
Protokół Nr IV

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 28  grudnia  2018  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

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

protokołu).

Ponadto w sesji uczestniczyli:

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów,

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza 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. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który

przedstawiał się następująco: 

1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

3.  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14.12.2018 r.

4.  Podjęcie uchwał w sprawie:      

a)  wprowadzenia zmian w budżecie  Miasta  i  Gminy Staszów na 2018 rok – projekt  nr
37/18,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 –
projekt nr 38/18,

c) dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców – Grupa 5,6,7,8,9 na terenie Gminy Staszów –
projekt nr 35/18,

d)   dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców – Grupa 2 Gmina Staszów: dla miejscowości:
Wiązownica Duża, Wiązownica mała, Wiązownica – Kolonia, Smerdyna – projekt nr 36/18,

e)  ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2018 – projekt  
nr 39/18,

f) uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 30/18,

g) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na
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2018 rok – projekt nr 31/18,

h)  ustalenia  stawki  jednostkowej  dotacji  przedmiotowej  na  2019  rok  oraz  dotacji
przedmiotowej  na  2019  rok  dla  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Staszowie  –
samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 32/18,

i)  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt
nr 33/18.

  5.   Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2019  rok wraz z uzasadnieniem  

 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów:

-   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie budżetu;

-  przedstawienie  opinii  i  wniosków  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w  Staszowie;

-  stanowisko  Burmistrza  do  wniosków  zawartych  w  opiniach  stałych  Rady  Miejskiej

w Staszowie;

            - dyskusja nad projektem budżetu;

   -  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy   

       Staszów na 2019 rok – projekt nr 34/18.

    6.  Wolne wnioski i zapytania. 

    7.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 11.12.2018 r.  

    do 21.12.2018 r. i realizacji radnych zgłoszonych w dniu 26.11.2018 r. 

    8.  Zamknięcie obrad sesji.

Uwag, wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

W związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Ireneusz  Kwiecjasz poddał  pod

głosowanie porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty (obecnych było 21 radnych).       

Ad. 3

Radni nie mieli uwag do Protokołu Nr III  z sesji  z dnia  14 grudnia 2018 roku  i  przyjęli go

jednomyślnie (obecnych było 20 radnych).   

    Ad. 4 a

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

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

nr 37/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 21 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr IV/30/18

( w załączeniu do protokołu).
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     Ad. 4 b 

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

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 - 2029  – projekt nr 38/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 21 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr IV/31/18

(w załączeniu do protokołu).

  Ad. 4 c

Pan Sławomir Mikula – Sekretarz Miasta i Gminy Staszów  zapoznała z projektem uchwały  

w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców – Grupa 5,6,7,8,9 na terenie Gminy Staszów –

projekt nr 35/18

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały.

W związku z  powyższym  Przewodniczący Rady Miejskiej  w Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz

poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr IV/32/18

(w załączeniu do protokołu).

 Ad. 4 d

Pan Sławomir Mikula  zapoznał  z  projektem uchwały  w sprawie  dopłaty  dla  taryfowej  grupy

odbiorców – Grupa 2 Gmina Staszów: dla miejscowości:  Wiązownica Duża,  Wiązownica mała,

Wiązownica – Kolonia, Smerdyna – projekt nr 36/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 21 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr IV/33/18

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 e

Pani  Henryka  Skowron  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie ustalenia  wydatków

budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2018 – projekt nr 39/18.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr IV/34/18
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(w załączeniu do protokołu). 

Ad. 4 f

Pani  Danuta  Batóg  –  Główny  specjalista  ds.  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych i Narkomanii  zapoznała z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2019

rok – projekt nr 30/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 21 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr IV/35/18

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 g

Pani Danuta Batóg  zapoznała z projektem uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 31/18.

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili pytań, uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr IV/36/18

(w załączeniu do protokołu).   

 Ad. 4 h

Pani Henryka Skowron  przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej

dotacji przedmiotowej na 2019 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla Centrum Integracji

Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 32/18.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 

Uchwałę Nr IV/37/18

(w załączeniu do protokołu).

   Ad. 4 i

Pani  Henryka  Skowron  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 33/18. 

Nie podjęto dyskusji.

Przedmiotowy projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych było 20 radnych) podjęła 
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Uchwałę Nr IV/38/18

(w załączeniu do protokołu).     

           Ad. 5

Pan Ireneusz Kwiecjasz poprosił Skarbnika Miasta i Gminy Staszów o przedstawienie projektu

uchwały budżetowej na 2018 r. 

Pani  Henryka Skowron przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  budżetu  Miasta  

i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 34/18.

Następnie  Pani Henryka Skowron zapoznała z Uchwałą Nr 167/2018 VI Składu Orzekającego

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  7  grudnia  2018  roku  w  sprawie  opinii  

o projekcie budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok (w załączeniu do protokołu).

Następnie Pani Ewa Marek – Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów Publicznych  Rady

Miejskiej  w Staszowie przedstawiła opinię w/w Komisji w sprawie projektu budżetu na 2019 rok 

i  projektu  wieloletniej  prognozy  finansowej  Miasta  i  Gminy  Staszów  na  lata  2019  –  2029  

(w załączeniu do protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz  udzielił głosu Burmistrzowi

Miasta i Gminy Staszów. 

Burmistrz  Miasta i  Gminy Staszów Leszek Kopeć na  wstępie wypowiedzi  poinformował,  iż

przedłożony  projekt  budżetu  przez  ostatnie  4  lata  jest  budżetem ewaluującym,  jeżeli  chodzi   

o  kwotę  budżetu,  realizację  inwestycji  do  wydatków  bieżących.  Budżet  pokazuje,  że  Gmina

Staszów  się  rozwija  i  idzie  w  dobrym  kierunku.  Dodał  także,  że  wśród  zadań,  które  były

zaplanowane  na  początku  kadencji,  wiele  udało  się  zrealizować.  Niektóre  z  nich  są  w  trakcie

realizacji,  kolejne  mają  zapewnione  finansowanie  i  czekają  na  rozstrzygnięcia  przetargów.

Burmistrz  podkreślił,  iż  zdecydowana  większość  inwestycji  ma  wsparcie  finansowe  ze  źródeł

zewnętrznych.  Dzięki  dobrze  przygotowywanym  wnioskom  Gmina  Staszów  pozyskała  dotacje

zarówno z funduszy unijnych w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, jak  

i oraz z rożnych programów ministerialnych. W swoim wystąpieniu zaznaczył, iż na ostatniej sesji

przy  uchwalaniu  budżetu  na  2017 rok  zapewniał,  iż  z  pewnością  przekroczymy 100 milionów

złotych i tak właśnie się stało w 2018 roku Gmina Staszów przekroczyła barierę 100 mln zł.

Następnie poinformował o największych inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Staszów  

w 2019 roku:  kontynuacja budowy sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej nr  2  im.  I.  J.

Paderewskiego  w  Staszowie  –  koszt  inwestycji  ogółem  8  760  132,00  złotych,  kompleksowe

zagospodarowanie  terenów  zielonych  w  Staszowie  z  budową  Parku  Górników  Siarkowych  –

wartość zadania ogółem 9 946 767,00 złotych, przebudowa budynku przy ul. Szkolnej dla potrzeb
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nowej  siedziby  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  Staszów  -  wartość  zadania  ogółem  

2 273 582,00 złotych, modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne (wymiana ok. 600

lamp) – wartość zadania ogółem 1 564 630,66 złotych, projekt Słoneczne Dachy – wsparcie dla

gospodarstw  domowych  w  wymianie  źródeł  ciepła  na  nowoczesne  instalacje  fotowoltaiczne,

solarne i pompy ciepła – wartość zadania ogółem 5 330 241,06 złotych, głęboka termomodernizacja

obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów – wartość zadania ogółem 

2 259 179,44 złotych. Ponadto wśród zaplanowanych na 2019 rok wydatków ponad 33,1 milionów

złotych zostanie przeznaczonych na oświatę i wychowanie. Wydatki związane ze wsparciem dla

rodzin  zaplanowano na  poziomie  ponad 25 milionów złotych.  Na zadania  związane  z  kulturą  

i ochroną dziedzictwa narodowego gmina Staszów planuje przeznaczyć ponad 4,2 miliony złotych. 

Na  zakończenie  wypowiedzi  oznajmił,  iż  udało  się  zrealizować  wiele  inwestycji  

i można powiedzieć, iż był to kolejny dobry rok dla Gminy Staszów.  Złożył podziękowania dla

Pani Burmistrz Ewy Kondek, dla Pani Skarbnik Henryki Skowron i całej kadry Urzędu Miasta  

i Gminy Staszów za dobrą współpracę.  

Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały.

Pan Ireneusz Kwiecjasz  poddał projekt uchwały pod głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr  34/18.

Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska przy 19 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się

(obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr IV/39/18

(w załączeniu do protokołu). 

    Ad. 6

Interpelacje na piśmie złożyli: radny Tomasz Otrębski, radny Bonifacy Wojciechowski. 

Radny Tomasz Otrębski poprosił Burmistrza o udzielenie informacji w zakresie realizację zadania

dotyczącego rewitalizacji staszowskiego Rynku na jakim jest etapie. 

Radny  Zdzisław  Brzyszcz  poprosił  o  informację,  czy  parking  przy  kościele  św.  Barbary  

w Staszowie jest monitorowany.    

Radny  Jacek  Maruszewski  podziękował  Burmistrzowi  za  szybką  interwencję  w  sprawie

interpelacji dot. załatania wyrwy w drodze przy rondzie na ul. Kościuszki w Staszowie. 

Radny Piotr Kasperkiewicz zwrócił uwagę w kwestii podjęcie działań zmierzających do poprawy

wizerunku  Golejowa  (uporządkowania  terenu  poprzez  utrzymanie  czystości  i  zabezpieczenia

zawalających  się  pomostów).  Nadmienił,  iż  bieżący  stan  pomostów  stanowi  zagrożenie  dla

użytkowników. 

Radny Hubert Gawłowicz poprosił o informacje w zakresie utworzenia  punktu krwiodawstwa.
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Przewodniczący Ireneusz Kwiecjasz nawiązał do wypowiedzi radnego Kasperkiewicza w sprawie

uporządkowania  terenu  Golejowa  oraz  zabezpieczenia  pomostów,  poinformował,  iż  również

przychyla  się  do  jego  wniosku.  Ponadto  poprosił  o  zwiększenie  przez  Policję  nadzoru   

w  szczególności w porze wieczorowo - nocnej w zakresie utrzymania porządku i czystości na

terenie Golejowa. 

Ponownie o zabranie głosu poprosił radny Hubert Gawłowicz, który odniósł się do powyższego i

stwierdził, iż problem nieczystości wynika z braku koszy na odpady na terenie Golejowa.

Radny Jacek  Maruszewski który  zwrócił  się  z  zapytaniem do Burmistrza  w kwestii  sytuacji

ekonomicznej Spółki PKS (od dłuższego czasu brakuje paliwa na stacji).

Burmistrz  Leszek Kopeć udzielił szczegółowych odpowiedzi na zgłoszone kwestie radnych Rady

Miejskiej. 

    Ad. 7

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  Leszek  Kopeć  przedłożył  Wysokiej  Radzie  informację  

z  działalności  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Staszów za okres  od 11.12.2018 r.  do 21.12.2018 r.

(informacja w załączeniu do protokołu). Następnie przedstawił informację z realizacji interpelacji

zgłoszonych w dniu 26.11.2018 r. (informacja w załączeniu do protokołu). Na zakończenie złożył

zgromadzonym w Nowym Roku 2019 dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. 

   Ad. 8

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: 1215 do godz: 1445.    

 

      Protokolant:                      Przewodniczący 

      M. Janowska                          Rady Miejskiej w Staszowie    

               ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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