
Protokół Nr XIII

z sesji Rady Miejskiej w Staszowie, która odbyła się w dniu 24 lipca 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 Ewa Marek, Pan Stanisław Altenberg.

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 27.06.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia  zmian  w  budżecie  Miasta  i  Gminy  Staszów  na  2019  rok  –  projekt  
nr 103/19,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 –
projekt nr 104/19,

c) podjęcia  działań  zmierzających  do  przeprowadzenia  postępowania  na  wybór  partnera
prywatnego  w  celu  realizacji  przedsięwzięcia  pn.  ,,Staszowskie  Centrum
Przedsiębiorczości”  – projekt 102/19,

d) ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę
Staszów  oraz  określenia  granic  obwodów  publicznych  szkół  podstawowych,  od  dnia  
1 września 2019 roku – projekt nr 101/19,

e) wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej  w  drodze  ustnego  przetargu
nieograniczonego – projekt nr 105/19,
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f) wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  w  drodze  ustnego  przetargu
nieograniczonego – projekt nr 106/19,

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
gruntowej – projekt nr 107/19,

h) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
gruntowej – projekt nr 108/19,

i) zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012
roku  w  sprawie  przystanków  i  dworców  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub
zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich
korzystanie – projekt nr 109/19.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i  Gminy Staszów z działalności za okres od 26.06.2019 r.

do 22.07.2019 r. i realizacji interpelacji  i zapytań radnych. 

6.  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  19 radnych). 

Ad. 3

Radni nie  mieli  uwag do Protokołu Nr XIII  z sesji  z  dnia 27 czerwca 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 89/19.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIII/102/2019

(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.

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIII/103/2019

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 4 c

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zapoznała z projektem uchwały  

w  sprawie  podjęcia  działań  zmierzających  do  przeprowadzenia  postępowania  na  wybór  partnera

prywatnego  w  celu  realizacji  przedsięwzięcia  pn.  ,,Staszowskie  Centrum  Przedsiębiorczości”   –

projekt 102/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIII/104/2019

(w załączeniu do protokołu).       

Ad. 4 d

Pani Jolanta Macias – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zapoznała z projektem 

uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Staszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 

1 września 2019 roku – projekt nr 101/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIII/105/2019

(w załączeniu do protokołu).         

Ad. 4 e

Pani Agnieszka  Gilbert – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji 

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

gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 105/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIII/106/2019

(w załączeniu do protokołu).  

Ad. 4 f       

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

nieruchomości gruntowych w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 106/19. 

Radni nie zgłosili pytań.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIII/107/2019

(w załączeniu do protokołu).
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Ad. 4 g      

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

drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej – projekt nr 107/19. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 19 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIII/108/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 h  

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

drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej – projekt nr 108/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 17 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIII/109/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 4 i 

Pan Jarosław Glibowski – Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony 

Środowiska zapoznał z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady 

Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przystanków i dworców 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad 

korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie – projekt nr 109/19.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 18 radnych) podjęła

Uchwałę Nr XIII/109/2019

(w załączeniu do protokołu).

Ad. 5

W  wolnych  wnioskach  i  zapytaniach  radny  Mariusz  Łazarz poinformował  o  złożonych

interpelacjach w sprawie: 

-  zabezpieczenia skarp, nasypów i rowów przy drodze wojewódzkiej – obwodnica Staszowa;

- uporządkowanie przepełnionych koszy na odpady ustawionych wokół  Rynku w Staszowie (przede

wszystkim  w  weekendy),  podobna  sytuacja  dotyczy  pojemników  na  odpady  segregowane

typu ,,dzwon” na Osiedlu Wschód w Staszowie;

-  doświetlenie przy nowo wybudowanych rondach na obwodnicy Staszowa (pełna treść zgłoszonej 

interpelacji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Staszów – Kadencja 

Rady Miejskiej 2018– 2023 – Interpelacje Radnych wraz z odpowiedziami). 
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Radny Tomasz Otrębski poprosił o podjęcie działań w kwestii usunięcia wyschniętych drzew, jak

również przycięcia gałęzi nad chodnikami na ul. KEN w Staszowie. Poprosił również o informację 

o planie zagospodarowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Grzybowie (stan realizacji inwestycji 

i zatrudnienia). Zapytał również o stan realizacji zadania II etapu wykonania zatok parkingowej przy 

ul. Kołłątaja w Staszowie, celem udrożnienia ruchu pojazdów.  Ponadto ponowił zapytanie w kwestii

wykonania  na drodze wojewódzkiej Nr ,,W - 764”, w rejonie skrzyżowania ulic: Kolejowa i Zielona

Dolina w Staszowie przejścia dla pieszych (pełna treść zgłoszonej interpelacji została zamieszczona w

Biuletynie  Informacji  Publicznej  UMiG  Staszów  –  Kadencja  Rady  Miejskiej  2018–  2023  –

Interpelacje Radnych wraz z odpowiedziami). 

Radny  Bonifacy  Wojciechowski zwrócił  uwagę,  iż  na  chodniku  łączącym  ul.  Mickiewicza  

z ul. 11 Listopada w Staszowie, na dwóch studzienkach uszkodzone są pokrywy, co stwarza duże

zagrożenie dla pieszych. Ponadto radny poruszył sprawę remontu chodnika, który jest w bardzo złym

stanie  usytuowanego  przy  blokach  mieszkalnych  6-10  (w  kierunku  zajezdni)  na  ul.  Kilińskiego  

w Staszowie.  Ponadto ponowił interpelację  w sprawie  zamontowania progu zwalniającego na ul.

Kolejowej w Staszowie, przy zjeździe z drogi do garaży  (pełna treść zgłoszonej interpelacji została

zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Staszów – Kadencja Rady Miejskiej 2018–

2023 – Interpelacje Radnych wraz z odpowiedziami). 

Radny  Zdzisław  Brzyszcz  zgłosił  problem  regulacji  rzeki  ,,Desta”  w  Staszowie  (pełna  treść

zgłoszonej interpelacji  została zamieszczona w Biuletynie Informacji  Publicznej UMiG Staszów –

Kadencja Rady Miejskiej 2018– 2023 – Interpelacje Radnych wraz z odpowiedziami). 

Radny  Hubert  Gawłowicz zgłosił  problem  pojawiającego  się  brzydkiego  zapachu,  jaki  jest

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

również do Burmistrza o przedstawienie sytuacji  klubu Pogoni  Staszów (pełna  treść  zgłoszonych

interpelacji  została  zamieszczona  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  UMiG Staszów –  Kadencja

Rady Miejskiej 2018– 2023 – Interpelacje Radnych wraz z odpowiedziami).

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

na  dzisiejszej  sesji.  W  pierwszej  kolejności  odniósł  się  do  zapytania  radnego  Mariusz  Łazarza

w sprawie stanu technicznego elementów drogi wojewódzkiej 765 obwodnicy Południowej Miasta

Staszowa.  Poinformował,  iż  sprawa  zostanie  przekazana  do  Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg

Wojewódzkich w Kielcach Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie.  Jeżeli  chodzi o przepełnione

kosze na odpady ustawione wokół Rynku w Staszowie oraz pojemników na odpady segregowane typu

,,dzwon”  na  Osiedlu  Wschód  poinformował,  iż  każdy  przypadek  nieprawidłowości  niezwłocznie

zgłaszany  jest  do  PGKiM w Staszowie,  które  to  świadczy  usługę  odbioru  i  transportu  odpadów

komunalnych  o  ciągłe  monitorowanie  stanu  napełnienia  pojemników,  ze  szczególnym
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uwzględnieniem  miejsc  najbardziej  narażonych  na  przepełnienie  się  zarówno  koszy  jak

 i pojemników na odpady segregowane. Nadmienił, iż pracownicy tut. Urzędu oraz Straż Miejska  

w Staszowie monitorują altany śmietnikowe w kwestii ich stanu czystości i napełnienia oraz koszy. 

Następnie  odniósł  się  do  zapytania  w  sprawie  włączenia  oświetlenia  ulicznego  przy  nowo

wybudowanych rondach znajdujących się w ciągu obwodnicy Staszowa. Poinformował, iż oświetlenie

zostanie  uruchomione  po  dokonaniu  przez  ŚZDW w  Kielcach  zmiany  zamontowanych  zegarów

sterujących  obsługujących  to  oświetlenie.  Obecnie  zamontowane  zegary  astronomiczne  są  innego

rodzaju,  niż  te  obsługiwane i  konserwowane przez konserwatora  oświetlenia  ulicznego na  terenie

Miasta  i  Gminy Staszów tj.  PGE Dystrybucja  S.A.  w Staszowie  i  nie  mogą zostać  włączone do

systemu.  Po  dokonaniu  wymiany  zegarów  astronomicznych  oświetlenie  uliczne  zostanie

uruchomione.  W kwestii interpelacji radnego Tomasza Otrębskiego w sprawie wykonania zabiegów

pielęgnacyjnych  drzew  rosnących  wzdłuż  ul.  Komisji  Edukacji  Narodowej  w  Staszowie,

poinformował, iż odbędzie się wizja terenowa w przedmiotowej sprawie, stwierdzone podczas wizji

uschnięte  drzewa  zostaną  zgłoszone  do  usunięcia.  Odnośnie  gałęzi  rosnących  wzdłuż  chodnika  

w sprawie przycinki gałęzi sprawa zostanie zgłoszona do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

i  Mieszkaniowej w Staszowie.   Następnie Burmistrz Leszek Kopeć udzielił  informacji  w zakresie

planu zagospodarowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Grzybowie. Poinformował, iż pierwszym

inwestorem  na  terenie  „Strefy  A”  w  Grzybowie,  który  rozpoczął  już  budowę  nowoczesnej  hali

produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym jest firma CASS, która zajmuje się budową konstrukcji

stalowych. Realizuje duże projekty inwestycyjne dla podmiotów krajowych i zagranicznych, głównie

w  Niemczech,  Belgii,  Holandii  oraz  Wielkiej  Brytanii.  Spółka  swoją  siedzibę  ma  w  Staszowie.

Następnie poinformowała, iż w maju 2018 roku, została podpisana umowa z firmą Angel-Invest na

terenie Strefy „A” w Grzybowie, która zajmie się sprzedażą oraz produkcją mebli różnego typu, w

tym:  kuchennych,  salonowych,  łazienkowych  i  biurowych.  Dodatkowo  spółka  będzie  oferować

kompleksową obsługę firm z branży meblowej działających już na regionalnym rynku. Polegać będzie

ona na zaopatrzeniu ich we wszystkie materiały i akcesoria niezbędne do produkcji mebli.  Spółka

rozpocznie w 2019 roku budowę hali produkcyjnej. Kolejnym inwestorem pozyskanym przez Gminę

Staszów jest firma SIEJESIE,  spółka zajmuje się między innymi uprawą ziół i produkcją przypraw.

Ponadto  poinformował,  iż  Gmina  Staszów,  jest  również  po  wstępnych  rozmowach  z  kolejnymi

inwestorami,  w  2019  roku  rozpoczęła  procedurę  przygotowawczą  do  przetargu  na  dwie  kolejne

działki w strefie „A”. Strefa „A” w Grzybowie to nie jedyne tereny, którymi Gmina Staszów chce

zachęcić  inwestorów.  W  pobliżu  strefy  „A”  na  przedsiębiorców  czeka  dodatkowe  35  hektarów

atrakcyjnych gruntów ulokowanych przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 757 Opatów – Stopnica i

drogi powiatowej Sielec-Grzybów, a oznaczonych jako strefa „B” i „C”. Samorząd złożył wniosek do
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SSE  Starachowice  o  włączenie  kolejnych  30  hektarów  gruntów  w  strefie  inwestycyjnej  „B”  do

Specjalnej  Strefy Ekonomicznej.  Jeżeli  chodzi  o wykonanie zatok parkingowych przy ulicy Hugo

Kołłątaja w Staszowie poinformował, iż są zabezpieczone środki finansowe w budżecie na realizację

zadania.  Na  chwilę  obecną  będzie  ogłoszony  przetarg  na  wykonanie  przedmiotowego  zadania.

Następnie  odniósł  się  do  zapytania  Bonifacego  Wojciechowskiego  w  kwestii  remontu  chodnika

usytuowanego  przy  ul.  Kilińskiego  w  Staszowie,  wyjaśnił,  iż  prace  będą  wykonywane  zgodnie  

z przyjętym harmonogramem zadań na terenie zarówno miasta, jak i i gminy Staszów. Jeżeli chodzi 

o  zamontowanie  progu  zwalniającego  na  ulicy  Kolejowej  w  Staszowie  na  wysokości  garaży,

poinformował, iż lepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie podniesionego przejścia dla pieszych

niż zakup i montaż samego progu zwalniającego.

Radny Bonifacy  Wojciechowskiej  zaproponował,  aby  przeanalizować  możliwość  ustawienia

oznakowania o przejściu dla pieszych dużo wcześniej od tych istniejących. 

Do  powyższego  odniósł  się  Burmistrz  Leszek  Kopeć  odpowiedział  radnemu,  iż  zostanie

przeanalizowana  propozycja  o  której  wspomniał. Następnie  odniósł  się  do  zapytania  radnego

Zdzisława Brzyszcza w sprawie rzeki Desty, poinformował, iż odpowiedzialnym za jej utrzymanie

jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu. Dodał, iż Urząd

zwróci  się  z  pismem  do  ww.  jednostki  o  pilne  podjęcie  działań  dotyczących  oczyszczenia  

i udrożnienia koryta i zwiększenia przepustowości rzeki Desty. 

W kwestii  zapytania  radnego  Huberta  Gawłowicza  w sprawie  pojawiającego  się  nieprzyjemnego

zapachu na terenie Osiedla Wschód, wyjaśnił iż nie było żadnych sygnałów od mieszkańców w tej

sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o działalność klubu Pogoń Staszów, przypomniał radnemu, iż klub

jest  odrębną jednostką,  działa jako stowarzyszenie.  Dodał,  iż w ostatnim czasie odbyło się Walne

Zebranie Sprawozdawcze członków MKS Pogoń Staszów, na którym to zebrani członkowie MKS

Pogoń Staszów wybrali również nowe władze klubu Prezesem Zarządu został Grzegorz Krupa. 

O zabranie głosu poprosił radny Piotr Kasperkiewicz,  skierował zapytanie związane z projektem

norweskim.  Nadmienił,  iż  odbyło  się  spotkanie  z  inicjatywy  burmistrza  odnośnie  projektu

norweskiego, który jest ważnym projektem dla gminy Staszów, gdyż w momencie uruchomienia tego

projektu byłaby kontynuacja pewnych działań, które w gminie zostały rozpoczęte i miał by poważny

skutek względem rekreacji i turystyki. W związku, z czym poprosił o przybliżenie informacji, czy na

dzień dzisiejszy coś się zmieniło, czy burmistrz ma jakąś wiedzę czy ten projekt ruszył. 

Burmistrz Leszek Kopeć poinformował, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłasza otwarty nabór

wniosków  (Zarysów projektów)  w  ramach  Programu  „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego  ze

środków  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  i  Norweskiego

Mechanizmu Finansowego  2014 –  2021.  Nabór  jest  skierowany do polskich  gmin  posiadających
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status miasta, znajdujących się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego

Rozwoju.  Celem  głównym  projektu  jest  wsparcie  małych  i  średnich  miast  w  wypracowaniu  

i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego, a tym samym

do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

Projekty  mają  na  celu  poprawę  życia  mieszkańców  m.  in.  w  zakresie  szeroko  pojętej  ochrony

środowiska (w tym efektywnej  i  czystej  energii,  zrównoważonego transportu),  polityki  społecznej

 (w  tym  ograniczenia  ubóstwa,  dostępności,  polityki  mieszkaniowej,  innowacji  społecznych,

zatrudnienia,  zdrowia,  edukacji,  partycypacji  społecznej)  oraz  wsparcia  lokalnego  rynku  pracy  

i przedsiębiorczości. Projekty będą miały także na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości

świadczonych  usług  i  odpowiedzialności  administracji  samorządowej,  przyczyniając  się  do

budowania  zaufania  mieszkańców do władz  lokalnych,  jako  instytucji  administrujących  lokalnym

rozwojem. 

Na  zakończenie wypowiedzi  przedłożył  Wysokiej  Radzie  informację  z  działalności  za  okres  od

26.06.2019 r. do 22.07.2019 r.  oraz realizację interpelacji i zapytań radnych( informacje w załączeniu

do protokołu). 

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.  

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: 12:10 do godz: 14:00                     

    

     Protokolant:       Przewodniczący

     Marlena Janowska      Rady Miejskiej w Staszowie
                               ( - ) Ireneusz Kwiecjasz
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