
Protokół Nr LXII/62/18

z  sesji  Rady Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu  30  kwietnia  2018  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

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

protokołu).

Ponadto w sesji uczestniczyli:

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów,

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów,

Pani Joanna Pokora – Skarbnik Urzędu 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.  Przed odczytaniem porządku obrad poprosił  o  zabranie

głosu Pana Leszka Kopcia - Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, który w imieniu wszystkich

zebranych na ręce odchodzącej na emeryturę Pani Skarbnik – Joanny Pokory złożył podziękowania

za wieloletnią pracę na rzecz miasta i mieszkańców Gminy Staszów. Do podziękowań w imieniu

Rady Miejskiej dołączył się Pan Przewodniczący – Dominik Rożek. Następnie Pan Leszek Kopeć

oraz  Pani Ewa Kondek – z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów  pogratulowali uzyskania

stopnia naukowego doktora radnej Beacie Gajek – Dyl.

Po czym  Pan Dominik Rożek przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się

następująco: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

3. Podjęcie uchwał w spawie:

a) zmiany Uchwały Nr LV/474/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 r.

w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki   Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 543/18,
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b) zmiany Uchwały Nr LV/475/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 r.

w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Gminy

Staszów na 2018 rok – projekt nr 544/18,

c) udzielenie  przez  Gminę  Staszów  pomocy  finansowej  Powiatowi  Staszowskiemu  –

projekt nr 542/18,

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

nr 540/18,

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

– projekt nr 541/18,

f) dopuszczenia  zapłaty  podatków  stanowiących  dochody  budżetu  Gminy  Staszów,  za

pomocą  innego  instrumentu  płatniczego,  w  tym instrumentu  płatniczego,  na  którym

przechowywany jest pieniądz elektroniczny – projekt nr 538/18,

g) określenia trybu kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach

inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów – projekt 539/18.

4. Interpelacje radnych. 

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 27.03.2018

roku do 25.04.2018 roku.

6. Zamknięcie obrad sesji.

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

( obecnych było 20 radnych). 

Ad.2

Pan  Dominik  Rożek  poinformował,  że  radni  mieli  możliwość  zapoznania  się  z  protokołem

z ostatniej sesji, był on do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Następnie zapytał, czy są uwagi do

protokołu.

Uwag nie było.

Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  protokołu,  który  został  jednogłośnie

przyjęty ( obecnych było 20 radnych).
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Ad. 3a

Pani  Danuta  Batóg  –  Główny  specjalista  ds.  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  i  Narkomanii zapoznała  z  projektem  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały

Nr  LV/474/17  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  28  grudnia  2017  r.  w  sprawie  przyjęcia

Gminnego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów

na 2018 rok – projekt nr 543/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LXII/520/18

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3b

Pani  Danuta  Batóg  –  Główny  specjalista  ds.  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  i  Narkomanii  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały

Nr  LV/475/17  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  28  grudnia  2017  r.  w  sprawie  przyjęcia

Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Gminy Staszów na  2018  rok  –  projekt

nr 544/18.

Radni nie zgłosili uwag, nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę LXII/521/18

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3c

Pan  Grzegorz  Klimek  –  Kierownik  Wydziału  Inwestycji  i  Planowania  Przestrzennego

zapoznał  z  projektem uchwały w sprawie  udzielenia  przez Gminę Staszów pomocy finansowej

Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 542/18.

Nie zgłoszono pytań, uwag.

3



Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 21 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LXII/522/18

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3d

Pani Joanna Pokora – Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie  zapoznała z projektem

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

projekt nr 540/18.

Nie zgłoszono pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 21 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LXII/523/18

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3e

Pani Joanna Pokora – Skarbnik Urzędu Miasta i  Gminy w Staszowie  przedstawiła  projekt

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata

2018 – 2029 – projekt nr 541/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 21 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LXII/524/18

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3f

Pani Anna Kwasek – z-ca Kierownika Wydziału Finansowego  przedstawiła projekt  uchwały

w sprawie  dopuszczenia  zapłaty  podatków stanowiących  dochody budżetu  Gminy Staszów,  za

4



pomocą  innego  instrumentu  płatniczego,  w  tym  instrumentu  płatniczego,  na  którym

przechowywany jest pieniądz elektroniczny – projekt nr 538/18.

Nie zgłoszono pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 21 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LXII/525/18

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3g

Pani Jolanta Macias – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  zapoznała z projektem

uchwały w sprawie określenia trybu kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego

w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów – projekt 539/18.

Radni nie zgłosili uwag, nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę LXII/526/18

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 4

Interpelacje radnych.

Radny  Bonifacy  Wojciechowski  zgłosił  interpelację  w  sprawie  zamontowania  progu

zwalniającego na ul. Kolejowej ( na przejściu dla pieszych, na wysokości garaży). Poinformował,

że miejsce to jest bardzo niebezpieczne, gdyż korzysta z niego wiele ludzi ( wśród nich są osoby

dorosłe, młodzież, dzieci), a ruch na tej ulicy jest duży co stwarza wiele zagrożeń dla uczestników

korzystających z tego przejścia (pełna treść przedmiotowej interpelacji w załączeniu do protokołu ).

                                                                             Ad. 5

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrał  radny Tomasz Otrębski,  poprosił o informację,

czy  chodnik  na  drodze  wojewódzkiej  od  Sielca  do  pogranicza  posesji  Przedsiębiorstwa

Komunikacji Samochodowej  w Staszowie, gdzie obecnie wykonywane są prace nawierzchniowe
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i gdzie ma być obwodnica będzie chodnikiem pieszo – jezdnym, czy tylko chodnikiem dla osób

pieszych.

Głos zabrał również radny Jerzy Kozioł poprosił, aby przy bieżących remontach dróg uwzględnić

położenie  nowej  nawierzchni  na  ominiętym  odcinku  drogi  powiatowej,  od  mostu  w  stronę

ul. Opatowskiej w Kurozwękach. Nawierzchnia na tej ulicy kładziona była w roku 2009  jednak na

odcinku 30 – 40 metrów nawierzchnia nie została zmieniona  i z roku na rok powstają tam duże

wyrwy, które stwarzają niebezpieczeństwo. Podziękował również za zamontowanie dodatkowego

oznakowania  tzw.  sierżantów  na  obecnej  drodze  gminnej  obok  obwodnicy,  które  poprawiło

bezpieczeństwo  na  niebezpiecznym  łuku  drogi.  Poruszył  również  kwestię  złego  oznakowania

poziomego  przy  wyjeździe  na  drogę  wojewódzką  od  strony  Kurozwęk  w  kierunku  Niemścic,

Oględowa i poprosił o interwencję w tej sprawie.

Następnie do przytoczonych przez radnych spraw odniósł się  Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

Leszek  Kopeć,  który  powiedział,  iż  zgłoszona  przez  radnego  Bonifacego  Wojciechowskiego

interpelacja  jest  zasadna.  Kwestią  jest  tylko  czy  w  tym  miejscu  zostanie  zamontowany  próg

zwalniający  czy  zrobione  podniesienie  przejścia  dla  pieszych,  sprawa  zostanie  zweryfikowana.

Dodatkowo  dodał,  że  będzie  składany  nowy wniosek  do  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach

w ramach Programu „Razem Bezpieczniej” na 2018 rok, gdzie dofinansowanie wynosi 80 % więc

dzięki  tym  zewnętrznym  środkom  możliwe  będzie  zrealizowanie  m.in.  tej  sprawy  jak

i wielu innych elementów poprawiających bezpieczeństwo na terenie Staszowa.

W kwestii chodnika przy drodze wojewódzkiej w Sielcu, poinformował, że nie ma konkretnego

projektu.  Pierwszym rozwiązaniem miała  być  ścieżka  od  Staszowa  do  końca  całej  inwestycji.

Robiony był pomiar ilościowy powierzchni chodników drogi oraz parametrów tej drogi, a odcinek

ten cały czas jest ewaluowany, cały czas zmieniany.

Jeśli chodzi o ominięty odcinek drogi na ul. Opatowskiej w Kurozwękach przyznał, że długo to już

trwa i uzasadnionym jest aby odcinek ten został naprawiony. 

Co  do  złego  oznakowania  poziomego  na  drodze  wojewódzkiej  przy  wyjeździe  na  obwodnicę

poinformował,  że  informacja  o  nieprawidłowościach  zostanie  przekazana  do  Zarządu  Dróg

Wojewódzkich w Kielcach.

Następnie Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie,  przedłożył Wysokiej

Radzie informację z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 27 marca 2018

roku do 25 kwietnia 2018 roku (informacja w załączeniu do protokołu).

Radni nie zgłosili pytań, uwag.
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Ad. 6

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Dominik  Rożek  podziękował  za  udział  w  sesji,  po  czym

zamknął jej obrady.

Na tym protokół zakończono.

Czas trwania sesji od godz. 1240 do godz.1340

Przewodniczący

Protokołowała:             Rady Miejskiej w Staszowie

J. Bazak       ( -) Dominik Rożek
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