
Protokół Nr VIII

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 11  kwietnia  2019  roku w  sali

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.         

W sesji wzięło udział 20 radnych  na ogólną liczbę 20 radnych (lista obecności w załączeniu do

protokołu – zał. nr 1).

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.

Ad. 1    

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

stwierdził quorum i powitał zebranych oraz poinformował o nagrywaniu sesji.

Ad. 2

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  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 15.03.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 71/19,

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

projekt nr 72/19,

c) wyboru  przedstawicieli  do  Rady  Społecznej  Miejsko  –  Gminnego  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt nr 68/19,

d) powołania Rady Społecznej  Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt nr 69/19,

e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 70/19.

5.  Podjęcie opinii w sprawie:

a) odwołania darowizny nieruchomości – projekt nr 1/19.
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6. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i  Gminy Staszów z działalności za okres od 13.03.2019 r.

do 09.04.2019 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

Protokół nr VII z sesji z dnia 15.03.2019 r. przy 19 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się został

przyjęty (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 2019 rok – projekt nr 71/19.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VIII/68/2019

(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 72/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VIII/69/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 c

Pani  Sylwia  Dyl  –  Kierownik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  i  Społecznych zapoznała  

z projektem uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Miejsko – Gminnego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt nr 69/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada  Miejska przy 17 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VIII/70/2019

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 4 d

Pani Sylwia Dyl  przedstawiła projekt uchwały w sprawie  powołania Rady Społecznej Miejsko –

Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt nr 69/19.

Radni nie podjęli dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada  Miejska przy 17 głosach za i  2 głosach wstrzymujących się (obecnych było 19 radnych) 

podjęła

Uchwałę Nr VIII/71/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 e

Pani Renata Kwiatkowska  -   inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji  

i  Rolnictwa  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

gruntowej – projekt nr 70/19.

      Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr VIII/72/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5 a

Pani  Renata  Kwiatkowska  zapoznała  z  projektem  opinii  w  sprawie  odwołania  darowizny  

nieruchomości  – projekt nr 1/19.

Nie podjęto dyskusji.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

  Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Opinię Nr 1/2019

(w załączeniu do protokołu).

 Ad. 6

W wolnych  wnioskach  i  zapytaniach  radny  Tomasz  Otrębski w  pierwszej  kolejności  przekazał

podziękowania  włodarzom  miasta  za  szybką  interwencję  w  sprawie  naprawienia  niedziałającego

oświetlenia  ulicznego  na  osiedlu  Wschód  przy  ul.  Solidarności  w  Staszowie.  Zapytał  również  

o  informację  w  kwestii  remontu  parkingu  usytuowanego  przy  blokach  mieszkalnych  6,8,10  na  

ul. Kołłątaja w Staszowie. Następnie radny poruszył sprawę II etapu wykonania zatok parkingowych

przy ul. Kołłątaja w Staszowie (od strony ul. Mickiewicza i od strony ul. Komisji Edukacji Narodowej

w Staszowie). Ponadto zwrócił uwagę, iż coraz częściej docierają informacje o obecności wilków  
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w kompleksach leśnych na terenie Gminy Staszów. 

Radny  Zdzisław  Brzyszcz  zgłosił  problem  pojawiającego  się  brzydkiego  zapachu,  jaki  jest

odczuwalny  na  terenie  osiedla  Wschód i  licznych  skarg  mieszkańców w tym zakresie.  Poprosił  

o informację, czy nieprzyjemny fetor wydobywa się z kanalizacji, czy też z oczyszczalni ścieków.

Radny  Dominik  Rożek  poprosił  Przewodniczącego  Rady  o  przedstawianie  radnym  pism

wpływających do Rady Miejskiej w Staszowie, z uwagi na brak połączonych posiedzeń Komisji, na

którym to radni byli informowani. 

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów udzieliła szczegółowych wyjaśnień

w  poruszonych  przez  radnych  sprawach.  Ponadto  przedłożyła  Wysokiej  Radzie  informację  

z działalności Burmistrza za okres od 13.03.2019 r.  do 09.04.2019 r. i realizacji interpelacji i zapytań

radnych  (powyższe informacje w załączeniu do protokołu).

 Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  Ireneusz  Kwiecjasz przypomniał  radnym  

o ustawowym obowiązku złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych za 2018 rok w terminie do

dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Nie podjęto dalszej dyskusji.

Ad. 7

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: 13:50 do godz: 15:10

              

          Protokolant:          Przewodniczący 
         M. Janowska                        Rady Miejskiej w Staszowie    

                         ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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