
Protokół Nr XLIII/63/18

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu  10  maja  2018  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

W sesji wzięło udział 17 radnych na ogólną liczbę 21 radnych ( lista obecności w załączeniu do

protokołu).

Radni nieobecni: Pani Ewa Markiewicz, Pan Dariusz Kubalski, Pan Tomasz Otrębski, Pan Jacek

Piwowarski. 

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 Ilona Banasiewicz – Radca prawny tut. Urzędu.

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. Ponadto poinformował, iż dzisiejsza sesja została zwołana

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1875 z późń. zm.).

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 kwietnia 2018 roku.

3.  Podjęcie uchwał w sprawie:      

a)  powołania Skarbnika Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 546/18,

b) wprowadzenia zmian w budżecie  Miasta  i  Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr
548/18,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 –
projekt nr 549/18,

d)  zmiany  Uchwały  Nr  XXVII/270/12  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia
27  września  2012  r.  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów
oraz  wysokości  nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego  i  szczegółowych  zasad  jego
przyznawania - projekt nr 545/18,
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e) podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych - projekt nr 547/18. 

4.  Interpelacje radnych.

5.  Wolne wnioski i zapytania.

6.  Zamknięcie obrad sesji. 

Ad. 2

Radni nie mieli uwag do Protokołu nr LXII/62/18 z sesji z dnia 30 kwietnia 2018 roku i przyjęli

go jednogłośnie (obecnych było 17 radnych).

Ad. 3 a 

Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował,  iż  do biura rady wpłynął  wniosek Burmistrza

Miasta i Gminy Staszów o powołanie Skarbnika Miasta i Gminy.

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

w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 546/18.

Po zapoznaniu się z projektem uchwały o zabranie głosu poprosił radny Jerzy Kozioł.

Na wstępie swojej wypowiedzi przypomniał, iż 29 marca br., odbyła się sesja, na której Wysoka

Rada podejmowała uchwałę dotyczącą odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Staszów Panią Joannę

Pokorę w związku z jej  wypowiedzeniem stosunku pracy związanym z zamiarem przejścia  na

emeryturę, podczas której zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza, czy ma jakieś plany dotyczące

powołania nowego Skarbnika Miasta i Gminy Staszów. Burmistrz w swojej wypowiedzi zapewniał,

iż nie ma osób niezastąpionych i są osoby przygotowane do pełnienia funkcji na tym stanowisku.

Następnie poinformował, iż w swoich wypowiedziach zaznaczał, iż darzy szacunkiem Panią Joannę

Pokorę  za  wieloletnią  pracę  na  rzecz  miasta  i  gminy Staszów  i  dalej  to  podtrzymuje.  Jednak

zdaniem radnego coś się w życiu zaczyna i coś się kiedyś kończy. Zaznaczył, iż w każdej firmie

przychodzi taki moment,  w którym pracownik odchodzi na emeryturę i  jest  zatrudnienie nowej

osoby, która przejmuje obowiązki tzw. zmiana pokoleniowa.  Radny uważa, iż w Gminie Staszów

też tak powinno to wyglądać. Nadmienił,  iż dużo młodych osób wyjeżdża za granicę z powodu

braku pracy  i jeżeli będziemy szli tym tokiem działań to tych osób wyjeżdżających będzie więcej.

Na zakończenie poprosił, aby  wczuć się w rolę Rady, która na sesji w dniu 29 marca br. podejmuje

uchwałę o odwołaniu Skarbnika Miasta i Gminy Staszów Pani Joanny Pokory a za dwa tygodnie

podejmuje uchwałę o powołaniu tej samej osoby na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Staszów.

Jeszcze raz zaznaczył, iż ma szacunek dla Pani Joanny Pokory dotychczasowego Skarbnika Miasta i

Gminy Staszów za to co zrobiła na rzecz miasta i gminy Staszów, ale tych decyzji nie rozumie.

Nie podjęto dyskusji.

Wobec powyższego projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 
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Rada Miejska przy 6 głosach za i 11 głosach przeciw (obecnych było 17 radnych) nie podjęła

uchwały.

Ad. 3 b

Pani Renata Wiatrowska – Z-ca Kierownika Wydziału Finansowego ds. budżetu i finansów

przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów

na 2018 rok – projekt nr 548/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 17 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLIII/527/18

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 c

Pani Renata Wiatrowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 – projekt nr 545/18.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 17 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLIII/528/18

( w załączeniu do protokołu).

              Ad. 3 d

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

uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXVII/270/12  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia

27 września 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę  Staszów  oraz  wysokości

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania - projekt nr

545/18.

Wobec powyższego projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 17 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XLIII/529/18

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 e

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

w sprawie  podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
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oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt nr 527/18. 

Pan  Dominik  Rożek  –  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poinformował,  iż  podobna  uchwała

dotycząca  podziału  Gminy Staszów na  21  stałych obwodów głosowania  podejmowana była  na

ostatniej sesji w dniu 23 kwietnia br. Obecnie omawiany projekt uchwały przewiduje utworzenie 22

stałych  obwodów  głosowania.  Nadmienił,  iż  projekt  uchwały  jest  wynikiem  postanowienia

Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 7 maja 2018 r. w którym informuje, iż uchwała Nr

LXI/519/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie  podziału Gminy

Staszów na  stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych

komisji  wyborczych,  została  podjęta  w  sposób  niezgodny  z  prawem,  z  naruszeniem  zasad

określonych w art. 12 § 3 zdanie drugie Kodeksu wyborczego i wzywa Radę Miejską w Staszowie

do podjęcia uchwały w sprawie podziału gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich

numerów, granic  oraz  siedzib  obwodowych komisji  wyborczych zgodny z przepisami  Kodeksu

wyborczego, w terminie do dnia 17 maja 2018 r. Ponadto poinformował, iż w momencie konsultacji

poprzedniego projektu Uchwały dot.  podziału Gminy Staszów na stałe  obwody do głosowania,

Komisarz  Wyborczy  w  Kielcach  II   skierował  pismo  do  Pana  Burmistrza  z  informacją,  iż

przedłożony projekt  podziału Miasta  i  Gminy Staszów na stale  obwody głosowania odpowiada

zasadom określonym w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.  Przewodniczący Rady

uważa, iż  jest  to kuriozalna sytuacja całej  tej  sprawy.  Następnie zwrócił  się z zapytaniem  do

obecnej na sali Pani Ilony Banasiewicz – Radcy prawnego tut. Urzędu,  dziękując jej za obecność 

i tym samym zapytał dlaczego projekt Uchwały dot. podziału Gminy Staszów na stałe obwody do

głosowania  nie został zaopiniowany przez Zespół Radców Prawnych. 

Pani  Ilona  Banasiewicz  wyjaśniła,  iż  uchwała  zmieniła  się  pod  względem  merytorycznym.

Natomiast podstawa uchwały pozostaje bez zmian jak ta, która była zaopiniowana przez mecenasa

Kozłowskiego. 

Następnie o zabranie głosu poprosił  radny Jerzy Kozioł,  który poinformował, iż kiedy na sesji  

w dniu 29 marca 2018 r. radni podejmowali uchwałę dotyczącą podziału Gminy Staszów  na okręgi

wyborcze i  obwody  do  głosowania,  w  trakcie,  której  zabierał  głos  i  zwracał  uwagę  Panu

Burmistrzowi,  że  zabrakło konsultacji  z  radnymi  i  mieszkańcami,  kiedy  były  tworzone  wizje

okręgów i obwodów wyborczych, przed przedstawieniem propozycji Komisarzowi Wyborczemu,

wówczas  nie  byłoby  dzisiaj  takich  problemów.  Zastanawia  go  jak  długo  taka  sytuacja  będzie

jeszcze trwała. Następnie odniósł się do postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II, który

informuje, iż uchwała dotycząca podziału Gminy Staszów na stałe obwody do głosowania została

podjęta  w  sposób  niezgodny  z  prawem.   Stwierdził,  iż  nie  do  końca  też  rozumie  Komisarza

wyborczego,  jeżeli  na  sesji  w  dniu  23  kwietnia  2018  r.,  Rada  podejmuje  decyzję,  które  były
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konsultowane  z  Komisarzem wyborczym,  które  akceptował,  to  w  tym  momencie  nie  rozumie

pisma, które mówi, że Uchwała dot. podziału Gminy Staszów na stałe obwody do głosowania jest

podjęta w sposób niezgodny z prawem.  Radny uważa, iż jest to dziwna sprawa i żeby się nie

okazało, że jest to nie kończąca się historia i dzisiaj radni podejmą  pewne decyzje, a może za

chwilę napisze inne społeczeństwo protest do Komisarza Wyborczego w Kielcach II z propozycją

aby np. w miejscowości Oględów był obwód do głosowania. 

Nie podjęto dyskusji.

Wobec powyższego projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Rada Miejska przy 6 głosach za i 11 głosach przeciw (obecnych było 17 radnych) nie podjęła

uchwały.

     Ad. 4

Radni nie zgłosili interpelacji. 

Ad. 5

Nie podjęto 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. 1410  do godz.1440

Protokolant:           Przewodniczący

M. Janowska             Rady Miejskiej w Staszowie

                 ( - ) Dominik Rożek
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