
Protokół Nr III

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 14  grudnia  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: Wojciech Charyga.

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, 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. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 listopada 2018 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:      

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr
21/18,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029
– projekt nr 22/18,

c)  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 23/18, 

d) ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Staszowie
oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych – projekt nr 24/18,

e) powołania  doraźnej  Komisji  Statutowej,  ustalenia  przedmiotu  jej  działania  i  składu
osobowego – projekt nr 25/18, 

f) wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego – projekt nr 26/18, 

g) wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za
grunt przejęty pod drogę gminną – projekt nr 27/18. 
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5.   Wolne wnioski i zapytania.

6.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 22.11.2018 r.

      do 10.12.2018 r. 

7.   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:

- wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej – projekt nr 28/18,

- rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów- projekt nr 29/18. 

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz 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. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

      3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 listopada 2018 roku.

      4. Podjęcie uchwał w sprawie:    

            a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 21/18,

            b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 –
         projekt nr 22/18,

            c)  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 23/18, 

     d) ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Staszowie 
oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych – projekt nr 24/18,

e) powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu 
osobowego – projekt nr 25/18, 

f) wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej – projekt nr 28/18,

g) wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego – projekt nr 26/18, 

      h) wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za 
grunt przejęty pod drogę gminną – projekt nr 27/18,

 i)  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów- projekt nr 29/18.

5.   Wolne wnioski i zapytania.
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6.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 22.11.2018 r.

      do 10.12.2018 r. 

7.   Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 3

Radni nie mieli uwag do protokołu z sesji z dnia 26.11.2018r. i przyjęli go jednomyślnie (obecnych

było 19 radnych).

Ad. 4 a 

Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i  Gminy Staszów  przedstawiła  projekt  uchwały  

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

21/18.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

W związku z  powyższym  Przewodniczący Rady Miejskiej  w Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz

poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr III/21/18

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 b

Pani Henryka Skowron zapoznała z projektem uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 – projekt nr 22/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr III/22/18 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 c

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

w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 23/18.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr III/23/18 

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 4 d

Pan  Sławomir  Mikula  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie   ustalenia  wysokości  i  zasad

wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Staszowie oraz należności z tytułu zwrotu kosztów

podróży służbowych – projekt nr 24/18.

Radni ustalili wysokości i zasady wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Staszowie oraz

należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych. Zgodnie z ustaleniami, radny niepełniący

żadnej  funkcji  będzie  pobierał  50%  kwoty  bazowej,  czyli  maksymalnej  wysokości  diety

przysługującej  radnemu  w  ciągu  miesiąca  według  obowiązujących  przepisów.

Wiceprzewodniczącemu  komisji  stałej  lub  doraźnej  będzie  przysługiwało  52%  wynagrodzenia

bazowego,  przewodniczącemu  komisji  55%.  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  będzie

otrzymywał 70% wynagrodzenia bazowego, a przewodniczący 95%. Za każdą nieobecność radnego

na posiedzeniu Rady Miejskiej lub komisji, potrącane będzie radnemu 10% wynagrodzenia, 

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

W związku z  powyższym  Przewodniczący Rady Miejskiej  w Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz

poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska przy 13 głosach za i  7 głosach wstrzymujących się (obecnych było 20 radnych)

podjęła

Uchwałę Nr III/24/18 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 e

Pan  Sławomir  Mikula  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  doraźnej  Komisji

Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego – projekt nr 25/18.

Skład osobowy doraźnej Komisji Statutowej:

1. Piotr Kasperkiewicz;

2. Zbigniew Wojciechowski;

3. Anna Karasińska;

4. Jacek Piwowarski;

5. Dominik Rożek;

6. Tomasz Klimek;

7. Hubert Gawłowicz.

Nie podjęto dyskusji. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr III/25/18 
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(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 f

Pan Sławomir Mikula przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnej

Komisji Statutowej – projekt nr 28/18.

Na przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej została zaproponowana radna Anna Karasińska,

która wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie przeprowadził glosowanie w sprawie zamknięcia listy

kandydatów na przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej, który został jednogłośnie przyjęty

(obecnych było 20 radnych).

Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr III/26/18 

(w załączeniu do protokołu).

    Ad. 4 g

Pani Lidia Pyza  – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji  i Rolnictwa

zapoznała z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania 

wieczystego – projekt nr 26/18.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr III/27/18 

(w załączeniu do protokołu).

  Ad. 4 h

Pani Lidia Pyza zapoznała z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie 

nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną – projekt 

nr 27/18.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr III/28/18 

(w załączeniu do protokołu).

  Ad. 4 i

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

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów- projekt nr 29/18.
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Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr III/29/18 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5

W wolnych  wnioskach  i  zapytaniach  głos  zabrał  radny  Dominik  Rożek, który  zwrócił  się  

z zapytaniem do Burmistrza w kwestii sytuacji ekonomicznej Spółki PKS. Nastepnie głos zabrał

radny  Bonifacy  Wojciechowski,  który  ponowił  zapytanie  w kwestii  poprawy zamontowanych

dwóch słupów energetycznych oświetleniowych  przed blokiem przy ul.  Kilińskiego 6.  Ponadto

poprosił o wyprostowanie przekrzywionej tablicy ogłoszeniowej przy ul. Mickiewicza naprzeciwko

Kościoła Św. Barbary w Staszowie. 

O zabranie głosu poprosiła radna Beata Gajek – Dyl, która zwróciła się do Burmistrza o zajęcie

stanowiska  w  kwestii  słupów  telekomunikacyjnych,  które  biegną  od  Smerdyny  w  kierunku

Łukawicy są bardzo mocno ponachylane miejscami sięgają na wyciągnięcie rąk. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Ireneusz  Kwiecjasz poprosił  Burmistrza  o  rozważenie

możliwości stworzenia sztucznego lodowiska na terenie miasta Staszowa. 

Radny  Zdzisław  Brzyszcz poprosił  o  zwiększenie  interwencji  Policji  i  Straży  Miejskiej  na

parkingu przy Zalewie Nad Czarną, gdyż młodzież urządza sobie tam ,,schadzki”, pije alkohol  

i zachowuje się głośno i agresywnie. 

Burmistrz Miasta i  Gminy Staszów Leszek Kopeć  udzielił  odpowiedzi na zgłoszone kwestie

radnych Rady Miejskiej. 

Ad. 6

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć  przedłożył  Wysokiej  Radzie  informację  

z działalności Burmistrza Miasta i  Gminy Staszów za okres  od 22.11.2018 r. do 10.12.2018 r.

(informacja w załączeniu do protokołu). 

     Ad. 7 

Pan Ireneusz Kwiecjasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie podziękował za udział 

w sesji, po czym zamknął jej obrady.

Na tym protokół zakończono.

      Czas trwania sesji od godz: 1220 do godz: 1500.    

      Protokolant:          Przewodniczący 

      M. Janowska                        Rady Miejskiej w Staszowie    

               ( - ) Ireneusz Kwiecjasz

6


