
Informacja 

z realizacji interpelacji i zapytań

zgłoszonych w dniu 26.11.2018 r.

W dniu 26.11.2018 r.  zgłoszono 16  interpelacje, które zostały przekazane do właściwych

Wydziałów celem ich realizacji i tak:

 do Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska skierowano 8 interpelacji;

 do Wydziału  Inwestycji, Planowania Przestrzennego skierowani 4 interpelacje;

 do  Wydziału  Organizacyjnego  i  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji  i  Rolnictwa

skierowano po 1 interpelacji

  oraz 2 interpelacje do Biura Pozyskiwania Środków Finansowych.

Z ogólnej liczby 16 zgłoszonych interpelacji:

• 7 interpelacji zostało załatwionych pozytywnie, a dotyczyły one:

-  udzielenia  informacji  dot.  planów  względem  budynku  Ratusza (na  dzień  dzisiejszy

została  opracowana  dokumentacja  projektowo  –  kosztorysowa  na  modernizację

budynku  Ratusza,  w  oparciu  o  posiadaną  koncepcję  architektoniczną,  wraz

z  niezbędnymi  opiniami,  uzgodnieniami,  decyzjami  w  tym  decyzją  pozwolenia  na

budowę.  Opracowana  dokumentacja  projektowo –  kosztorysowa uwzględnia  m.in.:

1) prace remontowe polegające m.in.  na: odrestaurowaniu elementów zabytkowych,

nadaniu należnego wyglądu i prestiżu ratuszowi, wymianie przestarzałych, będących

w  złym  stanie  technicznym  instalacji  wewnętrznych  m.in.  c.o.,  wodociągowej,

kanalizacyjnej,  elektrycznej,  wentylacyjnej,  ppoż.,  oraz  wykonaniu  wszelkich

niezbędnych  robót  związanych  z  dostosowaniem  obiektu  do  nowych  funkcji

(w zakresie dopuszczonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków); 2) prace

związane  z  nadaniem  obiektowi  nowych  funkcji  społecznych,  gospodarczych,

edukacyjnych,  kulturalnych  i  rekreacyjnych,  w  zakresie  utworzenia:  a)  w  części

parteru: -  pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Staszowskiej  oraz Centrum Aktywizacji

Seniora; - kawiarni (restauracji); - punktu informacji turystycznej i punktu sprzedaży

pamiątek; - sanitariatów; b) w części poddasza: - dwóch stref funkcjonalnych: strefy

„A” i strefy „B” z przeznaczeniem na organizację m.in. imprez, spotkań, wieczorków

literackich, prelekcji; - szatni, sanitariatów oraz pomieszczeń zaplecza technicznego,

c)  w  części  piwnic:  -  pomieszczeń  przeznaczonych  na  działalność  klubów
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tematycznych;  -  sanitariatów,  -  pomieszczeń  z  przeznaczeniem  na  kotłownię  oraz

pomieszczeń  technicznych.  Gmina  Staszów  przystąpiła  do  konkursu  nr

RPSW.04.04.00-IZ.00-26-181/18  i  złożyła  wniosek  o  dofinansowanie  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, Działanie 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”  na zadanie

pn.:  „Modernizacja  budynku  Ratusza  w  Staszowie”.  W  wyniku  przeprowadzonej

oceny konkursu projekt został Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr

4529/18  z  dnia  07.11.2018r.  umieszczony  na  liście  rezerwowej  z  uzyskaniem  35

punktów.  W dniu 06.12.2018r. Gmina Staszów wniosła protest do otrzymanej oceny

merytorycznej  projektu,  gdzie  nie  zgodziła  się  z  Komisją  Oceny  Projektów

i przyznaniem 35 punktów w trzech Kryteriach, prosząc o ponowną ocenę wniosku

o dofinansowanie z uwzględnieniem wskazanych dodatkowych 8 punktów);

-  udzielenia  informacji  dot.  sprawy sądowej  w  sprawie  wniosku  „Rewitalizacja  Rynku

i Starego Miasta w Staszowie” w Ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich

i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014  –  2020 (projekt  został  Uchwałą  Zarządu  Województwa  Świętokrzyskiego  Nr

3356/17  z  20.12.2017r.  z  późniejszymi  zmianami  Uchwałą  Nr  3418/18  z  dnia

03.01.2018r. został umieszczony na liście rezerwowej spełniając kryteria dopuszczające

(ogólne i sektorowe) otrzymując 47 punktów. Gmina Staszów w dniu 31.01.2018 roku

złożyła „I protest” do zakończonej oceny merytorycznej projektu zarzucając Komisji

Oceny  Projektów  niezgodność  w  dwóch  Kryteriach  oceny  konkursu  i  prosząc

o  ponowną  ocenę  wniosku  o  dofinansowanie  z  uwzględnieniem  wskazanych

dodatkowych  7  punktów.  Instytucja  Zarządzająca  Regionalnym  Programem

Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego po dokonaniu analizy złożonego przez

Gminę Staszów protestu oraz dokumentacji  aplikacyjnej nie uwzględnił  protestu na

podstawie  Uchwały  nr  3557/18  Zarządu  Województwa  Świętokrzyskiego  z  dnia

21 lutego 2018r. W wyniku nie uwzględnienia protestu Gmina Staszów złożyła skargę

do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego.  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny

w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi

Gminy Staszów na informację Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie

uwzględnia skargę, stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób

naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny - przekazując

sprawę  do  ponownego  rozpatrzenia  przez  Zarząd  Województwa  Świętokrzyskiego

(Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2018 r.

2



I  SA/Ke 85/1,  wyrok  dostępny  na  stronie. https://sip.lex.pl/#/ ).  W czerwcu Gmina

Staszów  otrzymała  pismo  Znak:  EFRR-IV.432.06.05.072.0013.3.2018  z  dnia

11.06.2018r.,  od  Dyrektora  Departamentu  Wdrażania  Europejskiego  Funduszu

Rozwoju Regionalnego, iż Komisja Oceny Projektów przeprowadziła ponowną ocenę

merytoryczną  wniosku  i  stwierdziła  że  cyt.  „w  świetle  powyższego,  w  wykonaniu

orzeczenia Sądu dokonano ponownej oceny merytoryczno-technicznej projektu, z punktu

widzenia zakwestionowanych kryteriów punktowych (tj. pierwszego i siódmego), jednak

nie  dopatrzono  się  podstaw  do  zwiększenia  punktacji  ani  w  przypadku  kryterium

pierwszego,  ani  w  przypadku  kryterium  siódmego”.  Po  otrzymaniu  ponownej  oceny

merytorycznej wniosku, gdzie projekt nadal miał 47 punktów i pozostawał na liście

rezerwowej,  Gminie Staszów przysługiwało prawo wniesienia protestu do Instytucji

Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020. W dniu 28.06.2018r. Gmina Staszów złożyła

„II  protest”  do  oceny  merytorycznej  projektu.  Wnioskodawca  nie  zgadzał  się  

z oceną Komisji Oceny Projektów i przyznaniem 47 punktów prosząc o ponowną ocenę

wniosku o  dofinansowanie  z  uwzględnieniem wskazanych dodatkowych 7  punktów,

które  pozwolą  Gminie  na  szanse  otrzymania  dofinansowania  z  listy  rezerwowej.

Zgodnie  z  wyrokiem Sądu Administracyjnego  i  ISA/Ke 85/18  „Dokonując  kontroli

sądowej zaskarżonego rozstrzygnięcia w tak zakreślonych granicach, Sąd stwierdził, że

skarga  zasługuje  na  uwzględnienie.  Ocena  Projektu  została  bowiem  dokonana

z naruszeniem prawa.” Gmina Staszów otrzymała pismo Znak: DPR.III-432.3.2018

z dnia 18.07.2018r. z Departamentu Polityki Regionalnej, iż stanowisko rozpatrujących

protest  cyt.  „rozpatrujący  protest  nie  znajdują  uzasadnienia  do  zmiany  punktacji

przyznanej w ramach kryterium nr 1 oraz kryterium nr 7, tym samym podtrzymują

ocenę  KOP w przedmiotowym konkursie”.  Instytucja  Zarządzająca  RPOWŚ 2014-

2020 po dokonaniu szczegółowej analizy złożonego przez Wnioskodawcę protestu oraz

dokumentacji aplikacyjnej – nie uwzględniła protestu na podstawie Uchwały nr 4117

Zarządu  Województwa  Świętokrzyskiego  z  dnia  18  lipca  2018r.  Po  otrzymaniu

ponownej  oceny  złożonego „II  protestu” Gmina Staszów  złożyła  kolejną skargę  do

Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego.  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny

w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2018 r. sprawy ze skargi

Gminy Staszów na informację Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie

nieuwzględnienia  protestu  cyt.:  stwierdza,  że  ocena  projektu  została  przeprowadzona

w  sposób  naruszający  prawo  i  naruszenie  to  miało  istotny  wpływ  na  wynik  oceny  -

przekazuje  sprawę  do  ponownego  rozpatrzenia  przez  Zarząd  Województwa
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Świętokrzyskiego  (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia

13 września 2018 r. I SA/Ke 269/18, wyrok dostępny na stronie.  https://sip.lex.pl/#/ ).

WSA przyznał rację dotyczącą kryterium nr 7 - strategiczne znaczenie projektu dla

danego obszaru projekt,  otrzymał 1 punkt (maksymalna liczba punktów - 4).  Cyt.:

„W ocenie  wnioskodawcy  ponadto  projekt  w zakresie  kryterium nr  7  został  oceniony

niezgodnie  z  Instrukcją.  W Instrukcji  tej  nie  przedstawiono  skali  punktowej  za  dane

wskaźniki,  tym  samym  oceniający  w  sposób  dowolny  i  nieuprawniony  samodzielnie

uznali, że za każdy wskaźnik będą przyznawać 1 punkt. Ponadto nie było wskazane, że aż

2 punkty  w tym kryterium dostaną miasta,  które są w Obszarze OSI.  W tym zakresie

Gmina  również  powołała  się  na  ww.  wyrok  WSA  w  Kielcach,  w  którym  sposób

sformułowania  tabeli  uznano za  dowolny,  czego  konsekwencją  jest  naruszenie  zasady

rzetelności.  W ocenie  strony  zasada  ta  została  ponadto  złamana przez  organ  poprzez

nieustosunkowanie  się  do  zarzutów  skarżącej,  zawartych  w  proteście,  w  powyższym

zakresie.  Wnioskodawca podniósł,  że wybór wskazanego zapisu z dokumentu Strategia

Rozwoju  Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 czyni  również  zasadnym zarzut

naruszenia  zasady  bezstronności”.  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w  Kielcach

zważył, co następuje: Cyt.: „Odnośnie oceny przez organ kryterium nr 7 Sąd, jakkolwiek

uznał, że organ był uprawniony do uszczegółowienia tego kryterium w tabeli, stanowiącej

integralną część Instrukcji  dokonywania oceny punktowej  projektu,  to  zakwestionował

przyjęty  w  tabeli  rodzaj  punktowanych  uwarunkowań  makroekonomicznych  oraz

społecznych, a także wybór zapisów dokumentów strategicznych, z którymi projekt ma być

zgodny oraz na realizację których ma wpływ. Zdaniem Sądu sposób sformułowania tabeli,

przez  uwzględnienie  jedynie  stopy  bezrobocia  i  przyrostu  naturalnego  oraz  kwestii

lokalizacji  na  obszarze  strategicznej  interwencji  miast  tracących  funkcje  społeczno  -

gospodarcze (OSI S., S., O. Ś.), jest dowolny,a zarzut naruszenia art. 37 ust. 1 poprzez

złamanie zasady rzetelności jest uzasadniony. Zasada ta została nadto złamana przez nie

ustosunkowanie się do zarzutów skarżącej, zawartych w proteście. Przy ocenie doszło też

do naruszenia zasady bezstronności (art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej). Wynikający z tej

zasady zakaz preferencji został naruszony poprzez przyznanie 2 punktów tylko projektom

realizowanym na obszarze strategicznej interwencji miast tracących funkcje społeczno -

gospodarcze (OSI S.,  S.,  O. Ś.),  podczas gdy do konkursu zgłoszono również projekty

(w  tym  projekt  skarżącej)  realizowane  na  innych  obszarach”.  Cyt.  „Z  powyższych

względów dokonana ocena w zakresie kryterium 7 została przeprowadzona z naruszeniem

art.  153  ustawy  p.p.s.a.  przez  pominięcie  stanowiska  zawartego  w  wyroku  WSA oraz
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zasady rzetelności i bezstronności, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej”

Cyt.  „Rozpoznając  sprawę  ponownie  Instytucja  Zarządzająca,  mając  na  względzie

poczynione  wyżej  uwagi,  dokona  ponownej  oceny  projektu,  w  zakresie  kryterium  7,

eliminując dotychczasowe naruszenia prawa. Uwzględni przy dokonywanej ocenie tego

kryterium stanowisko wyrażone w prawomocnym wyroku WSA w Kielcach w sprawie

I  SA/Ke 85/18.  Orzekając  w tym zakresie,  organ będzie  miał  na uwadze  konieczność

szczegółowego  i  przekonywującego  uzasadnienia  podjętego  rozstrzygnięcia.”  W  dniu

07.11.2018  roku  Gmina  Staszów  otrzymała  pismo  Znak:EFRR-

IV.432.06.05.072.0013.4.2018  z  dnia  30.10.2018r.,  iż  w  związku  z  wyrokiem  WSA

w  Kielcach  sygnatura  ISA/Ke  269/18  dokonano  ponownej  oceny  merytorycznej

wniosku o dofinansowanie pn. „Rewitalizacja Rynku i Starego miasta w Staszowie”,

złożonego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów

miejskich i  wiejskich.  Cyt.  „W wyniku ponownej  oceny projekt  otrzymał  47 punktów

(uzyskał wymagane minimum, tj. co najmniej 60% maksymalnej liczny punktów) i nadal

pozostaje  na liście  rezerwowej.”  (w załączeniu  kopia załącznika nr  1 do Karty  Oceny

Merytorycznej).  Na  powyższe  Gmina  Staszów  po  nie  uwzględnieniu  dodatkowych

punktów mimo kolejnego wyroku Sądu Administracyjnego wniosła w dniu 21.11.2018

r.  „III  protest”  do  Departamentu  Polityki  Regionalnej  Urzędu  Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Czekamy na odpowiedź i ponowną ocenę

merytoryczną z procedury odwoławczej);

-  udzielenia  informacji  dotyczącej  remontu  Pomnika  Tadeusza  Kościuszki  w  Staszowie

(remont  przedmiotowego  chodnika  został  wykonany  przez  pracowników

zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów w ramach prac interwencyjnych,

współfinansowanych  ze  środków  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Staszowie.  Prace

związane  z  remontem  wykonywało  dwóch  pracowników,  majster  z  wieloletnim

doświadczeniem  związanym  z  odnowieniem  budynków  zabytkowych,  obiektów

sakralnych,  figur  itp.  oraz  jego  pomocnik.  Zakres  prac  obejmował:  oczyszczenie

pomnika  z  zabrudzeń,  odgrzybienie,  uzupełnienie  drobnych  ubytków  w strukturze

pomnika, pomalowanie pomnika, odnowienie, uzupełnienie i pomalowanie płaskorzeźb

znajdujących się na pomniku, odnowienie, pomalowanie liter na pomniku, nałożenie

preparatu  ochronnego  i  konserwującego.   Wszystkie  prace  odbywały  się

z  zachowaniem  wszelkiej  staranności  z  przestrzeganiem  obowiązujących  przepisów

BHP oraz uzyskaną zgodą od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach

Delegatura w Sandomierzu);
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-  utworzenia punktu  odbioru odpadów niebezpiecznych tj. świetlówki, komputery itp. na

terenie  miasta (ww.  odpady  można  pozostawiać  na  terenie  bazy  Przedsiębiorstwa

Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Spółka  Gminy  z  o.  o.  na ul.  Wojska

Polskiego 3 w Staszowie. Na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.

z o. o. z siedzibą w Rzędowie znajduje się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych oraz Punkt Napraw (przygotowania do ponownego użycia). Szczegóły

dotyczące zasad funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

oraz  Punktu  Napraw  (przygotowania  do  ponownego  użycia)  znajdują  się

w  regulaminie  przyjętego  Uchwałą  nr  3/34/2018  Zwyczajnego  Zgromadzenia

Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Sp. z o. o.

z  dnia  29.06.2018r.  w  sprawie  zmian  regulaminu  Punktu  Selektywnego  Zbierania

Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw (przygotowania do ponownego użycia)

w  Rzędowie  dla  udziałowców  Spółki,  który  dostępny  jest   na  stronie

www.zgokrzedow.pl);

-  udzielenia  informacji  czy  i  w  jakim  zakresie  udzielono  wsparcia  Panu  Wojciechowi

Zarzyckiemu dla  jego społecznej  inicjatywy oraz na  podstawie jakiej/czyjej  decyzji  Pan

Wojciech  Zarzycki  korzystał  całodobowo  z  placu  obok  staszowskiego  Ratusza (Pan

Wojciech Zarzycki wskazany teren zajmuje w sposób bezprawny.  Biorąc pod uwagę

powyższe  oraz  fakt,  że  rozmieszczone  przez  Pana  Wojciecha  Zarzyckiego  stoły

bilardowe  powodują  poważne  utrudnienia  w  korzystaniu  z  miejskiego  chodnika,

a także ograniczają dostęp do budynku Ratusza wyznaczono ww. termin dobrowolnego

usunięcia  stołów  bilardowych  i  innych  sprzętów  stanowiących  jego  własność.

W związku  z  niezastosowaniem się  do  wezwania  Gminy  o  zaprzestanie  naruszenia

przedmiotowej  nieruchomości  w  dniu  8  listopada  br.  skierowano pozew  o  ochronę

naruszonego  posiadania  do  Sądu  Rejonowego  w  Staszowie.  Panu  Wojciechowi

Zarzyckiemu  przedstawiono  propozycję  wynajmu  dwóch  lokali  na  terenie  Miasta

i Gminy Staszów tj. lokalu znajdującego się w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 im.

Tadeusza Kościuszki w Staszowie przy ul. Wysokiej 9 o powierzchni około 700 m² oraz

lokalu po byłym Muzeum Ziemi Staszowskiej znajdującego się w budynku przy ul.

Jana Pawła II 17 w Staszowie o powierzchni około 80 m² na potrzeby prowadzonej

przez niego świetlicy, jednak te propozycje odrzucił);

- przedstawienia działań Gminy Staszów zmierzających do ograniczenia  zanieczyszczeń

powietrza  (prowadzone  są  w  tym  zakresie  różnorodne  działania  mające  na  celu

oczyszczanie  powietrza.  W  ramach  realizowanego  przez  Wojewódzki  Fundusz
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach programu „Czyste Powietrze”,

mieszkańcy gminy Staszów mogą ubiegać się o dofinansowanie np. wymiany źródła

ciepła  (starego  pieca  węglowego)  na  nowe  źródło  ciepła  spełniające  wymagania

programu.  Dodatkowo  mieszkańcy  mogą  aplikować  o  dofinansowanie

termomodernizacji  budynków  jednorodzinnych  wraz  z  wykonaniem  audytu

energetycznego  budynku  przed  realizacją  przedsięwzięcia.  Wszelkie  szczegółowe

informacje  dostępne  są  na  stronie  internetowej  WFOŚiGW  w  Kielcach,  adres

www.wfos.com.pl, adres poczty elektronicznej biuro@wfos.com.pl, nr tel. 41 366-15-12.

Śledzone  są  na  bieżąco  strony  internetowe  dostępnych,  różnych  programów

operacyjnych  dla przedsięwzięć związanych możliwością uzyskania dofinansowań dla

działań zmierzających do poprawy stanu jakości powietrza. W sytuacji pojawienia się

możliwości  Gmina Staszów będzie  aplikować o  środki  zewnętrzne dla  tego rodzaju

działań.  W  celu  przeciwdziałania  zanieczyszczania  powietrza  w  Staszowie  Straż

Miejska,  prowadzi  w  okresie  zimowym  działania  terenowe  związane  z  obserwacją

osiedli  o  zabudowie  jednorodzinnej.  W  przypadku  stwierdzenie  lub  otrzymania

zgłoszenia o nieprawidłowym ogrzewaniu domów Straż Miejska podejmuje stosowne

działania, co ostatnio miło miejsce w sezonie zimowym 2017/2018);

-  naprawy balustrady na stromych schodach na pograniczu ulicy H. Kołłątaja  i  Komisji

Edukacji Narodowej w Staszowie (przedmiotowa balustrada została naprawiona).

• 1 interpelacja została załatwiona negatywnie, a dotyczyła ona:

-  dokonania  interwencji  w  sprawie  pozostawienia  punktu  bankowego -  Banku

Spółdzielczego w Staszowie przy ul. Jana  Pawła II 10 (Bank Spółdzielczy w Staszowie,

działa  w  oparciu  o  ustawę  z  dnia  7  grudnia  2000  r.  o  funkcjonowaniu  banków

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających  (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz.

613) oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz.

2187  z  późn.  zm.).  Z  analizy  przytoczonych  aktów  prawnych  wynika,  iż  jest  to

instytucja w pełni niezależna od organów gminy.  W związku z powyższym, podjęta

przez Bank decyzja o likwidacji punktu bankowego leży wyłącznie w gestii Zarządu

Banku Spółdzielczego);

• 1 interpelacja została skierowana według kompetencji, a dotyczyła ona:

- lokalizacji i wykonania na drodze wojewódzkiej Nr „W- 764” Kielce – Suków – Raków –

Staszów – Połaniec, w Staszowie w rejonie skrzyżowania ulic: Kolejowa – Zielona Dolina

przejścia  dla  pieszych (wykonanie  zmiany  oznakowania  ww.  drogi  należy  do

kompetencji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, który jest jej
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właścicielem. Przedmiotowy wniosek został pismem z dnia 23 marca 2018 roku, znak:

IKOŚ.0003.2.2018.I  skierowany  do  Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich

w  Kielcach  celem  zbadania  jego  zasadności.   Do  dnia  dzisiejszego  tut.  Urząd  nie

otrzymał  pisemnego  stanowiska  Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich

w Kielcach w przedmiotowej sprawie.  W związku z powyższym  pismem z dnia 10

grudnia  2018  roku,  Znak:  IKOŚ.0003.25.2018.I  ponownie  zwrócono  się  do

Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Kielcach  o  zajęcia  stanowiska

w opisanym wyżej temacie).

• 7 interpelacji jest w trakcie realizacji, a dotyczą one:

- remontu nawierzchni drogi przy ulicy Małopolskiej w Staszowie (zadanie polegające na

budowie  dróg  –  ulice  Rzeszowska,  Jagiellońska,  Piastowska,  Słowiańska  Osiedle

Małopolskie w Staszowie zakwalifikowane zostały do dofinansowania realizacji robót

w roku 2019 r.);

-  zamontowania  progów  zwalniających  w  ulicy  Karpackiej  w  Staszowie (brak  jest

w budżecie na rok 2018 środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania.

Obecnie  ruch  pojazdów  na  ulicy  Karpackiej  w  Staszowie  odbywa  się  zgodnie

z obowiązującym projektem oznakowania i organizacji  ruchu na tej ulicy. Wniosek

zostanie  poddany  do  weryfikacji  przy  najbliższym  przeglądzie  oznakowania  ulic

miasta  Staszowa.  Podczas  przeglądu  ulic  przy  udziale  przedstawicieli  Wydziału

Komunikacji  Starostwa  Powiatowego  w  Staszowie,  Komendy  Powiatowej  Policji

w Staszowie i Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie zostanie przeanalizowana powyższa

propozycja dokonania zmiany organizacji ruchu na ulicy Karpackiej w Staszowie. Na

okoliczność  przeglądu  oznakowania  ulic  zostanie  sporządzony  protokół,  który

w przypadku zatwierdzenia zmian przez w/w komisję stanowić będzie podstawę do

rozpoczęcia  prac  mających  na  celu  zmianę  organizacji  ruchu,  czyli  opracowania

nowego projektu organizacji ruchu w ulicy Karpackiej);

-  uzupełnienia  pojemników na  odpady  na  ul.  Wysokiej  i  Niskiej  w  Staszowie (prośba

o  doprecyzowanie  przedmiotowego  wniosku  co  do  rodzaju  pojemników  oraz  ich

dokładnej lokalizacji);

- remontu  nawierzchni  asfaltowej  na  trzech  parkingach  przy  ul.  Kołłątaja  6,  8  i  10

w  Staszowie (przedmiotowe  remonty  będą  wykonywane  sukcesywnie  w  2019  roku

w  miarę  posiadanych  środków  finansowych  w  ramach  zadania  „Bieżące  remonty

dróg”.  Z  uwagi  na  ogólny  stan  techniczny  istniejących  parkingów  remont  lub
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przebudowa w większym zakresie  wymaga  opracowania  dokumentacji  projektowej

oraz zapewnienia środków finansowych w budżecie gminy w latach 2020-2021);

-  zatok parkingowych przy ulicy Hugo Kołłątaja w Staszowie (w roku 2019 opracowana

zostanie stosowna dokumentacja projektowo – kosztorysowa i w przypadku powstania

oszczędności przetargowych zadań zapisanych do realizacji w budżecie gminy na rok

2019 wykonane zostaną zatoki postojowe w pasie drogowym – ulicy Hugo Kołłątaja.

Zakres robót uzależniony będzie od środków przeznaczonych na powyższe zadanie);

-  pogłębienia  zatok parkingowych przy ulicy Komisji  Edukacji  Narodowej  w Staszowie

(wykonanie robót w powyższym zakresie musi zostać poprzedzone przebudową kabla

energetycznych stanowiących własność PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział

Rzeszów. Z uwagi na bardzo duży koszt przebudowy Gmina Staszów w najbliższym

czasie wystąpi do PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów z propozycją

partycypacji  w  kosztach  przebudowy.  W  przypadku  uzyskania  współfinansowania

w roku 2019 możliwe będzie wykonanie pogłębienia zatok parkingowych);

- zamontowania koszy na odpady komunalne na ul.  Kościuszki w Staszowie  (na chwilę

obecną tutejszy Urząd nie posiada dodatkowych koszy ulicznych w celu ustawienia we

wnioskowanym  miejscu.  W  prowizorium  budżetowym   na  rok  2019  zaplanowane

zostały środki na zakup koszy ulicznych. Po rozeznaniu potrzeb na terenie całej Gminy

Staszów i dokonaniu zakupu, zostanie podjęta decyzja o lokalizacji nowo zakupionych

koszy i miejscach ich rozstawienia).

Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów

    ( - )  Leszek Kopeć

9


