Nr
LXVII/549/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 lutego 2010 roku i Uchwałą Nr
LXXIV/631/10 Rady Miejskiej  w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku – projekt nr
335/16,

z) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/285/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia
28 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Klub Dziecięcy
w  Staszowie,  dla  którego  organem prowadzącym  jest  Gmina  Staszów  –  projekt  nr
336/16,

aa) utworzenia  mieszkania  chronionego oraz  określenia  zasad  ponoszenia  odpłatności  za
pobyt w mieszkaniu chronionym – projekt nr 340/16,

ab) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 313/16,

ac) przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Gminy Staszów na
2017 rok – projekt nr 314/16,

ad) dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie –
samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 315/16,

ae) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027 – projekt
nr 316/16.
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4.  Przedstawienie  projektu  uchwały  budżetowej  na  2017  rok  wraz  z  uzasadnieniem
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów:

        - przedstawienie opinii RIO w Kielcach o projekcie budżetu;

       -  przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej w Staszowie;

       - stanowisko Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych Rady Miejskiej
   w Staszowie;

       - dyskusja nad projektem budżetu,

     - głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
   Staszów na 2017 rok – projekt nr 317/16.

5. Interpelacje radnych.

6. Wolne wnioski i zapytania w tym:

    - informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 24 listopada 2016
roku do 27 grudnia 2016 roku.

7. Zamknięcie obrad sesji.
Następnie  Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie poddał pod głosowanie porządek

obrad z uwzględnieniem powyższego wniosku, który przy 20 głosach za został przyjęty (obecnych

było 20 radnych).

Ad. 2

Radni  nie  mieli  uwag do protokołu  z  sesji  z  dnia  15 grudnia  2016 roku i  protokołu  z  dnia  

21 grudnia 2016 roku i przyjęli je jednogłośnie (obecnych było 20 radnych).

Ad. 3 a

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

w sprawie  dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie –

samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 341/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/303/16

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 b

Pani  Maria  Malczyk  –  Kierownik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji  

i Rolnictwa zapoznała z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału

zakładowego  Spółki  działającej  pod  firmą  „Staszowskie  Centrum  Przedsiębiorczości  Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością” - projekt nr 342/16.
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Nie zgłoszono pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/304/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 c

Pan  Grzegorz  Klimek  –  Kierownik  Wydziału  Inwestycji  i  Planowania  Przestrzennego

zapoznał  z  projektem  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu

Świętokrzyskiemu – Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach – projekt nr

343/16.

Nie zgłoszono pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/305/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 d

Pani Jolanta Macias – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  przedstawiła projekt

uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci

w wieku do lat 5 – projekt nr 344/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/306/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 e

Pani  Joanna  Pokora  –  Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Staszów przedstawiła  projekt  uchwały  

w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok – projekt nr

337/16.

Radny Jerzy Kozioł poprosił Skarbnik o informację z jakim ,,bagażem” zadłużenia Gmina 

Staszów wchodzi w 2017 rok ? Jaka jest tendencja?

Skarbnik Joanna Pokora odpowiedziała, iż w 2015 roku dług Miasta i Gminy Staszów wynosił  

39 100.000,00 zł, na koniec 2016 zadłużenie wynosił 37 600.000,00 zł., natomiast prognoza długu
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na 2017 rok wynosi  37 300.000,00 zł.  Dodała,  iż  nadwyżka w wysokości  300 tysięcy złotych

przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/307/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 f

Pani  Joanna  Pokora  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016 – 2027 – projekt nr 338/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/308/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 g

Pani Joanna Pokora przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetowych,

które nie wygasają z upływem roku 2016 – projekt nr 339/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/309/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 h

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

w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Gaj Koniemłocki – projekt nr

328/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/310/16

( w załączeniu do protokołu).
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Ad. 3 i

Pani Anna Kwasek – Z-ca Kierownika Wydziału Finansowego zapoznała z  projektem uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej  w Staszowie z dnia 19 lutego 2015 r.

w  sprawie  zarządzenia  poboru  należności  pieniężnych  pobieranych  w  formie  łącznego

zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób

fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

– projekt nr 326/16.

Głos zabrał radny Jerzy Kozioł, który poruszył kwestię dotyczącą przytaczanej na posiedzeniu

Komisji Rolnictwa przez Przewodniczącego Pan Jacka Maruszewskiego sprawy dotyczącej pomocy

dla  rolników dotkniętych  klęską  suszy.  Wyjaśnił,  iż  Gmina  Staszów  nie  wystąpiła  do  Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o uruchomieniu pomocy dla gospodarstw

rolnych  dotkniętych  klęską  suszy,  w  związku  z  czym  rolnicy  nie  mogą  ubiegać  się  

o  ewentualne  odszkodowania.  Dodał,  iż  dla  wielu  rolników  byłaby  to  duża  pomoc  pieniężna,

ponieważ stawki od 1ha wynosiły ok. 200 zł. Na zakończenie stwierdził, iż jego zdaniem Gmina

Staszów powinna pomagać rolnikom, jeżeli ma taką możliwość. 

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/311/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 j

Pani Anna Kwasek  przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetowych,

które nie wygasają z upływem roku 2016 – projekt nr 339/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/312/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 k

Pan Sławomir Mikula przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/641/10

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy

Miejscowości Czajków Północny – projekt nr 318/16.
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Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/313/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 l

Pan Sławomir Mikula przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/643/10

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy

Miejscowości Czernica – projekt nr 319/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/314/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 m

Pan Sławomir Mikula przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/648/10

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy

Miejscowości Krzywołęcz – projekt nr 320/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/315/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 n

Pan Sławomir Mikula  przedstawił projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr LVI/459/09

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy

Miejscowości Lenartowice zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/627/10 Rady Miejskiej w Staszowie  

z dnia 30 lipca 2010 roku – projekt nr 321/16. 

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/316/16
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( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 o

Pan Sławomir Mikula  przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/456/09

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy

Miejscowości Mostki zmienionej Uchwałą Nr LXXI/578/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia  

30 kwietnia 2010 roku i Uchwałą Nr LXXIV/629/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca

2010 roku – projekt nr 322/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/317/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 p

Pan Sławomir Mikula przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/650/10

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy

Miejscowości Poddębowiec – projekt nr 323/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/318/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 q

Pan Sławomir Mikula  przedstawił projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr LII/409/09

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy

Miejscowości  Wiśniowa zmienionej  Uchwałą  Nr  LXXIV/636/10 Rady Miejskiej  w Staszowie  

z  dnia  30  lipca  2010  roku  i  Uchwałą  Nr  LVI/563/14  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  

30 października 2014 roku – projekt nr 324/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/319/16

( w załączeniu do protokołu).
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Ad. 3 r

Pan Sławomir Mikula  przedstawił projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr LIV/442/09

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy

Miejscowości Wola Osowa zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/638/10 Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 30 lipca 2010 roku – projekt nr 325/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/320/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 s

Pan  Sławomir  Mikula  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr

XXXIV/280/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia

Planu  Odnowy Miejscowości  Wola  Wiśniowska  zmienionej  Uchwałą  Nr  LXXIV/639/10  Rady

Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  30  lipca  2010  roku  i  Uchwałą  Nr  LVI/564/14  Rady Miejskiej  

w Staszowie z dnia 30 października 2014 roku – projekt nr 329/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/321/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 t

Pan Sławomir Mikula  przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/471/09

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy

Miejscowości Smerdyna zmienionej Uchwałą Nr LXXI/581/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia

30 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LXXIV/633/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca

2010 roku i Uchwałą Nr LVI/562/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2014 roku

– projekt nr 330/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/322/16
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( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 u 

Pan Sławomir Mikula przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/646/10

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy

Miejscowości Jasień – projekt nr 331/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/323/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 v

Pan  Sławomir  Mikula  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie zmiany  Uchwały  Nr

XXXVIII/304/08  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  22  października  2008  roku  w  sprawie

zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  Dobra  zmienionej  Uchwałą  Nr  LIV/443/09  Rady

Miejskiej  w Staszowie z dnia 15 lipca 2009 roku, Uchwałą Nr LXVII/551/10 Rady Miejskiej  

w Staszowie z dnia 26 lutego 2010 roku i Uchwałą Nr LXXIV/623/10 Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 lipca 2010 roku – projekt nr 332/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/324/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 w

Pan Sławomir Mikula przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/647/10

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy

Miejscowości Kopanina – projekt nr 333/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/325/16

( w załączeniu do protokołu).
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Ad. 3 x

Pan Sławomir Mikula przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/656/10

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy

Miejscowości Wólka Żabna – projekt nr 334/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/326/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 y

Pan Sławomir Mikula  przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/408/09

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy

Miejscowości Oględów zmienionej Uchwałą Nr LXVII/549/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia

26 lutego 2010 roku i Uchwałą Nr LXXIV/631/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010

roku – projekt nr 335/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/327/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 z

Pani Jolanta Macias  przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr

XXXIV/285/16 Rady Miejskiej  w Staszowie  z  dnia  28  listopada  2016 r.  w sprawie  likwidacji

jednostki budżetowej o nazwie Klub Dziecięcy w Staszowie, dla którego organem prowadzącym

jest Gmina Staszów – projekt nr 336/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/328/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 aa

Pani Maria Malczyk  przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego
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oraz  określenia  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w mieszkaniu  chronionym – projekt  nr

340/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/329/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 ab

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

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

dla Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 313/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/330/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 ac

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

w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Gminy Staszów na

2017 rok – projekt nr 314/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/331/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 ad

Pani Joanna Pokora przedstawiła projekt uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej na 2017 rok

dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt

nr 315/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 
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Uchwałę Nr XXXVII/332/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 ae

Pani Joanna Pokora przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027 – projekt nr 316/16.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/333/16

( w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził kilkuminutowa przerwę w obradach.

Po przerwie Pan Ireneusz Kwiecjasz wznowił obrady i przystąpiono do dalszej realizacji porządku

obrad. 

Ad. 4

Pan  Ireneusz  Kwiecjasz  poprosił  Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Staszów  o  przedstawienie  opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie budżetu na 2017 rok. 

Pani Joanna Pokora zapoznała z Uchwałą Nr 92/2016  VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu

Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok (w załączeniu do protokołu).

Następnie Pani Maria Malec – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej

w Staszowie przedstawiła opinię w/w Komisji w sprawie projektu budżetu na 2017 rok i projektu

wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 (w załączeniu do

protokołu). 

O zabranie głosu poprosił  Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć, który na wstępie

przypomniał,  iż  projekt  budżetu  był  analizowany  przez  Wysoką  Radę  na  posiedzeniach

poszczególnych Komisji Rady Miejskiej, zwołanych w związku z analizą przyszłorocznego budżetu

gminy.  Dodał,  iż  ma  świadomość,  że  zaplanowany  budżet  nie  zaspokaja  wszystkich  potrzeb

naszych mieszkańców, jednak podejmowane są działania, aby zaplanowane dochody budżetu na

przyszły rok  zwiększyć o środki zewnętrzne dla  realizacji  zadań inwestycyjnych.  Wyjaśnił,  że

zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, będą zachodzić zmiany powodowane między innymi

pozyskiwaniem przez Gminę Staszów środków z unijnych dofinansowań. Burmistrz wspomniał  

o zadłużeniu gminy i poinformował, iż przez ostatnie dwa lata zostały podjęte działania w zakresie
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takiego gospodarowania środkami,  żeby nadmiernie nie obciążać budżetu w związku z obsługą

kredytu,  a  jednocześnie  móc  realizować  zadania  dofinansowane  środkami  zewnętrznymi.

Poinformował,  iż  dużo  inwestycji  jest  rozpoczętych  i  w  trakcie  realizacji,  które  będą  dalej

wykonywane  w  2017  roku.  Nadmienił  również,  iż  rok  2017  będzie  rokiem wielu  poważnych

inwestycji.  Na zakończenie  zwrócił  się  do  radnych  o  podjęcie  uchwały  w sprawie  uchwalenia

przyszłorocznego budżetu Miasta i Gminy Staszów w przedłożonym kształcie. 

O zabranie głosu poprosił  radny Jerzy Kozioł, który na wstępie odniósł się do przyszłorocznego

budżetu.  Radny  stwierdził,  iż  po  jego  przeanalizowaniu  można  powiedzieć,  że  nie  jest  on

zadowalający i wynika z niego, iż dwie największe inwestycje to modernizacja stadionu miejskiego

oraz przebudowa ulic na osiedlu Staszówek. Następnie skierował zapytanie do Burmistrza jakie

środki zewnętrzne gmina ma zarezerwowane na inwestycje, które zostały dofinansowane w 2016

roku i będą  realizowane w 2017 roku? 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć odnosząc się do wypowiedzi radnego Jerzego

Kozioła  przedstawił zadania inwestycyjne, na które zostały podpisane umowy na dofinansowanie

projektów  złożonych  przez  Gminę  Staszów  do  programu  ,,Budowy  lub  modernizacji  dróg

lokalnych” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowy  obejmują następujące zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 385067T Wólka Żabna –

przysiółki Smugi od km 0+000 do km 0+999, Przebudowa drogi gminnej nr 385024T Oględów –

Ziemblice i  nr 385041T Ziemblice – Niemścice.  Dodał,  iż została pozyskana unijna dotacja na

zakup nowoczesnego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej oraz gmina

uzyskała  dofinansowanie  na  zadanie  dot.  modernizacji  stadionu  miejskiego.  Następnie

poinformował,  iż  jeżeli  chodzi  o  pozostałe  zadania,  które  ujęte  są  w  budżecie  dotyczące

modernizacji, termomodernizacji i rozbudowy kwoty, które są podane to są środki przeznaczone na

opracowanie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej,  z  chwilą  pojawienia  się  wniosków

podpisaniem  umów  na  dofinansowanie,  wówczas  do  tych  zadań  będą  dodane  kwoty  na  ich

realizację. Następnie poinformował, iż prawdopodobnie gmina uzyska dofinansowanie na zadanie

dotyczące  przebudowy budynku  Domu Kultury  w  Staszowie  w ramach  działania:  Zachowanie

dziedzictwa  kulturowego  i  naturalnego  –  Dziedzictwo  naturalne  i  kulturowe  Regionalnego

Programu Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2014-2020.  Planowany zakres

inwestycji  polegać będzie na rozbudowie  wraz z  przebudową Staszowskiego Ośrodka Kultury  

w Staszowie.  Zaznaczył, iż gmina nie może realizować zadań nie mając zabezpieczonych środków

finansowych. Dodał, iż z chwila podpisania promes na dofinansowanie gmina będzie realizowała

zadania  inwestycyjne  na  przyszły  rok.  Na  zakończenie  wypowiedzi  stwierdził,  iż  są  zadania
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inwestycyjne  na  przyszły  rok,  na  realizację,  których  będziemy  podejmować  działania  w  celu

pozyskiwania środków zewnętrznych. Dodał,  iż należy mieć na uwadze,  iż nadchodzące lata to

ostatni moment, aby skutecznie powalczyć o środki unijne, które pobudzą rozwój naszej gminy. 

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

jego  zdaniem dwie  największe  inwestycje  budżetu  to.:  modernizacja  stadionu  miejskiego  oraz

przebudowa ulic na osiedlu Staszówek. Radny wyraził zadowolenie z planowanego do realizacji

zadania  dot.  przebudowy  ulic  na  osiedlu  Staszówek,  jednak  zapytał  Burmistrza  dlaczego

przedmiotowego  zadania  nie  realizujemy  w  oparciu  o  dofinansowanie  z  tzw.  ,,schetynówki”?

Dodał, iż składane były 3 wnioski w sprawie ,,schetynówek” z czego dwa zostały odrzucone a na

liście rezerwowej został jeden.

Burmistrz  Leszek  Kopeć odnosząc  się  do  zapytania  radnego  Jerzego  Kozioła  na  wstępie

podziękował  radnemu,  że  wspomniał  o  tematyce  dotyczącej  Staszówka.  Zaznaczył,  iż  projekt

budowlany na osiedlu Staszówek został przygotowany w poprzedniej kadencji, radni podejmowali

uchwałę,  pracownicy  przygotowywali  wniosek.  Wyjaśnił,  iż  dzisiejsze  projekty  budowlane

przewidują pewne zakresy jeśli chodzi o budowę. Projekt budowy dróg, który został opracowany

nie spełnia warunków technicznych.  Burmistrz powiedział, iż nie wie jak to się stało i dlaczego

takie  projekty  zostały  opracowane.  Dodał,  iż  za  uwagą  radnego  Jerzego  Kozioła  zajmie  się

wyjaśnieniem tej sprawy. Na zakończenie wyjaśnił jak wygląda procedura składania wniosków na

dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych.

Ponownie głos zabrał Jerzy Kozioł, który odniósł się do wypowiedzi przedmówcy i stwierdził, iż

cieszy go, że Burmistrz ma wiarę, że gmina Staszów inwestuje i idzie do przodu. Radny oznajmił,

iż żeby Gmina Staszów rozwijała się to muszą być realizowane inwestycje, których jego zdaniem 

w 2017 roku nie ma za dużo. Dodał, iż zabierał głos przy uchwalaniu budżetu na 2016 rok i jego

zdaniem jeżeli nie ma inwestycji na poziomie około 15 % wydatków budżetu Gminy to trudno

mówić  o  rozwoju  gminy.  Nadmienił  również,  iż  Burmistrz  zapewniał,  że  15  %  na  pewno

osiągniemy.  Radny  uważa,  iż  nie  jest  to  możliwym  aby  uzyskać  taki  poziom.  Burmistrz  na

komisjach  wspominał  o  zadaniach  inwestycyjnych,  zaplanowanych na  2016 rok,  ale  z  różnych

powodów nie zostały zrealizowane i nie ma ich ujętych w budżecie na 2017 rok np. remont boiska

szkolnego w Kurozwękach, Burmistrz mówił, że będzie to realizowane w oparciu o Stowarzyszenia

Nadmienił, iż chciałby potwierdzenia informacji, że w taki sposób będzie to realizowane.

Burmistrz, wyjaśnił, że zadanie to realizowane będzie ze środków LGD ,,Białe Ługi” i realizacja

zaplanowana jest na lata 2017-2018. 

Przewodniczący Rady Ireneusz Kwiecjasz odniósł się do powyższej wypowiedzi i stwierdził, iż
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budżet  jest  dobrze  realizowany,  przy  realizacji  wydatków  budżetu  Gminy  na  inwestycje  

w granicach 10 %, nie zaś 15 % jak twierdzi radny Jerzy Kozioł.  

Pan Leszek Kopeć odnosząc się do wypowiedzi radnego Jerzego Kozioła przypomniał, iż w latach

2015 - 2016 nie było nowych programów unijnych, środki pojawiły się dopiero w połowie 2016

roku.  Zaznaczył,  iż  Gmina  Staszów  nie  będzie  realizowała  zadań  inwestycyjnych  z  własnych

pieniędzy mając możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych. Dodał, iż staramy się zmniejszyć

zadłużenie gminy po to, aby być przygotowanym na realizację projektów na lata 2016 – 2020  

i  to  jest  teraz  najważniejsze,  żeby  tę  politykę  utrzymać.  Następnie  poinformował  o  kolejnym

ważnym  zadaniu  inwestycyjnym,  które  nie  będzie  generować  kosztów  Gminy  Staszów  

tj.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przedmiotowe zadanie planowane jest

do  realizacji  w  procedurze  partnerstwa  publiczno  –  prywatnego  wraz  z  pozyskaniem środków

zewnętrznych. 

Następnie o zabranie głosu poprosił  radny Bonifacy Wojciechowski  który stwierdził, że pełniąc

funkcję  radnego  cieszą  go  informacje,  że  gmina  pozyskuje  środki  zewnętrzne  na  realizacje

inwestycji.  Następnie  odniósł  się  do  zadania  inwestycyjnego  dotyczącego  utworzenia

kompleksowych  terenów  inwestycyjnych  w  ramach  Staszowskiego  Obszaru  Gospodarczego  

w Grzybowie. Stwierdził, iż od ubiegłego roku na dzień dzisiejszy nic tam się nie dzieje, ciągle

przedłuża się to w czasie. Na zakończenie wypowiedzi odniósł się do przyszłorocznego budżetu,

poinformował, iż nie jest on zadowalający i nie zagłosuje za jego przyjęciem.

Pan Leszek Kopeć odniósł się do wypowiedzi radnego i kolejny raz przypomniał jakie są zasady

wprowadzania zadań inwestycyjnych  do budżetu.   Zaznaczył,  że  gmina nie może wprowadzić

inwestycji  nie  mając  zabezpieczenia  finansowego.  Dodał,  iż  należy  mieć  na  uwadze,  iż

nadchodzące lata  to  ostatni  moment,  aby skutecznie  powalczyć  o środki  unijne,  które  pobudzą

rozwój naszej  gminy.  Zaznaczył,  iż w momencie uzyskania dofinansowania przez Gminę,  będą

wówczas wprowadzane poszczególne zadania.  Na zakończenie stwierdził, iż dziwi go, że radny

Wojciechowski będąc radnym tyle kadencji nie wie jak buduje się budżet. Dodał, iż projekt budżetu

był analizowany przez Wysoką Radę na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Ponownie o zabranie głosu poprosił radny Bonifacy Wojciechowski, który stwierdził, iż odnosząc

się  do  pracy poprzednich  władz  gminy życzy obecnemu Burmistrzowi  realizacji  inwestycji  na

poziomie  poprzedniego  burmistrza.  Radny  zaznaczył,  iż  w  wielu  poprzednich  wypowiedziach

Burmistrz informował o planowanej realizacji zadań inwestycyjnych takich jak m.in. Rewitalizacja

Golejowa, budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kilińskiego blok nr 6, które to zadania nie zostały

zrealizowane do chwili obecnej przez władze gminy. Ponadto zapytał Burmistrza o przedstawienie

zadań inwestycyjnych priorytetowych dla Gminy Staszów w 2017 roku.
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Do powyższego odniósł się Burmistrz Leszek Kopeć i poinformował, iż schodzimy na inne tematy

nie  związane  z  tematyką  budżetu.  Następnie  odniósł  się  do  zadań,  które  będą  realizowane  

w pierwszej kolejności tj.: boisko przy szkole w Kurozwękach, Rewitalizacja staszowskiego Rynku

- jest to zadanie wieloletnie. Ponadto poinformował, iż gmina nie ma jeszcze 100% pewności, że

dostanie dofinansowanie na zadanie dotyczące przebudowy budynku Staszowskiego Domu Kultury

w Staszowie, którego realizacja nastąpiłaby w latach 2017 -2018.

Ponownie głos zabrał radny Bonifacy Wojciechowski, który przypomniał o sprawie poruszonej

przez  niego  w  ubiegłym  roku  w  kwestii  zamontowania  2  słupów  energetycznych  oświetlenia

ulicznego  przy bloku  ulicy  Kilińskiego  6  w Staszowie.  Dodał,  iż  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  

w  Staszowie,  będąca  właścicielem  terenu,  na  którym  planowany  jest  montaż  słupów,

zainteresowana  jest  w  partycypacji  w  kosztach  realizacji  tego  przedsięwzięcia.  Nadmienił,  

iż  z  odpowiedzi  uzyskanej  w  sprawie  od  Burmistrza  w  marcu  br.  wynika,  iż  Gmina  Staszów

prowadzi  w tej  kwestii  rozmowy z  władzami  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Staszowie,  jednak

sprawa ta nie została zrealizowana do chwili obecnej. Zwrócił się więc z zapytaniem do Burmistrza,

czy w najbliższym czasie będzie możliwa realizacja tego przedsięwzięcia. 

Pan Leszek Kopeć odniósł się do zapytania radnego Bonifacego Wojciechowskiego w zakresie

zamontowania  słupów  energetycznych  oświetlenia  ulicznego  przy  bloku  ulicy  Kilińskiego  6  

w Staszowie.  Poinformował radnego, iż zadanie to do chwili obecnej nie zostało zrealizowane  

z uwagi na fakt, iż firma zajmująca się montażem baterii słonecznych odstąpiła od ich montażu przy

bloku Kilińskiego 6 z uwagi na zbyt niskie nasłonecznienie terenu. Z tego też względu obecnie

prowadzone są uzgodnienia  z  PGE Dystrybucja  S.A.,  Rejon Dystrybucji  Energii  w Staszowie  

w celu  określenia  warunków do zamontowania  słupów do sieci  ogólnej,  po  uzyskaniu  których

Gmina Staszów przystąpi do realizacji zadania. 

Następnie  o  zabranie   głosu  poprosił   radny  Jerzy  Kozioł  który odniósł  się  do  wypowiedzi

Burmistrza  odnośnie  składanych  wniosków  w  sprawie  ,,schetynówek”,  stwierdził,  iż  jeżeli

burmistrz widzi nieprawidłowości, zaniedbania to należy wyciągać konsekwencje służbowe, nie zaś

straszyć publicznie. Przypomniał, iż Burmistrz straszył już NIK – iem, Prokuraturą jednak różnie 

z tym wychodziło. Dodał,iż jego zdaniem jeżeli ktoś zrobił błędy przygotowując dokumentację,

projekty itd. to oczywiście trzeba tę osobę rozliczyć, jednak chciałby przypomnieć Burmistrzowi,

że pod tymi projektami podpisywał się on. 

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

poinformował,  iż  jeżeli  chodzi  o  podpisywanie  projektów  to  nie  podpisywał  się  on,  tylko

wykonawca projektu a akceptował je kto inny. Dodał, iż przejmował on tylko projekty budowlane
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uzgadniane przez wiele lat. Na zakończenie wypowiedzi stwierdził, iż radny Jerzy Kozioł się myli

i nie ma racji.  

Ponownie  głos  zabrał  radny  Jerzy  Kozioł  który  odniósł  się  do  zadania  inwestycyjnego

dotyczącego  utworzenia  kompleksowych  terenów  inwestycyjnych  w  ramach  Staszowskiego

Obszaru  Gospodarczego  w  Grzybowie.  Zapytał  Burmistrza,  czy  w  najbliższym  czasie  na

utworzonym obszarze zostaną podpisane umowy z inwestorami na prowadzenie działalności na

przedmiotowym terenie.  Ponadto  poprosił  Burmistrza  o  wypowiedź,  kiedy  strefa  inwestycyjna

zacznie przynosić gminie zyski. Dodał, iż na tą chwile w budżecie na 2017 roku tego nie widać. 

Do powyższego odniósł się Burmistrz Miasta i Gminy Staszów i poinformował, iż na ten moment

strefa inwestycyjna nie będzie przynosić zysków Gminie Staszów, może dopiero po 5, 6 latach.

Poinformował,  iż  obecnie  Gmina  Staszów  jest  na  etapie  uzyskania  ministerialnej  zgody

umożliwiającej  włączenie  przedmiotowego  obszaru  do  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej

Starachowice.  Decyzja  powinna  zapaść  do  końca  stycznia.  Burmistrz  powiedział,  że  nie  jest

tajemnicą, że jest duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców inwestowaniem w Grzybowie. Jest

to  owoc  przyjętej  przez  nas  strategii.  Cały  czas  działamy,  rozmawiamy  z  potencjalnymi

inwestorami,  na ten moment mamy 3 inwestorów, którzy chcą zagospodarować teren ok.  6 ha.

Chcemy  tu  przyciągnąć  przedsiębiorców,  inwestorów,  którzy  tutaj  włożą  swój  kapitał.  Jeśli

powstaną nowe przedsiębiorstwa to zostaną stworzone nowe miejsca pracy.  To oznacza rozwój

gospodarczy dla gminy Staszów.

Nie podjęto dalszej dyskusji nad projektem uchwały

Pani Joanna Pokora przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy

Staszów na 2017 rok – projekt nr 317/16.

Pan Ireneusz Kwiecjasz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Rada  Miejska   przy  17  głosach  za  i  2  wstrzymujących  się

(obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XXXVII/334/16

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 5

Interpelacje radnych.

Interpelacje na piśmie złożył: radny Wojciech Charyga, radny Tomasz Otrębski  (stanowią one

załącznik do protokołu). 

Pan Burmistrz poinformował, iż na zgłoszone w dniu dzisiejszym interpelacje zostaną udzielone
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odpowiedzi pisemne.

Ad. 6

W  punkcie  wolne  wnioski  i  zapytania  Burmistrz  Leszek Kopeć przedstawił  informację  

z  działalności  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów  za  okres  od  24  listopada  2016  roku  do  

27 grudnia  2016 roku.  (w załączeniu do protokołu).

Radna Ewa Markiewicz zapytała, czy został rozstrzygnięte postępowanie przetargowe  na odbiór

odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów.

Pan  Leszek  Kopeć   odpowiedział,  iż  usługę  na  odbiór i  transport  odpadów  komunalnych

świadczyć będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka

Gminy z o.o. Dodał, iż umowa zostanie podpisana 3 stycznia 2017 roku.

Ponownie o zabranie głosu poprosiła radna Ewa Markiewicz, która zapytała czy PGKiM Sp. z o.o

ma już harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Staszów?

Pan  Burmistrz odpowiedział,  iż  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  

w  Staszowie  ma  5  dni  od  podpisania  umowy na  dostarczenie  szczegółowych  planów  odbioru

odpadów komunalnych. 

Ad. 7.

Na zakończenie obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Kwiecjasz  złożył 

zgromadzonym życzenia noworoczne, podziękował za udział w sesji, po czym zamknął jej obrady. 

Czas trwania sesji od godz.1000 do godz.1415

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:             Przewodniczący

M. Janowska Rady Miejskiej w Staszowie 

                      ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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