
Informacja 

z realizacji interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych 

 w dniu 14 maja 2019 roku.

W dniu  14  maja  2019  roku  radni  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  złożyli  2  interpelacje

i 1 zapytanie, które zostały przekazane do właściwych Wydziałów celem ich realizacji i tak:

 do  Wydziału  Organizacyjnego  i  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  skierowano  po

1 interpelacji 

 oraz 1 zapytanie do Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zgłoszone interpelacje i zapytania, zostały one załatwione pozytywnie, a dotyczyły one:

- udostępnienia nagrania z I sesji Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 listopada 2019 roku

(przedkłada  się  przedmiotowe  nagranie  zapisane  w  formie  cyfrowej  na  3  płytach

DVD);

- zaopatrzenia pojazdów dowożących niepełnosprawne dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno –

Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie w windy ułatwiające przewożenie wózków

inwalidzkich (pojazdy dowożące niepełnosprawne dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno -

Edukacyjno  –  Wychowawczego  w  Staszowie,  dostosowane  są  do  przewozu  dzieci

niepełnosprawnych oraz posiadają stosowne szyny, ułatwiające umieszczanie wózków

inwalidzkich  w  pojazdach.  Dowóz  dzieci  niepełnosprawnych  do  Ośrodka

Rehabilitacyjno -  Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie realizowany jest przez

autobus należący do przewoźnika, wyłonionego w drodze przetargu oraz przez autobus

należący  do  Gminy  Staszów,  których  wyposażenie  jest  wystarczające  do  realizacji

dowozu dzieci  niepełnosprawnych. Obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku

wyposażenia  pojazdów,  przewożących  dzieci  niepełnosprawne,  w  windy.

Przygotowując procedurę przetargową na wyłonienie przewoźnika, dowożącego dzieci

niepełnosprawne  do  placówek  oświatowych,  nie  można  stawiać  wymagań

potencjalnym  przewoźnikom,  aby  dysponowali  pojazdami  wyposażonymi  w  windy,

jeśli nie wynika to z przepisów prawa, ponieważ byłoby to naruszeniem zasad uczciwej

konkurencji  i  naruszeniem  przepisów  w tym zakresie.  Ze  względu  na  ograniczone

środki  finansowe  gminy,  aktualnie  nie  ma  możliwości  zamontowania  takiej  windy

w autobusie, należącym do Gminy Staszów).

-   zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Staszowa (sprawy związane z jakością

powietrza  na  obszarze  naszego  miasta  nie  są  nam  obce.  W  okresie  zimowym

rozpoczęliśmy  rozeznanie  rynku  w  zakresie  możliwości  montażu  urządzenia  bądź

urządzeń  do  pomiaru  jakości  powietrza.  Nawiązaliśmy  kontakty  z  firmami



oferującymi już na wstępie współpracy możliwości montażu urządzeń bezpłatnie na

okres  próbny,  zazwyczaj  trwający  około  jednego  miesiąca.  Po  tym  czasie  Gmina

posiada już rozeznanie,  co do jakości powietrza za ten okres z danego terenu i  ma

możliwość  wykupienia  lub  wypożyczenia  urządzenia  na  dalszy,  umówiony  czas.

Z uwagi na fakt, iż bieżący okres grzewczy  dobiegł końca i dokonywanie pomiarów

w  tym  czasie  nie  byłoby  miarodajne,  planujemy  nawiązać  współpracę  z  firmami

posiadającymi takie urządzenia od sezonu grzewczego 2019/2020. Uzyskane  pomiary

z miesiąca marca i kwietnia bieżącego roku nie wykazały przekroczeń norm pyłów PM

2,5 i  PM 10 na terenie miasta Staszowa. Dalsze pomiary jakości powietrza zostaną

kontynuowane  w  kolejnym  okresie  grzewczym.  W  celu  przeciwdziałania

zanieczyszczaniu powietrza w Staszowie Straż Miejska, prowadzi w okresie zimowym

działania  terenowe  związane  z  obserwacją  osiedli  o  zabudowie  jednorodzinnej

w kontekście ogrzewania nieruchomości. W przypadku stwierdzenia lub otrzymania

zgłoszenia o nieprawidłowym ogrzewaniu domów Straż Miejska i Policja zobowiązana

jest do podejmowania stosownych działań. Śledzimy na bieżąco możliwości korzystania

z programów operacyjnych  dla przedsięwzięć związanych z możliwością uzyskania

dofinansowań  dla  działań  zmierzających  do  poprawy  stanu  jakości  powietrza.

Wynikiem  tego  jest  realizacja  programów  o  nazwie  "Budowa,  przebudowa

i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej

ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym" oraz  "Czyste Powietrze").

Burmistrz 

Miasta i Gminy Staszów

   ( - ) Leszek Kopeć


