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Staszów, 2019-02-19

Pan Leszek Kopeć
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

Interpelacja w sprawie funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie

Zwracam się do Pana Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o podjęcie pilnych działań 
kontrolnych w podległym mu Ośrodku Sportu i Rekreacji w Staszowie w związku z licznymi 
apelami mieszkańców Miasta i Gminy, które dotyczą stanu oraz bieżącego utrzymania 
obiektów należących do OSiR Staszów.

Obserwacje Radnych Rady Miejskiej oraz dyskusje z użytkownikami obiektów OSiR 
wskazują na uchybienia w funkcjonowaniu ośrodka. Większość tych apeli dotyczy utrzymania 
czystości w takich miejscach jak boisko „Orlik" na terenie Parku Górników Siarkowych, w 
obrębie plaży w Golejowie czy w Parku nad Czarną. Nie da się w żaden sposób ukryć ani 
podważyć tego że są to miejsca zaniedbane nie tylko pod względem stanu infrastruktury ale 
też pod względem podstawowej czystości. Należy przyznać że ów śmieci/nieczystości trafiają 
w te miejsca za sprawą ich użytkowników ale trudno bronić braku bieżącego utrzymania w 
czystości tych obiektów. Docierają do mnie też sygnały o braku odpowiedniej opieki nad 
stadionem przy ulicy Koszarowej, o problemach sprzętowych siłowni OSiR, ale też obserwuję 
postępującą dewastację kompleksu Orlik. W przyszłości może skutkować trudnymi do 
przewidzenia kosztami remontów i napraw. Stan niektórych elementów tej infrastruktury już 
dziś stwarza zagrożenie dla najmłodszych użytkowników. W momencie gdy rusza budowa 
ogromnego Parku Górników Siarkowych jego pierwsza część (kompleks Orlik 2012) już 
nadaje się do pilnej naprawy.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę Pana Burmistrza o udostępnienie informacji:

1) o stanie zatrudnienia w tej instytucji w wyszczególnieniem stanowiska oraz 
wymiaru czasu pracy na dzień 19 lutego br.

2) o obecnej sytuacji kadrowej tzn. ilu pracowników i na jakich stanowiskach na 
dzień 19 lutego br. przebywa na zwolnieniach lekarskich, od jak dawna i czy w 
ośrodku pozostają nieobsadzone stanowiska pracy?

3) czy kierownictwo Ośrodka Sportu i Rekreacji w jakikolwiek sposób zgłaszało 
problemy z realizacją podstawowych swoich zadań bądź prosiło o pomoc Pana 
Burmistrza ich realizacji? Czy kierownictwo ośrodka zgłaszało problemy z 
finansowaniem powierzonych mu zadań?



4) jakie prace zaplanował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie przed sezonem 
w Golejowie? Czy w sezonie 2019 będzie można swobodnie korzystać z plaży 
OSiR Staszów nad golejowskim jeziorem?

5) czy w roku 2019 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie planuje poprawić 
stan infrastruktury na terenie tzw. Orlika przy ul. Mickiewicza ?

6) czy w przyszłości budowany właśnie Park im. Górników Siarkowych będzie 
przekazany podobnie jak istniejący już „Kompleks Orlik 2012" pod opiekę 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie? Czy na etapie projektowania parku 
dokonano analizy kosztów utrzymania tego obiektu w kolejnych latach?

Interpelację złożono w Biurze Rady Miejskiej w dniu JIO .C 7 2  .
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W odpowiedzi na Pana wniosek i zawarte w nim pytania na temat funkcjonowania Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Staszowie, wyjaśniam:

ad 1) Według stanu na dzień 19.02.2019 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Staszowie 

zatrudnionych było 21 pracowników na 20,5 etetów.

ad 2) W dniu 19.02.2019 roku na zwolnieniach lekarskich przebywało 2 pracowników 

zatrudnionych na 2 etatach -  stanowisko konserwator.

ad 3) Komunikacja pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów, a Ośrodkiem Sportu 

i Rekreacji w Staszowie przebiega bez zarzutu. Sprawy oraz ewentualne problemy zarówno 

organizacyjne, jak i finansowe rozwiązywane są na bieżąco, w miarę posiadanych sil oraz środków 

fiansowych.

ad 4) Podobnie jak w latach poprzednich, dysponując budżetem uchwalonym przez Radę Miejską 

w Staszowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie podejmuje działania mające na celu 

uruchomienie i przygotowanie do sezonu letniego Ośrodka Wypoczynkowego "Wilga" 

w Golejowie. W tym celu został złożony wniosek o uruchomienie pełnoprawnego kąpieliska 

w Golejowie, które w roku 2018 funkcjonowało jedynie jako miejsce okazjonalnie wykorzystywane 

do kąpieli. Plaża nad Dużym Stawem jest ogólniedostępna, OSiR nigdy nie ograniczał do niej 

dostępu.

ad 5) Pod względem dbałości o infrastrukturę Kompleksu Orlik 2012, rok 2019 nie będzie się 

niczym różnił od lat poprzednich. Oznacza to, że w dalszym ciągu, jako jedni z nielicznych 

operatorów "Orlików" zlecać będziemy konserwację boisk ze sztuczną nawierzchnią. Uzupełnimy 

wybrakowane wyposażenie i sprzęt sportowy, skradzione i zdewastowane przez "użytkowników" 

kosze na odpady oraz połamane ławki i elementy ogrodzenia placu zabaw. W roku 2018 na 

alejkach zlokalizowanych przy boisku zlikwidowaliśmy ubytki i nierówności w kostce brukowej.



ad 6) Budowany obecnie Park Górników Siarkowych zostanie oddany do użytku w listopadzie 2019 

roku. Przez następny rok Park wraz z infrastrukturą objęty będzie roczną gwarancja wykonawcy, 

która obejmowąć będzie także jego bieżące utrzymanie. W zakresie dalszego utrzymania Parku 

Górników Siakowych stosowna decyzja zostanie podjęta w późniejszym czasie.

1. Adresat,
2. Wydział Or w miejscu,
3. a/a.
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