
Protokół Nr XI

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  która  odbyła  się  w  dniu 14  czerwca  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 Anna Karasińska.

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.

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 30.05.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 89/19,

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

projekt nr 90/19,

c) wyrażenia  zgody  na  utworzenie  miejsca  okazjonalnie  wykorzystywanego  do  kąpieli,

funkcjonującego  przez  okres  nie  dłuższy  niż  30  dni  w  roku  kalendarzowym  2019,

położonego w miejscowości Jasień – zbiornik Chańcza – plaża główna – projekt nr 86/19.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i  Gminy Staszów z działalności za okres od 29.05.2019 r.

do 12.06.2019 r. 

6.  Zamknięcie sesji.
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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 X z sesji z dnia 30 maja 2019 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 2019 rok – projekt nr 89/19.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XI/90/2019

(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 90/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XI/91/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 c

Pan  Jarosław  Glibowski  –  Kierownik  Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska  zapoznał  z  projektem  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  utworzenie  miejsca

okazjonalnie  wykorzystywanego do kąpieli,  funkcjonującego przez  okres  nie  dłuższy niż  30  dni  

w roku kalendarzowym 2019, położonego w miejscowości Jasień – zbiornik Chańcza – plaża główna

– projekt nr 86/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 20 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XI/92/2019

(w załączeniu do protokołu).         

Ad. 5

W wolnych wnioskach i zapytaniach radny Tomasz Otrębski poruszył kwestie zamontowania lustra

drogowego w rejonie skrzyżowania na ulicy Cmentarnej w Staszowie w bezpośrednim sąsiedztwie
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przy  wyjeździe  z  parkingu  cmentarza  parafialnego  i  komunalnego  (poprawienie  bezpiecznego

włączenia się do ruchu pojazdów wyjeżdżających  z parkingu). Zapytał również, czy gmina  podjęła

działania  zwalczania plagi  komarów. Na zakończenie swojej  wypowiedzi podziękował włodarzom

miasta  za  szybką  interwencję  w  sprawie  nasadzenie  drzew  przy  Szkole  Podstawowej  nr  3  

w Staszowie.

Radna Ewa Marek zgłosiła problem jakości wody pobieranej z sieci (rdzawy osad) na terenie osiedla

Północ i licznych skarg mieszkańców w tym zakresie. Poprosiła o informację, czy problem wynika 

z awarii, czy też z prowadzonych remontów sieci.

Radny Hubert  Gawłowicz  poprosił  o  informację  kiedy  zostanie  wprowadzone  ograniczenie  dla

samochodów ciężarowych w obrębie ulic: Opatowska i Krakowska w Staszowie. 

Radny  Zbigniew  Wojciechowski  poprosił  Burmistrza  w  imieniu  mieszkańców  Kurozwęk

w  szczególności  osób  starszych,  o  rozważenie  możliwości  utworzenia  punktu  kasowego,  punktu

aptecznego oraz zamontowanie skrzynki pocztowej, które zdaniem radnego w znaczący sposób ułatwi

osobom starszym dostęp.

Radny Bonifacy Wojciechowski poruszył kwestię podjęcia działań zmierzających do utworzenia linii

przewozowej  z  os.  Wschód  w  kierunku  Szpitala  w  Staszowie,  z  uwagi  na  potrzeby

mieszkańców(przede  wszystkim  osób  starszych).  Ponadto  zgłosił  konieczność  podjęcia  działań

zmierzających do uporządkowania terenu na tzw. ,,skarpie” w Staszowie.

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 Tomasza Otrębskiego  

w kwestii zamontowania lustra drogowego w rejonie skrzyżowania ulicy Cmentarnej w Staszowie.

Poinformował, iż jest to jak najbardziej zasadne, jeżeli uda się wygospodarować środki finansowe

zostanie podjęta decyzja o ewentualnej realizacji zadania. W kwestii odkomarzania poinformował, iż

na terenie miasta trwa akcja zwalczania plagi komarów. Działania w pierwszej kolejności dotyczą

placów zabaw, parków, a  także Golejowa.  Opryskami zajmuje się  Centrum Integracji  Społecznej.

Dodał,  iż  Gmina  realizuje  te  działania  ze  środków  własnych.  Ponadto  poinformował,  iż  Gmina

Staszów  złożyła  wniosek  do  Wojewody  Świętokrzyskiego  o  pomoc  finansową  w  związku  

z niespotykaną plagą komarów. Dodał również, że gdyby doszło do skutku opryski będą prowadzone

na terenie  nie  tylko miasta,  ale  także  innych miejscowości  na terenie  gminy Staszów. W kwestii

zapytania radnego Gawłowicza poinformował, iż zostało już wprowadzone ograniczenie   w ruchu

samochodów ciężarowych w obrębie ulic: Opatowska i Krakowska w Staszowie. Następnie odniósł

się do zapytania radnej Ewy Marek w sprawie jakości pobieranej wody, poinformował, iż poprosi

Prezesa Zarządu PGKiM Spółka z o. o. w Staszowie o ustosunkowanie się do zapytania. Następnie

odniósł  się  do  zapytań  radnego  Zbigniewa  Wojciechowskiego  w  kwestii  utworzenia  punktu
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aptecznego  i  kasowego  w  miejscowości  Kurozwęki  oraz  zamontowania  skrzynki  pocztowej,

odpowiedział, iż jeżeli będzie tylko możliwość to zostaną podjęte działania w tej sprawie. W kwestii

zapytania  radnego  Bonifacego  Wojciechowskiego  w  sprawie  podjęcia  działań  utworzenia  linii

przewozowej poinformował, iż obecnie Spólka PKS podjęła działania związane z wprowadzeniem

transportu miejskiego w kierunku Szpitala w Staszowie. Jeżeli chodzi o uporządkowanie terenu na

skarpie, poinformował, iż na chwilę obecną nie jest to możliwe, z uwagi na prowadzone w tym rejonie

opryski. Na zakończenie wypowiedzi przedłożył Wysokiej Radzie informację z działalności za okres

od 29.05.2019  r.  do  12.06.2019  r.   (  informacja  w załączeniu  do  protokołu).  Następnie  poprosił

Prezesa Zarządu PGKiM Spółka z o. o. w Staszowie o ustosunkowanie się do zapytania radnej Ewy

Marek. 

Pan  Stanisław  Batóg  –  Prezes  Zarządu  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka z o. o. na wstępie wypowiedzi poinformował, iż sprawa nie

dotyczy tylko miejscowości Staszów, ale całego województwa świętokrzyskiego. Jakość wody wynika

z bardzo dużego poboru wody spowodowany upałami, które w ostatnim okresie panują. Dla przykładu

podał,  iż  przed  upałami  jedna  pracująca  pompa  zaspakajała  potrzeby  całego  miasta,  natomiast  

w okresie upałów w godzinach popołudniowych jak mieszkańcy wracają po pracy do domu to sześć

pomp pompuje na bieżąco. Dodał, iż na ten moment nic nie można w tej kwestii poradzić. Dlatego też,

priorytetem  w  najbliższym  czasie  będzie  wymiana  starych  odcinków  wodociągów,  jeżeli  środki

finansowe  na  to  pozwolą.  Na  zakończenie  zwrócił  się  do  Wysokiej  Rady,  aby  przekazywali

mieszkańcom prośbę o racjonalne korzystanie z sieci wodociągowej i zrozumienie w całej tej sytuacji.

Radny Dominik Rożek zapytał przedmówcę, czy woda prosto z kranu nadaje się do picia oraz czy są

prowadzone badania na temat mineralizacji. Radny zwrócił uwagę, że koszt wody za 1m3 wynosi ok.

3 zł, natomiast koszt wody zakupionej w supermarkecie tj. koszt ok. 800 zł – 1000 zł. W związku 

z powyższym nasuwa się pytanie, czy jest sens kupować wodę w supermarkecie skoro mieszkaniec

może pić wodę z kranu i płacić zdecydowanie mniej i tym samym zyska środowisko.

Prezes  Zarządu  PGKiM  w  Staszowie  Spółka  z  o.  o.  Stanisław  Batóg  odpowiedział,  iż  jak

najbardziej  woda  nadaje  się  do  picia  prosto  z  kranu.  Dodał,  także,  iż woda  dostarczana  z  ujęć

eksploatowanych przez przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymagane parametry fizykochemiczne  

i bakteriologiczne co potwierdzone jest badaniami. 

Nie podjęto dalszej dyskusji.

W związku z powyższym głos zabrała  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Beata Gajek - Dyl,

która  poinformowała  o  pismach,  jakie  w  ostatnim  czasie  wpłynęły  do  Biura  Rady  Miejskiej.

Nadmieniła, iż są do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Staszowie.  
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Ad. 6

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: 13:10 do godz: 14:10                     

    
     Protokolant:          Przewodniczący 

     M. Janowska                        Rady Miejskiej w Staszowie    

               ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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