
Protokół Nr X

z sesji Rady Miejskiej w Staszowie, która odbyła się w dniu 30 maja 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: Pani Beata Gajek – Dyl.

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.

Ad. 1    

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

stwierdził quorum i powitał zebranych oraz poinformował o nagrywaniu sesji.

Przed realizacją proponowanego porządku obrad Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć

wraz  z  Zastępcą  Burmistrza,  Ewą Kondek  i  Danutą  Batóg,  koordynatorem kampanii  „Zachowaj

trzeźwy umysł” oraz główny specjalista ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w Staszowie  wręczyli  na  ręce   Leszka  Dębowskiego,  komendanta

Komendy  Powiatowej  Policji  w  Staszowie nagrody  dla  Policji  z  przeznaczeniem  dla  dzieci  

i kierowców, które zostały zakupione z funduszu kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł” oraz „Postaw

na  rodzinę”.  Gadżety  będą  rozdawane  podczas  akcji  profilaktycznych  związanych  

z bezpieczeństwem, prowadzonych przez staszowską policję. 

Pan Leszek Dębowski – Komendant Powiatowej Policji w Staszowie, poinformował, iż prowadzą

liczne  akcje  profilaktyczne,  konkursy,  które  cieszą  się  dużym  zainteresowaniem.  Zapewnił,  iż  

z  pewnością   prezenty  bardzo  się  przydadzą  i  zostaną  spożytkowane  w  sposób  właściwy.  Na

zakończenie  podziękował  włodarzom,  pracownikom Urzędu Miasta  i  Gminy oraz  radnym Rady

Miejskiej w Staszowie za pomoc przy wspieraniu akcji. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz przedstawił

proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
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3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14.05.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 84/19,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 –

projekt nr 85/19,

c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 86/19,

d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych – projekt nr 87/19,

e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 88/19.

5.  Przedstawienie raportu o stanie Gminy za 2018 rok.

6. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i  Gminy Staszów z działalności za okres od 13.05.2019 r.

do 28.05.2019 r. i realizacji interpelacji i zapytań radnych.

7.  Zamknięcie 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 20 radnych). 

Ad. 3

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

jednomyślnie (obecnych było 19 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 2019 rok – projekt nr 84/19.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr X/85/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 b

Pani  Henryka  Skowron  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 85/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr X/86/2019

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 4 c

Pani  Agnieszka  Gilbert  –  Kierownik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji  

i Rolnictwa zapoznała z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

gruntowej – projekt nr 86/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr X/87/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 d

Pani Agnieszka Gilbert  zapoznała z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie

nieruchomości gruntowych – projekt nr 87/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

  Uchwałę Nr X/88/2019 

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 e

Pani  Agnieszka  Gilbert  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie

nieruchomości gruntowej – projekt nr 88/19.

      Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr X/89/2019

(w załączeniu do protokołu).

        Ad. 5 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz poprosił  Burnistrza Miasta  

i Gminy Staszów Leszka Kopcia o przedstawienie Raportu o stanie Gminy za 2018 rok.

 Na  wstępie  Burmistrz  Leszek  Kopeć poinformował,  iż  w  związku  z  nowelizacją  ustawy

 o samorządzie gminnym, od tego roku gminy mają obowiązek co roku do 31 maja  przedstawiać

raport  o  działalności  burmistrza  i  gminy.  Następnie  omówił  pokrótce  wszystkie  aspekty  opisane  

w raporcie i przedstawił zebranym zawartość dokumentu w formie prezentacji multimedialnej (raport

stanowi zał. nr 2).
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         Ad. 6

W wolnych wnioskach i zapytaniach radny Tomasz Otrębski poruszył kwestie w zakresie rozwoju

na terenie Gminy infrastruktury mieszkaniowej tj. budowy na terenie Staszowa mieszkań w ramach

programu rządowego Mieszkanie Plus.  Radny skierował  zapytanie do Burmistrza, czy mieszkańcy

mogą się już wpisywać na listę oczekujących na mieszkanie plus. Następnie poprosił o informację  

w zakresie  realizacji  edukacyjnego projektu Erasmus Plus  dla  kadry edukacji  szkolnej,  który jest

realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie. Radny zapytał, czy szkoły będą realizować

tego typu zadania projektowe również dla uczniów.

Radny  Dominik  Rożek zwrócił  się  z  prośbą  o  przedstawienie  informacji  o  postępie  sprawy

dotyczącej pisma, które wpłynęło do Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie podjęcia działań w celu

ustawienia na stałe znaków ograniczenia tonażu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 12 T na

drodze  wojewódzkiej  nr  764,  odcinku  Staszów  –  Połaniec.  Ponadto  ponowił  prośbę  w  kwestii

informowania radnych o pismach wpływających do Rady Miejskiej w Staszowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Kwiecjasz odniósł się do kwestii informowania radnych

o  pismach  wpływających  do  Rady  Miejskiej.  Poinformował,  iż  pisma  przedstawiane  są  na

poszczególnych komisjach, z uwagi na brak połączonych posiedzeń Komisji, na którym to radni byli

informowani. Dodał, iż wszystkie pisma wpływające są dostępne do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Dodał,  iż  radni  będą  informowani  o  pismach wpływających na  sesji  w punkcie:  wolne  wnioski  

i zapytania.   Następnie odniósł się do pisma o którym wspomniał radny Rożek, poinformował,  iż

wnioskowana kwestia jest przedmiotem prac Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości

Rady Miejskiej w Staszowie. Jeżeli chodzi o dalsze ustalenia dodał, iż sprawa została skierowana do

Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Kielcach  celem  uzyskania  informacji  

w powyższym zakresie.  

Radny Piotr Kasperkiwicz wtrącił, iż Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady

Miejskiej  w  Staszowie,  której  to  przewodniczy  w  dniu  29  maja  br.  odbyła posiedzenie   

w temacie o której wspomniał radny Rożek. Poinformował, iż członkowie przedmiotowej Komisji 

wystosowali  pismo do ŚZDW w Kielcach z  prośbą o wydelegowanie pracownika na posiedzenie

Komisji  w  celu  wyjaśnienia  argumentacji,  która  stoi  zarówno  za  utrzymaniem  istniejącego

ograniczenia tonażu jak również tej, która jest za zniesieniem tego ograniczenia. Dodał, iż na obecną

chwilę czekamy na stanowisko ŚZDW w Kielcach. 

Radny Zdzisław Brzyszcz przekazał  podziękowania w imieniu mieszkańców włodarzom miasta oraz

radnemu  Stanisławowi  Altenbergowi  za  zmianę  organizacji  ruchu  na  skrzyżowaniu  Kolejowej  i

Szpitalnej.  Dodał,  iż  powyższa  zmiana  organizacji  ruchu  na  ww  skrzyżowaniu   usprawni  ruch

pojazdów w tym miejscu,  zwłaszcza  rozładowaniu  korków podczas  porannego i  popołudniowego
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szczytu komunikacyjnego. 

Radny Jacek Maruszewski poprosił o informacje w zakresie dzierżawy działki położonej w rejonie

ul. Towarowej a ul. Adamówka w Staszowie ( os. Kasperówka), czy na obecną chwilę jest dzierżawca,

który zobowiązany jest do koszenia tych gruntów, ponieważ ten teren straszy i stwarza zagrożenie

pożarowe.  

Sołtys Sołectwa Wiązownica Duża Mariusz Jońca  poruszył kwestię podjęcia działań w sprawie

zamontowania progu zwalniającego przy szkole w Wiązownicy Dużej. 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć odniósł się do interpelacji i zapytań poruszonych

na  dzisiejszej  sesji.  W pierwszej  kolejności  odniósł  się  do  zapytań  radnego  Otrębskiego  kwestii

realizowanego projektu Erasmus Plus. Poinformował, iż program Erasmus Plus jest nową propozycją

instytucji europejskich wspierających edukację, który realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 2  

w Staszowie. Nadmienił, iż wszystkie szkoły mogą korzystać z projektu Erasmus Plus, wymaga to

tylko  zaangażowania  nauczycieli  i  dyrekcji  w  przygotowywaniu  wniosku.  Dodał,  iż  również

realizowane  są  projekty  dla  uczniów  takie  jak  np.  Comenius.  W  kwestii  mieszkania  plus

poinformował, iz na chwilę obecną były ankiety o ewentualnym zapotrzebowaniu w mieście na lokale

z  programu Mieszkanie  plus.  Na  podstawie  ankiet,  do  potrzeb  mieszkańców  dopasowana  będzie

liczba i rodzaj mieszkań w budynkach. W chwili gdy Gmina Staszów podpisze umowę z inwestorem,

wówczas  będzie  wiadomo  jaki  będą  koszta  i  wtedy  będzie  można  sporządzić  listy  osób

zainteresowanych mieszkaniem.  W kwestii zapytania radnego Maruszewskiego odpowiedział,   iż  

w  najbliższym  czasie  zostanie  ogłoszony  przetarg  na  dzierżawę  nieruchomości  i  po  wyłonieniu

dzierżawcy będzie teren na pewno uporządkowany. W kwestii zamontowania progu zwalniającego

przy szkole podstawowej w Wiązownicy Dużej, wyjaśnił, iż  kwestią jest tylko czy w tym miejscu

zostanie  zamontowany próg zwalniający czy zrobione podniesienie  przejścia  dla  pieszych, sprawa

zostanie zweryfikowana ustalona z zarządcą drogi(jest to droga powiatowa). 

Ponadto  przedłożył  Wysokiej  Radzie  informację  z  działalności  za  okres  od  13.05.2019  r.  do

28.05.2019  r.  i  realizacji  interpelacji  i  zapytań  radnych  (powyższe  informacje  w  załączeniu  do

protokołu).

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Na  zakończenie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie poinformował  o  pismach,  jakie

wpłynęły do Rady Miejskiej  w Staszowie.  Nadmienił,  iż są do wglądu w biurze Rady Miejskiej  

w Staszowie.  

Ad. 7

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

sesji, po czym zamknął jej obrady. 
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Na tym protokół zakończono.

      Czas trwania sesji od godz: 11:40 do godz: 13:35                      

    
       Protokolant:          Przewodniczący 
       M. Janowska                        Rady Miejskiej w Staszowie    

             ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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