PROTOKÓŁ Nr XI/2019
z sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.
Ad.pkt.1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Kołodziej otworzył XI w bieżącej kadencji obrady
sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 Radnych w obradach udział bierze
14 radnych, co zgodnie z ustawą czyni Radę zdolną do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO a także
art.20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz.506) poinformował, iż obrady sesji są nagrywane oraz transmitowane na żywo.
Powitał Radnych, Panią Burmistrz, Wicestarostę Koneckiego Wiesława Skowrona, Panią
Skarbnik, Pana Sekretarza, Panią Mecenas, Dyrektorów jednostek podległych, Sołtysów
a także wszystkich przybyłych na obrady sesji.
Lista obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych na obrady gości zostaje załączona
do niniejszego protokołu i stanowi jego integralną część.
Ad.pkt.2.Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w związku z tym, iż sesja poświęcona jest
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
to zgodnie z §21 Statutu Gminy Stąporków Radni otrzymali zawiadomienia wraz
z porządkiem obrad na 14 dni przed planowanym jej terminem. Poinformował również, że do
Biura Rady Miejskiej na 7 dni przed planowanym terminem sesji wpłynął projekt uchwały
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie, który zgodnie z §34 Statutu Gminy Stąporków
mówiącego o tym, iż „Przewodniczący jest zobowiązany do umieszczenia go w porządku
obrad najbliższej sesji” został wprowadzony do porządku obrad sesji, o czym Radni zostali
poinformowani na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w dniu 26.06.2019 r.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt proponowanego
porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie po naniesionych zmianach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach między sesjami.
5. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stąporkowie za 2018 rok.
7. Ocena funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
za 2018 r.
 odczytanie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w MGOPS
w Stąporkowie.
8. Rozpoznanie raportu o stanie Gminy Stąporków za 2018 rok.
a) debata nad raportem o stanie Gminy Stąporków za 2018 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stąporkowa wotum zaufania.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2018 r.
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a) odczytanie uchwały Nr 61/I/2019 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie
opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2018 rok,
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2018 rok,
Z uwagi na problem techniczny Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę
w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do odczytywania dalszej części
projektu porządku obrad:
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Stąporkowa,
e) odczytanie uchwały Nr 73/I/2019 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach dotyczącej
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Stąporków
z tytułu wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2018 rok.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie,
 odczytanie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w SPZOZ
w Stąporkowie,
b) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Stąporkowie,
 odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych o raporcie o sytuacji ekonomicznofinansowej SP ZOZ w Stąporkowie,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2019-2030,
d) zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok,
e) rejestru nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowości Błaszków,
f) wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 marca 2008r. w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali
świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami,
g) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych
od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości,
h) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych,
i) nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie obrad sesji.
W związku z brakiem pytań i uwag do projektu porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej
w Stąporkowie Przewodniczący poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęła porządek obrad
XI sesji.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.3.Przyjęcie protokołu z X sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż projekt protokołu z X sesji przesłano
Radnym drogą elektroniczną oraz wyłożono w Biurze Rady Miejskiej.
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W głosowaniu jawnym protokół X sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie został przyjęty przez
radnych jednogłośnie 14 głosami „za”.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.4.Informacja Przewodniczącego o działaniach między sesjami.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Chrzan odczytał informację o działaniach
między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.pkt.5.Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
Sekretarz Gminy Łukasz Kłys odczytał informację o działalności międzysesyjnej, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Głos zabrała Pani Burmistrz Dorota Łukomska. Podziękowała radnym, sołtysom, radom
sołeckim a w szczególności pracownikom merytorycznym tut. Urzędu oraz dyrektorom
jednostek podległych i ich pracownikom za udaną współpracę i wypracowanie planów
na najbliższą kadencję. Pani Burmistrz powiedziała, że wykonanie zaplanowanych w tej
kadencji inwestycji będzie zależało przede wszystkim od posiadanych dochodów własnych.
Dodała, że w związku z faktem, iż podatki w gminie są na najniższym poziomie
w województwie, to dochody gminy także pozostają na niskim poziomie. Pani Burmistrz
powiedziała, że w obecnej kadencji będzie kontynuowane maksymalne wykorzystanie
środków z bieżącej perspektywy unijnej. Podkreśliła, że należy korzystać ze środków
zewnętrznych i dotychczas gmina złożyła wnioski na wszystkie nabory na zadania
na 2019 rok, na które wpisywano się w wymagane kryteria na kwotę ponad 20 mln zł. Pani
Burmistrz powiedziała, że obecnie gmina czeka na rozstrzygnięcie dotychczas ogłoszonych
naborów oraz na ogłoszenie kolejnych. Poinformowała, że gmina posiada gminne plany
drogowe na lata 2019 -2025. Dodała, że w tej kwestii niezwykle ważne jest opracowanie
dokumentacji oraz uregulowanie stanu prawnego tych dróg, które nie są własnością gminy.
Pani
Burmistrz
poinformowała,
iż
regulowany
jest
stan
prawny
dróg
w sołectwach: Wielka Wieś, Wólka Plebańska, Komorów Górny, Błaszków, Piasek
i Kamienna Wola. Powiedziała, że planowana jest także przebudowa drogi w miejscowości
Włochów a także przebudowa ul. Kościuszki w Stąporkowie. Poinformowała, że dotychczas
wybudowano drogę w Lelitkowie, dalszy odcinek ul. Polnej oraz ul. Zielona Góra
w Niekłaniu Małym, a na budowę drogi w Niekłaniu Wielkim przy cmentarzu obecnie
opracowywana jest dokumentacja, podobnie jak na drogę w Odrowążu przy szkole
i na drogę w Wielkiej Wsi na ul. Niekłańskiej. Pani Burmistrz powiedziała, że planuje także
przebudowę drogi w Grzybowie, budowę chodnika łączącego ul. Fabryczną w Hucisku
ze Stąporkowem oraz drogę w Czarnieckiej Górze-Poręba, dalszy remont drogi
w Nadziejowie oraz kolejne parkingi w Stąporkowie a także przebudowę drogi utworzonej
z płyt na odcinku od ul. Słowackiego 7 do ul. Konopnickiej 3 oraz przebudowę ul. Piaskowej
w Stąporkowie po wcześniejszym wybudowaniu tam kanalizacji. Pani Burmistrz dodała,
że wymienione zadania zostaną zrealizowane na przestrzeni 2019 oraz 2020 roku.
Powiedziała, że zostanie przebudowana droga za MGOKiS w Stąporkowie, której regulowany
jest stan prawny a w planach pozostaje także budowa mostu na drodze do miejscowości Bień.
W kwestii oświetlenia ulicznego wyjaśniła, że w 2019 roku budowane jest oświetlenie
w Furmanowie. Poinformowała, że w obecnej kadencji zostanie także opracowana
dokumentacja na ul. Piaskową w Wielkiej Wsi a budowa oświetlenia w Gosaniu będzie
zależała od uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej przez Starostwo Powiatowe. Pani
Burmistrz poinformowała o planach związanych z obiektami użyteczności publicznej.
Powiedziała, iż złożono w wniosek na pozyskanie środków zewnętrznych na przebudowę sali
widowiskowej w MGOKiS Stąporków, planowany jest także remont remizy w Krasnej,
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w Koziej Woli, Gosaniu oraz dalsze remonty w szkołach i świetlicy
w Świerczowie. Dodała, że planowana jest budowa remizy w Czarnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że jeden z radnych zgłosił uwagę,
iż przedstawiana informacja nie jest sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej.
Pani Burmistrz Dorota Łukomska wyjaśniła, że prezentowana wypowiedź jest informacją
międzysesyjną. Dodała, że prezentuje plan pracy przygotowany na obecną kadencję.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ten został wypracowany pomiędzy sesjami.
Pani Burmistrz Dorota Łukomska odpowiedziała, że tak.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że wobec powyższego wypowiedź pani
Burmistrz uznać należy za informację międzysesyjną.
Pani Burmistrz Dorota Łukomska odpowiedziała, że dzieli się informacją międzysesyjną
z radnymi oraz sołtysami. Zapewniła, że szczegółowych informacji w przedstawionych
sprawach udzieli wspólnie z pracownikami merytorycznymi.
Głos zabrał radny Edward Mazur. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Powiedział, że z uwagi na fakt, iż Przewodniczący nie panuje nad prawidłowym przebiegiem
sesji nie będzie brał udziału w obradach i pożegnał wszystkich obecnych na sesji.
Pani Burmistrz Dorota Łukomska poinformowała, że o budowę placu zabaw o wnioskują
mieszkańcy: Wólki Zychowej, Furmanowa, Grzybowa, Niekłania Małego oraz Czarnieckiej
Góry. Dodała, że w miejscowości Czarniecka Góra niestety brakuje działki na taką
inwestycję. Pani Burmistrz powiedziała, że w bieżącym roku zostanie także zakończona
modernizacja ujęć wody. Poinformowała, że gmina planuje także utwardzenie działki przy
świetlicy w Komorowie. W kwestii dróg powiatowych na terenie gminy Stąporków pani
Burmistrz powiedziała, że wielokrotnie informowano o remonty których dróg gmina
od dawna zabiega. Dodała, że w roku bieżącym zostanie wykonany brakujący odcinek drogi
powiatowej Stąporków – Wąglów oraz Kozia Wola –Smarków. Pani Burmistrz powiedziała,
że gminie zależy także na wykonaniu części odcinka drogi w Krasnej. Podkreśliła, że dobrą
wiadomością jest to, że od przyszłego roku powiat zamierza kompleksowo wykonywać drogi
powiatowe przy współfinansowaniu gminy. Pani Burmistrz zapewniła, że w roku kolejnym
środki finansowe na drogi powiatowe będą znacznie większe, bo będzie to czas intensywnych
inwestycji w sołectwach a największe potrzeby sołeckie to właśnie budowa dróg
powiatowych. Poinformowała, iż od początku kadencji pozyskano 13,5 mln zł środków
unijnych m.in. na: przebudowę ul. Kościuszki w Stąporkowie, na głęboką termomodernizację
obiektów użyteczności publicznej na terenie Stąporkowa- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr
1 i Nr 2, na przebudowę remizy w Krasnej wraz z zakupem wyposażenia w celu
przystosowania budynku do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej, na szkolne pracownie
informatyczne, na rozbudowę infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni
matematycznej i przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej w Krasnej, na budowę
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków oraz na projekt pn.”Zielone światło” dla
placówki wsparcia dziennego. Pani Burmistrz poinformowała także, że na obecną kadencję
złożono wnioski na salę komputerową oraz na kanalizację w aglomeracji, na które gminie
przyznano środki. Pani Burmistrz poinformowała, iż dzięki pomocy pracowników
merytorycznych przygotowano projekt dla zabytkowego kościoła parafii w Odrowążu
i ksiądz proboszcz pozyskał 100 tys. zł na remont. Dodała, że pomimo, iż ogłoszono przetarg
na drogę we Włochowie i gmina jest na etapie podpisania umowy, to złożono także wniosek
na pozyskanie środków zewnętrznych i istnieje możliwość, że w związku ze złożonym
wcześniej wnioskiem gmina otrzyma środki zewnętrzne na to zadanie. Pani Burmistrz
powiedziała, że złożono także wniosek na przebudowę Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu na salę widowiskową oraz pozyskano środki na salę gimnastyczną w Krasnej,
na termomodernizacje a także złożono wniosek na modernizację oświetlenia ulicznego
w gminie Stąporków. Poinformowała, iż na prośbę radnego Jacka Trudnosa oraz druhów
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złożono wniosek na kwotę 25 tys. zł na umundurowanie druhów z jednostki OSP Kozia Wola.
Pani Burmistrz w kwestii Przychodni Zdrowia poinformowała, że sytuacja jest trudna,
bo Dyrektor Przychodni w Stąporkowie w kwietniu br. złożył rezygnację, więc obecnie trwają
poszukiwania kandydata do objęcia stanowiska oraz fachowej kadry lekarskiej.
Radna Paulina Potocka opuściła obrady sesji i Rada Miejska obradowała w składzie
12 osobowym.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił panią mecenas Ewelinę Słowakiewicz
o wyjaśnienie, czy pani Burmistrz w informacji międzysesyjnej mogła przedstawić
opracowane plany.
Mecenas Ewelina Słowakiewicz wyjaśniła, że to Burmistrz decyduje w jaki sposób wygląda
sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, zaś §30 Statutu Gminy Stąporków przewiduje,
że poza kolejnością mówców przewodniczący może udzielić głosu burmistrzowi w każdej
chwili i w związku z tym nawet w sytuacji, gdyby ktoś uznał, że odczytana przez panią
Burmistrz treść nie spełnia wymogów informacji międzysesyjnej, zawsze istnieje możliwość
udzielenia burmistrzowi głosu poza kolejnością.
Ad.pkt.6.Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stąporkowie za 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Radni są w posiadaniu przedmiotowego
sprawozdania.
Radni nie wnosili uwag i pytań do przedłożonego sprawozdania i w związku z ich brakiem
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał je pod głosowanie.
Rada Miejska w Stąporkowie w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęła
sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
za 2018 rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.7.Ocena funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stąporkowie za 2018 r.
 odczytanie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w MGOPS
w Stąporkowie.
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stąporkowie Ewa
Jankiewicz, odczytała protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejsko Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Stąporkowie, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag i pytań do przedstawionego protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej.
Ad.pkt.8.Rozpoznanie raportu o stanie Gminy Stąporków za 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż zgodnie z dyspozycją art. 28aa ustawy
o samorządzie gminnym raport o stanie Gminy Stąporków za 2018 rok został radzie
przedstawiony w dniu 31 maja br. i tegoż dnia został przesłany radnym a także ogłoszony
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ad.pkt.8.ppkt a) debata nad raportem o stanie Gminy Stąporków za 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż zgodnie z dyspozycją art. 28aa ust. 6
ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem głos mogą zabierać mieszkańcy.
Informacja w przedmiotowej sprawie wraz z formularzem zgłoszenia została ogłoszona
w Biuletynie Informacji Publicznej a także na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu
07.06.2019 r. Dodał, iż do debaty nad raportem nie zgłosili się mieszkańcy gminy
i w związku z tym poprosił radnych o zabieranie głosu w debacie nad przedstawionym
raportem.
Glos zabrał radny Maciej Pokusa. Zapytał, kto był autorem raportu o stanie gminy
Stąporków za 2018 rok, czy byli to pracownicy Urzędu Miejskiego, czy też osoba
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z zewnątrz. Powiedział, że przedstawiony raport jest rysem historyczno-finansowokulturowo-sportowym na poziomie pozwalającym osobie nieznającej specyfiki działalności
tut. Urzędu na zapoznanie się z jego działalnością na tych płaszczyznach. Radny
podsumowując wypowiedź powiedział, że życzyłby sobie, aby w raporcie w roku następnym
będącym podsumowaniem roku bieżącego występowały wyższe kwoty środków finansowych
przeznaczonych na drogi powiatowe na terenach wiejskich oraz na całą infrastrukturę wsi.
Burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska poinformowała, że raport o stanie Gminy
Stąporków za 2018 rok został przygotowany przez świetnych pracowników merytorycznych
tut. Urzędu i jednostek podległych, za co serdecznie im podziękowała. W kwestii zwiększenia
środków finansowych na drogi powiatowe na terenie gminy powiedziała, że dzięki dobrej
zmianie, która nastąpiła w powiecie zostanie dla gminy Stąporków zabezpieczona
w budżecie większa kwota środków. Poinformowała, że zgodnie z jej deklaracją na obecną
kadencję oraz zapewnieniami Starosty i Wicestarosty Koneckiego w gminie zostaną
wykonane co najmniej trzy odcinki dróg. Podkreśliła, że od następnego roku gmina chciałaby
przeznaczać dużo wyższe środki na drogi powiatowe, bo o to prosili radni gminni. Pani
Burmistrz podziękowała wszystkim radnym, sołtysom, radom sołeckim, mieszkańcom
oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Stąporkowie oraz jednostek podległych, bo rok
2018 był dobrym dla gminy Stąporków, gdyż bez zaciągania długu wykonano wszystkie
inwestycje. Poinformowała, iż kredytów nie zaciągano od 2015 do 2018 roku, co pozwoliło
poprzez dobrze prowadzoną gospodarkę finansową złożyć wnioski na obecną kadencję na
kwotę ponad 20 mln zł, z czego pozyskano już kwotę ponad 13,5 mln zł. Pani Burmistrz
przystąpiła do omawiania raportu o stanie Gminy Stąporków za 2018 rok. Poinformowała,
że według stanu na dzień 31.12.2018 r. liczba ludności gminy Stąporków wyniosła 17 028
osób. Przedstawiła, że w 2018 r. funkcjonowało 10 jednostek organizacyjnych Gminy, tj.:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Stąporkowie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, Centrum Usług Wspólnych
w Stąporkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego
w Stąporkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie, Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej, Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor.
Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim oraz Publiczne Przedszkole
w Stąporkowie. Pani Burmistrz przedstawiła realizowane przez gminę w 2018 roku polityki,
programy i strategie. Wyjaśniła, iż w celu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Stąporków
na lata 2016 – 2023 w 2018 r. wykonano łącznie 18 zadań, do najważniejszych z nich należą:
projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie”, gdzie wartość
projektu wynosiła ponad 18 mln zł, z czego wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego stanowił kwotę ponad 10,5 mln zł, projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury
rekreacyjnej w gminie Stąporków”, gdzie koszty kwalifikowane projektu wyniosły
321 874,15 zł, w tym publiczne środki wspólnotowe kwotę ponad 204 tys. zł. Dodała,
że inwestycja polegała na budowie 4 miejsc rekreacyjnych w miejscowościach należących
do gminy Stąporków a pozostałe 16 projektów to wartość blisko 2,5 mln zł. Pani Burmistrz
przedstawiła wydatki majątkowe gminy, które w 2018 roku dotyczyły: przebudowy drogi
gminnej Miła –Błaszków, przebudowy ul. Górnej w Niekłaniu Wielkim, opracowania
dokumentacji na przebudowę drogi w Lelitkowie, która została wykonana w 2018 roku,
przebudowy drogi wewnętrznej w Niekłaniu Małym, ul. Zielona Góra, utwardzenia działek na
terenie gminy Stąporków, utwardzenia działki przy kościele w Odrowążu, gdzie powstał
skwer, opracowania dokumentacji i przebudowę remizy OSP Odrowąż, opracowania
dokumentacji projektowej na przebudowę budynku remizy OSP w Krasnej, która obecnie jest
w trakcie przebudowy, zorganizowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Stąporkowie, budowy oświetlenia na terenie gminy, opracowania dokumentacji na budowę
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oświetlenia ulicznego w Furmanowie, które obecnie jest w tracie budowy, rozbudowy
infrastruktury rekreacyjnej w gminie Stąporków, w tym budowy placu zabaw w ogródku
jordanowskim, budowy placu zabaw w Koziej Woli, Smarkowie, Lelitkowie i Czarnej,
budowy świetlicy w Komorowie wraz z dostosowaniem podjazdu dla osób
niepełnosprawnych. Pani Burmistrz dodała, że wybudowane zostało także ogrodzenie przy
świetlicy w Smarkowie oraz rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Stąporkowie. Pani
Burmistrz wyjaśniła, że podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę
przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stąporków
przyjęte przez Radę Miejską w Stąporkowie w dniu 29.12.2011 r. Poinformowała,
iż w 2018 r. Gmina Stąporków realizowała opracowania następujących planów miejscowych:
dla części terenu miasta Stąporków w rejonie ulicy Kochanowskiego, stosownie do uchwały
Rady Miejskiej w Stąporkowie Nr XXXV/220/2017 z dnia 26.05.2017 r. i umowy zawartej
dnia 21.07.2017 r., dla części terenu miasta Stąporków w rejonie ulic: Żeromskiego
i Słowackiego stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Stąporkowie Nr XL/247/2017 z dnia
28.09.2017 r. i umowy zawartej dnia 28.12.2017 r., dla części terenu sołectwa Czarna
stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Stąporkowie Nr XXXVI/228/2017 z dnia
30.06.2017 r. i umowy zawartej dnia 28.12.2017 r., dla części terenu sołectwa Czarniecka
Góra, stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Stąporkowie Nr XXXVI/229/2017 z dnia
30.06.2017 r. i umowy zawartej dnia 30.04.2018r., dla części terenu sołectwa Czarniecka
Góra – „Poręba”, stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Stąporkowie Nr LII/325/2018
z dnia 25.05.2018 r. i umowy zawartej dnia 05.07.2018 r. Pani Burmistrz poinformowała,
iż gmina Stąporków w 2018 r. wydała łącznie 88 decyzji administracyjnych w sprawie
ustalenia zasad zagospodarowania i zabudowy w tym 78 decyzji o warunkach zabudowy
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, usługową, gospodarczą, magazynową
i zagrodową oraz 8 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dodała,
że ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 2 wypisy i wyrysy z obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 250 zaświadczeń o przeznaczeniu
nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które przez
wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy, w bankach, w biurach geodezyjnych. Pani
Burmistrz poinformowała, że na terenie Gminy Stąporków w ubiegłym roku nadano 27
numerów porządkowych.
W kwestii Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stąporków, który został przyjęty przez
Radę Miejską uchwałą Nr XLVIII/311/2018 z dnia 22.03.2018 r. pani Burmistrz powiedziała,
iż obszar rewitalizacji w Gminie Stąporków składa się z dwóch podobszarów położonych
zarówno w części miejskiej, jak i wiejskiej. Poinformowała, iż program obejmuje
kompleksową rewitalizację zdelimitowanego terenu, czyli: rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Stąporkowie, rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Stąporkowa, termomodernizację
obiektów użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę infrastruktury sportowej
w PSP nr 1 w Stąporkowie, remont i modernizację PSP nr 2 w Stąporkowie, przebudowę
i modernizację budynku Publicznego Przedszkola w Stąporkowie wraz z zagospodarowaniem
terenu, przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, która zostanie rozpoczęta
w roku bieżącym, przeprowadzenie szkoleń pracowników administracji i nauczycieli,
poprawę funkcjonalności placu targowego w Stąporkowie poprzez utwardzenie,
zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przy ulicy Miłej w Stąporkowie poprzez
budowę drogi pieszo-rowerowej i chodnika oraz rozbudowę placu zabaw dla dzieci
z niepełnosprawnością w parku i ogródku jordanowskim w Stąporkowie.
Pani Burmistrz przedstawiła, że w gminie Stąporków obowiązuje Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stąporków na lata 2017– 2021 podjęty
uchwałą nr XXXV/218/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26.05.2017 r. w sprawie
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uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Stąporków na lata 2017- 2021”. Poinformowała, że mieszkaniowy zasób Gminy Stąporków
stanowią lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących własność gminy, jak
również lokale będące własnością gminy w budynkach 23 wspólnot mieszkaniowych. Dodała,
że na dzień 31.12.2018 r. Gmina Stąporków jest właścicielem 128 lokali mieszkalnych
o powierzchni użytkowej 5367 m2, w tym 72 lokale znajdują się w budynkach wspólnot
mieszkaniowych a 56 lokali w budynkach stanowiących odrębną własność gminy.
Powiedziała, że ponadto gmina w zasobie posiada 27 lokali socjalnych i 7 w użytkowaniu
SP ZOZ Stąporków.
W kwestii Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stąporków na lata
2017 – 2019, który został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Stąporkowa nr 0050.27.2017
z dnia 02.02.2017 r. pani Burmistrz wyjaśniła, że główne kierunki gospodarowania
nieruchomościami gminnymi w 2018 r. obejmowały: sprzedaż 2 nieruchomości gruntowych,
1 lokalu mieszkalnego sprzedanego na rzecz najemców, skomunalizowanie 9 działek
przekazanych na rzecz gminy przez Skarb Państwa, nieruchomości przejęte na rzecz gminy
na podstawie art.73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną – 3 działki; nieruchomości nabyte w drodze zasiedzenia
- 2 działki; nieruchomości nabyte nieodpłatnie na podstawie Kodeksu Cywilnego – 1 działka.
Pani Burmistrz poinformowała, że Gmina wynajmuje 5 lokali użytkowych znajdujących się
w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie pod działalność gospodarczą. Przedstawiła,
że na dzień 31.12.2018 r. zawartych było łącznie 27 umów dzierżaw i najmu nieruchomości.
W dalszej części wypowiedzi pani Burmistrz Dorota Łukomska wyjaśniła, że zgodnie
z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Gmina
Stąporków opracowała Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Stąporków na lata
2017-2020, który został uchwalony przez Radę Miejską w Stąporkowie uchwałą
Nr XXX/190/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. Gmina w 2018 r. dofinansowała prace przy
zabytkach o najwyższym dla Gminy znaczeniu, zabytkach sakralnych, które są najlepiej
zachowanymi zabytkami w Gminie. Na mocy uchwały Nr V/21/2018 Rady Miejskiej
w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 roku parafii p.w. św. Jacka i Katarzyny w Odrowążu
została udzielona dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na odnowie
i naprawie historycznych okien w wysokości 20.000,00 zł. W roku 2018 przeprowadzono
także remont mogiły powstańca kapitana Stanisława Dobrogojskiego ps. „Grzmot”
znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Niekłaniu Wielkim.
Pani Burmistrz wyjaśniła, iż na podstawie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Stąporków przyjętego uchwałą Nr XL/252/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia
28.09.2017 r. gmina złożyła wniosek na pozyskanie środków zewnętrznych na realizację
zadania: budowa oraz wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Założenia planu
respektowane są w planowaniu przestrzennym uwzględniającym konieczność oszczędzania
energii, poprzez montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych, termomodernizację,
a także wymianę źródeł ciepła na ekologiczne.
Pani Burmistrz przedstawiła kwestie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stąporków
na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku, który powstał w oparciu o ustawę z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nakładającą na Burmistrza Stąporkowa
obowiązek sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska. Poinformowała,
iż program realizowany jest poprzez: prowadzenie w formie elektronicznej publicznie
dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie oraz ich udostępnianie w BIP-ie; wspieranie finansowe edukacji ekologicznej;
przeprowadzanie kontroli prawidłowości gospodarki ściekowej prowadzonej przez
mieszkańców Miasta i Gminy Stąporków; przebudowę oczyszczalni ścieków w Stąporkowie;
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zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów odbieranych od mieszkańców; realizację
programu usuwania wyrobów zawierających azbest; modernizację stanu technicznego
nawierzchni dróg celem zmniejszenia hałasu komunikacyjnego. Pani Burmistrz podkreśliła,
że Gmina Stąporków udziela dofinansowania w zakresie programu usuwania
i utylizacji azbestu. Dodała, że w 2018 r. w ramach programu usunięte zostało 16 723 m2,
zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano 370 m2 wyrobów zawierających azbest
z 3 budynków położonych na terenie Gminy Stąporków oraz przetransportowano
i zutylizowano 16 353 m2 wyrobów zawierających azbest ze 130 nieruchomości położonych
na terenie Gminy Stąporków. Poinformowała, iż złożono 146 wniosków a koszt programu
wyniósł 55 261,44 zł. Wyjaśniła, że na realizację programu w 2018 r. gmina otrzymała
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach w wysokości ponad 27 tys. zł. Pani Burmistrz dodała, że realizowane jest także
wiele zadań w zakresie gospodarki wodnościekowej, ochrony klimatu, powietrza i wód,
edukacji ekologicznej w zakresie m.in. zasad prawidłowej segregacji odpadów.
W dalszej części Burmistrz Stąporkowa omówiła Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków na 2018
rok, który został przyjęty uchwałą Nr XLVII/298/2018 Rady Miejskiej
w Stąporkowie z dnia 02.02.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków
w 2018 roku. Przedstawiła zrealizowane w ramach programu w 2018 roku zadania:
wykonanie 59 zabiegów weterynaryjnych polegających na sterylizacji bezpańskich kocic;
wyłapanie i umieszczenie w schronisku 13 bezdomnych psów; zawarcie 11 umów adopcji;
zakup karmy dla bezpańskich kotów i psów w celu dożywiania ich w okresie zimowym oraz
zlecenie 11 usług polegających na odbiorze i przekazaniu do utylizacji padłych zwierząt.
Pani Burmistrz przedstawiła, że w gminie obowiązuje także Gminna Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stąporków na lata 2016 - 2025, która
przyjęta została uchwałą Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30.12.2015 r.
Poinformowała, iż jednym z najważniejszych celów strategii jest rozwój systemu wsparcia
społeczności lokalnej. Przedstawiła nakłady finansowe poniesione na modernizację instytucji
działających na terenie gminy, które w 2018 roku wyniosły 625 035,65 zł, w tym: Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie– 26 434,09 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Niekłaniu Wielkim– 364 000,00 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie–
83 353,56 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie –
89 500,00 zł, Publiczne Przedszkole w Stąporkowie – 61 748,00 zł. Pani Burmistrz
poinformowała, iż w ramach realizacji działania w 2018 r. Urząd Miejski w Stąporkowie
dostosował podjazd oraz toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej
w Komorowie, zaadoptowano także pomieszczenia w instytucjach publicznych dla potrzeb
osób niepełnosprawnych. Poinformowała, iż nakłady finansowe na realizację powyższego
zadania przedstawiały się następująco: Urząd Gminy w Stąporkowie – 21 319,16 zł;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim – 1500 zł; Publiczne Przedszkole
w Stąporkowie – 48 710,98 zł.
W dalszej części wypowiedzi pani Burmistrz przedstawiła temat utrzymania na odpowiednim
standardzie dostępności do usług medycznych. Poinformowała, iż Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „MEDICA” w Stąporkowie zatrudniał 5 lekarzy (2 lekarzy pediatrów,
2 lekarzy chorób wewnętrznych, 1 stomatologa) a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Stąporkowie zatrudniał 22 lekarzy.
Przedstawiła także koszty doposażenia instytucji publicznych, które przedstawiały się
następująco: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie – 13 983,90 zł, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie– 148 745,39 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa
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w Niekłaniu Wielkim – 71 307 zł, Publiczne Przedszkole w Stąporkowie – 95 102,99 zł oraz
rozwój wsparcia i poradnictwa specjalistycznego.
Pani Burmistrz powiedziała, że w celu wzmocnienia kwalifikacji kadry pracowniczej Urzędu
Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych pracownicy uczestniczyli w szkoleniach, kursach
i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kształcenia ustawicznego, które
kończyły się ukończeniem studiów podyplomowych. Poinformowała, iż pracownicy Miejsko
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie systematycznie podnoszą swoje
kwalifikacje zawodowe poprzez podejmowanie studiów podyplomowych, udział
w szkoleniach, spotkaniach superwizyjnych. Dodała, że z uwagi na powierzanie nowych
zadań i wzrastającym zapotrzebowaniu na usługi społeczne wzrastają zasoby kadrowe
i lokalowe. W siedzibie Ośrodka prowadzone jest poradnictwo z zakresu uzależnień, prawne
i psychologiczne, mają także miejsce spotkania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Pani Burmistrz poinformowała, że w gminie funkcjonuje także Gminny Program Wspierania
Rodziny w gminie Stąporków na lata 2018 – 2020 zakładający tworzenie warunków
sprzyjających poprawie jakości życia rodzin oraz dzieci. Cele określone w programie
realizowane były w toku bieżących działań poszczególnych jednostek. Na realizację zadań
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2018
wykorzystano kwotę 591.684,55 zł.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii wprowadzono zgodnie z
uchwałą nr XLV/286/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21.12.2017 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Poinformowała, iż w celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania
alkoholizmowi podejmowane były zadania, na które w 2018 roku wydatkowano kwotę
125 998,47 zł a na profilaktykę narkomanii gmina przeznaczyła 1 638,79 zł.
W dalszej części Pani Burmistrz omówiła także Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Gminie Stąporków na lata 2016 – 2020, który został
przyjęty do realizacji Uchwałą nr XV/110/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia
29.02.2016 r., a następnie zmieniony Uchwałą Nr XLV/289/2017 Rady Miejskiej
w Stąporkowie z dnia 21.12.2017 r. Powiedziała, że powyższy Program stanowi
interdyscyplinarną strategię działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej
przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do działań w tym zakresie, działające
na poziomie gminnym i powiatowym. Poinformowała, że w 2018 r. Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie na realizację Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Stąporków wydatkował kwotę 3855,00 zł, z tego
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - 2500,00 zł
oraz z budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1335,00 zł.
W dalszej części wypowiedzi pani Burmistrz przystąpiła do omawiania realizacji uchwał
Rady Miejskiej. Wyjaśniła, że stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań
należy m.in. wykonywanie uchwał przyjętych przez Radę Miejską. W 2018 roku Rada
Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy przyjętym
uchwałą Nr XLVII/293/2018 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej
w Stąporkowie na 2018 r. W 2018 roku rada obradowała na 22 sesjach i podjęła 114 uchwał.
Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu spraw finansowobudżetowych gminy Stąporków oraz gospodarki nieruchomościami, a także spraw
społecznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, oświaty oraz planów
i strategii.
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W temacie ochrony zdrowia pani Burmistrz poinformowała, iż w skład Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie wchodzą 4 Ośrodki Zdrowia,
co wyróżnia gminę Stąporków na tle pozostałych gmin. Są to: Przychodnia Zdrowia
w Stąporkowie, Ośrodek Zdrowia w Niekłaniu Wielkim, Ośrodek Zdrowia w Krasnej,
Ośrodek Zdrowia w Błaszkowie.
Przedstawiła, iż w 2018 r. SPZOZ w Stąporkowie świadczył usługi medyczne w zakresie
medycyny szkolnej w 8 placówkach na terenie gminy. W ramach medycyny szkolnej
realizowany był program grupowej profilaktyki fluorkowej wśród uczniów klas 1-6 szkół
podstawowych. Program finansowany jest w 100% przez NFZ.
Liczba udzielonych świadczeń w 2018 roku z podziałem na poradnie i OZ:
Lp. Poradnia

Przych.

OZ Niekłań

Stąporków

Wielki
3 971

1.

Lekarza poz

26 918

2.

Pediatryczna

1 266

3.

Stomatologia

8 848

4.

Ginekologicznopołożnicza

OZ Krasna
6 542

OZ
Błaszków
4 181

2 026

3 232

5.

Laryngologia

1 135

6.

Okulistyka

2 206

7.

Rehabilitacja

8.

Zdrowia psychicznego

12 650
2 075

Pani Burmistrz podkreśliła, że nadal poszukiwani są do pracy w SPZOZ w Stąporkowie
lekarze. Dodała, że w czerwcu br. zostanie ogłoszony konkurs na Dyrektora SPZOZ
w Stąporkowie.
W kwestii wysokości podatków pani Burmistrz powiedziała, że gmina Stąporków posiada
jedne z najniższych w województwie i jest jednocześnie jedną z najmniej zadłużonych gmin.
Wyjaśniła, że budżet gminy w większości pochłaniają tzw. wydatki sztywne, m.in. oświata,
oraz pomoc społeczna, co wynika wprost z przepisów prawa. Pani Burmistrz podkreśliła,
że gmina potrafi korzystać ze środków zewnętrznych i pozyskuje środki unijne.
Poinformowała, iż w 2018 roku podatki od osób fizycznych z 35 sołectw wyniosły kwotę
890 tys. zł a podatki od osób fizycznych z terenu miasta stanowiły kwotę 291 tys. zł. Pani
Burmistrz powiedziała, że z uwagi na fakt, iż gmina ma jedne z najniższych podatków
to jednocześnie ma też najniższe dochody. Przypomniała, że gmina utrzymuje 4 szkoły
publiczne, w tym 2 szkoły publiczne i 1 przedszkole publiczne w mieście Stąporków oraz
5 przedszkoli niepublicznych. Poinformowała, że na 2019 rok zaplanowano 7 niepublicznych
przedszkoli. Pani Burmistrz powiedziała, że pomimo, iż gmina posiada niskie dochody
to w latach 2015-2018 nie zaciągnięto kredytów i wykonano inwestycje za kwotę ponad
37 mln zł. Podkreśliła, że niestety wysokie koszty utrzymania oświaty oraz MGOPS
w Stąporkowie a zarazem niskie dochody z podatków i opłat lokalnych nie pozwalają
na wykonanie w jednym roku wszystkich oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Pani
Burmistrz podkreśliła, że Stąporków od innych gmin wyróżnia także fakt, że gmina utrzymuje
4 przychodnie publiczne oraz 5 ujęć wody. Zdementowała, aby w przyszłości radni z sołectw
planowali zamknięcie satelitarnych ośrodków zdrowia. Powiedziała, że gmina będzie się
starać utrzymać wszystkie przychodnie zdrowia. Przypomniała o preferencyjnych stawkach
11

podatku dla przedsiębiorców inwestujących w gminie w wysokości 6 zł za m2, które zaczęły
obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. dla nowo wybudowanych budynków lub ich części, które
zostały oddane do użytku po 1 stycznia 2016 roku, co w porównaniu do stawek w innych
gminach daje bardzo korzystną ofertę.
Pani Burmistrz powiedziała, że oświata jest jednym z głównych zadań gminy polegającym
na m.in. prowadzeniu i finansowaniu szkół podstawowych i przedszkoli oraz dowozami
uczniów do placówek oświatowych, jeśli nie mieszkają w ich pobliżu. Podkreśliła,
że odpowiedzialność za działalność placówek oświatowych spoczywa na gminie, jednakże
aby system mógł właściwie funkcjonować należy zagwarantować szkołom należytą wysokość
środków finansowych. Dodała, że środki powinny umożliwiać pokrycie bieżących kosztów
działalności placówek oświatowych oraz realizować określone inwestycje wynikające
z konieczności dostosowywania oświaty do zmieniających się uwarunkowań społecznoekonomicznych, stąd zadanie to zdeterminowane jest przez system finansowania zadań
oświatowych, w ramach którego gminy otrzymują środki w postaci subwencji oświatowej
budżetu państwa. Wyjaśniła, że subwencja oświatowa nie wystarcza na sfinansowanie
wydatków związanych z oświatą, bo bez dbania o dochody nie ma możliwości spełniania
oczekiwań mieszkańców dotyczących także wynagrodzeń i planowanych inwestycji. Pani
Burmistrz powiedziała, że dobra oświata to inwestycja w młode pokolenie a to podejście
przejawia się nie tylko poprzez wysokie dopłaty do środków otrzymywanych z subwencji
oświatowej, ale także przez finansowanie wielu innych działań podnoszących jakość oferty
edukacyjnej. Podsumowując powiedziała, że rocznie na placówki oświatowe wydatkowane
jest ponad 17 mln zł a na niepubliczne prawie 3 mln zł, na placówki niepubliczne z budżetu
gminy przeznacza się ok.1 mln zł rocznie. Dodała, że w 2019 roku na placówki niepubliczne
w budżecie zabezpieczono 1 mln 700 tys. zł na publiczne 9 mln. Pani Burmistrz podkreśliła,
że inwestycja w młode pokolenie jest zadaniem najważniejszym i gmina pracuje nad tym,
by zapewnić nauczycielom i pracownikom oświaty jak najlepsze warunki. Poinformowała, iż
z przepisów prawa wynika, że gmina ma obowiązek dowozić dzieci do placówki tylko w
przypadku, gdy zamieszkują 3 km od szkoły, a w gminie Stąporków dotychczas dowożono
dzieci nawet w sytuacjach, gdy mają do pokonania krótszy odcinek drogi. Pani Burmistrz
powiedziała, że w roku ubiegłym zakupiono używany autokar, podobnie jak w 2019 roku a
planuje się także zakup kolejnych.
Radny Łukasz Świerczyński zapytał, czy będą to autobusy używane.
Pani Burmistrz Dorota Łukomska odpowiedziała, że tak. Podkreśliła, że gdyby gminy były
traktowane na równi z prywatnymi przewoźnikami, którzy dostają dodatkowe opłaty za
dowóz osób, to naszą gminę też byłoby stać na zakup nowych autobusów. W dalszej części
wypowiedzi pani Burmistrz przedstawiła kwestie ochrony przeciwpożarowej w gminie.
Poinformowała, że na terenie gminy Stąporków aktywnie funkcjonuje 9 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Adamek, OSP Czarna, OSP Gosań, OSP Kozia Wola,
OSP Krasna, OSP Mokra, OSP Niekłań Mały, OSP Odrowąż, MOSP Stąporków, które
zrzeszają łącznie 325 członków, w tym 310 mężczyzn i 15 kobiet. Podała, że łącznie
w działaniach ratowniczych bezpośredni udział może brać 98 druhów. Pani Burmistrz
poinformowała, iż z roku na rok rośnie ilość zdarzeń na terenie gminy,
gdyż w zeszłym roku było to 540 interwencji, w porównaniu do 449 w roku 2017.
Podkreśliła, że w 2018 roku ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwości kupiono samochód strażacki – ratownictwa specjalistycznego
techniczno – gaśniczego z wyposażeniem do udzielania pierwszej pomocy oraz sprzęt
do udzielania pierwszej pomocy tj. zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 oraz
defibrylatory – wartość ok. 1 mln zł. Ponadto ze środków Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego z programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” zrealizowano
zadanie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Stąporków poprzez
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doposażenie w sprzęt ratowniczy Jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Stąporkowie” – wartość projektu 8.784,00 – wartość dofinansowania 5.350,33 zł, wkład
własny Gminy 3.433,67 zł. Dodała, że w 2019 roku złożono wniosek na maksymalną kwotę
25 tys. zł na umundurowanie druhów OSP Kozia Wola.
Pani Burmistrz poinformowała, iż w 2018 roku na terenie gminy odbyło się 111 wydarzeń
kulturalnych. Liczba osób biorących udział w systematycznych zajęciach i kołach
zainteresowań to 373 osoby, natomiast w zajęciach sportowych brało udział 1023
uczestników. Ogółem ilość widzów, zwiedzających i objętych oddziaływaniem oraz kibiców
i uczestników zajęć sportowych wynosi szacunkowo 41 950 osób. Równocześnie w MGOKiS
zorganizowano 4 wystawy artystyczne, przez cały rok prowadzone były również rozgrywki
sportowe, które przyciągnęły wielu kibiców. W kwestii klubów sportowych przedstawiła,
że w roku ubiegłym przeznaczono ok.195 tys. zł na ich funkcjonowanie.
Radny Łukasz Świerczyński powiedział, że w rozdziale 9 w punkcie 17 przedstawionego
raportu o stanie gminy za 2018 rok zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę
remizy OSP w Czarnej” wpisano jako wykonane w roku ubiegłym natomiast w planie
inwestycyjnym na rok 2019 to zadanie jest także ujęte. Dodał, że w raporcie nie podano
kwoty wykonania zadania.
Skarbnik Gminy Agnieszka Niebudek wyjaśniła, iż jest to zadanie wieloletnie, które
zostało zaplanowane na 2 lata, tj. 2018 i 2019 rok.
Ad.pkt.8.ppkt b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stąporkowa
wotum zaufania.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Stąporkowa wotum zaufania.
W związku z brakiem pytań i uwag do odczytanego projektu uchwały Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym:
 „za”- 11 głosów
 „przeciw”- 0 głosów
 „wstrzymało się” –1 głos
podjęła uchwałę Nr XI/71/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stąporkowa wotum
zaufania, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu radnych pogratulował pani Burmistrz wotum
zaufania.
Ad.pkt.9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2018 r.
Ad.pkt.9.ppkt a) odczytanie uchwały Nr 61/I/2019 VIII Składu Orzekającego RIO
w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Stąporków
za 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż Radni otrzymali sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2018 r., które zostało pozytywnie zaopiniowane
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach.
Pani Skarbnik Agnieszka Niebudek odczytała Uchwałę Nr 61/I/2019 VIII Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25.04.2019 r. w sprawie
opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2018 rok, która stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag i pytań do odczytanej uchwały.
Ad.pkt.9.ppkt b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2018 rok.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stąporkowie Sławomir Dąbrowski
odczytał opinię Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Stąporkowie za 2018 r., która stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag i pytań do odczytanej uchwały.
Ad.pkt.9.ppkt c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
W związku z brakiem pytań i uwag do odczytanego projektu uchwały Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie 11 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XI/72/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, która stanowi integralną część
niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.9.ppkt d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Stąporkowa.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stąporkowie Sławomir Dąbrowski
odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Stąporkowa, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag i pytań do odczytanej uchwały.
Ad.pkt.9.ppkt e) odczytanie uchwały Nr 73/I/2019 VIII Składu Orzekającego RIO
w Kielcach dotyczącej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Pani Skarbnik Agnieszka Niebudek odczytała Uchwałę Nr 73/I/2019 VIII Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23.05.2019 r. w sprawie
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, która stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag i pytań do odczytanej uchwały.
Ad.pkt.9.ppkt f) dyskusja.
Brak dyskusji w temacie.
Ad.pkt.9.ppkt g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy
Stąporków z tytułu wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium
dla Burmistrza Gminy Stąporków z tytułu wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2018 rok.
W związku z brakiem pytań i uwag do odczytanego projektu uchwały Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XI/73/2019 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Stąporków z tytułu
wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2018 rok, która stanowi integralną część
niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu wszystkich radnych pogratulował pani Burmistrz
udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.
Obrady sesji wznowiono od rozpatrywania pkt.10.
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Ad.pkt.10.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż wszystkie projekty uchwał pozytywnie
zaopiniowane co do zgodności z prawem zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu
wspólnym Komisji Rady Miejskiej i ponieważ Radni mają je przed sobą, nie zachodzi
potrzeba ich odczytywania.
Ad.pkt.10.ppkt a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
 odczytanie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w SPZOZ
w Stąporkowie.
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stąporkowie Ewa Jankiewicz
odczytała protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie, który stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag i pytań do odczytanego protokołu.
W związku z brakiem pytań i uwag do powyższego projektu uchwały Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XI/74/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie, która stanowi
integralną część niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.10.ppkt b) projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
 odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych o raporcie o sytuacji ekonomicznofinansowej SP ZOZ w Stąporkowie.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Stąporkowie Elżbieta Jóźwik
odczytała opinię o raporcie o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Stąporkowie, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag i pytań do odczytanej opinii.
W związku z brakiem pytań i uwag do powyższego projektu uchwały Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XI/75/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie, która stanowi integralną część
niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.10.ppkt c) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stąporków na lata 2019-2030.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż w dniu 26.06.2019 r. do przedmiotowego
projektu uchwały złożono autopoprawkę, która została omówiona na wspólnym posiedzeniu
komisji.
W związku z brakiem pytań i uwag do powyższego projektu uchwały Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XI/76/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków
na lata 2019-2030, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
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W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.10.ppkt d) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków
na 2019 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż w dniu 26.06.2019 r. do przedmiotowego
projektu uchwały złożono autopoprawkę, która została omówiona na wspólnym posiedzeniu
komisji.
W związku z brakiem pytań i uwag do powyższego projektu uchwały Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XI/77/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok, która stanowi
integralną część niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.10.ppkt e) projekt uchwały w sprawie rejestru nowych przystanków
komunikacyjnych w miejscowości Błaszków.
W związku z brakiem pytań i uwag do powyższego projektu uchwały Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XI/78/2019 w sprawie rejestru nowych przystanków komunikacyjnych
w miejscowości Błaszków, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.10.ppkt f) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały
Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie
przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad
gospodarowania tymi lokalami.
W związku z brakiem pytań i uwag do powyższego projektu uchwały Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XI/79/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVII/101/2008 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przekazania sołectwom
Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi
lokalami, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.10.ppkt g) projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat
i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
W związku z brakiem pytań i uwag do powyższego projektu uchwały Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym:
 „za”- 2 głosy
 „przeciw”- 8 głosów
 „wstrzymało się” –2 głosy
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odrzuciła projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości
stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.10.ppkt h) projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie powołania zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych wraz z ustalonym
na wspólnym posiedzeniu komisji składem osobowym zespołu, który przedstawiał się
w następujący sposób:
1. Łukasz Kłys- Przewodniczący zespołu.
2. Łukasz Świerczyński- członek
3. Zbigniew Wiśniewski- członek
4. Elżbieta Jóźwik- członek
5. Krzysztof Chrzan- członek.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
W związku z brakiem pytań i uwag do powyższego projektu uchwały Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym:
 „za”- 9 głosów
 „przeciw”- 0 głosów
 „wstrzymało się” –3 głosy
podjęła uchwałę Nr XI/80/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników do sądów powszechnych, która stanowi integralną część
niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.10.ppkt i) projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa.
W związku z brakiem pytań i uwag do powyższego projektu uchwały Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym:
 „za”- 10 głosów
 „przeciw”- 0 głosów
 „wstrzymało się” –2 głosy
podjęła uchwałę Nr XI/81/2019 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Imienny wykaz głosowania zostaje załączony do niniejszego protokołu i stanowi jego
integralną część.
Ad.pkt.11.Sprawy różne:
Radny Zbigniew Wiśniewski zgłosił wniosek mieszkańców bloku na ul. Chopina
1 w Stąporkowie o pomalowanie pasów przy sklepach zlokalizowanych na tej ulicy.
W imieniu grupy mieszkańców poprosił o wymianę nawierzchni na chodniku prowadzącym
do amfiteatru przy blokach na ul. Norwida od lasu od strony Huciska, który jest mocno
zniszczony. Radny w imieniu mieszkańców osiedla 30- lecia poprosił, aby gmina wystąpiła
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do właściciela posesji zlokalizowanej za garażami za MGOKiS o uporządkowanie terenu.
W związku z tym, iż Rada Miejska nie przyjęła projektu uchwały w sprawie określenia
warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
poprosił o przygotowanie na kolejna sesję propozycji w sprawie możliwości zastosowania
bonifikat dla mieszkańców, którzy przeszli od dnia 01.01.2019 r. na własność gruntową.
Radny Łukasz Świerczyński poparł wniosek przedmówcy w sprawie możliwości
zastosowania bonifikat. Zwrócił się z pytaniem do pani Burmistrz, czy w roku bieżącym
możliwe będzie wykonanie drogi utworzonej z płyt betonowych przy bloku ul. Słowackiego 5
i 7 zlokalizowanej na działce gminnej, o którą wnioskuje. Przypomniał, że na ostatniej sesji
prosił Sekretarza, by dokonał wyceny przedmiotowej drogi w dwóch wariantach, tj. przy
zastosowaniu masy bitumicznej oraz przy zastosowaniu kostki brukowej.
Pani Burmistrz Dorota Łukomska powiedziała, iż wnioski złożone przez radnego
Zbigniewa Wiśniewskiego gmina postara się zrealizować. Natomiast radnemu Łukaszowi
Świerczyńskiemu wyjaśniła, że na wprowadzanie kolejnych inwestycji brakuje tzw. mocy
przerobowych, gdyż przed gminą w roku bieżącym jest jeszcze wiele przetargów do
przygotowania i przeprowadzenia, a Wydział Budownictwa i Inwestycji tut. Urzędu liczy
niewielu pracowników. Pani Burmistrz wyjaśniła, że ogłoszono nabory na stanowiska
do tegoż wydziału, lecz niestety nikt nie złożył aplikacji. Podkreśliła, że możliwe by było
wykonanie większej liczby inwestycji, lecz z uwagi na brak nowych pracowników i zbytnie
dociążenie obecnych to uniemożliwia. Pani Burmistrz podziękowała pracownikom za ciężką
pracę nad wykonaniem inwestycji wpisanych do budżetu. Powiedziała, że droga o którą
wnioskuje radny Łukasz Świerczyński jest planowana do wykonania.
Radny Tomasz Kurcbart odczytał wiadomość sms w sprawie zalewu na ul. Miłej
w Stąporkowie o następującej treści: "Są wakacje a 50 % nadal jest nieskoszone, trawa sięga
za pas po obu stronach chodnika. Tam jest skupisko milionów komarów i kleszczy, pokazały
się żmije. To powinno być wykoszone po obu stronach chodnika całą szerokością a nie
prowizorka. Przy głównej ulicy trawy przerastają płoty". Radny poprosił, aby pani Dyrektor
MGOKiS zajęła się rozwiązaniem problemu i poczyniła kroki zmierzające
do uporządkowania terenu, gdyż nawet kosze nie są od dawna opróżniane. Powiedział,
że wszystkim powinno zależeć na poprawie wizerunku zbiornika. Radny Tomasz Kurcbart
w imieniu organizatorów zaprosił wszystkich na piknik pn."Rodzina- Rodzinie", który
odbędzie się w dniu 7 lipca br.
Sekretarz Gminy Łukasz Kłys wyjaśnił, że prace nad zalewem przy ul. Miłej
w Stąporkowie wraz z opróżnianiem koszy były wykonywane i osobiście był przy nich
obecny. Dodał, że na działkach wokół zbiornika występuje problem z uregulowaniem ich
stanu prawnego, gdyż przedmiotowy teren nie jest własnością gminy. Sekretarz podziękował
członkom kół wędkarskich z Niekłania Wielkiego oraz Krasnej i Czarnej, którzy pomagają
gminie w zagospodarowaniu miejsc przy zbiornikach wodnych. Podkreślił, że gmina sama
bez współpracy z wędkarzami nie byłaby w stanie wszystkiego zrobić. Sekretarz powiedział,
że obecnie występuje duże zapotrzebowanie na odkrzaczanie i zagospodarowanie terenów
zielonych. Dodał, że pilnym problemem jest także przeprowadzenie zabiegów
pielęgnacyjnych alei grabowej w Niekłaniu Wielkim, gdzie gmina będzie występować
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o pozwolenie na ich
przeprowadzenie. Poinformował, iż rozpoczęto rozmowy z firmami zewnętrznymi, które
dokonają prac związanych z zagospodarowaniem alei.
Radny Tomasz Kurcbart nawiązując do wypowiedzi Sekretarza w sprawie koszenia nad
zalewem Miła powiedział, że prace zostały wykonane tylko częściowo. Podkreślił,
że radni nie proszą o wiele tylko apelują, aby zająć się terenem przy zbiorniku.
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Sekretarz Gminy Łukasz Kłys zaproponował współpracę gminy z kołem wędkarskim, które
zarządza zbiornikiem.
Radny Tomasz Kurcbart z uwagi na deficyt miejsc parkingowych poprosił
o zagospodarowanie placu koło remizy MOSP na parking samochodowy.
Radny Maciej Pokusa przypomniał, że na ostatniej sesji zgłaszał problem zniszczonego
chodnika zlokalizowanego przy stawie w Niekłaniu Małym i kolejny raz poprosił
o interwencję w tej sprawie do Powiatu Koneckiego. Dodał, że chodnik należałoby również
odkrzaczyć i usunąć z niego trawę, która zajmuje znaczą jego część.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przygotowanie projektu na ul. Szkolną
w Niekłaniu Wielkim w sposób realny do wykonania z finansowego punktu widzenia dla
każdej ze stron, czyli powiatu a także gminy. Podziękował za podjęcie działań przy
uporządkowaniu alei grabowej. W imieniu mieszkańców poprosił także o wykarczowanie
przydrożnych rowów oraz o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji w służbie
zdrowia.
Sekretarz Gminy Łukasz Kłys w kwestii odkrzaczania rowów w Niekłaniu Wielkim
i Niekłaniu Małym poinformował, iż pracownicy ZGKiM wspólnie z pracownikiem Urzędu
przeprowadzili w tych miejscach wizję lokalną i na tej podstawie dokonano analizy oraz
wyceny prac. Sekretarz przedstawił, że obecnie gmina jest na etapie ustalania szczegółów
z ZGKiM, ponieważ zakład nie dysponuje potrzebnym sprzętem, problemem jest także
wywiezienie usuniętych drzew i krzaków, które po wycięciu należy zmagazynować.
W kwestii problemów w służbie zdrowia wyjaśnił, że w gazecie lekarskiej zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konkursu, został również
przygotowany projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie i powołania komisji
konkursowej do jego przeprowadzenia. Sekretarz Gminy poinformował, iż trwają trudne
rozmowy z kandydatami do pracy w SP ZOZ na stanowiska lekarzy.
Radna Barbara Zamachowska poinformowała, iż w miejscowości Wielka Wieś na części
ul. Południowej przy linii energetycznej rosną wysokie drzewa, które podczas burzy
powodują awarię linii i przerwy w dostawie energii.
Radny Łukasz Świerczyński ponowił prośbę o ułożenie fragmentu kostki brukowej na placu
zabaw. W kwestii problemów z utrzymaniem zieleni w mieście zaproponował zlecenie prac
firmie zewnętrznej, która zadba także o tereny zielone na terenie gminy.
Sekretarz Gminy Łukasz Kłys odpowiedział radnemu Łukaszowi Świerczyńskiemu,
że brane były pod uwagę także takie rozwiązania, jednak podkreślić należy, że gmina posiada
zakład, który na wykonywanie konkretnych prac dostaje dotacje z budżetu. W kwestii
problemów z drzewami na ul. Południowej w Wielkiej Wsi zapewnił, że sprawę przekaże
do referatu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Chrzan w imieniu rodziców dzieci
z miejscowości Bień zapytał, kiedy nastąpi zakończenie prac na placu zabaw. W imieniu
rodziców z miejscowości Gustawów zgłosił problem uszkodzonej piaskownicy.
Wiceprzewodniczący ponowił również prośbę o wykoszenie terenu wokół placu zabaw
w Krasnej, gdzie gmina przejęła grunt w użyczenie od parafii. Dodał, że teren placu zabaw
jest wykoszony natomiast tuż za ogrodzeniem rośnie wysoka trawa. Poprosił ponownie
o wykarczowanie poboczy drogi do miejscowości Bień, gdzie krzaki wchodzą na jezdnię
uniemożliwiając wymijanie samochodów.
Radna Elżbieta Kołodziej ponowiła prośbę o rozwiązanie problemu ul. Leśnej w Odrowążu,
będącej własnością Nadleśnictwa Stąporków. Poinformowała, że na drogę dostarczono już
partię kruszywa. Radna poprosiła o dowiezienie kruszywa oraz o jego rozprowadzenie a także
o wykarczowanie krzaków przy tej ulicy, aby umożliwić bezpieczny wyjazd na drogę.
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Sekretarz Gminy Łukasz Kłys odpowiedział, że sprawy zgłoszone przez
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Chrzana oraz Radną Elżbietę Kołodziej
zostaną przeanalizowane.
Sołtys wsi Lelitków Tadeusz Dobrowolski podziękował pani Burmistrz Dorocie
Łukomskiej za dokończenie drogi. Poprosił o wsparcie w sprawie remontu drogi powiatowej
biegnącej przez wieś.
Sołtys wsi Czarniecka Góra Jakub Dajczer poprosił o ustawienie wiaty przystankowej przy
przystanku zlokalizowanym obok Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji, z którego
korzystają nie tylko mieszkańcy, ale przede wszystkim pacjenci szpitala. Poprosił także
o doprowadzenie do finału przekształcenia działki leśnej nr ewid. 957 należącej do gminy,
na której zlokalizowane jest boisko a także organizowane są festyny integracyjne.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż do rady wpłynęło pismo sołtysa wsi
Czarniecka Góra w sprawie ustawienia wiaty przystankowej, które wg właściwości zostało
przekazane Burmistrzowi Stąporkowa.
Prezes Ludowego Klubu Sportowego Huragan Mokra Sławomir Świercz przedstawił
wizję dalszego rozwoju miejscowości a także zarzucił blokowanie planów budowy boiska
sportowego oraz uniemożliwianie dostępu do świetlicy wiejskiej poprzedniemu sołtysowi.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zachowanie kultury wypowiedzi i uprzedził,
że może odebrać mówcy możliwość głosu.
Prezes Ludowego Klubu Sportowego Huragan Mokra silnie wzburzony powiedział,
że w sprawie budowy boiska sportowego czuje się lekceważony przez gminę.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zachowanie kultury wypowiedzi.
Burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska odpowiedziała na zarzuty Prezesa LKS Huragan
Mokra w sprawie budowy boiska sportowego na Mokrej. Wyjaśniła, że zarówno Prezes ani
Zarząd nie przyszli się nawet przedstawić. Poinformowała, iż zorganizowała spotkanie,
na którym były obecne Skarbnik i Wiceprezes, które potwierdziły, że nie są zorientowane
w pomysłach Prezesa i że najchętniej chciałyby ze swych funkcji zrezygnować, ale Prezes
zagroził im, że jeśli to zrobią to będą musiały ponosić koszty związane z klubem. Burmistrz
Stąporkowa Dorota Łukomska wyjaśniła, że Kacper Dajczer oraz radny Tomasz Kurcbart
prowadzili wiele rozgrywek sportowych, na które na przestrzeni lat nie zgłosiła się drużyna
LKS Huragan Mokra, więc nie rozumie, o jakiej drużynie Prezes mówi.
Prezes Ludowego Klubu Sportowego Huragan Mokra stanowczo zaprotestował.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zachowanie spokoju.
Prezes Ludowego Klubu Sportowego Huragan Mokra Sławomir Świercz stanowczo
zaprotestował.
Przewodniczący Rady Miejskiej ponownie poprosił o zachowanie spokoju.
Burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska powiedziała, że z uwagi na wybuchowy
charakter Prezesa nie chce z nim rozmawiać i spotkania przeprowadza Sekretarz Gminy.
Poprosiła Prezesa, aby nie zbliżał się do niej.
Przewodniczący Rady Miejskiej ponownie poprosił o zachowanie spokoju i poinformował,
że w przeciwnym razie będzie zmuszony wezwać policję.
Prezes Ludowego Klubu Sportowego Huragan Mokra silnie wzburzony krzyczał
uniemożliwiając dalsze prowadzenie obrad sesji.
Ad.pkt.12.Zamknięcie obrad sesji.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XI
sesji Rady Miejskiej dziękując wszystkim za udział w obradach.

Protokołowała:
Karolina Rokita
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