
Protokół Nr LXIX/69/18

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

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.                

W sesji wzięło udział 19 radnych na ogólną liczbę 21 radnych (lista obecności w załączeniu do

protokołu – zał. nr 1).

Radni nieobecni: Pan Dariusz Kubalski, Pan Roman Lasota.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

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 16 lipca 2018 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:      

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

571/18,

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

– projekt nr 572/18,

c) zmiany uchwały nr XXVII/271/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012

r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska

kierownicze  zniżek  w  realizacji  obowiązkowego  wymiaru  godzin  dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin  zajęć  nauczycieli  niewymienionych  w  art.  42  ust.  3  ustawy Karta  Nauczyciela

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym

jest Gmina Staszów – projekt nr 570/18, 

d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 573/18, 

e) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 574/18. 
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4. Interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja z  działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 22.06.2018 r.

do 08.08.2018 r. 

6. Zamknięcie obrad sesji.

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

(obecnych było 19 radnych).

Ad. 2

Radni nie mieli uwag do protokołu nr LXVIII/68/18 z sesji z dnia  16 lipca 2018 roku i przyjęli go

jednomyślnie (obecnych było 19 radnych).

Ad. 3 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

571/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

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

podjęła

Uchwałę Nr LXIX/548/18

(w załączeniu do protokołu). 

Ad. 3 b

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

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 – projekt nr 572/18.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LXIX/549/18

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 c

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

uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXVII/271/12  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia

27 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono

stanowiska  kierownicze  zniżek  w  realizacji  obowiązkowego  wymiaru  godzin  dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
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zajęć  nauczycieli  niewymienionych  w  art.  42  ust.  3  ustawy Karta  Nauczyciela  zatrudnionych

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów –

projekt nr 570/18.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LXIX/550/18

(w załączeniu do protokołu). 

Ad. 3 d

Pani  Lidia  Pyza  –  p.  o.  Kierownika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji

i  Rolnictwa  zapoznała  z  projektem  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie

służebności gruntowej – projekt nr 573/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LXIX/551/18

(w załączeniu do protokołu). 

Ad. 3 e

Pani  Lidia  Pyza  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zamianę

nieruchomości gruntowych – projekt nr 574/18.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LXIX/552/18

(w załączeniu do protokołu). 

Ad. 4

Interpelacje radnych.

Radny Tomasz Otrębski zgłosił interpelacje w następujących kwestiach:

1. Wykonania  kompleksowego  remontu  schodów  na  działce  o  nr  ewid.  5920/146,  które

znajdują się między garażami na ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Staszowie.

2. Wykonanie zmiany organizacji ruchu poprzez przekwalifikowanie drogi dwukierunkowej na

drogę jednokierunkową na ul. Kołłątaja w Staszowie, pozostawiając ulicę Komisji Edukacji

Narodowej  do  ulicy  Konstytucji  3-go  Maja  w  Staszowie,  jako  odcinek  drogi  o  ruchu

dwukierunkowym.

3



Ad. 5

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Dominik Rożek przedłożył  wniosek w sprawie

przygotowania  i  przedstawienia  pisemnej  informacji  w  zakresie  wysokości  wydatków  Gminy

Staszów na oświatę z uwzględnieniem źródeł (subwencji i  środków własnych) w latach 2014 –

2017 r.

Następnie  Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Ewa Kondek zapoznała Wysoką Radę ze

sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 22 czerwca 2018 r.

do 8 sierpnia 2018 r. Poinformowała o głównych zadaniach inwestycyjnych obecnie realizowanych

tj. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej

Nr 2 w Staszowie”, „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie”, „Rozbudowa budynku

ZPO  PSPiP  w  Mostkach”,  przebudowy  dróg  gminnych  realizowanych  w  ramach  uzyskanych

dotacji  przyznawanych  na  usuwanie  skutków  klęsk  żywiołowych.  Poinformowała  także

o  rozstrzygniętym  postępowaniu  przetargowym  na  zadanie  pn.:"Rozbudowa  ulic  na  Osiedlu

Staszówek  w  Staszowie  w  zakresie  ulicy  Wiśniowej,  Akacjowej  i  Czereśniowej",  jak  również

opracowanej  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  na  zadanie  pn.:"Kompleksowe

zagospodarowanie  terenów zielonych na  terenie  miasta  Staszów".  Nadmieniła  także,  iż  w dniu

dzisiejszym  została  podpisana  umowa  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  na

modernizację  oświetlenia  na  terenie  miasta,  na  którego  realizację  pozyskano  dofinansowanie

z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na  lata  2014 – 2020.

Ponadto  poinformowała,  iż  wyłoniono  wykonawcę  na  realizację  zadania  pn.:”Kompleksowe

zagospodarowanie  obszarów zielonych  na  terenie  miasta  Staszów –  opracowanie  dokumentacji

projektowo – kosztorysowej  na oczyszczanie jeziorek Golejowskich z  wymianą pomostów oraz

powiększeniem plaży”.

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: 1410 do godz: 1450.               

                   Przewodniczący

                  Rady Miejskiej w Staszowie   
Protokołowała:                  

            ( - ) Dominik Rożek
 A. Janicka  
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