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P R O T O K Ó Ł   Nr XXV / 2005
z XXV –ej  Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
odbytej w dniu 28 kwietnia 2005 roku


w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury.

W Sesji Rady Miasta uczestniczyli :
	radni Rady Miasta

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
Naczelnicy Urzędu Miasta
Zaproszeni goście


Lista obecności radnych  biorących udział w sesji  i gości zaproszonych  uczestniczących w obradach 
/w załączeniu/



Obradom Rady Miasta  przewodniczył  Przewodniczący  Rady Miasta  -                                      Pan Wiesław Piętek 



P O R Z Ą D E K    O B R A D

	proponowany i przyjęty

/ w załączeniu /


S T R E S Z C Z E N I E   P O S I E D Z E N I A

Pkt. 1   Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek  otworzył obrady XXV- ej Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
	Przywitał, radnych Rady Miasta, Prezydenta Miasta  pana Waldemara Mazura, jego zastępców,  naczelników Urzędu Miasta oraz przedstawicieli zakładów  pracy , organizacji i przybyłych mieszkańców miasta na dzisiejszą Sesję.

	Następnie Przewodniczący Rady Miasta  udzielił głos  Wiceprzewodniczącej Rady Miasta pani Małgorzacie Kwiatkowskiej, która odczytała  pismo skierowane  do Rady Miasta przez Nuncjusza Apostolskiego ks arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Nuncjatura Apostolska w Warszawie przyjęła z wielką wdzięcznością  wyrazy szacunku dla sp. Ojca Świętego Jana Pawła II wyrażone w liście kondolencyjnym podjętym na XXIV Sesji Rady Miasta w dniu 5 kwietnia 2005 roku.
/pismo w załączeniu/




	Przewodniczący  obrad pan Wiesław Piętek  wyznaczył  Wiceprzewodniczącego Rady Miasta pana Czesława Kusztala do  liczenia głosów  podczas głosowania.



Pkt. 2   Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek  poinformował, że w Sesji Rady Miasta  uczestniczy  20  radnych  i jest to quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji.
	Poinformował, że wszyscy radni otrzymali projekt porządku obrad. Poprosił       o zgłaszanie do w/w projektu propozycji i wniosków.

p. Waldemar Mazur Prezydent Miasta   zgłosił  wniosek o zmianę porządku obrad w pkt.8  „podjęcie uchwał w sprawach” wprowadzenie dodatkowo dwóch  ppktów  nr 5                   i 6 w brzmieniu;
	ppkt 5  wyrażenie zgody na umorzenie  należności czynszowych z tytułu dzierżawy ośrodka „Bernatka”
ppkt 6 	  ustalenia najniższego  wynagrodzenia oraz  wysokości jednego punktu wynagrodzenia  pracowników zatrudnionych w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej.
W związku z powyższym Przewodniczący  Rady Miasta  pan Wiesław Piętek poddał pod głosowanie w/w   wnioski.
Za przyjęciem głosowało 21 osób.
 	

	Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie  przyjęcie porządku obrad, który został przyjęty  21 głosami.



Pkt.  3  Przyjęcie protokółów z poprzednich  Sesji Rady Miasta z dnia 31 marca 
            2005  roku , 5 kwietnia 2005 roku 


Wiceprzewodniczący Rady Miasta  pan Czesław Kusztal, 
 poinformował, iż protokóły  Nr XXIII/2005   z Sesji Rady Miasta  odbytej w dniu 31 marca 2005, protokół  Nr XXIV/2005  roku z dnia 5 kwietnia 2005 roku były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do protokółów  nie zostały wniesione uwagi i zastrzeżenia. 
		W związku z powyższym  Wiceprzewodniczący Rady  Miasta zgłosił wniosek o przyjęcie  protokółu Nr XXIII/2005, Nr XXIV/2005.


		Wniosek o  przyjęcie protokółów  Nr XXIII/2005, Nr XXIV/2005   został przyjęty  21  głosami.

Pkt. 4  Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta  między sesjami.
	Głos w w/w punkcie zabrał  pan Waldemar Mazur  Prezydent Miasta, który przedstawił  sprawozdanie z działalności między Sesjami. 

/sprawozdanie w załączeniu/

	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek  poinformował, że sprawozdanie wraz z protokółem Sesji będzie przyjęte na następnej Sesji.

Pkt. 5  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

p. Wiesław Pająk  radny Rady Miasta  odniósł się do bezpieczeństwa w mieście. Podkreślił, że stan nawierzchni ulic  tj dziury, wyrwy zagrażają bezpieczeństwu. W związku z powyższym zgłosił wniosek o zamknięcie skrzyżowań: Tysiąclecia – Słowackiego, Okrzei – Słowackiego,  Krasińskiego – Tysiąclecia, Sokola – Tysiąclecia, Sokola –  Żeromskiego, Krasińskiego – Piłsudskiego, Grota Roweckiego –  Krakowska, Krasińskiego – Prusa, Krasińskiego – Okrzei, Sporna – Tysiąclecia, Paryska – Krakowska,  Zielna – Kossaka, Niepodległości – Zielna, w tym ulic: Krasińskiego, Sokola, Norwida, 1 go Maja,  3 go – Maja, Słowackieg, Staffa, Szkolna, Paryska, Tysiąclecia, Słowackiego, Okrzei, Sikorskiego, Grota Roweckiego, Ekonomii.  Ponadto stwierdził, że  mieszkańcy są informowani, iż po wybudowaniu obwodnicy  sytuacja w ulicach  Legionów i  Grota Roweckiego ulegnie poprawie. Pan radny podkreślił, że w/w problem narasta. W dalszej części wystąpienia odniósł się do funkcjonowania Energetyki Cieplnej. Zapytał, czy zakończenie okresu grzewczego, przy tak niskich temperaturach  jest zasadne. Poinformował, że niedogrzane mieszkania narażają zdrowie ludzi starszych i dzieci. Następnie zwrócił uwagę na zyski gminy z ilości zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych. Podkreślił, że należy  ograniczyć ilość punktów  sklepowych  funkcjonujących 24 godziny. Na koniec wystąpienia podziękował komendantowi Straży Miejskiej za podjęcie szybkich działań  przy sprzątaniu ulic. 
p. Janina Kubiak  podkreśliła, że niebawem całą Polskę  pokryją  pomniki Jana Pawła II i najczęściej będą to żywiczne figury z pracowni  rzeźbiarsko  - odlewniczej w Łowcach. W ten bowiem sposób najłatwiej pokazać, że czcimy  pamięć i oddajemy hołd  zmarłemu Papieżowi. Pani Kubiak  zaznaczyła, że w Skarżysku  już stanął pierwszy pomnik przy kościele  św. Brata Alberta. Pan Prezydent wystąpił z inicjatywą  nazwania ulicy Ostrobramskiej  im Jana Pawła II, młodzież zbierała  podpisy pod apelem o przekształcenie  ulicy Spółdzielczej na ulicę  Jana Pawła II. Pan Czesław Kusztal zaprasza do szerokiej dyskusji. Pani Kubiak  stwierdziła, że warto  podyskutować przed podjęciem decyzji. Poinformowała, że arcybiskup  Józef Życiński  w dekrecie o zasadach  uczczenia  pamięci zmarłego papieża  apelował o unikanie działań powierzchownych cyt. „ Piękniej uczcijmy  pamięć papieża przez tworzenie  kuchni dla ubogich, świetlic dla dzieci, hospicjów dla chorych, czy młodzieżowych ośrodków  kultury niż przez zmianę nazw ulic.” Dodała, że dekret  też ogranicza samowolę w stawianiu pomników gdyż trzeba wcześniej uzyskać  zatwierdzenie  ze strony  Archidiecezji  Rady do Spraw Dóbr Kultury oraz wikariusza biskupiego do spraw Kultury.   Ponadto poinformowała, że  teolog z Uniwersytetu Śląskiego  ks. Arkadiusz Wuwer  na pytanie  „Co my możemy zrobić teraz dla Papieża ?”  odpowiedział – „Postawić  mu jak najmniej  pomników. Jak najwięcej sił, ofiar, czasu i pieniędzy przeznaczyć  na dzieci ulicy, biedną młodzież, która powinna  się uczyć. Na zakończenie  pani Kubiak przypomniała, że w testamencie  Papież napisał  m.in. „Po śmierci proszę o Msze święte i modlitwy.” Więc pamiętajmy, że Papież chciał byśmy żyli wg jego nauk. Zaapelowała, aby nie podejmować  działań efektownych lecz efektywne. 
p. Maciej Budzynowski  radny Rady Miasta   w imieniu mieszkańców zapytał, dlaczego Administrator  wprowadza nieuzasadnione stawki czynszu w lokalach mieszkalnych. Zaznaczył, że rozliczenie   ciepła i wody  nie mają  odzwierciedlenia w faktycznym zużyciu. Poinformował, że mieszkańcy otrzymują  kolejne rozliczenia, przy czym Administrator powołuje się  na dokumenty niewiadomego pochodzenia. Uważa, że tego typu postępowanie ZBK Administrator jest nieuzasadnione. Podkreślił, że  przyczyną tego typu działań jest  nie przekazanie instalacji  właścicielom. 
p. Tomasz Sztompke radny Rady Miasta.   przedstawił  problem  mieszkańców osiedla Kolonia Górna.  Poinformował, że w poprzedniej kadencji uchwałą Rady Miasta  wykonano przyłącze gazowe do bloków  przy ulicy Szkolnej.  Zaznaczył, że obecnie do zakończenia  inwestycji pozostały bloki  przy ulicy Szkolna 1, Szkolna 10,  Jaracza. Pan Sztompke  podkreślił, że wszyscy mieszkańcy  są zainteresowani  wykonaniem  inwestycji. Ponadto stwierdził, że gmina  finansuje 2/3 zadania. W związku z powyższym  zapytał, czy jest możliwe wykonanie inwestycji przed remontem  ulicy Szkolnej jak również dokonanie rozliczenia wspólnot po zakończeniu zadania. 
p. Mieczysław Sadza radny Rady Miasta   podkreślił, że radni wielokrotnie krytykowali pana Prezydenta za porządki w mieście.  Poinformował, że tłumaczenia pana Prezydenta ograniczały się  do stwierdzeń, że większość ulic w mieście należy do powiatu oraz brak współpracy ze starostwem powiatowym. Uważa, że problemy mieszkańców powinny być dla pana Prezydenta jak i Starosty bliskie. Pan Sadza zaznaczył, że inspiracją do dzisiejszego wystąpienia  był dla niego artykuł w Tygodniku  Skarżyska na temat porządków w mieście oraz opinia wszystkich radnych  powiatu.  W związku z powyższym  podkreślił, że brak porozumienia  nie może usprawiedliwiać  władz  powiatu i władz miasta za stan porządków w mieście. 
p. Edward Jaworski  rzecznik Prasowy  ZP Samoobrony  odniósł się do spraw miasta. Przedstawił kwestie budowy  drogi krajowej  ulicy Młodzawy  przy Kolonii Górnej. Stwierdził, że  przy budowie zniszczono  chodnik  oraz zadaszony  przystanek autobusowy. Dodał, że przesunięto przystanek o kilkadziesiąt  metrów na wysypane  drobnymi  kamieniami podłoże bez ławki i zadaszenia.  Znak ograniczający  prędkość do 40 km/godz.  umieszczono  kilkadziesiąt metrów za przejściem dla pieszych , bez oznaczeń pionowych. Większość samochodów przekracza prędkość 100 km/h. Następnie poinformował, że po zimie ulice  nie są uprzątnięte. W dalszej części wystąpienia pan Jaworski odniósł się do  funkcjonowania spółki ZBK Administrator. Stwierdził, że Rada Nadzorcza spółki ZBK Administrator  lekceważy  przepisy  Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie przestrzegając ustawy  o własności lokali. Ponadto zapytał jakie korzyści osiągnęła gmina  po przejęciu  zadłużonej spółki Skarżyskiej Strefy Gospodarczej oraz po przekazaniu kontroli nad MUK  firmie Almax. 
/wystąpienie w załączeniu/

p. Kazimierz Łutczyk  wyraził opinię na temat rządów lewicowych w mieście. Stwierdził, że w mieście jest źle ponieważ wzrasta liczba bezrobotnych, pracodawcy wykorzystują  pracowników. Podkreślił, że władza zapomniała, że jest dla ludzi. Dodał, że działania obecnych władz  powinny być rozliczone. 
Robert Fijałkowski  zabrał głos w imieniu komitetu ds. bezpieczeństwa mieszkańców. Stwierdził, że instytucje państwowe  funkcjonują nieprawidłowo, urzędnicy są niekompetentni. Zaznaczył, że komitet, który powstał w 2001 roku jest dla wszystkich. Dodał, że materiały które gromadzi komitet  przedstawia mechanizmy funkcjonowania miasta. 
p. Ryszard Peas przedstawił tematy dotyczące spraw miasta. Poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na swoje zapytanie, dlaczego „Dom Kultury Zakładów Metalowych  im Leopolda Staffa” został przemianowany na Miejskie Centrum Kultury. Następnie  odniósł się do  porządków  w mieście.  Stwierdził, że artykuł z Echa Dnia donosi, że miasto jest brudne, co potwierdza. Podkreślił, że gminy ościenne są zadbane i czyste. 
/wystąpienie w załączeniu/



Pkt. 6  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok.

         -   wystąpienie  Prezydenta Miasta .

Głos w w/w punkcie zabrał pan Waldemar Mazur Prezydent Miasta, który przedłożył sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 rok.
/ materiał w załączeniu/

	Ponadto  poinformował, że skład Orzekający  Regionalne Izby Obrachunkowej  zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium  Prezydentowi  Miasta  za okres roku budżetowego 2004.


            -  stanowisko Komisji Rewizyjnej 
	
	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Krzysztof  Pniak przedstawił stanowisko Komisji  w sprawie wykonania budżetu miasta za 2004 rok/
/stanowisko  w załączeniu/


	stanowisko Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy                            z   Zagranicą     

                                                                                                                             Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą  Pan Tomasz Sztompke przedstawił stanowisko komisji w sprawie sprawozdania  z wykonania budżetu miasta za 2004 rok.
/ stanowisko w załączeniu/

p. Czesław Kusztal  Wiceprzewodniczący Rady Miasta  odniósł się do sprawozdania z wykonania budżetu miasta  za 2004 rok. Podkreślił, że Komisja Rewizyjna  bardzo dobrze zaprezentowała  realizację budżetu. Stwierdził, że dochody  w mieście  są niskie, co spowodowane jest ubogim społeczeństwem. Następnie zwrócił uwagę na dochody z majątku gminy. Uważa, że dochody w tej pozycji powinny być wyższe. Zaznaczył, że  gminna powinna pozbywać się działek oraz lokali użytkowych. W dalszej części wystąpienia  poruszył kwestię opłat adiacenckich. Zapytał, dlaczego urząd nie egzekwuje opłaty adiacenckiej  z inwestycji nowo wybudowanych. Stwierdził, że nie można wybiórczo traktować dzielnic. Podkreślił, że budżet miasta zamknął się ok. 3 mln. nadwyżką. Uważa, że należy się  zastanowić na co środki wydatkować. Następnie  pan Kusztal odniósł się do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta.  Podkreślił, że bardzo dobrym  rozwiązaniem było utworzenie Biura Obsługi Interesanta.  Również zwrócił uwagę na brak środków pomocowych, braku inwestorów. Poinformował, że stopa bezrobocia  w mieście jest bardzo duża.  Podkreślił, że gmina posiada  instrumenty, które powinna uruchomić. Pan Kusztal zaapelował, aby poza  bieżącą obsługą budżetu  gmina skupiła się na pozyskaniu inwestorów. W związku z powyższym poinformował, że  Klub radnych Forum Samorządowe będzie głosować  za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok oraz udzieleniem absolutorium.
p. Lubosław Langer  radny Rady Miasta   poinformował, że  absolutorium dla Prezydenta Miasta  to bardzo ważne wydarzenie dla całego miasta. Dokonuje się oceny budżetu miasta za rok ubiegły, a jednocześnie  zastanawia co oprócz podziałek klasyfikacji budżetowej i wzajemnie  bilansujących się cyfr, zmieniło się na korzyść  mieszkańców  zarówno tych starszych jak i młodych, słowem, czy są widoczne jakieś pozytywne zmiany. Pan Langer podkreślił, że będzie głosował w imieniu  swojego ugrupowania  SOS za udzieleniem absolutorium  Prezydentowi Miasta za rok 2004, albowiem wie jak ciężką pracą jest wykonywanie obowiązków  na tym stanowisku niezależnie od oceny społeczeństwa miasta. W dalszej części wystąpienia  pan Langer podzielił się uwagami mieszkańców na temat oceny obecnej władzy. 30 %  bezrobocie oraz otoczka  wokół niego w postaci  włączenia się miasta  w rozwiązanie tego problemu. W świetle ustawy o samorządzie nie ma tam zadań  przypisanych dla gminy. Część zadań  jest po stronie  Powiatu. Stwierdził, że  przed wyborami każde ugrupowanie dawało szereg deklaracji w tej kwestii rozbudzając nadzieje  na lepsze jutro. Mówiono nawet  publicznie o porażającej bierności władz wobec tego problemu oraz kupowaniu stanowisk ,o powstaniu nowych miejsc pracy poprzez  pozyskanie  inwestorów zewnętrznych, o pomysłach na zahamowanie skazanego na degradację miasta. Zapytał, co w tej sprawie  się zmieniło. Powstała  Skarżyska Strefa Gospodarcza, która czeka  na przyjście inwestorów, na zajęcie  powierzchni które stoją od ponad roku i nie ma na nie amatorów. W momencie tworzenia SSG było wiele dyskusji na temat wątpliwości. Dodatkowo wydano sporo pieniędzy na Targi dla potencjalnych inwestorów. Jakie są efekty, czy za 2,5 roku tej kadencji.  Jakie  rezultaty. Podkreślił, że również społeczeństwo miało nadzieję, że nowe władze mają  przełożenie polityczne, wojewoda, rząd, premier z tej samej opcji co nasz Pan Prezydent. Czy to coś nam dało, a może nikt nie chodził  tak skutecznie  za tymi sprawami. Następnie  pan Lubosław Langer przedstawił kwestię pozyskiwania funduszy  unijnych. Poinformował, że coraz częściej słyszymy, że oprócz indywidualnych  dopłat, gminy korzystają z różnych  funduszy pomocowych. Dodał, że obserwuje działania władz Kielc. Dowiaduje się  o wielu milionach płynących do Kielc i innych miejscowości jak np. Włoszczowy.  Zapytał  ile środków pomocowych wpłynęło do  naszej gminy. Stwierdził, że krytykowano poprzedników, że nie umieli tych pieniędzy  załatwić. Dodał, że poprzednia władza załatwiła 2 miliony zł. z których połowa przepadła gdyż pieniądze przyznano w październiku z możliwością wykorzystania do końca roku.   Ponadto zapytał, czy gmina złożyła wniosek  w sprawie umorzenia kredytu i odsetek  w NFOŚ za oczyszczalnie.  Odnośnie czystości w mieście zapytał, czy  tak musi być. Podkreślił, że w dalszym ciągu jesteśmy miastem brudnym, którego gospodarze  nic nie zrobili aby zmienić  ten stan rzeczy. Dodał, że sprzątanie ulic rozpoczęło się bardzo późno. Stwierdził, że mieszkańców nie obchodzi kto jest właścicielem ulic powiat, czy miasto. Mieszkańcy wiedzą, że jest gospodarz miasta i to on odpowiada za gospodarkę miejską, w tym porządek. W dalszym ciągu brak jest reakcji przy sprzątaniu posesji prywatnych i otoczeniu miasta.  Szczególnie Ośrodek Bernatka jak i wjazdy do miasta  na Borze nie zachęcają  do jego  odwiedzania. Pan Langer ma nadzieję, że pan Prezydent weźmie pod uwagę  w  czasie dalszej kadencji  zasygnalizowane tematy, które ostatecznie  zmienią  obecny stan rzeczy i poprawią  atmosferę wśród mieszkańców  Skarżyska i wówczas  oceniając budżet i udzielając  absolutorium  radni jak i społeczeństwo  miasta będą chwalić  swoich włodarzy.  

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok, który w wyniku głosowania został  przyjęty 20 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym  jako   Uchwała Nr XXV/ 34/ 2005 

/ uchwała w załączeniu/
Pkt.  7  Przedstawienie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium dla 
             Prezydenta  Miasta za 2004 roku.

stanowisko Komisji Rewizyjnej

Głos w w/w punkcie zabrał pan Krzysztof Pniak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  Odczytał Uchwałę Nr 1102/2005  Składu Orzekającego II Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2005 roku .
 /uchwała  w załączeniu/

 
	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały  w sprawie udzielenia  absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2004 rok, który w wyniku głosowania został  przyjęty 19 głosami, przy 1 głosie przeciw, 1 głosie wstrzymującym jako  Uchwała Nr XXV/35/2005 

/uchwała w załączeniu/

	Pan Waldemar Mazur Prezydent Miasta  podziękował za rzetelną ocenę  sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok oraz udzielenie absolutorium. Podkreślił, że wnioski wypływające  z przedstawionej  oceny jaki i dyskusji  podejmie  przy realizacji budżetu  w roku bieżącym. 




Pkt. 8		Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2005 rok,

Projekt uchwały omówiła  pani Barbara Kapuścińska Naczelnik Wydziału Finansowego. Ponadto przedstawiła  autopoprawkę do projektu uchwały.

Stanowiska komisji  - w załączeniu

	W związku z powyższym Przewodniczący obrad odczytał formalny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej  na 2005 rok, który  wyniku głosowania  został przyjęty z autopoprawką  20  głosami jako uchwała Nr XXV/36/2005 
/uchwała w załączeniu/


2/ zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym zgodnie z Uchwałą prawo zamówień publicznych, na finansowanie działalności w 2005 roku

Projekt uchwały omówiła pani Barbara  Kapuścińska Naczelnik  Wydziału Finansowego. Ponadto przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały. Poinformował, że w tytule uchwały winien być zapis  „.....zgodnie z Ustawą..” 

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym zgodnie z Ustawą  prawo zamówień publicznych, na finansowanie działalności w 2005 roku, który  wyniku głosowania został przyjęty z autopoprawką  20 głosami jako                                 uchwała Nr XXV/37/2005
/uchwała w załączeniu/



3/ zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3-go Maja wraz ze sprzedażą prawa własności znajdującego się na niej budynku

Projekt uchwały omówił  pan Andrzej  Kazanowski  Zastępca Prezydenta Miasta.

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały  w sprawie zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3-go Maja wraz ze sprzedażą prawa własności znajdującego się na niej budynku, który w wyniku głosowania  został przyjęty  20 głosami jako uchwała Nr XXV/38/2005
/uchwała w załączeniu/

4/ przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatw. uchwałą Nr 4/27/2000 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2000r. oraz  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Osiedli Pogorzałe i Książęce na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej” zatw. uchwałą Nr3/27/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19.12.2002r. 

Projekt  uchwały omówił pan Andrzej  Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta.

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	Przewodniczący obrad pan Wiesław Piętek odczytał  formalny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatw. uchwałą Nr 4/27/2000 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2000r. oraz  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Osiedli Pogorzałe i Książęce na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej” zatw. uchwałą Nr3/27/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19.12.2002 roku, który w wyniku głosowania został przyjęty  20 głosami jako uchwała Nr XXV/39/2005 
/ uchwała w załączeniu/


5/ Wyrażenia zgody na umorzenie  należności czynszowych z tytułu dzierżawy Ośrodka „Bernatka”

Projekt uchwały omówił pan Andrzej Kazanowski  Zastępca  Prezydenta Miasta. Ponadto  poinformował, że w podstawie prawnej wystąpił błąd maszynowy. W miejsce art.28 wpisujemy art. 18. 

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowych z tytułu dzierżawy Ośrodka  „Bernatka”, który w wyniku głosowania został przyjęty z poprawką 18 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących jako uchwała Nr XXV/40/2005
/uchwała w załączeniu/

6/ ustalenia  najniższego wynagrodzenia oraz wysokości jednego punktu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych  w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji  w Skarżysku-Kamiennej

Projekt uchwały omówił pan Bogusław Ciok  Zastępca Prezydenta Miasta.

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	Przewodniczący obrad pan Wiesław Piętek odczytał  formalny projekt uchwały w sprawie  ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wysokości jednego punktu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych  w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej, który w wyniku głosowania został przyjęty  20 głosami jako uchwała Nr XXV/41/2005
/uchwała w załączeniu/
Pkt. 9 		Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

p. Bogusław  Ciok   Zastępca Prezydenta Miasta  przedstawił informację  o ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  zaw. Do 4,5 % alkoholu oraz piwa  wydano 119, zaw. Od 4,5% - 18% alkoholu  wydano 91, zaw. pow. 18% - 67. Uchwalony przez Radę Miasta limit punktów   ze sprzedaż napojów alkoholowych  o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu  są to sklepy  wynosi 100 punktów.  Wykorzystany limit – 91. W gastronomii  zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych  zaw. Do 4,5 % alkoholu oraz piwa – 45  punktów,  zaw. Od 4,5 % - 18 % alkoholu – 15 punktów, zaw. powyżej  18% -  11 punktów. Uchwalony przez Radę Miasta limit punktów ze sprzedażą  napojów alkoholowych  zawartość powyżej  4,5 %  alkoholu  wynosi 30 punktów.  Wykorzystany limit to 15 punktów. Następnie poinformował, że na terenie miasta funkcjonuje 8 sklepów w systemie całodobowym. Ustalona liczba sklepów  w w/w systemie to 10. Pan Prezydent podkreślił, że uchwała Nr 2/5/2002 Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej  w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlowych, zakładów  gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej  określa limity sprzedaży alkoholu.  Pan Prezydent stwierdził, że wszelkie ograniczenia mogą doprowadzić do powstawania nielegalnych punktów sprzedaży alkoholu. Dodał, że ograniczenia sprzedaży alkoholu mogą nastąpić  na wniosek mieszkańców  w przypadku zakłócenia  porządku publicznego.
p. Andrzej Kazanowski  Zastępca Prezydenta Miasta   odniósł się do  wykonania przyłącza gazowego w ulicy Szkolnej i Jaracza. Poinformował, że nie są to inwestycje kosztowne. Wykonanie zadania  będzie zależało od negocjacji  ze wspólnotami. W sprawie opłaty  adiacenckiej  podkreślił, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta  opłatę   ponoszą mieszkańcy, którzy  nie partycypowali w  kosztach  inwestycji. Dodał, że inwestycje  podnoszą wartość działek.  W tej kwestii nie zachodzi  możliwość przedawnienia. Dodał, że opłata adiacencka nie dotyczy inwestycji czynowych.
p. Waldemar Mazur  Prezydent Miasta  poinformował, że prezes ZBK Administrator udzieli odpowiedzi na piśmie  w sprawie naliczania stawek za ciepłą wodę. Stwierdził, że wyjaśnienie powinno być czytelne skąd wynikają  stawki opłat. Następnie odniósł się do wystąpienia pana Sadzy. Zaznaczył, że nigdy nie wypowiadał się, że współpraca z powiatem jest zła.  Prezydent Miasta  podkreślił, że  gmina i powiat są to dwa oddzielne samorządy.  Podkreślił, że za kompetencjami  powiatu poszły określone środki. Dodał, że powiat nie realizuje  swoich zadań. Ponadto stwierdził, że problem nie rozwiąże się poprzez przejęcie  dróg. W sprawie  ogrzewania lokali mieszkalnych  poinformował, że prezes Energetyki Cieplnej zaznaczył, że jest przygotowany do dostarczania  ciepła przez cały rok.  Podkreślił, że administrujący budynkami mieszkalnymi w trosce o mieszkańców, aby nie ponosili   kosztów za centralne ogrzewanie   nie podjęli decyzji  o przedłużeniu okresu  grzewczego. Odnośnie uczczenia pamięci papieża Jana Pawła II, zaznaczył, że  propozycja pani Kubiak jest bardzo dobra.  Dodał, że nazwa ulicy Ostrobramskiej  nie została jeszcze uchwalona. Poinformował, że temat  pozostawia  do dyskusji. W dalszej części wystąpienia  odniósł się do pytania radnego pana Sztompke tj.  wykonania przyłącza gazowego. Stwierdził, że większość wspólnot  mieszkaniowych  nie chce  współpartycypować  w kosztach inwestycji. Uważa, że prawnie jest to niemożliwe, aby gmina  mogła wykonać zadanie osobom  prywatnym. Następnie poinformował, że od stycznia br. gmina regularnie dokonuje wpłat na konta wspólnot mieszkaniowych. 
W sprawie wystąpienia pana Jaworskiego  podkreślił, że wszelkie nieprawidłowości, które  są wynikiem remontu  ulicy Młodzawy będą  sprawdzone.  Ponadto  podkreślił, że gmina nie będzie przejmowała majątku Skarżyskiej Strefy Gospodarczej. Odnośnie  kontroli miasta w  Miejskich Usługach Komunalnych poinformował, że  kontrola jest zachowana ponieważ miasto posiada udział większościowy.  W dalszej części Prezydent Miasta ustosunkował się do wystąpienia pana Peasa.  Poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta,  Miejskie Centrum Kultury  nosi imię Leopolda Staffa. Dodał, że w tej kwestii  już udzielił obszernej odpowiedzi.
p. Krzysztof Targowski prezes ZBK Administrator  poinformował, ze wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę w sprawie wykonania gazyfikacji. Podkreślił, że na wykonanie zadania przy ul. Szkolnej 12  wykonano dokumentację techniczną. Odnośnie rozliczenia wody zaznaczył, że jest to problem ogólnopolski.  Dodał, że cen nie można ujednolicić ze  stawkami  czynszu. Pan Prezes poinformował, że opomiarowanie   wskazuje faktyczne zużycie wody. Wzrost cen jest wynikiem  podgrzewania  wody  oraz odprowadzania ścieków. 
p. Wiesław Pająk radny Rady Miasta   stwierdził, że podział ulic w mieście był błędem i jest to czynnik nieodwracalny. Podkreślił, że swój wniosek podtrzymuje z uwagi na  zagrożenie  życia i  bezpieczeństwa mieszkańców. Dodał, że w ulicach tworzą się półmetrowe doły. Pan Pająk poinformował, że brak jest korelacji  budżetu między miastem, a powiatem. 
p. Waldemar Mazur Prezydent Miasta   podkreślił, że budżet powiatu nie ma nic wspólnego z budżetem miasta. Dodał, że gmina realizuje swoje zadania  z własnych środków. Natomiast powiat indywidualnie odpowiada za realizację swoich zadań. Pan Prezydent zaznaczył, że gmina nie może  wykonywać zadań  powiatu ponieważ powiat posiada własne środki finansowe. 

Pkt. 10   	Zamknięcie obrad  Sesji.

Przewodniczący   Rady Miasta  pan Wiesław Piętek podziękował za udział w posiedzeniu, a następnie zamknął obrady  XXV– ej Sesji Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Dorota Kruczyk 

                                                                       Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                        Wiesław   Piętek 

















