
Informacja 

z realizacji interpelacji i zapytań

zgłoszonych w dniu 17.01.2019 r.

Na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 17.01.2019 r.  zgłoszono 2 interpelacje, które

zostały przekazane do właściwego Wydziału i jednostki organizacyjnej celem ich realizacji i tak:

- do Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska skierowano 1 interpelację

- oraz 1 interpelację do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie.                        

• 1 interpelacja została załatwiona pozytywnie, a dotyczy ona:

-  wykonania  dodatkowego  oświetlenia  ulicznego  nad  przejściem  dla  pieszych  w  ulicy

Mickiewicza  w Staszowie  (po dokonaniu  oględzin  w terenie,  Gmina Staszów uznaje

wniosek za zasadny. Gmina Staszów po konsultacjach z Komendą Powiatową Policji

w Staszowie zakwalifikowała przedmiotowe przejście jako miejsce niebezpieczne dla

pieszych. W celu uzyskania środków finansowych na przebudowę tego przejścia dla

pieszych,  polegającą  m.in.  na  wykonaniu  jego  oświetlenia,.  Gmina  Staszów  złożyła

wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego w ramach realizacji Programu Ograniczenia

Przestępczości  i  Aspołecznych  Zachowań  „Razem  Bezpieczniej”  im.  Władysława

Stasiaka na lata 2018 – 2020. W ramach tego programu chcemy zrealizować zadanie

pod nazwą „Poprawa Bezpieczeństwa Pieszych w Staszowie”,  w którym planujemy

przebudowę pięciu przejść dla pieszych znajdujących się na terenie miasta. W ramach

modernizacji  oświetlenia  ulicznego  na  energooszczędne  na  ulicy  Mickiewicza

w Staszowie zostaną wymienione istniejące oprawy sodowe na nowe energooszczędne

oprawy ledowe. Wymiana opraw znacznie poprawi oświetlenie całej ulicy Mickiewicza

w tym także istniejącego przejścia dla pieszych);

• 1 interpelacja jest w trakcie realizacji, a dotyczy ona:

-  doposażenia siłowni funkcjonującej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Staszowie w sprzęt

do ćwiczeń (do 2010 roku w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie nie były

uwzględniane wnioski na zakup nowego sprzętu do siłowni funkcjonującej przy hali

OSiR  w  Staszowie.  W  latach  późniejszych  drobne  remonty,  w  tym  malowanie

pomieszczeń siłowni, wymianę wykładziny, wymianę oświetlenia, naprawy instalacji c.

o.  i  wod.  -  kan.  oraz zakup nowego sprzętu w postaci  masażera,  bieżni,  orbitreka,

bramy do ćwiczeń siłowych oraz hantli wykonywane były ze środków przeznaczonych

na  bieżące  funkcjonowanie  obiektu  i  każdorazowo  poprzedzone  były  ze  środków

przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie obiektu i każdorazowo poprzedzone były
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wcześniejszymi oszczędnościami i ograniczeniami wydatków na inne cele, np. zakup

sprzętu  dla  sekcji  sportowych  działających  przy  OSiR  w  Staszowie.  Podczas

modernizacji hali widowiskowo – sportowej OSiR w roku ubiegłym wykonano remont

pomieszczeń oraz uzupełniono sprzęt i wyposażenie siłowni o następujące elementy:

motylek z rączkami, dipping, ławka uniwersalna, ławka rzymska, szafki ubraniowe.

Wszystkie  w/w  modernizacje  oraz  zakupy  wykonywane  były  z  myślą  o  jak

najpełniejszym spełnieniu oczekiwań naszych klientów. Największymi ograniczeniami

w tym zakresie  są  dla  nas  warunki  lokalowe oraz  skromne możliwości  finansowe.

W chwili obecnej rozpoznawane są możliwości leasingu niezbędnych urządzeń siłowni).

            Burmistrz

                           Miasta i Gminy Staszów

                               ( - ) Leszek Kopeć
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