
Protokół Nr LXXIII/73/18

z sesji Rady Miejskiej w Staszowie, która odbyła się w dniu 18 października 2018 roku w sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.                

W sesji wzięło udział 19 radnych na ogólną liczbę 20 radnych (lista obecności w załączeniu do

protokołu – zał. nr 1).

Radni nieobecni: Pan Roman Lasota.

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 Henryka Skowron – 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.

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 10 października 2018 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:      

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

594/18,

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

– projekt nr 595/18,

c) statutu Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 596/18.

4. Interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 13.09.2018 r. do

15.10.2018 r.

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  projektu  uchwały
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w sprawie:

- przyjęcia Aneksu Nr 1 do Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Miasta i Gminy Staszów

na lata 2016 – 2020 – projekt nr 597/18.

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Dominik  Rożek  poddał  pod  głosowanie  w/w

wniosek, który został jednogłośnie przyjęty (obecnych było 19 radnych). Następnie Rada Miejska

jednomyślnie zatwierdziła porządek obrad z uwzględnieniem przyjętego wniosku  (obecnych było

19 radnych).

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 10 października 2018 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:      

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

594/18,

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

– projekt nr 595/18,

c) statutu Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 596/18,

d) przyjęcia  Aneksu  Nr  1  do  Kompleksowego  Planu  Rozwoju  Szkół  Miasta  i  Gminy

Staszów na lata 2016 – 2020 – projekt nr 597/18.

4. Interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 13.09.2018 r. do

15.10.2018 r.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2

Radni  nie  mieli  uwag do protokołu  nr  LXXII/72/18  z  sesji  z  dnia  10  października  2018 roku

i przyjęli go  jednomyślnie (obecnych było 19 radnych).

Ad. 3 a

Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów  zapoznała z projektem uchwały

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

594/18.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła
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Uchwałę Nr LXXIII/573/18

(w załączeniu do protokołu). 

Ad. 3 b

Pani Henryka Skowron  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 – projekt nr 595/18.           

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LXXIII/574/18

(w załączeniu do protokołu). 

Ad. 3 c

Wysoka Rada ustaliła, iż nie będzie odczytywana pełna treść projektu uchwały w sprawie statutu

Miasta   i Gminy Staszów – projekt nr 596/18.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych, czy zgłaszają pytania, wnioski do projektu.

Radny Ireneusz Kwiecjasz zawnioskował o  dodanie w Dziale I Postanowienia ogólne w § 1 ust. 6

o następującej treści:

 „Herb, barwy i hejnał Miasta i Gminy Staszów zostaną określone w odrębnej uchwale”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie  przedstawił wniosek zgłoszony przez Burmistrza

Miasta i Gminy Staszów Leszka Kopcia na posiedzeniu połączonych Komisji o zmianę zapisu § 66

o treści: 

„Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego” 

na zapis:

„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi

w życie z dniem rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po

kadencji, w czasie której niniejszy statut został uchwalony”.

Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie i został jednogłośnie przyjęty (obecnych było 19

radnych).

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Dominik  Rożek  poddał  pod  głosowanie  wniosek

radnego  Ireneusza  Kwiecjasza  o   dodanie  w  Dziale  I  Postanowienia  ogólne  w  §  1  ust.  6

o następującej treści: „Herb, barwy i hejnał Miasta i Gminy Staszów zostaną określone w odrębnej

uchwale”.

Powyższy wniosek został jednogłośnie przyjęty (obecnych było 19 radnych).

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek (obecnych było 19 radnych).
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Radny Jerzy Kozioł poinformował, iż wstrzyma się od głosu podczas podejmowania niniejszej

uchwały z uwagi na wątpliwości, co do części zapisów statutu, aby zdaniem radnego nie dochodziło

do możliwości łamania jego zapisów. Ponadto podziękował radnemu Ireneuszowi Kwiecjaszowi za

zgłoszenie jego wniosku dot.  herbu, barwy i  hejnał Miasta i  Gminy Staszów, który przedstawił

podczas posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Pan Sławomir Mikula  - Sekretarz Miasta i Gminy Staszów zapoznał z uzasadnieniem projektu

uchwały w sprawie statutu Miasta   i Gminy Staszów – projekt nr 596/18.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie z uwzględnieniem przyjętych wniosków.

Rada Miejska przy 14 głosach za i  5 głosach wstrzymujących się (obecnych było 19 radnych)

podjęła

Uchwałę Nr LXXIII/575/18

(w załączeniu do protokołu). 

Ad. 3 d

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

w sprawie  przyjęcia  Aneksu  Nr  1  do  Kompleksowego  Planu  Rozwoju  Szkół  Miasta  i  Gminy

Staszów na lata 2016 – 2020 – projekt nr 597/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LXXIII/576/18

(w załączeniu do protokołu). 

Ad. 4

Radni nie zgłosili interpelacji.

Ad. 5

W wolnych wnioskach Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć przedłożył Wysokiej

Radzie informację z działalności za okres od 13.09.2018 r. do 15.10.2018 r. Ponadto podziękował

Komendantowi Powiatowej  Policji  w Staszowie Leszkowi Dębowskiemu za przygotowanie pod

względem bezpieczeństwa  wizyty  Premiera  Mateusza  Morawieckiego  w  Staszowie,  jaka  miała

miejsce 13 października br., jak również mieszkańcom za obecność. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Dominik Rożek podziękował Burmistrzowi i Z-cy

Burmistrza,  Sekretarzowi,  kierownikom  wydziałów,  radcom  prawnym  i  pracownikom  Urzędu

Miasta  i  Gminy,  kierownikom  podległych  jednostek,  prezesom  spółek,  sołtysom  oraz

przewodniczącym rad osiedli za wspólną pracę, dyskusje i spotkania z mieszkańcami. 
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Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć podziękował Wysokiej Radzie za czteroletnią

współpracę wręczając wraz z Z-cą Burmistrza Ewą Kondek, Sekretarzem Miasta i Gminy Staszów

Sławomirem  Mikulą  i  Przewodniczącym  Rady  Miejskiej  Dominikiem  Rożkiem  radnym  listy

gratulacyjne.

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: 13:00 do godz: 13:45.

                   

Protokołowała:     Przewodniczący

 A. Janicka                            Rady Miejskiej w Staszowie         

               ( - ) Dominik Rożek
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