
Protokół Nr LIX/59/18

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 29  marca  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).

Radni nieobecni: 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 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 8 marca 2018 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:      

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr
530/18,

b)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 –
2029 – projekt nr 531/18,

c) odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 516/18,

d)  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2018 – projekt nr 522/18,

e)  przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” - projekt nr  525/18,

f)   przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” - projekt nr 526/18,

g)  przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” - projekt nr  527/18,

h)  przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” - projekt nr  528/18,
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i)  przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” - projekt nr 529/18,

j) zmiany Uchwały Nr LVII/490/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego
przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym,  w  którym  kończą  6  lat  w  prowadzonych  przez  Gminę  Staszów
publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej
– projekt nr 518/18,

k) zmiany Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 grudnia 2010
roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną
w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody
określone  w  uchwale  na  wydzielonym  rachunku,  źródeł  tych  dochodów  i  ich
przeznaczenia  oraz  sposobu  i  trybu  sporządzania  planu  finansowego  dochodów
gromadzonych  na  wydzielonym  rachunku  i  wydatków  nimi  finansowanych,
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – projekt nr 519/18,

l) zasad  korzystania  z  obiektów i  urządzeń  użyteczności  publicznej  Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi
komunalne  świadczone  przez  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  oraz  powierzenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości –
projekt nr 532/18,

m) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 520/18,

n) nadania nazwy drodze wewnętrznej – projekt nr 517/18,

o)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego – projekt nr 521/18,

p) podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – projekt nr 523/18,

r) podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt nr 524/18.

      4. Interpelacje radnych.
      5. Wolne wnioski i zapytania w tym:
          -  informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 23 lutego 2018

             roku  do 26 marca 2018 roku;

    -  informacja  z  realizacji  interpelacji  i  wniosków  zgłoszonych  na  sesji  Rady  Miejskiej  
            w  Staszowie w dniu 27.02.2018 roku.

         - sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2017 rok.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Po zapoznaniu z porządkiem głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć, który

zawnioskował  o  wprowadzenie  do  porządku  posiedzenia  projektów  uchwał  w  sprawie:  

-  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  oraz  trybu  przeprowadzania  kontroli  prawidłowości

pobrania  i  wykorzystania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  Gminy  Staszów  dla  publicznych  
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i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na

terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu

terytorialnego – projekt nr 533/18,

-  uchwalenia  Wieloletniego  Planu  Rozwoju  i  Modernizacji  Urządzeń  wodociągowych  

i  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej

i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. na lata 2018 - 2020 – projekt nr 534/18,

-  przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” - projekt nr 535/18.

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Dominik Rożek poddał

pod głosowanie wniosek o dokonanie zmian w porządku obrad poprzez  wprowadzenie projektów

uchwał w sprawie:

-  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  oraz  trybu  przeprowadzania  kontroli  prawidłowości

pobrania  i  wykorzystania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  Gminy  Staszów  dla  publicznych  

i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na

terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu

terytorialnego – projekt nr 533/18,

-  uchwalenia  Wieloletniego  Planu  Rozwoju  i  Modernizacji  Urządzeń  wodociągowych  

i  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej

i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. na lata 2018 - 2020 – projekt nr 534/18,

-  przyznania  odznaki  okolicznościowej  „Zasłużony  dla  Miasta”  -  projekt  nr  535/18,

Rada  Miejska  jednogłośnie  przyjęła  przedmiotowy  wniosek  oraz  jednomyślnie  zatwierdziła

porządek  obrad  z  uwzględnieniem  przyjętego  wniosku  (obecnych  było  19  radnych).

Ponadto zaproponował, aby projekt uchwały nr 535/18 stanowił pkt 3j), w pkt 3t) projektu uchwały

533/18 i w pkt 3 u) projektu uchwały nr 534/18.  

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

       1. Otwarcie sesji.

       2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 marca 2018 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:      

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr
530/18,

b)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 –
2029 – projekt nr 531/18,
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c) odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 516/18,

d)  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2018 – projekt nr 522/18,

e)  przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” - projekt nr 525/18,

f)  przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” - projekt nr 526/18,

g) przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” - projekt nr 527/18,

h) przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” - projekt nr 528/18,

i)  przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” - projekt nr 529/18,

j)  przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” - projekt nr 535/18,

k) zmiany Uchwały Nr LVII/490/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018
r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym,  w  którym  kończą  6  lat  w  prowadzonych  przez  Gminę  Staszów
publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej
– projekt nr 518/18,

l) zmiany Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 grudnia 2010
roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną
w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody
określone  w  uchwale  na  wydzielonym  rachunku,  źródeł  tych  dochodów  i  ich
przeznaczenia  oraz  sposobu  i  trybu  sporządzania  planu  finansowego  dochodów
gromadzonych  na  wydzielonym  rachunku  i  wydatków  nimi  finansowanych,
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – projekt nr 519/18,

m) zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi
komunalne  świadczone  przez  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  oraz  powierzenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości –
projekt nr 532/18,

n) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 520/18,

o) nadania nazwy drodze wewnętrznej – projekt nr 517/18,

p) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego – projekt nr 521/18,

r) podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – projekt nr 523/18,

s) podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt nr 524/18,

t) ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  oraz  trybu  przeprowadzania  kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Staszów
dla  publicznych  i  niepublicznych:  szkół,  przedszkoli  i  innych  form  wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne i osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego – projekt nr 533/18,
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u) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń wodociągowych
i  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. na lata 2018 - 2020 – projekt nr 534/18.

      4. Interpelacje radnych.
      5. Wolne wnioski i zapytania w tym:
          -  informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 23 lutego 2018

             roku  do 26 marca 2018 roku;

    -  informacja  z  realizacji  interpelacji  i  wniosków  zgłoszonych  na  sesji  Rady  Miejskiej  
            w  Staszowie w dniu 27.02.2018 roku.

         - sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2017 rok.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2

Radni nie mieli uwag do Protokołu nr LVIII/58/18 z sesji z dnia 8 marca 2018 roku i przyjęli go

jednogłośnie (obecnych było 20 radnych).

Ad. 3 a

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

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

nr 530/18.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/498/18

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 b

Pani  Joanna  Pokora  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 – projekt nr 531/18.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/499/18

( w załączeniu do protokołu).

   Ad. 3 c

Pan  Sławomir  Mikula  –  Sekretarz  Miasta  i  Gminy  Staszów  przedstawił  projekt  uchwały  
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w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 516/18.

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

Na wstępie swojej  wypowiedzi  podziękował Pani Skarbnik za wspólną wieloletnią  współpracę,

życzył spełnienia marzeń i  spokoju na  emeryturze.  Następnie skierował zapytanie do Burmistrza,

czy  ma  jakieś  plany z  powołaniem nowego  Skarbnika  Miasta  i  Gminy Staszów w związku  z

odejściem Pani Skarbnik na emeryturę z dniem 30 kwietnia 2018 roku. Czy nie stosownym by było 

podjęcie uchwały o powołaniu Skarbnika Miasta i Gminy Staszów. 

Do  powyższego  odniósł  się  Burmistrz  Leszek  Kopeć wyjaśnił,  iż  planowane  jest  ogłoszenie

konkursu na stanowisko nowego Skarbnika Miasta i Gminy Staszów. Nadmienił, iż w przypadku

nieobecności Pani Skarbnik jest osoba, która ją zastępuje. 

Następnie radny Jerzy Kozioł stwierdził, że Burmistrz w swojej wypowiedzi odniósł się do okresu

do 30 kwietnia, a on pytał co będzie po 30 kwietnia.

W odpowiedzi Burmistrz Leszek Kopeć zwrócił się do radnego Kozioła, aby się nie obawiał bo na

pewno jego nie powoła. 

Do  powyższego  odniósł  się  radny  Jerzy  Kozioł, który  stwierdził,  że  na  tej  sali  wielokrotnie

zabierał głos w różnych sprawach, czasami był to głos krytyczny w stosunku do Burmistrza ale

nigdy go nie obrażał. Następnie stwierdził, że od Pan a Burmistrza jako Włodarza Miasta i Gminy

Staszów oczekiwałby wyższego poziomu dyskusji.

Radni nie podjęli dalszej dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/500/18

( w załączeniu do protokołu).

          Ad. 3 d

Pan  Jarosław  Glibowski  -  Kierownik  Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska  przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2018 –

projekt nr 522/18.

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Wobec powyższego projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/501/18
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( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 e

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie  przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” - projekt nr 525/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/502/18

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 f

Pani  Ewa  Kondek  – przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie   przyznania  odznaki

okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” - projekt nr 526/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/503/18

( w załączeniu do protokołu).

  Ad. 3 g

Pani Ewa Kondek przedstawiła projekt uchwały w sprawie  przyznania odznaki okolicznościowej

„Zasłużony dla Miasta” - projekt nr 527/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/504/18

( w załączeniu do protokołu).

    Ad. 3 h

Pani Ewa Kondek przedstawiła projekt uchwały w sprawie  przyznania odznaki okolicznościowej

„Zasłużony dla Miasta” - projekt nr 528/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/505/18
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( w załączeniu do protokołu).

  Ad. 3 i

Pani Ewa Kondek przedstawiła projekt uchwały w sprawie  przyznania odznaki okolicznościowej

„Zasłużony dla Miasta” - projekt nr 529/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/506/18

( w załączeniu do protokołu).

   Ad. 3 j

Pani Ewa Kondek przedstawiła projekt uchwały w sprawie  przyznania odznaki okolicznościowej

„Zasłużony dla Miasta” - projekt nr 535/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/507/18

( w załączeniu do protokołu).

                  Ad. 3 k

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

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/490/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego

2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,

w  którym  kończą  6  lat  w  prowadzonych  przez  Gminę  Staszów  publicznych  przedszkolach  i

oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej – projekt nr 518/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 18 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/508/18

( w załączeniu do protokołu).

                   Ad. 3 l

Pani Jolanta Macias   zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/10
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Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  20  grudnia  2010  roku  w  sprawie  określenia  jednostek

budżetowych,  prowadzących  działalność  określoną  w  ustawie  z  dnia  7  września  1991  roku  o

systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł

tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów

gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w

tym planie oraz ich zatwierdzania – projekt nr 519/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/509/18

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 m

Pani Jolanta Macias  zapoznała z projektem uchwały w sprawie  zasad korzystania z obiektów i

urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i

opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz

powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości –

projekt nr 532/18.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Dominik Rożek poddał

pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr LIX/510/18

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 n

Pani  Maria  Malczyk  –  Kierownik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji   

i  Rolnictwa  zapoznała  z  projektem uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  wnoszenia,  cofania  

i  zbywania  udziałów i  akcji  w spółkach  prawa  handlowego  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy

Staszów – projekt nr 520/18.

Nie podjęto dyskusji.

Przedmiotowy projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 18 głosach za i  2 głosach wstrzymujących się (obecnych było 20 radnych)

podjęła
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Uchwałę Nr LIX/511/18

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 o

Pani  Maria  Malczyk  zapoznała  z  projektem  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  drodze

wewnętrznej – projekt nr 517/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/512/18

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 p

Pani Maria Malczyk  zapoznała z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – projekt nr 521/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/512/18

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 r

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

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

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – projekt nr 523/18.

Po zapoznaniu z projektem uchwały o zabranie głosu poprosił radny Jacek Maruszewski.

Radny  Jacek  Maruszewski zgłosił  wniosek   o  dokonanie  zmiany  treści  projektu  uchwały  

nr  523/18  poprzez  zmianę  załącznika  do  uchwały  ,,Numery,  granice  oraz  liczba  radnych

wybieranych w każdym okręgu wyborczym” polegającą na dodaniu do okręgu wyborczego nr 2

sołectw Krzywołęcz i  Ziemblice i  usunięcie  ich  z  okręgu wyborczego nr  3.  Zaznaczył,  iż  taki

podział okręgów był już dokonany podczas wyborów w 2010 roku. 

O zabranie głosu poprosił radny Jerzy Kozioł. 

Pan Jerzy Kozioł  na wstępie wypowiedzi przypomniał, że w dniu dzisiejszym Rada ma podjąć

uchwałę o podziale Gminy Staszów na okręgi wyborcze, zgodnie ze zmianą przepisów Kodeksu
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wyborczego. Dodał, iż Gmina ma obowiązek dokonania nowego podziału gmin na okręgi wyborcze

w terminie do 1 kwietnia 2018 roku, zaś radni na zapoznanie się z projektem uchwały mieli bardzo

mało czasu. Radny uważa, iż  nie było żadnych konsultacji z radnymi odnośnie nowej  koncepcji

podziału na okręgi wyborcze, aby ewentualnie nanieść poprawki. Stwierdził, iż nasuwa się pytanie,

jak w tak krótkim czasie można było właściwie przygotować się do dokonania podziału na okręgi

wielomandatowe. Dodał, iż Gmina Staszów liczy  ponad 25 tys. mieszkańców, z tego ponad 10 tys.

osób zamieszkuje tereny wiejskie, a ponad 15 tys. osób mieszka w mieście. W wyniku obliczeń

przez podzielenie liczby mieszkańców miasta i gminy Staszów, przez liczbę osób mieszkających na

terenach  wiejskich  wychodzi,  że  na  terenie  wiejskim  powinno  być  9  mandatów.  Zgodnie  

z nowelizacją Kodeksu wyborczego w celu utworzenia okręgu wyborczego, wybiera się od 5 do 8

radnych. Podział na okręgi jaki został dokonany w I wersji projektu uchwały którą radni otrzymali

przewidywał propozycję włączenia do okręgu nr 2 sołectwo Stefanówek, jednak wystąpił w nim

błąd matematyczny. W związku z czym doszło do kolejnej propozycji zmiany włączenia do okręgu

nr 2 sołectw: Sielec, Stefanówek. Niestety radni, jak i Przewodniczący Rady, o II wersji projektu

uchwały w sprawie podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze dowiedzieli się  w poniedziałek tj.

26 marca br.,co zadaniem radnego było mało czasu na ustosunkowanie się z projektem uchwały.

Ponadto  poinformował,  iż  w  myśl  nowego  podziału  lokalna  społeczność  tworzona  przez

mieszkańców sołectw: Stefanówek i Sielec tj. ok. 600 mieszkańców, którą włączono do okręgu nr 2,

który liczy ok. 7 tys. W przekonaniu radego dokonanie powyższych zmian budzi wiele wątpliwości

m.in. mieszkańcy tych sołectw nie będą mieli dużych szans na wybór radnego ze swojego terenu.

Ponadto  mieszkańcy,  a  w  szczególności  osoby starsze  po  zmianach  będą  musieli  dojechać  do

siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Staszowie, a nie jak to miało miejsce do chwili obecnej

w swojej  miejscowości.  Radny uważa,  że  będzie  to  duży kłopot  dla  nich.  W związku z  czym

nasuwa się pytanie komu ma to służyć bo na pewno nie mieszkańcom, czy może Burmistrz obawia

si, że mieszkańcy tamtych terenów nie będą głosować na jego osobę i dlatego chce ich ukarać.

Radny  uważa,  że  powinien  być  utworzony  nowy  obwód  obejmujący  granice  sołectw:  Sielec,

Stefanówek, Krzywołęcz i Ziemblice z siedzibą OKW w Sielcu (jak to miało miejsce do tej pory).

Jeszcze raz podkreślił, iż radni mieli za mało czasu na zapoznanie się z przedłożonym projektem

uchwały, Zdaniem radnego system jednomandatowych okręgów wyborczych był lepszy, ponieważ

było  w nim mniej  polityki.  Na zakończenie  przypomniał,  iż  w swoich  wypowiedziach  zawsze

podkreślał  o  wspólnej  współpracy,  jednak  zdaniem  radnego  w  rzeczywistości  te  kwestie

przedstawiają się inaczej, stwierdzając, że ,,do tanga trzeba dwojga”.
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Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

Pan Leszek Kopeć na wstępie wypowiedzi stwierdził, iż jak zwykle projekty uchwał, które wiążą

się ze zmianami, powodują większe lub mniejsze kontrowersje. W momencie podjęcia przez rząd

ustawy wprowadzającej okręgi wielomandatowe przystąpiliśmy do prac związanych z podziałem

Gminy Staszów na  okręgi  i  obwody.  W początkowych  założeniach  chcieliśmy utworzyć  okręg

wyborczy składający się tylko i  wyłącznie z terenów wiejskich, zaś na terenie miasta Staszowa

utworzyć dwa okręgi miejskie, ale faktycznie tak jak radny Kozioł stwierdził matematycznie było to

niemożliwe.  Z uwagi na to,  iż gdyby zsumować liczbę wszystkich mieszkańców sołectw, które

wchodziłyby w skład okręgu nr 3 daje nam liczbę 12 054 mieszkańców, co dzieląc przez jednolitą

normę przedstawicielstwa daje 9 mandatów. Przypomniał, iż w okręgu wyborczym wybiera się od

5  do  8  radnych.  Dlatego  kolejnym krokiem była  analiza,  aby jak  najmniej  zmniejszyć  obszar

wiejski. Przedłożony w I wersji projekt uchwały dot. okręgów przewidywał propozycję włączenia

do okręgu nr 2 jak najmniejszą miejscowość przyległą do danego obszaru okręgu wyborczego i tą

miejscowością  był  Stefanówek,  jednak  wystąpił  błąd  matematyczny w przeliczeniu  w zakresie

sołectwa Czajków Północny. W związku z czym, z tego względu należało podjąć decyzje, które z

sołectw zostanie dołączone do okręgu miejskiego i została wybrana kolejna miejscowość, jak to

było kilka lat  temu tj.  Sołectwo Sielec,  który spełnia minimalną możliwość podziału gminy na

okręgi. Dodał, iż taka propozycja trafiła do weryfikacji przez  Komisarza Wyborczego w Kielcach i

została przez niego zatwierdzona i stąd powstała II wersja projektu uchwały. Nadmienił, iż przy

wyborze  miejscowości  dołączonych  do  okręgu  miejskiego  zaważyła  również  kwestia,  iż

miejscowości te mają do siebie przylegać, czyli mają być sąsiadujące z okręgiem do którego są

dołączone. Następnie Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego Kozioła odnośnie konsultacji w

sprawie  podziału  Gminy  Staszów  na  okręgi  wyborcze.  Poinformował,  iż  na  bieżąco  przy

przygotowywaniu projektu uchwały podziału gminy, przedstawiane propozycje były konsultowane

z Komisarzem Wyborczym, który jednoznacznie odrzucił, aby przywrócić obwód do głosowania w

Wiązownicy - Kolonii, w związku z czym obwód do głosowania pozostaje w Wiązownicy Dużej.

Ponadto poinformował, iż jeżeli chodzi o czas przedłożenia  projektów uchwał w tej sprawie to

radni  I  wersję  projektu  uchwały z  propozycją  włączenia  do  okręgu  nr  2  sołectwa  Stefanówek

otrzymali w poniedziałek tj. 22 marca, II poprawioną wersję projektu uchwały z propozycją zmiany

włączenia do okręgu nr 2 sołectwa Sielec otrzymali w dniu 26 marca  (poniedziałek). Jednak nikt z

radnych nie przedłożył wniosku w tej sprawie i dopiero dzisiaj na ostatnią chwilę na połączonej

Komisji, radni zgłaszają zmiany do projektu uchwały.  Jeszcze raz podkreślił, iż dziwi go że radni
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wcześniej nie zgłaszali poprawek do projektu uchwały i nie prosili o spotkanie, aby ewentualnie

nanieść  poprawki  tylko  na  ostatnią  chwilę.  Poinformował,  iż  jako  Burmistrz  ze  swej  strony

przedstawił projekt uchwały zgodny z przepisami, opiniowany i zaakceptowany przez Komisarza

Wyborczego  i  przedłożony  radnym  do  zapoznania.  Nadmienił,  iż  wprowadzone  zmiany  w

zaproponowanym podziale wiążą się z koniecznością weryfikacji projektu uchwały przez radców

prawnych Urzędu oraz   uzyskaniu  opinii  Komisarza  Wyborczego w Kielcach po której  można

podjąć uchwałę. Stwierdził, iż decyzja w tej sprawie należy do Wysokiej Rady, jednak jeśli radni są

za wprowadzeniem zmian  w okręgach to proponuje zdjęcie jej z porządku i wysłanie zmienionej

wersji  do Komisarza  Wyborczego celem konsultacji.  Na zakończenie  Burmistrz  zwrócił  się  do

radnego Kozioła i poinformował, że nie należy zrzucać jakiejkolwiek winy i nie insynuować że ,,do

tanga trzeba dwojga”. 

Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady,  który  odniósł  się   do  wypowiedzi Burmistrza

Leszka Kopcia  w kwestii  otrzymanych materiałów i  poinformował,  iż  radni II  wersję projektu

uchwały dot. podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze i na obwody głosowania otrzymali w

poniedziałek  późnym popołudniem tj. 26 marca. Dodał, iż od otrzymania materiałów przez radnych

upłynęło 3 dni i  na dzisiejszym posiedzeniu Komisji  połączonych radni rozmawiali  wspólnie z

Burmistrzem  

w temacie podziału Gminy na okręgi i obwody.  

Burmistrz Leszek Kopeć odpowiedział, iż nic nie stało na przeszkodzie z naszej strony, aby radni

zaczęli  prace  w  tym  temacie,  wówczas  nie  byłoby  problemu.  Natomiast  nikt  z  radnych  nie

zasygnalizował, że jest taka potrzeba. Burmistrz uważa, iż problem tkwi w tym, że radni nie chcą 

z burmistrzem rozmawiać. Nadmienił, iż wszystko można zrobić tylko potrzeba rozmowy. 

Ponownie  o  zabranie  głosu  poprosił radny  Jerzy  Kozioł,  który  poinformował,  iż  zgadza  się  

z  ostatnim  zdaniem   z  burmistrzem,  że  trzeba  rozmawiać  i  jest  szansa  że  się  dojdzie  do

porozumienia. Radny uważa, iż konsultacje z radnymi, mieszkańcami powinny być już na etapie

tworzenia wizji okręgów i obwodów wyborczych, przed przedstawieniem propozycji Komisarzowi

Wyborczemu, wówczas nie byłoby dzisiaj takich problemów. 

Następnie odniósł się do kwestii otrzymanych projektów uchwał dotyczących okręgów wyborczych

i  obwodów  do  głosowania.  Poinformował,  iż  radni  otrzymali  II  wersję  projektu  uchwały  dot.

okręgów tak jak Przewodniczący Rady wspomniał w poniedziałek wieczorem tj. 26 marca, zaś  

w ubiegłym tygodniu otrzymali I wersję obarczoną błędem matematycznym. Tak więc okres na

podjęcie  przez  radnych  tak  ważnej  uchwały  dla  prawidłowego  funkcjonowania  lokalnej
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społeczności jest za krótki. Następnie radny Kozioł odniósł się do podziału na okręgi wyborcze  

i  poinformował,  iż  w myśl  nowego podziału lokalna społeczność tworzona przez mieszkańców

sołectw: Sielec i Stefanówek liczących ok 600 osób  zostanie wpisana do  okręgu wyborczego nr 2,

gdzie  liczba  osób  w  tym  okręgu  wynosi  ponad  7  tys.  W  przekonaniu  radnego  dokonanie

powyższych  zmian  budzi  wiele  wątpliwości,  ponieważ  szansa  na  uzyskanie  mandatu  radnego

kandydata z terenu wiejskiego jest mniejsza. Radny zaznaczył, iż nie chodzi mu o własne interesy 

a o lokalną społeczność.  Przypomniał,  iż w 2010 roku kiedy obowiązywała podobna ordynacja

wyborcza,  te cztery miejscowości:  Sielec,  Stefanówek, Krzywołęcz i  Ziemblice były w jednym

okręgu i jednym obwodzie. Zaznaczył, iż taki podział okręgów był już dokonany i się sprawdził.

Według tego co nam zaproponowano dzieląc przez ogólną liczbę mieszkańców wsi otrzymujemy

8,4 mandatów, po zrealizowaniu tego co zaproponował radny Maruszewski ten współczynnik spada

do 8,2; 8,3 mandatów. Wysunął zapytanie gdzie tu jest łamanie prawa i dlaczego Burmistrz mówi,

że  się  pod tym nie  podpisze.  Radny Kozioł  zapytał,  czy  radni  mają  tylko  prawo głosować  te

uchwały,  które  burmistrzowi  pasują.  Wysunął  zapytanie,  czym  negatywnym  skutkuje  wniosek

radnego Maruszewskiego i dlaczego nie jest do zrealizowania? W dalszym ciągu liczba mandatów

w okręgu nr 3  będzie wynosić 8, w związku z czym uważa,  iż prawo w tym aspekcie będzie

zachowane. Ponadto poinformował, iż  przed dzisiejsza sesją otrzymał pismo złożone przez sołtysa

sołectwa Sielec Dominika Wesołowskiego apelujące, aby te cztery sołectwa: Sielec, Stefanówek,

Ziemblice  i  Krzywołęcz  przynależały  do  jednego  okręgu  wyborczego  i  jednocześnie  został

utworzony  obwód  do  głosowania  w  Sielcu.  Nadmienił,  iż  mieszkańcy  tych  sołectw  a  w

szczególności osoby starsze będą miały problem z dojazdem do głosowania w Staszowie, a nie jak

to miało miejsce do chwili obecnej w swojej miejscowości.  Radny uważa, iż należy stworzyć im

możliwości głosowania w Sielcu i przyczynić się do poprawy uczestnictwa ludzi w braniu przez

nich udziału w wyborach. 

Do  powyższego  odniósł  się Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć, który

poinformował, iż  sołtys  Wesołowski  również  apeluje  o  te  cztery  miejscowości  tj.  Sielec,

Stefanówek, Ziemblice i Krzywołęcz, o które również radni wnioskują.  Stwierdził, iż radny Kozioł

prowadzi ,,spisek” z sołtysem. Przypomniał raz jeszcze, iż w pierwszej wersji założyli przyłączenie

jednej  miejscowości  Stefanówek,  jednak  wystąpił  błąd  w  przeliczeniu  liczby  mieszkańców

dzielonej przez jednolitą normę przedstawicielstwa w zakresie sołectwa Czajków Północny i z tego

względu należało podjąć decyzję, które z sołectw zostanie dołączone do okręgu miejskiego. Została

wybrana kolejna miejscowość Sielec (jak to było kilka lat temu). Dodał, iż ta propozycja trafiła do
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Komisarza  Wyborczego  celem  weryfikacji  i  została  przez  niego  pozytywnie  zaopiniowana.

Podkreślił  raz jeszcze,  iż  wprowadzenie jakichkolwiek zmian do projektu uchwały wiąże  się  z

koniecznością weryfikacji projektu przez radców prawnych a przede wszystkim uzyskaniu opinii

Komisarza. Na zakończenie zwrócił się do radnego Kozioła i powiedział, iż mają oni większość w

radzie,  w  związku  z  czym  większością  głosów  mogą  przegłosować  wniosek  radnego

Maruszewskiego. Jednak zwraca uwagę na zachowanie procedur przewidzianych przepisami prawa

przy podejmowaniu uchwał z tego zakresu m.in. konsultacji z Komisarzem Wyborczym z uwagi na

przyszłe konsekwencje z tytułu podjęcia uchwały z naruszeniem prawa.  

Ponownie o zabranie głosu poprosił radny Jerzy Kozioł, który poinformował, iż żadnego spisku z

sołtysem sołectwa  Sielec  Dominikiem Wesołowskim nie  było.  Dodał,  iż  przed  dzisiejszą  sesją

sołtys  wręczył  mu  apel  o  nie  likwidowanie  obwodu  do  głosowania  w  Sielcu.  Zwrócił  się  do

Burmistrza  o  nie  zarzucanie  mu  teorii  spiskowej  z  sołtysem Sielca.  Następnie  odniósł  się  do

stwierdzenia przez Burmistrza, że ,,mamy większość w radzie” i zapytał,  czy w związku z tym

kiedykolwiek radni wstrzymali realizacje ważnych zadań. Ponadto zarzucił Burmistrzowi, iż nie

próbuje  rozmawiać z radnymi podkreślając, iż nawet Przewodniczący Rady nie wiedział o II wersji

projektu uchwały dotyczącej podziału Gminy na okręgi i obwody do głosowania. 

Burmistrz Leszek Kopeć wtrącił, iż projekty uchwał radni dostali w ubiegłym tygodniu i już na

etapie  I  wersji  mogli  podjąć  rozmowy,  jednak  żaden  z  radnych  nie  przedłożył  wniosku  w tej

sprawie. Ponadto poinformował, iż celem  przedłożonego przez niego projektu uchwały było to, aby

jak najmniej miejscowości z terenu wiejskiego przyłączyć do miasta. 

Pan Jerzy Kozioł odniósł się do kwestii dotyczącej konsultacji i odpowiedział, że to działa w obie

strony. Następnie odniósł się do wniosku radnego Maruszewskiego i zapytał burmistrza, co jest   

w tym złego, skoro przyłączenie sołectw: Krzywołęcz i Ziemblice do okręgu nr 2 nie spowoduje

zmiany  liczby  mandatów  dla  okręgu  wiejskiego  i  w  dalszym  ciągu  będzie  wynosić  

8 mandatów. 

Burmistrz Leszek Kopeć ponownie zaznaczył, iż decyzja w tej sprawie należy do Rady Miejskiej,

jednak zwraca uwagę na zachowanie procedur zgodnych z przepisami prawa. 

Ponownie  o  zabranie  głosu  poprosił  radny  Jerzy  Kozioł,  jeszcze  raz  odniósł  się  do  wniosku

radnego Maruszewskiego i poinformował, iż na pewno radni nie kierowali się złośliwością wobec

burmistrza, jeżeli mieliby to uczynić, to np. zaproponowaliby np. aby do okręgu nr 1 przyłączyć

miejscowość Dobrą lub Podmaleniec. Na zakończenie stwierdził, iż należy iść w kierunku, aby było

więcej  ,,demokracji”. 
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Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Dominik  Rożek nadmienił,  iż  Rada  Miejska  nie  jest

obligatoryjnie zobowiązana do uzyskania konsultacji z komisarzem, po czym przerwał dyskusję. 

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Jackowi Maruszewskiego. 

Radny Jacek Maruszewski zwrócił się do Burmistrza i poinformował, iż w dniu wczorajszym o

godz.  14  odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej,  w  którym  to  uczestniczyli  radni,  zaś

burmistrza  nie  było.  Radni  mieli  w tym temacie  zadawać  pytania,  ale  niestety  nie  było  takiej

możliwości.  

O zabranie głosu poprosił radny Dariusz Kubalski, który przypomniał, iż na dzisiejszej sesji radni

podjęli uchwałę dotyczącą powołania do życia nowej ulicy Zacisznej. W związku z tym zapytał,

dlaczego nie jest ujęta w zał. do projektu uchwały dot. podziału Gminy na okręgi wyborcze. 

Burmistrz  Leszek  Kopeć wtrącił,  iż  na  chwilę  obecną  mieszkańcy  zamieszkują  przy  

ul. 11 Listopada. 

Przewodniczący Rady Dominik Rożek zwrócił się do Sekretarza Miasta i Gminy Staszów   

z zapytaniem, czy są jakieś procedury, które regulują ten stan. I czy można w późniejszym czasie

dokonać zmian w kontekście ulic.

Pan Sławomir Mikula odpowiedział,  iż z  tego co wie to jest  nazwa drogi wewnętrznej,  a  nie

nazwa ulicy. Jeżeli byłaby to ulica to musiałyby się wcześniej odbyć konsultacje w sprawie nazwy

tej ulicy i wówczas musiał by być wciągnięta do przedmiotowego projektu uchwały. Jeszcze raz

zaznaczył, iż jest to nazwa drogi wewnętrznej. 

Radny Jerzy Kozioł uważa, że bez względu na to czy są tam zameldowane osoby czy też nie,

jednak powinna być ujęta w projekcie uchwały. 

Radny Dariusz Kubalski  zwrócił uwagę, iż w okręgu nr 1 mamy ul. St. Staszica  tam nie ma

żadnego bloku ani domu a jest wykazana w obwodzie mimo że nikt tam nie zamieszkuje. Uważa, iż

zasadnym byłoby dopisanie do projektu uchwały dot. okręgów wyborczych. 

Pan Sławomir Mikula  odpowiedział, iż ulica Staszica nawet jeżeli tam nikt nie mieszka jest to

nazwa ulicy. Więc on musi być ujęta do przedmiotowego projektu uchwały i przypisana liczba 0

mieszkańców. Jeszcze raz zaznaczył, iż na ten moment jest to nazwa drogi a nie ulicy. Jeżeli byłaby

to nazwa ulicy pod nazwą Zaciszna to bezwzględnie powinna być ujęta w projekcie uchwały  

i na dzień dzisiejszy byłoby przypisane  0 mieszkańców. 

Następnie Przewodniczący Rady Dominik Rożek powiedział, iż na ten moment droga ta nie ma

statusu ulicy. Ponadto nadmienił, iż podział na samorządy terytorialne na okręgi wyborcze odbywa

się na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r., które zawiera
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szczegółowe wytyczne i  wyjaśnienia dotyczące podziały jednostek samorządu terytorialnego na

okręgi wyborcze, w którym czyta się , iż Rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze

na  wniosek  właściwego  wójta  (burmistrza,  prezydenta  miasta).  Jednakże  podział  zawarty  we

wniosku  nie  jest  wiążący  dla  rady.  Zmiany  w  podziale  w  stosunku  do  zaproponowanego  we

wniosku są zatem możliwe pod warunkiem, że ustalony podział na okręgi wyborcze odpowiadać

będzie zasadom określonym w ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zwany dalej

,,Kodeksem wyborczym”. 

Nie podjęto dalszej dyskusji.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Dominik Rożek odczytał wniosek złożony przez

radnego Jacka Maruszewskiego o dokonanie zmiany treści projektu uchwały nr 523/18 poprzez

zmianę  załącznika  do  uchwały  ,,Numery,  granice  oraz  liczba  radnych  wybieranych  w każdym

okręgu  wyborczym”  polegającą  na  dodaniu  do  okręgu  wyborczego  nr  2  sołectw  Krzywołęcz  

i Ziemblice i usunięcie ich z okręgu wyborczego nr 3. 

Rada Miejska przy  12 głosach za i 7 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się (obecnych było

20 radnych) przyjęła przedmiotowy wniosek. 

Przed przystąpieniem do głosowania projektu uchwały o zabranie głosu poprosił radny Roman

Lasota, który zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady, czy na ten moment uważa, że

uzasadnienie do projektu uchwały jest aktualne. 

Pan  Dominik  Rożek  odpowiedział,  iż  uzasadnienie  ulegnie  zmianie  w  kwestii  dotyczącej

konsultacji  z  Komisarzem  Wyborczym  jak  również  zmianie  ulegnie  liczba  mieszkańców  w

poszczególnych  okręgach  wyborczych.  W  związku  z  powyższym  ogłosił  5  min.  przerwy  

w obradach. 

Przewodniczący Rady  wznowił  obrady,  po czym udzielił  głosu Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy

Staszów.

Pan Leszek Kopeć ponownie odniósł się do sprawy i poinformował, iż  w związku z tym, iż radni 

zgłosili poprawki do projektu uchwały bez konsultacji z Komisarzem Wyborczym, zwrócił się   

o  zdjęcie  z  porządku  obrad  projektów  uchwał  nr  523/18  i  524/18.  Wyjaśnił,  iż  jego  decyzja

spowodowana  jest  obawą  podjęcia  przez  Radę  Miejską  uchwały  bez  uzgodnień  z  Komisarze

Wyborczym.  Podkreślił,  iż  przedłożony  przez  niego  projekt  uchwały  odpowiada  zasadom

określonym  w  Kodeksie  wyborczym  i  uzgodniony  z  Komisarzem  Wyborczym  zgodnie  

z wytycznymi PKW.

Radny Jacek Maruszewski zaznaczył, iż porządek obrad został już przyjęty  i jest procedowany.
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Przewodniczący Rady Dominik Rożek poinformował, iż niepodjęcie uchwały będzie skutkować

dokonaniem podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze przez Komisarza Wyborczego. 

Głos w sprawie zabrał Pan Bolesław Kozłowski – radca prawny Urzędu, który odniósł się do

kwestii wycofania przez Burmistrza z porządku obrad projektów uchwał nr 523/18 i 524/18. 

Poinformował, iż jeżeli wydaje się , iż może bo to Burmistrz przedkłada projekty uchwał, natomiast

w  świetle  wytycznych  Uchwały  Państwowej  Komisji  Wyborczej  Rada  dokonuje  podziału

wyłącznie na wniosek burmistrza jednakże podział,  iż Rada gminy dokonuje podziału gminy na

okręgi  wyborcze  wyłącznie  na  wniosek  właściwego  wójta  (burmistrza,  prezydenta  miasta).

Jednakże podział zawarty we wniosku nie jest wiążący dla rady. Zmiany w podziale w stosunku do

zaproponowanego we wniosku są zatem możliwe pod warunkiem, że ustalony podział na okręgi

wyborcze odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

wyborczy, zwany dalej ,,Kodeksem wyborczym”. Ponadto powiedział, iż jego zdanie podjęte ,,na

gorąco”.  Kwestia  może być jednak dyskusyjna,  należałoby jednak zapoznać się  z ewentualnym

orzecznictwem i komentarzami w przedmiotowej kwestii, co na poczekaniu nie jest możliwe. 

O zabranie głosu poprosił  radny Jacek Maruszewski, który podkreślił, iż wniosek, który został

przez niego zgłoszony został przegłosowany i przyjęty. 

Następnie o zabranie głosu poprosił  radny Roman Lasota, który poinformował,  iż  należałoby

uaktualnić  uzasadnienie  do  przedmiotowego  projektu  uchwały,  z  uwagi  na  złożone  wniosek

radnego Jacka Maruszewskiego. 

Ponownie  do  sprawy odniósł  się  Burmistrz  Leszek  Kopeć i  jeszcze  raz  zaznaczył,  iż  nadal

podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące wycofania projektów uchwał nr 523/18 i 524/18, jeżeli

radni podejmą uchwałę bez konsultacji z radcami prawnymi oraz Komisarzem wyborczym. 

Przewodniczący Rady Dominik Rożek wtrącił, iż burmistrz jest wnioskodawcą projektu w takim

kształcie, w jakim przedstawił. Dodał, iż został przedstawiony wniosek radnego Maruszewskiego w

związku z czym  automatycznie projekt  zmienia się i w takim kształcie może ten projekt zostać

przyjęty przez  Radę.   To właśnie  Rada  bierze  odpowiedzialność  za  ostateczną  wersję  projektu

uchwały. 

Radny Jerzy Kozioł ponownie odniósł się do sprawy i poinformował, iż nie do końca zgadza się z

wykładnią mecenasa.  Uważa,  iż  w tym momencie rada powinna przegłosować projekt uchwały

przedłożony przez Burmistrza w kwestii czy zostanie zdjęty z dzisiejszego porządku obrad.  

Pani Beata Gajek – Dyl  zwróciła się z zapytaniem, czy jeżeli wnioskodawca wycofuje projekt

uchwały to radni muszą to przegłosować. 
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Następnie  Przewodniczący Rady Miejskiej, odczytał  treść  § 48 pkt 6 Statutu Miasta i  Gminy

Staszów, który brzmi: ,,Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością

głosów ustawowego składu Rady”.

Nie podjęto dalszej dyskusji. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Dominik Rożek poddał pod głosowanie wniosek

Burmistrza dot. zmiany porządku obrad poprzez wycofanie projektu uchwały nr 523/18 i 524/18.

Rada Miejska przy 7 głosach za, 13 głosach przeciw (obecnych było 20 radnych) oddaliła ww.

wniosek. 

Przed  przystąpieniem  do  głosowania  projektu  uchwały  Przewodniczący  Rady  Miejskiej

przedstawił  zmiany w uzasadnieniu do projektu uchwały nr  523/18  polegającej  na wykreśleniu

zapisu  o brzmieniu:  ,,Zgodnie  z  wytycznym Państwowej  Komisji  Wyborczej  przed uchwaleniem

uchwały o podziale gminy na okręgi wyborcze projekt podziału uzgodniono z Krajowym Biurem

Wyborczym Delegatura w Kielcach”, oraz zmianę zapisów:

1) okręg wyborczy nr 1 obejmować będzie 7 mandatów – 8 050 mieszkańców,

2) okręg wyborczy nr 2 obejmować będzie 6 mandatów – 7 450 mieszkańców,

3) okręg wyborczy nr 3 obejmować będzie 8 mandatów – 10 451 mieszkańców.

zastąpić zapisem:

1) okręg wyborczy nr 1 obejmować będzie 7 mandatów – 8 050 mieszkańców,

2) okręg wyborczy nr 2 obejmować będzie 6 mandatów – 7 749 mieszkańców,

3) okręg wyborczy nr 3 obejmować będzie 8 mandatów – 10 182 mieszkańców

O zabranie głosu poprosił radny Dariusz Kubalski, który zwrócił uwagę, iż w podstawie prawnej

przedmiotowego projektu uchwały jest zapis, który brzmi: działając na wniosek Burmistrza Miasta

i Gminy Staszów, Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje:” Zapytał czy rada może przyjąć

w tej formie skoro burmistrz wycofuje swój wniosek. 

Pan Dominik Rożek ponownie odczytał szczegółowe wytyczne i wyjaśnienia dotyczące podziału

jednostek  samorządu  terytorialnego  na  okręgi  wyborcze,  w którym czyta  się,  iż  ,,Rada  gminy

dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze na wniosek właściwego wójta (burmistrza, prezydenta

miasta). Jednakże podział zawarty we wniosku nie jest wiążący dla rady. Zmiany w podziale w

stosunku do zaproponowanego we wniosku są zatem możliwe pod warunkiem, że ustalony podział

na okręgi wyborcze odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -

Kodeks wyborczy, zwany dalej ,,Kodeksem wyborczym”.

Pan Ireneusz Kwiecjasz zapytał, czy przedmiotowy projekt uchwały jest projektem przedłożonym
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przez Burmistrza czy Radę.

Przewodniczący  Rady  Dominik  Rożek  odpowiedział,  iż  jest  to  projekt  przedłożony  przez

Burmistrza, który został zmieniony przez radnych. 

O zabranie głosu poprosił radny Jerzy Kozioł, który zapytał  jaka jest  rola  radnych,  czy tylko

podniesienie ręki czy mamy coś do powiedzenia. Zdaniem radnego nie może tak być, że wersję

projektu  uchwały  przygotowaną  przez  burmistrza  radni  mają   obowiązek  prawo  przegłosować

przegłosować a każda inna będzie wycofywana.  

Ponownie  o  zabranie  głosu  poprosił radny  Kubalski, który  stwierdził,  iż  jest  to  specyficzna

sytuacja jeżeli chodzi o ten projekt uchwały, ponieważ w trakcie procedowania nad nim Burmistrz

zgłosił wniosek o wycofanie projektu uchwały. 

Pan Dominik Rożek uważa,  iż  Rada w tej  sytuacji  postąpiła słusznie gdyż,  może  wprowadzić

zmiany  z  zachowaniem  bezwzględnej  większości  głosów  ustawowego  składu  Rady.  Ponadto

powiedział,  iż  nie  może być  sytuacji,  w której  wójt,  burmistrz,  czy prezydent  miasta  wycofują

projekty uchwał za każdym razem, gdy radni chcą dokonać zmian. 

Ponownie  głos  zabrał radny Kubalski,  który uważa,  iż  w podstawie prawnej  przedmiotowego

projektu  uchwały  należy  wykreślić  zapis  ,,działając  na  wniosek  Burmistrza  Miasta  i  Gminy

Staszów”.

Do powyższego odniósł się Radca prawny Bolesław Kozłowski, który stwierdził, iż w sytuacji

gdy Rada podejmie uchwałę niezgodną z prawem wówczas Komisarz Wyborczy w trybie nadzoru

cofnie uchwałę celem dokonania poprawek.

Nie podjęto dalszej dyskusji.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Dominik Rożek poddał pod głosowanie projekt

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

oraz  liczby  radnych  wybieranych  w  każdym  okręgu  wyborczym  –  projekt  nr  523/18  

z uwzględnieniem wniosku radnego Jacka Maruszewskiego.

Rada Miejska przy 12 głosach za, 7 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się  (obecnych było

20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/514/18 

( w załączeniu do protokołu).

Ad. 3 s

Pan Sławomir Mikula przedstawił  projekt  uchwały podziału Gminy Staszów na stałe  obwody

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt
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nr 524/18. 

Po zapoznaniu z projektem uchwały o zabranie głosu poprosił radny Jacek Maruszewski.

Radny Jacek Maruszewski, który zgłosił wniosek  o dokonanie zmiany treści projektu uchwały nr

524/18  poprzez  zamianę  załącznika  do  uchwały  polegającej  na  utworzeniu  nowego  obwodu

obejmującego granice sołectw: Sielec, Stefanówek, Krzywołęcz i Ziemblice z siedzibą Obwodowej

Komisji Wyborczej w Sielcu i tym samym usunięciu ich z obwodu nr 7 i 20. Wnioskuje tym samym

o dokonanie zmiany treści par. 1 projektu uchwały na następującą ,,Dokonuje się podziału Gminy

na 21 stałych obwodów głosowania (ewentualna zmiana treści  uzasadnienia dot.  uzgodnienia z

Krajowym Biurem Wyborczym). 

Następnie o zabranie głosu poprosiła radna Ewa Markiewicz, która zgłosiła wniosek o dokonanie

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. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Dominik  Rożek udzielił  głosu

Sołtysowi sołectwa Sielec Dominikowi Wesołowskiemu.

Pan  Dominik  Wesołowski na  wstępie  wypowiedzi  zwrócił  się  do  Wysokiej  Rady  o  nie

likwidowanie obwodu do głosowania w Sielcu, argumentując tym, iż  od zawsze mieścił się obwód

głosowania. Uważa, iż taka zmiana dość mocno ogranicza prawo do głosowania i zamiast ułatwiać

mieszkańcom, to utrudnia się ten obowiązek. Ponadto poprosił o przegłosowaniu wniosku, który

złożył radny Jacek Maruszewski. 

Radny  Ireneusz  Kwiecjasz  zwrócił  się  z  zapytaniem dlaczego  w  II  wersji  projektu  uchwały

dotyczącego podziału Gminy Staszów na stałe obwody do głosowania nie ma siedziby w Sielcu. 

Pan  Sławomir  Mikula  odpowiedział,  że  obwód  został  zlikwidowany  z  uwagi,  iż  liczba

mieszkańców sołectw: Ziemblice i Krzywołęcz nie była wystarczająca  do pozostawienia obwodu

do  głosowania  w  Sielcu.  Natomiast  w  kwestii  utworzenia  obwodu  w miejscowości  Sielec  dla

sołectw Stefanówek i Sielec z liczbą mieszkańców 603 przy wymaganym min.500 mieszkańców,

należy  uzyskać  zgodę  delegatury  w  Kielcach  z  uwagi  na  konieczność  poniesienia  nakładów

finansowych. 

Do powyższego odniósł się  Burmistrz Leszek Kopeć i  poinformował,  iż  kryteria  jakie  należy

spełnić  tworząc  okręgi  wyborcze  czy  też  wybierając  siedzibę  Obwodowej  Komisji  Wyborczej

muszą być zgodne z prawem oraz zasadami określonymi w Kodeksie wyborczym.
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O  zabranie  głosu  poprosił radny  Jacek  Maruszewski,  który  wysunął  zapytanie,  czy

dotychczasowy  obwód  do  głosowania  w  Sielcu  był  niezgodny  z  przepisami.  Nadmienił,  iż  z

wypowiedzi Burmistrza tak wynika. Czy dotychczasowi burmistrzowie łamali prawo?

Do powyższego odniósł  się  Burmistrz Leszek Kopeć  i  jeszcze  raz  przypomniał,  iż  w swoich

wypowiedziach podkreślał, iż była możliwość porozmawiania i  uzgodnienia pewnych kwestii m.in.

utworzenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Sielcu z dwoma miejscowościami; Sielec i

Stefanówek, jednak to wszystko trzeba uzgodnić przede wszystkim z Komisarzem Wyborczym.

Nadmienił, iż Komisarz wyborczy w ramach sprawowanego nadzoru bada uchwały pod kątem jej

zgodności z prawem, tzn. czy merytorycznie podział nie narusza przepisów Kodeksu Wyborczego.

Na zakończenie zwrócił się do Wysokiej Rady, aby przy podejmowaniu uchwały zwrócili uwagę na

zachowanie procedur przewidzianych przepisami prawa z uwagi na przyszłe konsekwencje z tytułu

podjęcia uchwały z naruszeniem prawa. 

Następnie o zabranie głosu poprosił radny Jerzy Kozioł, który poinformował, iż podobna sytuacja

miała miejsce w Sandomierzu.  Radni Sandomierza nie zgodzili się na podział  miasta na okręgi

wyborcze,  w  kształcie  zaproponowanym przez  burmistrza.  Dodał,  iż  radni  przygotowali  nowy

podział miasta na okręgi wyborcze, który to uchwała stała się prawomocna. Radny uważa, iż w

przypadku Rady nie ma możliwości skonsultowania projektu z Komisarzem Wyborczym. Ponadto

poinformował,  iż  jeżeli  uchwała  będzie  faktycznie  podjęta  w  sposób  niezgodny  z  prawem  to

zostanie cofnięta. 

Nie podjęto dalszej dyskusji. 

W  związku  z  powyższym Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Dominik  Rożek poddał  pod

glosowanie wniosek  radnego Jacka Maruszewskiego w kwestii dokonania zmiany treści projektu

uchwały  nr  524/18  poprzez  zmianę  załącznika  do  uchwały  polegającej  na  utworzeniu  nowego

obwodu obejmującego granice  sołectw: Sielec,  Stefanówek,  Krzywołęcz  i  Ziemblice z  siedzibą

Obwodowej  Komisji  Wyborczej  w  Sielcu  i  tym  samym  usunięciu  ich  z  obwodu  nr  7  i  20.

Wnioskuje tym samym o dokonanie zmiany treści § 1 projektu uchwały na następującą ,,Dokonuje

się podziału Gminy na 21 stałych obwodów głosowania (ewentualna zmiana treści uzasadnienia

dot.  uzgodnienia  z  Krajowym  Biurem  Wyborczym),  który  przy  15  głosach  za,  3  głosach

wstrzymujących się został przyjęty (obecnych było 18 radnych).

Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnej Ewy Markiewicz w sprawie dokonania zamiany

siedziby  Obwodowej  Komisji  Wyborczej  dla  obwodu  nr  2  z  siedzibą  w  Placówce  Wsparcia

Dziennego w Staszowie – Świetlica ,,Jutrzenka” filia w Staszowie, ul. Jana Pawła II 10 oraz dla
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obwodu nr 3 z siedzibą Przedszkole nr 3 w Staszowie im. Jana Pawła II w Staszowie z Oddziałem

w Dobrej, ul.  Jana Pawła II 17 a, który przy 17 głosach za, 1 głosie wstrzymującym się został

przyjęty (obecnych było 18 radnych). 

Przewodniczący Rady Dominik Rożek przystąpił  do głosowania projektu  uchwały w sprawie

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

obwodowych komisji wyborczych – projekt nr 524/18 z uwzględnieniem wniosku radnego Jacka

Maruszewskiego i radnej Ewy Markiewicz.

Rada Miejska przy 16 głosach za,  2  głosach wstrzymujących się   (obecnych było 20 radnych)

podjęła

Uchwałę Nr LIX/515/18 

( w załączeniu do protokołu).

          Ad. 3 t

Pani  Jolanta  Macias   zapoznała  z  projektem uchwały  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  

i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

udzielanych  z  budżetu  Gminy  Staszów  dla  publicznych  i  niepublicznych:  szkół,  przedszkoli  

i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby

fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego – projekt nr 533/18,

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/516/18

( w załączeniu do protokołu).

     Ad. 3 u

Pan Jarosław Glibowski przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu

Rozwoju  i  Modernizacji  Urządzeń  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. na lata 2018 -

2020 – projekt nr 534/18.

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Wobec powyższego projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr LIX/517/18

( w załączeniu do protokołu).
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  Ad. 4

Interpelacje na piśmie złożył:  radny Bonifacy Wojciechowski, radny Tomasz Otrębski, radna

Ewa Markiewicz (pełna treść interpelacji w załączeniu do protokołu).

Ad. 5

W  wolnych  wnioskach  i  zapytaniach Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć

przedłożył Wysokiej Radzie informacji z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres

od  23.02.2018  roku  do  26.03.2018  roku  (informacja  w  załączeniu  do  protokołu).  Następnie

przedstawił informację z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej  

w  Staszowie  w  dniu  27.02.2018  roku  (informacja  w  załączeniu  do  protokołu).  Następnie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Staszowie Dominik Rożek zwrócił się do Przewodniczących

poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie o przedstawienie sprawozdania z działalności

za 2017 rok.

Pan  Tomasz  Klimek  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  zapoznał  ze  sprawozdaniem  

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie za 2017 rok (w załączeniu do

protokołu – zał. nr ).

Pani  Ewa  Markiewicz  –  Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu

przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok ( w załączeniu do protokołu – zał. nr 

Pan  Bonifacy  Wojciechowski  –  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia,  Rodziny  i  Ochrony

Środowiska zapoznał ze sprawozdaniem z działalności Komisji za 2017 rok (w załączeniu do

protokołu – zał. nr ).

Pan  Jacek  Maruszewski  –  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  przedstawił  sprawozdanie  

z działalności Komisji za 2017 rok  (w załączeniu do protokołu – zał. nr ).

Pan  Tomasz  Otrębski  –  Przewodniczący  Komisji  Przestrzegania  Prawa  i  Porządku

Publicznego zapoznał ze  sprawozdaniem  z  działalności  Komisji  za  2017  rok  

(w załączeniu do

protokołu – zał. nr ).

Pani  Leontyna  Jakubik  –  Przewodnicząca  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  

i Przedsiębiorczości  przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok ( w załączeniu

do protokołu – zał. nr 

Pan Rafał Grabka – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał ze sprawozdaniem 

z działalności Komisji za 2017 rok (w załączeniu do protokołu 

Nie podjęto dyskusji.

24



Na zakończenie obrad sesji  Przewodniczący Rady Miejskiej  życzył w imieniu Rady Miejskiej  

i własnym wszystkim zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w gronie rodziny 

i przyjaciół. 

O zabranie głosu poprosił radny Ireneusz Kwiecjasz

Na  wstępie  swojej  wypowiedzi  złożył  wszystkim  zebranym,  serdeczne  życzenia  zdrowych,

spokojnych Świąt Wielkanocnych. Ponadto zwrócił uwagę, iż tradycją zawsze było składanie sobie

życzeń  i symboliczne dzielenie się jajkiem, opłatkiem. Dodał, iż obecnie takiego zwyczaju nie ma.

Na zakończenie wypowiedzi stwierdził, iż osoby, które powinny uczestniczyć w sesji do końca są

już nieobecne. 

 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. 1310  do godz.1700

Przewodniczący
Protokolant:             Rady Miejskiej w Staszowie

M. Janowska                               ( - ) Dominik Rożek
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