
Protokół Nr LVIII/58/18

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 8  marca  2018  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.                

W sesji wzięło udział 20 radnych na ogólną liczbę 21 radnych (lista obecności w załączeniu do

protokołu – zał. nr 1).

Radni nieobecni: Pan Bonifacy Wojciechowski.

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 lutego 2018 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:      

a) rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – projekt nr

512/18,

b) rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – projekt nr

513/18.

4. Interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie obrad sesji.
Po zapoznaniu  z  proponowanym porządkiem głos  zabrał  Burmistrz Miasta  i  Gminy Staszów

Leszek  Kopeć,  który  zawnioskował  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektów  uchwał

w sprawie:

- wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 514/18,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 –
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projekt nr 515/18.

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 wprowadzenie w pkt 3 c)

projektu uchwały nr 514/18, w pkt 3 d) projektu uchwały nr 515/18.

Rada  Miejska  jednogłośnie  przyjęła  przedmiotowy  wniosek  oraz  jednomyślnie  zatwierdziła

porządek obrad z uwzględnieniem przyjętego wniosku  (obecnych było 20 radnych).

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 lutego 2018 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – projekt nr

512/18,

b) rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – projekt nr

513/18,

c) wprowadzenia zmian w budżecie  Miasta  i  Gminy Staszów na 2018 rok – projekt  nr

514/18,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 –

projekt nr 515/18.

4. Interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 2

Radni nie mieli uwag do Protokołu Nr LVII/57/18 z sesji z dnia 27 lutego 2018 roku i przyjęli

go jednomyślnie (obecnych było 20 radnych).

Ad. 3 a

Pan Sławomir Mikula –  Sekretarz Miasta  i  Gminy Staszów  zapoznał  z  projektem uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – projekt nr

512/18.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LVIII/494/18

(w załączeniu do protokołu). 
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Ad. 3 b

Pan Sławomir Mikula przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika

jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – projekt nr 513/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LVIII/495/18

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 c

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

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr

514/18.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LVIII/496/18

(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 2018 – 2029 – projekt nr 515/18.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LVIII/497/18

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4

Radni nie zgłosili interpelacji.

Ad. 5

W wolnych  wnioskach  i  zapytaniach  radny  Tomasz  Otrębski  zapytał  Burmistrza,  czy  został

wykonany  przegląd  terenu  w  zakresie  wymiany  nieświecących  lamp  oświetlenia  ulicznego

w szczególności w rejonie skrzyżowań drogowych.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów odnosząc  się  do  zapytania  radnego  poinformował,

iż w ostatnim czasie został  dokonany przegląd oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy

Staszów. W wyniku kontroli  do PGE Dystrybucja S.  A. Rzeszów, Oddział  Rejon Energetyczny
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w  Staszowie  trafił  protokół  z  ilością  i  miejscem  uszkodzonych  punktów  świetlnych  w  celu

usunięcia awarii.

Ponownie głos zabrał  radny Tomasz Otrębski, który poruszył kwestię wykonanej kilka lat temu

przycinki  drzew  na  terenie  miasta  Staszowa.  Radny  zauważa  potrzebę  ponownego  wykonania

takich prac w szczególności na terenie Osiedla Wschód w lokalizacji lamp oświetlenia ulicznego.  

Odnosząc  się  do  powyższej  wypowiedzi  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć

wyjaśnił, iż corocznie dokonuje się  przycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Staszów,

a co również w obecnym roku będzie kontynuowane.

Następnie głos zabrała  radna Ewa Markiewicz, która zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza

o realizację zadania dotyczącego remontu schodów usytuowanych na Osiedlu Północ w Staszowie

między ulicą Jana Pawła II a ulicą Opatowską. Ponadto zapytała, czy przewidywana jest zmiana

organizacji ruchu na ul. Kołłątaja w Staszowie w związku z utrudnieniami przejazdu i zwiększoną

częstotliwością występowania kolizji drogowych. 

W  zakresie  wykonania  remontu  schodów usytuowanych  między  ulicą  Jana  Pawła  II  a  ulicą

Opatowską  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć poinformował  radną  Ewę

Markiewicz, iż remont przedmiotowych schodów został wpisany w plan remontów na obecny rok.

W kwestii  zmiany organizacji  ruchu  na  ul.  Kołłątaja  w Staszowie  wyjaśnił,  iż  rozważana  jest

możliwość  wprowadzenia  ruchu  jednokierunkowego  lub  poszerzenie  zatok  postojowych

usytuowanych wzdłuż tej ulicy. 

Radny  Wojciech  Charyga  podziękował  obecnemu  na  sesji  Prezesowi  PGKiM  Sp.  z  o.  o.

Stanisławowi Batógowi  i  Burmistrzowi  za  rozwiązanie  wieloletniego  problemu z  wodociągiem

usytuowanym na terenie sołectwa Mostki. 

Radny Jerzy Kozioł  poruszył  kwestię  zagrożenia  występującego na terenie  skrzyżowania  ulic:

Oględowska, Kościuszki i Krakowskiej w czasie wyłączonej sygnalizacji świetlnej w porze nocnej.

Radny  wyjaśnił,  iż  po  wyłączeniu  sygnalizacji  świetlnej  kierowcy  jadący  od  strony  ulicy

Kościuszki nie reagują na znak „Stop”. Dodał, iż rozwiązaniem problemu może być całodobowe

włączanie sygnalizacji bądź poprawę widoczności znaku „Stop”. 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć  odpowiedział,  iż  możliwe  zagrożenia

występujące  na  przedmiotowym skrzyżowaniu  były przekazywane m.in.  interpelacjami  radnego

Tomasza Otrębskiego do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Nadmienił,

iż  trwają  wstępne  rozmowy  w  zakresie  usytuowanie  na  przedmiotowym  skrzyżowaniu

podświetlonych  znaków  „Stop”  oraz  znaków  ostrzegawczych  informujących  o  zbliżającym  się

skrzyżowaniu. 

Radny Tomasz Otrębski poparł potrzebę dokonania zmiany organizacji ruchu na ulicy Kołłątaja,
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jak  również  wprowadzenia  nowych  rozwiązań  na  skrzyżowaniu  ulic  Kościuszki  i  Krakowskiej

w Staszowie z uwagi na zdarzenia drogowe. 

Do dyskusji odniósł się Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie Jacek Rozczypała,

który  poinformował,  iż  po  ostatnim  zdarzeniu  drogowym  wystąpili  do  ŚZDW  w  Kielcach

o przywrócenie całodobowej sygnalizacji świetlnej. Dodał, iż obecnie sygnalizacja włączona jest

w godz. od 500  do 2300, a od godz. 2300  do 500 włączone jest pulsacyjne światło żółte. Nadmienił

również,  iż  Komendant  we  wcześniejszych  latach  wnioskował  o  doznakowanie  skrzyżowania

znakami świecącymi.  

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: 1400 do godz: 1500.

                   

Protokołowała:                  Przewodniczący       

  A. Janicka                                         Rady Miejskiej w Staszowie                

                                                                                                          ( - ) Dominik Rożek
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