
Protokół Nr LXI/61/18

z  sesji  Rady Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 23  kwietnia  2018  roku w sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.                

W sesji wzięło udział 16 radnych na ogólną liczbę 21 radnych (lista obecności w załączeniu do

protokołu – zał. nr 1).

Radni nieobecni: Pani Anna Karasińska, Pani Ewa Markiewicz, Pani Leontyna Jakubik, Pani Beata

Gajek – Dyl, Pan Tomasz Klimek. 

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 29 marca 2018 roku.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:      

a)  podziału  Gminy  Staszów  na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  granic  i  numerów  oraz  liczby

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – projekt nr 536/18,

b)  podziału  Gminy Staszów  na  stałe  obwody głosowania,  ustalenia  ich  numerów,  granic  oraz

siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt nr 537/18.

4.Interpelacje radnych.

5.Wolne wnioski i zapytania.
6.Zamknięcie obrad sesji.

Radni nie zgłosili uwag, wniosków do powyższego porządku obrad i zatwierdzili go jednogłośnie

(obecnych było 16 radnych).

Ad. 2

Radni nie mieli uwag do Protokołu Nr LIX/59/18 z sesji z dnia 29 marca 2018 roku i przyjęli
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go jednomyślnie (obecnych było 16 radnych).

Ad. 3 a

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

w sprawie podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – projekt nr 536/18.

O zabranie głosu poprosił radny Jacek Maruszewski.

Radny zapytał obecnego na sesji sołtysa sołectwa Krzywołęcz Henryka Strojnego, na czyj wniosek

powstał  protest  mieszkańców  sołectw  Krzywołęcz  i  Ziemblice  w  zakresie  włączenia  ich

miejscowości do okręgu miejskiego (okręg nr 2). Ponadto radny Maruszewski zapytał Burmistrza

Miasta i Gminy Staszów Leszka Kopcia, czy jest możliwość zapoznania radnych i zgromadzonych

na sesji z treścią protestu o którym mowa powyżej. 

Odnosząc się do zapytania sołtys sołectwa Krzywołęcz Henryk Strojny odpowiedział, iż otrzymał

on pismo, aby mieszkańcy sołectwa wyrazili  wolę „gdzie” chcą przynależeć.  Dodał,  iż on jako

sołtys zebrał podpisy od mieszkańców, którzy wypowiedzieli się w powyższej sprawie. 

Radny Jerzy Kozioł zapytał sołtysa Henryka Strojnego, czy w swojej wypowiedzi odnosi się on do

obwodu czy też okręgu wyborczego.

Na powyższe sołtys sołectwa Krzywołęcz Henryk Strojny stwierdził, iż nie czy im chodziło o nie

przynależenie do Staszowa, dodając iż „nie zna się na tym”. 

Ponowienie  radny Jacek Maruszewski  zwrócił się z zapytaniem do sołtysa Henryka Strojnego,

czy zbierał on podpisy przeciwko utworzeniu okręgu czy obwodu ? Czy zabierał on podpisy za tym,

żeby mieszkańcy mogli głosować w Sielcu, czy gdzieś indziej. 

Sołtys  Henryk  Strojny  odpowiedział,  iż  w  sprawie  tej  chodziło,  czy  jego  sołectwo  będzie

przynależeć  do  miasta  (okręg  miejski  nr  2),  czy  też  do  wsi  (okręg  wiejski  nr  3).  Dodał,  iż

mieszkańcy zdecydowali, że chcą przynależeć do okręgu wiejskiego. Stwierdził, iż nie zna się on na

okręgach i obwodach, zaś radni mogą zapytać mieszkańców, czy namawiał on do podpisywania

przedmiotowego pisma. 

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

wypowiedzi  odniósł  się  do  ostatniej  sesji,  podczas  której  została  podjęta  obecnie  zmieniana

uchwała dotycząca okręgów. Przypomniał,  iż podczas sesji radny Jacek Maruszewski pytał,  czy

projektowany podział dotyczący okręgów i obwodów wyborczych był konsultowany z sołtysami

danych sołectw. Stwierdził,  iż po ostatniej  sesji,  na skutek zapytania radnego zostały wykonane

telefony do sołtysów sołectw Krzywołęcz i  Ziemblice z  informacją,  iż  decyzją  Rady Miejskiej

zostali  przyłączeni  do  okręgu  miejskiego  (okręg  wyborczy  nr  2).  Dodał,  iż  skierowali  prośbę

o zajęcie stanowiska poprzez złożenie podpisu, czy mieszkańcy zgadzają się w tym zakresie. Dodał,
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iż Komisarz Wyborczy badając podjętą uchwałę zarzucił  naruszenie zasad zawartych w ustawie

w zakresie włączenia sołectw Ziemblice i Krzywołęcz do okręgu miejskiego (okręg wyborczy nr 2),

które nie graniczą bezpośrednio z żadną częścią miasta Staszowa, a co jest niezgodne z ustawą.

Przypomniał,  iż  podczas  sesji  przestrzegał  radnych  przed  konsekwencjami  prawnymi  podjęcia

uchwał  dotyczących  podziału  Gminy  Staszów  na  okręgi  i  obwody  wyborcze  niezgodnych

z  przepisami  prawa  w  tym  zakresie.  Dodał,  iż  obecny  projekt  uchwały  dotyczący  obwodów

głosowania przewiduje utworzenie siedziby obwodowej komisji wyborczej w Sielcu i mieszkańcy

Sielca i Stefanówka będą mieli możliwość głosowania w tej miejscowości. Ponadto przypomniał,

iż projekt uchwały dot. obwodów obejmuje wniosek radnej Ewy Markiewicz w zakresie dokonania

zamiany  siedzib  Obwodowych  Komisji  Wyborczych  dla  obwodu  nr  2  z  siedzibą  w  Placówce

Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” filia w Staszowie, ul. Jana Pawła II 10

oraz dla obwodu nr 3 z siedzibą w Przedszkolu nr 3 w Staszowie, im. Jana Pawła II w Staszowie

z Oddziałem w Dobrej, ul. Jana Pawła II 17 a. Dodał, iż głównym założeniem przy rozpoczęciu

prac  nad  podziałem  gminy  na  okręgi  wyborcze  było  utworzenie  dwóch  okręgów  miejskich

i jednego okręgu składającego się wyłącznie z terenów wiejskich, jednak ze względów formalnych

stało się to niemożliwe. Nadmienił, iż do okręgu miejskiego została przyłączona minimalna liczba

sołectw tj. Sielec i Stefanówek koniecznych do spełnienia wymogów przewidzianych przepisami

prawa.   Zaznaczył,  iż  obecnie  rozpatrywany projekt  uchwały był  konsultowany z  Komisarzem

Wyborczym w Kielcach II, który wydał pozytywną opinię o projektowanym podziale gminy na

okręgi wyborcze. 

Ponownie  głos  zabrał  radny  Jacek  Maruszewski,  który  zapytał  Burmistrza,  czy  zgromadzeni

mogą zapoznać się z treścią protestu mieszkańców sołectw Ziemblice i Krzywołęcz.

Na powyższe zapytanie Burmistrz Leszek Kopeć  odpowiedział,  iż urząd nie jest w posiadaniu

pisma.  Dodał, iż może poprosić Komisarza Wyborczego o udostępnienie dokumentu. 

Do powyższej wypowiedzi odniósł się  Przewodniczący Rady Miejskiej Dominik Rożek, który

dodał,  iż  można  wnieść  o  udostępnienie  treści  protestu  w  ramach  wniosku  o  udostępnienie

informacji publicznej. Zaznaczył, iż celem zarówno wniosku radnego Jacka Maruszewskiego, jak

i  radnych  było  m.in.  stworzenie  obwodu  głosowania  w  miejscowości  Sielec,  aby  mieszkańcy

miejscowości Sielec, Stefanówka, Krzywołęczy i Ziemblic mieli możliwość głosowania w Sielcu,

który pierwotnie został zlikwidowany.

Radni nie podjęli dalszej dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 11 głosach za, 1 głosie przeciw i 4 głosach wstrzymujących się (obecnych było

16 radnych) podjęła
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Uchwałę Nr LXI/518/18

(w załączeniu do protokołu). 

Ad. 3 b

Pan Sławomir Mikula  przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Staszów na stałe

obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

– projekt nr 537/18.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 16 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LXI/519/18

(w załączeniu do protokołu). 

Ad. 4

 Radny Tomasz Otrębski podziękował Burmistrzowi i Z-cy Burmistrza za realizację zadania dot.

wykonania przejść dla pieszych na ulicy Mickiewicza w Staszowie w okolicach boiska sportowego

„Orlik”. Ponadto zgłosił interpelacje w następujących kwestiach:

1.Zamontowania  słupa  energetycznego  przy  przejściu  dla  pieszych  na  ul.  Mickiewicza

w Staszowie w pobliżu „Orlika” od strony wschodniej.

2.Naprawy  oświetlenia  na  słupie  energetycznym  w  rejonie  skrzyżowania  ulic:  Mickiewicza  –

Kołłątaja (tzw. Łącznik).

3.Naprawy oświetlenia na ul. Kołłątaja w Staszowie na słupie nr 9/9 oraz na słupie energetycznym

przy budynku nr 10.

Ad. 5

Radny  Jerzy  Kozioł odniósł  się  do  kwestii  dot.  funduszu  sołeckiego  sołectwa  Kurozwęki.

Przypomniał,  iż  środki  w  bieżącym  roku  praktycznie  w  całości  zostały  przeznaczone  na

modernizację rynku. Dodał, iż zadanie to znalazło się również w budżecie Miasta i Gminy Staszów.

Wspomniał,  iż  w  najbliższym  czasie  w  Kurozwękach  będzie  obchodzone  święto  100  –  lecia

istnienia  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  i  były  prowadzone  rozmowy,  aby  udało  się  wykonać

modernizację  rynku  do  w/w  święta.  Radny  Kozioł  skierował  zapytanie  do  Burmistrza  Leszka

Kopcia,  na  jakim obecnie  etapie  jest  poruszona  sprawa  i  kiedy ewentualnie  zadanie  to  będzie

realizowane.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć  odnosząc  się  do  zapytania  radnego

potwierdził, iż podczas zebrania sołeckiego sołectwa Kurozwęki prowadzone były rozmowy dot.

wykonania modernizacji rynku, parku, w związku z mającym się odbyć zlotem rowerzystów z całej

Europy. Dodał, iż na tym spotkaniu poruszony był również temat obchodów 100 – lecia istnienia
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Ochotniczej Straży Pożarnej i mówił wówczas, iż dobrze byłoby wykonać prace modernizacyjne,

o których mowa (m. in. położenie kostki brukowej w rynku, zagospodarowanie zieleni, remont ul.

Ponickiej). Dodał, iż w obecnym czasie została przygotowana dokumentacja na wykonanie tych

prac i będzie ogłaszane postępowanie przetargowe na realizację zadania.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Dominik  Rożek  przypomniał  radnym

o ustawowym obowiązku złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych za 2017 rok w terminie

do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

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: 1045 do godz: 1115.

                   
Protokołowała:      Przewodniczący                
       Rady Miejskiej w Staszowie
A. Janicka

( - ) Dominik Rożek
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