
Protokół Nr XII/2019

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 27  czerwca  2019  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 – zał. nr 1).

Radni nieobecni: Pan Kryspin Bednarczyk.

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 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, przedstawiciele mediów. 

Ad. 1

Pan Ireneusz Kwiecjasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie dokonał otwarcia sesji,

stwierdził  quorum  i  powitał  zebranych  oraz  poinformował  o  nagrywaniu  sesji.  Następnie

przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14.06.2019 r.

4. Raport o stanie Gminy za 2018 rok.

a) debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum

zaufania projekt nr 94/19.

5. Rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania

budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok:

- omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz 

-  przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Kielcach  o  sprawozdaniach

z wykonania budżetu Miasta  i  Gminy Staszów za 2017 rok wraz z  informacją o stanie

mienia komunalnego i objaśnieniami;

-  przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  w  sprawie

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok;
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- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi

Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok;

- dyskusja.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2018  rok  wraz  ze  sprawozdaniem

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok – projekt nr 95/19,

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok – projekt nr

96/19.

      7.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2018 rok – projekt nr 92/19,

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

97/19,

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

projekt nr 98/19,

d) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – projekt nr 93/19,

e) w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia

2018  r.  w  sprawie  powołania  doraźnej  Komisji  Statutowej,  ustalenia  przedmiotu  jej

działania  i  składu  osobowego  zmienionej  uchwałą  Nr  VII/66/2019  Rady  Miejskiej

w Staszowie z  dnia 15 marca 2019 r.  w sprawie  zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady

Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji

Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego -  projekt nr 99/19

8. Wolne wnioski i zapytania w tym:

-  informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 13.06.2019 r.

do 25.06.2019 r.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Po zapoznaniu  z  proponowanym porządkiem głos  zabrał  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów

Leszek  Kopeć, który  zawnioskował  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  

w sprawie nierozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów  - projekt nr

100/19.

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz poddał  pod  głosowanie  

w/w  wniosek,  który  został  jednogłośnie  przyjęty  (obecnych  było  18  radnych).  Następnie  Rada
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Miejska  jednomyślnie  zatwierdziła  porządek  obrad  z  uwzględnieniem  przyjętego  wniosku

(obecnych było 19 radnych).

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

        1. Otwarcie sesji.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14.06.2019 r.

        4. Raport o stanie Gminy za 2018 rok.

a) debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum

zaufania projekt nr 94/19.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok:

- omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz 

-  przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Kielcach  o  sprawozdaniach

z wykonania budżetu Miasta  i  Gminy Staszów za 2017 rok wraz z  informacją o stanie

mienia komunalnego i objaśnieniami;

-  przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  w  sprawie

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok;

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi

Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok;

- dyskusja.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

c) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2018  rok  wraz  ze  sprawozdaniem

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok – projekt nr 95/19,

d) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok – projekt nr

96/19.

      7.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2018 rok – projekt nr 92/19,

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

97/19,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 –
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projekt nr 98/19,

d) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – projekt nr 93/19,

e) w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia

2018  r.  w  sprawie  powołania  doraźnej  Komisji  Statutowej,  ustalenia  przedmiotu  jej

działania  i  składu  osobowego  zmienionej  uchwałą  Nr  VII/66/2019  Rady  Miejskiej

w Staszowie z  dnia 15 marca 2019 r.  w sprawie  zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady

Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji

Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego -  projekt nr 99/19,

f) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 100/19.

8. Wolne wnioski i zapytania w tym:

-  informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 13.06.2019 r.

do 25.06.2019 r.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 3

Radni nie mieli uwag do Protokołu Nr XI z sesji  z dnia 14 czerwca 2019 roku i  przyjęli go

jednomyślnie (obecnych było 20 radnych). 

Ad. 4a

Przed przystąpieniem do realizacji tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej

w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz  przypomniał  radnym  podstawę  prawną  zobowiązującą

Burmistrza do przedłożenia Radzie Miejskiej w Staszowie raportu o stanie gminy, który obejmuje

podsumowanie  działalności  Burmistrza  w roku poprzednim.  Dodał,  także iż  burmistrz  omawiał

dokument  na  sesji  w  dniu  30  maja  br.,  uzupełnieniem  jego  wystąpienia  była  prezentacja

multimedialna. Ponadto poinformował, iż raport wraz z materiałami był do wglądu w biurze Rady

Miejskiej oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej  UMiG w Staszowie. 

Dodał również, iż na stronie Urzędu Miasta i Gminy Staszów była zamieszczona informacja dla

mieszkańców gminy z możliwością  składania zgłoszenia w sprawie wzięcia udziału w debacie nad

raportem o stanie gminy, która odbędzie się na sesji czerwcowej Rady Miejskiej w Staszowie. 

Następnie Przewodniczący Rady Ireneusz Kwiecjasz otworzył debatę informując jednocześnie, że

w ustawowym terminie nie wpłynęło do Rady Miejskiej zgłoszenie w sprawie wzięcia udziału  

w debacie przez mieszkańców.

O zabranie głosu poprosiła  radna Ewa Marek,  która zapoznając się z raportem o stanie gminy

zwróciła uwagę, iż w dziale Oświata i Wychowanie podano, iż liczba miejsc w żłobkach, klubikach

stale  wzrasta  ,  podano  również  iż  w  9  przedszkolach  jest  800  miejsc  dla  dzieci  w  wieku

przedszkolnym, w związku z czym nasuwa się pytanie, czy liczba tych miejsc jest wystarczająca dla
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potrzeb naszego miasta i gminy. Czy każdy rodzic ubiegający się o przyjęcie  na nowy rok szkolny

może liczyć, że jego dziecko będzie mogło skorzystać z tego miejsca. 

O  zabranie  głosu  poprosił  radny  Tomasz  Otrębski,  który  przedstawił  najważniejsze  zadania

inwestycyjne realizowane przez Gminę Staszów w 2018 roku tj.:

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Nakłady 

1 Budowa chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Czajków Północny 18 000,00

2 Przebudowa drogi gminnej nr 385129T w Wiązownicy Kolonii od km 
0+310 do km 0+908

27 060,00

3 Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta 49 999,50

4 Przebudowa ul. Jana Pawła II w Staszowie 46 500,00

5 Modernizacja Rynku i ul. Ponickiej w Kurozwękach (środki własne + 
fundusz sołecki)

125 950,00

6 Kontynuacja budowy chodnika w Smerdynie Dolnej – sołectwo Smerdyna 31 300,00

7 Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 0037305 nowy nr 3850185 
ul. Szkolna – sołectwo Koniemłoty

10 000,00

8 Wykonanie ciągu pieszego – utwardzanie terenu działek zlokalizowanych w
Staszowie nr 5912/7, 5912/10, 5912/11

25 062,48

9 Przebudowa schodów terenowych na działce nr 5839/7 w Staszowie przy 
ul. Poprzecznej

58 054,08

10 Rozbudowa ulic na osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy 
Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej

1 819 298,43

11 Rozbudowa ul. Place na osiedlu Staszówek w Staszowie 5 032,00

12 Przebudowa ul. Koszarowej w Staszowie 489 800,00

13 Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej w Staszowie 19 696,00

14 Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku UMiG 27 060,00

15 Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych 12 300,00

16 Przebudowa drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 999 409,03
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0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390

17 Przebudowa drogi gminnej nr 385064T w Czernicy od km 3+319 do km 
4+001

279 078,40

18 Przebudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 2+002 do
km 2+427

180 603,27

19 Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 
0+000 do km 0+730

499 648,78

20 Przebudowa drogi gminnej nr 003828T (nowy nr 385111T) w Łukawicy od 
km 0+000 do km 0+533

210 408,24

21 Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy Kolonii nr 165 od km 0+000 do 
km 0+975

480 907,26

22 Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy 198 441,40

23 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym 
Przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne 
wraz z budynkiem gospodarczym 

396 286,25

24 Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale 
mieszkalne

36 285,00

25 Przebudowa chodnika na placu szkolnym – sołectwo Wiązownica Duża 11 800,00

26 Rozbudowa budynku ZPO PSPiP w Wiązownicy Dużej 38 130,00

27 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy PSP nr 2 w 
Staszowie

1 800 000,00

28 Budowa na terenie działki nr 5786 w Staszowie Otwartej Stefy Aktywności 161 690,00

29 Renowacja Pałacu w Wiśniowej – II etap 213 506,00

30 Przebudowa pomnika upamiętniającego I Batalion 2 Pułku Piechoty 
Legionów Stacjonujących w Staszowie w latach 1923-1939

132 390,00

31 Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym – 
sołectwo Czajów Południowy

58 214,00

32 Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni 
prostej 4-torowej do biegów na 60m, skoczni do skoków w dal przy ul. 

600 546,60
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Mickiewicza 40 w Staszowie

33 Budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniowa 44 895,00

34 Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż 
urządzeń na placu zabaw – sołectwo Lenartowice

30 640,39

35 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na 
działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw

156 349,59

36 Rozbudowa budynku ZPO PSPiP w Mostkach 960 032,57

37 Rozbudowa budynku Przedszkola nr  8 w Staszowie 1 103 068,56

38 Kompleksowe zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta 
Staszowa

82 656,00

39 Renowacja Pałacu w Wiśniowej 26 600,00

Radny Tomasz Otrębki  jeszcze raz podkreślił,  iż  z ważniejszych zaplanowanych   inwestycji to

budowa nowoczesnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie.  Nadmienił, iż to

bardzo  ważna  i  długo  wyczekiwana  inwestycja  zarówno  przez  społeczność  szkolną  jak  też

mieszkańców Staszowa.

Radny  Mariusz  Łazarz  podziękował  włodarzom  miasta  w  imieniu  mieszkańców  osiedla

Staszówek w Staszowie, za wykonanie długo wyczekiwanej inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulic na

osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej”. Ponadto

wyraził nadzieję, iż przebudowa ul. Place i ul. Południowej w Staszowie też tak sprawnie zostaną

wykonane.  

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć  w  pierwszej  kolejności  odniósł  się  do

zapytania radnej Ewy Marek dotyczącej liczby miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Poinformował, iż na chwilę obecną gmina Staszów zapewnia wystarczającą liczbę miejsc dla dzieci

uczęszczających do żłobka,  klubu dziecięcego i  przedszkola.  Przypomniał,  iż  na  terenie  gminy

Staszów funkcjonuje 4 instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 (2 żłobki i 2 kluby dziecięce). Gmina

Staszów zapewnia 144 miejsca dla dzieci do lat 3, 60 w klubach dziecięcych oraz 84 w żłobkach.

Natomiast jeżeli chodzi o przedszkola to na terenie gminy Staszów funkcjonuje 9 przedszkoli, we

wszystkich placówkach opieką objętych jest 800 przedszkolaków. 

Poinformował  również,  iż  wydatki  ogólne  na  oświatę  i  wychowanie  w  2018  roku  wyniosły  

35  373 198,13 zł.  Następnie  odniósł  się  do  przedstawionych przez  radnego Otrębskiego zadań

zrealizowanych na terenie  Gminy Staszów w 2018 roku.  Stwierdził,  iż  faktycznie budowa hali
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sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie to długo wyczekiwana inwestycja, której

planowane zakończenie realizacji zadania to kwiecień 2020 roku. Dodał, iż będzie to nowoczesna

hala,  która  będzie  służyła  uczniom,  ponieważ  obecnie  zajęcia  odbywają  się  na  małej  sali

gimnastycznej. Wspomniał również o zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ostatnim okresie

m.in.: rozbudowie Przedszkola nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na żłobek oraz klub dziecięcy,

rozbudowie  Przedszkola  nr  8  w  Staszowie  oraz  w  Mostkach.  Burmistrz  podkreślił,  że  skala

przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie miasta i gminy Staszów wyniosła w 2018 roku ponad  

27,6 milinów złotych. Na zakończenie swojej wypowiedzi jeszcze raz podkreślił, iż z planowanych

inwestycji  wiele  udało  zrealizować  się,  a  które  cieszą  nie  tylko  nas  bezpośrednio,  ale  także

mieszkańców.  Podziękował  pracownikom  Urzędu  oraz  kierownikom  wydziałów,  którzy

przygotowują, wdrażają, rozliczają dużą ilość projektów i zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady Ireneusz Kwiecjasz podziękowania skierował również pod adresem Pani

Skarbnik  Henryki  Skowron,  która  czuwa  nad  ,,przysłowiowymi  złotówkami”,  Uważa,  iż  jego

zdaniem gmina Staszów zmierza w dobrym kierunku.  

Nie podjęto dalszej dyskusji.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Ireneusz Kwiecjasz zamknął debatę.

Ad. 4b 

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

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum zaufania – projekt nr 94/19.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska przy 18 głosach za i 2 głosach przeciw (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XII/93/2019

Ad. 5

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz  poprosił Skarbnik Miasta

i  Gminy  Staszów  Henrykę  Skowron  o  omówienie  sprawozdania  finansowego  za  2018  rok,

sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Miasta  i  Gminy  Staszów za  2018 rok  oraz  przedstawienie

informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Staszów wraz z opinią Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za

2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Na wstępie Skarbnik Miasta i Gminy Staszów Henryka Skowron odniosła się do sprawozdania

finansowego za 2018 rok, na które składa się:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego;
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3. Rachunek zysków i strat jednostki;

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,

5. Informacja dodatkowa.

Następnie omówiła szczegółowo poszczególne elementy sprawozdania tj:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r., 

który przedstawiał się następująco:

- aktywa – 3 820 872,27 zł w tym:

• środki pieniężne – 2 991 259,61 zł;

• należności i rozliczenia  - 829 612,66 zł

- pasywa 3 820 872,27 zł w tym:

• zobowiązania 39 038 920,21 zł;

• aktywa netto budżetu – -36 750 927,94  zł;

• inne pasywa 1 532 880,00 zł.

2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018 r., 

który przedstawił się następująco:

- aktywa – 233 767 086,65 zł w tym:

• aktywa trwałe – 222 528 528,52 zł;

• aktywa obrotowe – 11 238 558,13 zł;

- pasywa – 233 767 086,65 zł w tym:

• fundusz – 225 051 692,87 zł;

• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 5 656 730,29 zł;

• fundusze specjalne – 3 056 774,74 zł;

• rozliczenia międzyokresowe – 1 888,75 zł.

3. Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2018 r., który przedstawiał się następująco:

• przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej – 101 890 122,95 zł;

• koszty działalności operacyjnej – 93 669 082,75 zł;

• zysk z działalności podstawowej – 8 221 040,20 zł;

• pozostałe przychody operacyjne – 4 488 040,43 zł;

• pozostałe koszty operacyjne – 203 665,17 zł;

• zysk z działalności operacyjnej – 12 505 415,46 zł;

• przychody finansowe – 438 510,20 zł;

• koszty finansowe – 962 579,15 zł;

• zysk brutto – 11 981 346,51 zł;

• zysk netto – 11 981 109,01 zł.
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4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018r., który przedstawiał się 

następująco:

• fundusz jednostki na początku okresu 194 035 707,15 zł;

• fundusz jednostki na koniec okresu – 213 070 583,86 zł;

• wynik finansowy netto za rok bieżący – 11 981 109,01 zł;

• fundusz – 225 051 692,87 zł.

5. Informacja dodatkowa zawiera dane i objaśnienia dotyczące opisu przyjętych zasad (polityki)

rachunkowości,  w  tym  metod  wyceny  i  sporządzania  sprawozdania  finansowego  oraz

przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili uwag, wniosków. 

Nastepnie  Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Staszów  Henryka  Skowron przedstawiła  wykonanie

ubiegłorocznego budżetu, który został uchwalony w nastepujących wyskościach: 

• dochody – 95 563 247,08 zł;

• wydatki – 94 913 247,08 zł;

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta

i Gminy Staszów na dzień 31.12.2018r., plan po zmianach wyniósł: 

• dochody – 101 810 689,48 zł;

• wydatki – 106 813 754,62 zł

Wykonanie:
• dochody zostały wykonane w kwocie  – 101 373 471,95 zł  –  co  stanowi  99,57% planu

rocznego wynoszącego 101 810 689,48 zł, w tym:

• dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 95 383 867,12 zł  co stanowi 100,26%

planu wynoszącego 95 129 594,83 zł. Stanowiły je: wpływy z podatków, wpływy z opłat,

dochody  z  majątki  gminy,  udziału  w podatkach stanowiących dochód  budżetu  państwa,

subwencja ogólna, dotacje celowe.

• dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5 989 604,83 zł, co stanowi 89,65%

planu rocznego wynoszącego 6 681 094,65 zł

• wydatki  zostały  wykonane  w kwocie  –  104 366 398,84 zł  –  co  stanowi  97,70% plany

rocznego wynoszącego 106 813 754,62 zł, w tym:

• wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 90 643 912,94 zł, co stanowi 98,06 % planu

rocznego  wynoszącego  92  433  876,45  zł.  Wskaźnik  struktury  wydatków  bieżących  w

wydatkach ogółem za 2018 rok ukształtował się na poziomie 86,85 %.

• wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 13 722 485,90 zł, co stanowi 95,42%
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planu rocznego wynoszącego 14 379 878,17 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych

w wydatkach ogółem za 2018 rok ukształtował się na poziomie 13,14 %.

Poinformowała również, iż różnica między dochodami a wydatkami za 2018 rok stanowi deficyt w

kwocie  2  992  926,89  zł. W  2018  roku  planowane  przychody  zostały  zrealizowane  

w  kwocie  8  983  476,14  zł,  i  pochodziły  z  wolnych  środków  w  kwocie  3  353  065,14  zł,  

z zaciągniętych kredytów w kwocie 5 400 000,00 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 230

411,00  zł.  Rozchody  zrealizowane  zostały  w  kwocie  4  180  052,00  zł,  w  tym z  tytułu  spłaty

zaciągniętych kredytów w kwocie 3 750 000,00 zł, z tytułu pożyczek udzielonych przez Gminę  

w kwocie 430 052,00 zł dla Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki w Wiązownicy

Kolonii  na  zadanie  pn.:  „Modernizacja  Infrastruktury  Sportowo-Rekreacyjnej  przy  SP  

w Kurozwękach w kwocie 230 411,00 zł (spłacona w 2018 r) oraz Stowarzyszenia Aktywna Kraina

z s. w Woli Wiśniowskiej na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury poprzez budowę świetlicy

wiejskiej w Kopaninie” w kwocie 199 641,00 zł (spłacona w 2019r). Na dzień 31.12.2018r., Gmina

Staszów posiadała zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 38 950 000,00 zł.

Radni nie zgłosili pytań, uwag do sprawozdań. 

Następnie Pani Henryka Skowron omówiła poszczególne elementy sprawozdań oraz przedstawiła

informację o stanie mienia komunalnego na które składa się:

– wykaz jednostek budżetowych Gminy Staszów na dzień 31.12.2018 rok;

– rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych;

– dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Staszów;

– dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach będących we władaniu Gminy Staszów;

– dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw    

 majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

– długoterminowe aktywa finansowe;

– wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Staszów wg stanu na koniec

2018 roku oraz dochody z tego mienia;

– wartość udziałów lub akcji w pozostałych spółkach Gminy Staszów wg stanu na koniec

2018 roku oraz dochody z tego mienia;

– bilanse jednoosobowych spółek Gminy Staszów według stanu na koniec 2018 roku;

– wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Staszów w spółkach wg

stanu na koniec 2018 roku oraz dochody z tego mienia;

– samorządowe instytucje kultury Gminy Staszów. 

Na zakończenie Pani Henryka Skowron przedstawiła stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za
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20178  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia  jednostek  samorządu  terytorialnego  i  objaśnieniami,

wyrażonych w Uchwale nr 62/2019 VI Składu Orzekającego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, który

postanowił  zaopiniować  pozytywnie  przedłożone  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów

sprawozdania z wykonania  budżetu za 2018 rok (uchwała w załączeniu do protokołu).

Po  zapoznaniu  z  powyższą  uchwałą  głos  zabrał  Pan  Wojciech  Charyga  –  Przewodniczący

Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  który  odczytał  treść  wniosku  Komisji

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok

(w  załączeniu  do  protokołu).  Poinformował,  iż  po  przeanalizowaniu  sprawozdań  finansowych

(bilans z wykonania budżetu Gminy Staszów, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek

zysków i  strat  jednostki,  bilans  jednostki  budżetowej  i  samorządowego zakładu  budżetowego),

sprawozdania  rocznego  z  wykonania  budżetu  za  2018  rok  wraz  z  opinią  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  o  tym  sprawozdaniu,  informacją  o  stanie  mienia  komunalnego  za  2018  rok,

Komisja  Rewizyjna  zawnioskowała  do  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  o  przyjęcie  wyżej

wymienionych sprawozdań oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za

2018 rok.

Ponadto  zapoznał  zgromadzonych  z  treścią  Uchwały  Nr  94/2019  VI  Składu  Orzekającego

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  13  czerwca  2019  roku  w sprawie  opinii

o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały

na  podstawie  art.  13  pkt  8  w  związku  z  art.  19  ust.  2  ustawy z  dnia  7  października  1992  r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.) po zbadaniu

wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  w  sprawie  udzielenia  absolutorium

Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Staszów  za  2018  rok  VI  Skład  Orzekający  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Kielcach postanowił zaopiniować pozytywnie przedmiotowy wniosek Komisji

(w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz podziękował

Przewodniczącemu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Wojciechowi  Charyga  za

zapoznanie  z  treścią  wniosku  Komisji  i  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  

o wniosku Komisji.

Radni nie podjęli dyskusji w przedmiotowym zakresie. 
Ad. 6 a

Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów  zapoznała z projektem uchwały

w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2018  rok  wraz  ze  sprawozdaniem

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok – projekt nr 95/19.

Nie podjęto dyskusji.
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Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XII/94/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 6 b

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

w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok – projekt 

nr 96/19.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

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

podjęła

Uchwałę Nr XII/95/2019

(w załączeniu do protokołu).

Po  podjęciu  uchwały  o  zabranie  głosu  poprosił Burmistrz  Leszek  Kopeć,  który  podziękował

radnym za współpracę i udzielone absolutorium. Wyraził serdeczne podziękowania radnym rady

Miejskiej  w Staszowie,  sołtysom,  przewodniczącym zarządów osiedli,  pracownikom Urzędu za

współpracę i wyrażone zaufanie w stosunku do jego osoby.

Prezydium Rady Miejskiej złożyło gratulacje Burmistrzowi z otrzymanego absolutorium.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz  ogłosił  kilkuminutową

przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przystąpiono do realizacji zatwierdzonego

porządku obrad. 

Ad. 7 a

Pani  Sylwia  Dyl  –  Kierownik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  i  Społecznych zapoznała

z  projektem uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Miejsko  -

Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2018 rok –

projekt nr 92/19.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XII/96/2019

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 7 b

Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i  Gminy Staszów  przedstawiła  projekt  uchwały  

w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok –

projekt nr 97/19.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XII/97/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 7 c

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

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019– 2029 – projekt nr 98/19.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XII/98/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 7 d

Pan Sylwia Dyl  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie określenia  wzoru wniosku o wypłatę

dodatku energetycznego – projekt nr 93/19.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie  poddał pod głosowanie

projekt uchwały.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XII/99/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 7 e

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady

udzielił  głosu  radnej  Annie  Karasińskiej  -  Przewodniczącej  Komisji  Statutowej  Rady

Miejskiej  w Staszowie, która  na  wstępie  poinformowała,  iż  ponownie  zachodzi  potrzeba,  aby

przedłużyć czas pracy Komisji, ponieważ statuty sołectw i osiedli należy przekazać do konsultacji

społecznych. W związku z powyższym na posiedzeniu w dniu 24 czerwca br. Komisja Statutowa

podjęła  decyzję,  aby  został  wpisany  termin  zakończenia  pracy  Komisji  Statutowej  do  dnia  31

października 2019 roku. 
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Pan Sławomir Mikula przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018

Rady Miejskiej  w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r.  w sprawie powołania doraźnej Komisji

Statutowej,  ustalenia  przedmiotu  jej  działania  i  składu  osobowego  zmienionej  uchwałą  

Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr  III/25/2018  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  14  grudnia  2018  r.  w  sprawie  powołania

doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego -  projekt nr

99/19.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XII/100/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 7 f

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady

udzielił głosu radnemu Mariuszowi Łazarzowi – Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków

i  Petycji   Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  który  poinformował,  iż  Komisja  Skarg,  Wniosków  

i  Petycji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  w  dniu  25  czerwca  br.  odbyła  posiedzenie  w  sprawie

rozpatrzenia  skargi  na  działania  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów.  Po  zapoznaniu  się  

z  dokumentami sprawy i  uzyskanych w sprawie wyjaśnieniach ze strony Kierownika Wydziału

Inwestycji i Panowania Przestrzennego tut. Urzędu oraz skarżącego, uznała przedmiotową skargę za

bezzasadną i takie stanowisko przedkłada Radzie Miejskie w Staszowie. 

Pan Sławomir Mikula  przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 100/19.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr XII/101/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 8

W wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodniczący Rady  udzielił głosu radnemu Tomaszowi

Otrębskiemu, który poruszył kwestię rozważenia możliwości zwiększenia etatu w Straży Miejskiej

w Staszowie, z uwagi na zwiększony zakres obowiązków. 

Radny  Jacek  Maruszewski  zwrócił  się  z  zapytaniem  w  imieniu  mieszkańców  os.  Wschód  

w  Staszowie  o  wyjaśnienie  przyczyny  uschnięcia  trawy  i  drzew  wzdłuż  ul.  Mickiewicza  
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w Staszowie. 

Radny  Hubert  Gawłowicz poprosił  o  informację  w  zakresie  realizacji  postępu  prac  dot.

rewitalizacji Golejowa w zakresie informacji kiedy radni będą mogli  zapoznać się z projektem.

Ponadto zapytał, czy mieszkańcy będą mogli wnieść swoje uwagi, propozycje do tej inwestycji.

Zapytał  również,  czy  obecny  stan  obiektu,  który  został  przygotowany  do  sezonu  letniego  jest

bezpieczny. Poprosił również o przedstawienie oferty komunikacji miejskiej, która pojawiała się  

w ostatnich dniach na przystankach autobusowych. 

Radny Bonifacy Wojciechowski ponowił zapytanie w kwestii wyremontowania zajezdni przy 

ul. Mickiewicza w Staszowie.  

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć w  pierwszej  kolejności  odniósł  się  do

zapytania  radnego  Tomasza  Otrębskiego  w  kwestii  zwiększenia  etatu  w  Straży  Miejskiej  

w Staszowie. Poinformował, iż sprawy personalne w Straży Miejskiej w Staszowie są na bieżąco

monitorowane. Na chwilę obecną nie ma zabezpieczonych środków finansowych w budżecie na

zwiększenie  etatu.  Następnie  odniósł  się  do  zapytania  radnego  Maruszewskiego,  w  kwestii

wyjaśnienia  przyczyny  uschniętych  drzew  oraz  trawy  wzdłuż  ul.  Mickiewicza  w  Staszowie,

wyjaśnił, iż wykonawca udziela 5 lat gwarancji na posadzony materiał roślinny  i jest zobowiązany

do usuwania wad przez nieodpłatne uzupełnienie  – wymianę roślin obumarłych, uszkodzonych.

Następnie odniósł się  do zapytania radnego Gawłowicza w kwestii  dot.  rewitalizacji  Golejowa.

Przypomniał,  iz  projekt  tzw.  ,,małej  rewitalizacji  Golejowa”,  jest  częścią  kompleksowego

zagospodarowania  zieleni  na  terenie  Staszowa.  Gmina  Staszów  pozyskała  ponad  2,5  mln  zł

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w ramach funduszy unijnych z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-

2020.   Główny  nacisk  położony  został  na  poprawę  stanu  jezior,  dlatego  zostaną  one  poddane

oczyszczeniu i  odmulaniu.  Dodał  także,  iż  w ramach  projektu  zaplanowano  także  wymianę

pomostów przy  zbiornikach oraz oczyszczenie i  powiększenie  plaży. Ponadto poinformował,  iż

zakres  projektu  rewitalizacji  uzgadnia  w  całości  NFOŚiGW  w  Warszawie.  Jeżeli  chodzi  

o przedstawienie oferty komunikacji miejskiej, poinformował, iż 24 czerwca br.  Przedsiębiorstwo

Komunikacji Samochodowej w Staszowie wprowadziło dwa nowe kursy miejskie j tj.: kurs nr 1

:Krakowska  (dworzec  PKS)  -  Rynek  -  Opatowska  -  Langiewicza  -  11  Listopada  -  Golejów -

Mickiewicza (TESCO) - Konstytucji 3 Maja (hala OSiR) - Konstytucji - Kolejowa (Biedronka) -

Targowa (Pszczółka) - Krakowska (Jędrek) - Rynek - Krakowska (Helena) - Krakowska (dworzec

PKS). Kurs nr 2: Krakowska (PKS) - Kościuszki - Targowa - Konstytucji 3 Maja - Mickiewicza -

11 Listopada - Mickiewicza - Kolejowa (Biedronka) - Targowa (Pszczółka) - Krakowska (Jędrek) -
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Rynek. Nadmienił, iż szczegółowy rozkład jazdy dotyczący w/w kursów dostępny jest na stronie

internetowej Urzędu Miasta i Gminy Staszów oraz na przystankach autobusowych. Jeżeli chodzi o

zapytanie  w  kwestii  wyremontowania  zajezdni  przy  ul.  Mickiewicza  w  Staszowie.  Wyjaśnił

radnemu Wojciechowskiemu,iż  przedmiotowy parking przewidziany  jest  do  remontu  w ramach

zadania  ,,bieżące remonty dróg” z  informacji  uzyskanych od Kierownika Wydziału Inwestycji  

i Planowania Przestrzennego Grzegorza Klimka remont zostanie wykonany poprzez uzupełnienie

ubytków  w  nawierzchni  zapewniając  ciągłość  komunikacyjną.  Dodał  także,  iż  z  uwagi  na

ograniczone środki finansowe, remont całego parkingu poprzez wykonanie nowej nawierzchni nie

jest możliwy w roku 2019. Nadmienił, iż monitorowana jest przez pracowników Urzędu możliwość

pozyskania środków zewnętrznych na kompleksowy remont w latach następnych. 

Ponadto  przedłożył  Wysokiej  Radzie  informację  z  działalności  za  okres  od  13.06.2019  r.  do

25.06.2019 r. (informacja w załączeniu do protokołu).

O zabranie głosu poprosił  radny Piotr Kasperkiewicz, który odniósł się do dwóch poprzednich

kadencji w zakresie oceny działalności. Stwierdził, iż jeżeli chodzi o kadencję 2010 – 2014  to były

trudne  lata,  radni  którzy  byli  w  tamtej  kadencji  doskonale  pamiętają  były  to  lata,  w  których

nastąpiła konsolidacja kredytów, gdzie skutek finansowy pojawił się w kadencji 2014-2018. Jednak

patrząc na to udało się zrealizować wiele inwestycji m.in. budowa hali przy Zespole Szkół nr 2  

w  Staszowie,  wyczekiwana  przez  wiele  lat  inwestycja,  która  obecnie  jest  realizowana.  Radny

podziękował Pani  Poseł  Annie Krupce za pomoc,  wsparcie działań w szczególności w zakresie

pozyskiwania  przez  samorząd  gminny  środków ministerialnych,  dzięki  którym udało  się  wiele

zrealizować. Wspomniał również o rewitalizacji Golejowa, na którą się udało pozyskać środki na

realizację zadania i po wielu latach oczekiwań kompleks doczeka się modernizacji. Radny uważa,iż

nie są to łatwe wyzwania, jakie stoją przed staszowskim samorządem w najbliższych latach, ale

wyraził przekonanie, że dzięki dobrej współpracy to się uda. Na  zakończenie stwierdził, iż dzięki

szybkim i sprawnym działaniom włodarzy miasta udało się zrealizować wiele inwestycji  pomimo

trudności finansowych.

Radny  Mariusz  Łazarz zwrócił  się  z  prośbą  o  zwiększenie  patroli  pieszych  Policji  na  

ul. Mickiewicza w Staszowie w okolicach boiska sportowego „Orlik”, PSP nr 3 i Przedszkola nr 8

w porze wieczorowo- nocnej, z uwagi na duże gromadzenie się młodzieży.

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Na  zakończenie Pani  Beata  Gajek  –  Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Staszowie

poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Staszowie. Nadmieniła, iż są do

wglądu w biurze Rady Miejskiej w Staszowie.  
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Ad. 9

Pan Ireneusz Kwiecjasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie podziękował za udział

w sesji, po czym zamknął jej obrady. 

Na tym protokół zakończono.

      Czas trwania sesji od godz: 10:15 do godz: 13:15              

    
        Protokolant:          Przewodniczący 

        M. Janowska                        Rady Miejskiej w Staszowie    

                          ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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