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P R O T O K Ó Ł   Nr XXVI/2005
Z XXVI  Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
odbytej w dniu 17 maja 2005

w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury 

w Sesji Rady Miasta uczestniczyli:

	radni Rady Miasta

Prezydent Miasta
Zastępcy Prezydenta Miasta
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 XXVI Sesji Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej.
		Przywitał  radnych   Rady Miasta, Prezydenta Miasta  pana Waldemara Mazura, jego zastępców , Naczelników Urzędu Miasta.

		Przewodniczący  obrad pan Wiesław Piętek  wyznaczył radnego Piotra Cygańskiego do  liczenia głosów  podczas  sesji.

Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek poinformował, że
zgodnie z  art. 20 ust 3  ustaw o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz § 31 ust.2 Statutu Miasta, dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta. 
	Przed przystąpieniem realizacji porządku obrad, Przewodniczący 	Rady Miasta  w imieniu Księdza  kanonika Mariana Mężyka  zaprosił radnych Rady  Miasta  do udziału w uroczystościach  i złożenia wieńca  przed  figurą upamiętniającą  postać Ojca Świętego Jana Pawła II.



Pkt. 2 	Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku  obrad.



	     Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek   poinformował , że w sesji Rady  uczestniczy  22 radnych   i jest to quorum zdolne do podejmowania  prawomocnych uchwał i decyzji.  Wszyscy radni otrzymali projekt porządku obrad.
		Zapytał – czy do przedstawionego  projektu porządku  obrad Sesji  radni  zgłaszają wnioski lub inne propozycje.

		Ze względu na brak propozycji zmian ,Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie  przyjęcie porządku obrad, który został przyjęty 22  głosami.




Pkt. 3	Przyjęcie protokółu z poprzedniej  Sesji Rady Miasta z dnia 
                  28 kwietnia 2005  roku.
          

              Wiceprzewodniczący Rady Miasta  Pan Czesław Kusztal, 
 poinformował, iż protokół  Nr XXV/2005  z Sesji Rady Miasta  odbytej w dniu 28 kwietnia 2005  roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta.

		Do protokółu nie zostały wniesione uwagi i zastrzeżenia.
		W związku z powyższym  Wiceprzewodniczący Rady  Miasta zgłosił wniosek o przyjęcie  protokółu Nr XXV/2005

		Wniosek o  przyjęcie protokółu Nr XXV/2005  został przyjęty  
22 głosami.


Pkt. 4		Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta  między    
                        sesjami.

		Głos w w/w punkcie zabrał Prezydent Miasta Pan Waldemar Mazur, który przedstawił  sprawozdanie z działalności między  sesjami.

/sprawozdanie w załączeniu/

  		
		Przewodniczący Rady Miasta  Pan Wiesław Piętek poinformował, że sprawozdanie wraz z protokółem sesji będzie  wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta  i  przyjęte na następnej sesji.


Pkt. 5		Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

p. Mieczysław Sadza  radny Rady Miasta  poinformował, że na początku swojego wystąpienia pragnie przypomnieć  kilka faktów z poprzednich sesji Rady Miasta. Stwierdził, że radni mogli wysłuchać i obejrzeć  zaprezentowaną  przez  przedstawicieli  Almaxu  świetlaną  wizję gospodarki odpadami w naszym mieście. Podkreślił, że kiedy były pierwsze próby wprowadzenia  Almaxu do MUK-u ,  wspólnie z radnym Wojcieszkiem  wyrażali obawy, co do właściwej i wiarygodnej oceny aportu rzeczowego  Almaxu. Poinformował, że radnych zapewniano, że aport będzie właściwie i rzetelnie wyceniony. Pan radny  Sadza podkreślił,  iż w momencie  prób negocjacji  z miejscowymi  przedsiębiorcami o ich  wejściu do MUK, pan Prezydent Kazanowski  totalnie  dyskredytował  wręcz ośmieszał  możliwości sprzętowe rodzimych tzw „śmieciarzy”  zapowiadając  jakie to cuda techniki wprowadzi do MUK  Almax.  W dalszej części wystąpienia pan radny Sadza  poinformował, że  kilka dni temu miał okazję  usłyszeć i zobaczyć wyposażenie MUK tj. śmieciarkę . Zaznaczył, że wyposażenie  jest w stanie fatalnym. Dodał, że apelował  o zaproszenie na dzisiejszą sesję prezesa MUK . W związku z powyższym zapytał  jaka jest cena  aportu rzeczowego Almaxu. Jaki jest przewidywany koszt remontu śmieciarki oraz  kompaktora. Pan radny Sadza  poinformował, że Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Skarżyska zobowiązuje się nieodpłatnie  w ramach pomocy gminie wykonać techniczną  ekspertyzę  oraz wycenę  przekazanego przez  Almax spółce MUK sprzętu.  Dodał, że  nie chciałby aby  pan Prezydent spotkał się z zarzutem  niegospodarności. 
p. Małgorzata Kwiatkowska  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta   odniosła się do  utrzymania czystości w mieście. Podkreśliła, że mieszkańcy  zauważają efekty sprzątania  w mieście. Pani Kwiatkowska zaapelowała  o opracowanie  planowej gospodarki zielenią. W związku z powyższym  poddała pod rozwagę zatrudnienie pracownika z wykształceniem ogrodniczym.
p. Wiesław Pająk radny Rady Miasta  poruszył sprawę estetyki w mieście. Zapytał, czy są plany  zagospodarowania centrum miasta tj. terenów przy  MCK, ulicy Słowackiego                i  ul. Tysiąclecia oraz terenu przy SDH „Bartek” Stwierdził, że przy obrzeżach ulic można wykonać  trawniki. Następnie odniósł się  do  lokalizacji  dwóch budynków przy ulicy Słowackiego i ulicy  Okrzei.  Podkreślił, że budowa budynków jest nie zakończona. Zaapelował, aby zobowiązać właściciela sklepu Lewiatan do  utrzymania czystości wokół posesji. Dodał, że  w otoczeniu    SDH Bartek   brak jest estetyki. W dalszej części wystąpienia  pan radny Pająk odniósł się do  porządkowania ośrodka Bernatka. Stwierdził, że zauważa się postęp  prac. Zapytał na jakim etapie jest  realizacja porozumienia z dzierżawcą. Następnie poinformował, że  skrzyżowanie ulicy Paryskiej z E-7 jest nieprzejezdne.
p. Lubosław  Langer radny Rady Miasta poinformował, że na Sesji Rady Miasta  w dniu 31 marca wnioskował o zbadanie przez Komisję  Rewizyjną,  czy gmina nasza nie ponosi  strat z tytułu przyjmowania odpadów zewnętrznych dostarczanych przez firmę ALMAX samochodami transportowymi (nie śmieciarkami)  z Radomia i Starachowic. Inne miasta nie zgadzają się na przyjmowanie śmieci z zewnątrz. Co skłania,  że u nas to miejsce jest dla ALMAX  takie atrakcyjne. Dlaczego opłaca się przewoźnikowi wozić śmieci  z Radomia do Skarżyska. Czyżby u nas firma nie płaciła za przyjęcie śmieci na wysypisko? Wysypisko w Skarżysku zakończy funkcjonowanie  w grudniu 2005 roku. Ciężar budowy naszego zakładu ma spaść na gminę i okoliczne gminy. Również rekultywacja dotychczasowego wysypiska będzie wymagać znacznych kosztów. Po co zatem dosypywać śmieci „zewnętrzne” aby te koszty rekultywacji były jeszcze większe.” Pan  Langer zapytał,  co się zmieniło  od chwili zgłoszenia wniosku. Podkreślił, że proces  przywożenia śmieci trawa nadal. Podkreślił, że na wysypisko przyjeżdża ze śmieciami firma „Sita” z Krakowa. W związku z powyższym zapytał, dlaczego pan Prezydent  nie podjął żadnych działań do czasy zakończenia kontroli  przez Komisje Rewizyjną. Uważa, że przywóz śmieci spoza miasta powinien być zabroniony.
p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta  stwierdził, że oczekuje na wyniki pracy Komisji Rewizyjnej. Poinformował, że na jednej z Sesji Rady Miasta pan Prezydent zobowiązał się do przedstawienia informacji  na temat gospodarki odpadami. Następnie pan Wojcieszek odniósł się do spółki MUK. Podkreślił, że Rada wyraziła wolę  na udział większościowy  miasta w powstałej spółce. Stwierdził, że pan Prezydent powinien wyrazić zgodę na wykonanie wyceny aportu rzeczowego udziałowca tj firmy Almax oraz wyceny sprzętu. Ponadto zapytał jaki jest udział gminy w utylizacji odpadów komunalnych oraz jakie były warunki przystąpienia  Almaxu do spółki MUK.
W związku z powyższym pan radny Wojcieszek poddał pod rozwagę  odbycie  sesji tematycznej  w sprawie gospodarki odpadami. 	



Pkt. 6 		Podjęcie uchwał w sprawach;

1 / zatwierdzenia  regulaminu  przyznawania  stypendiów i zasiłków  szkolnych  o                               
     charakterze pomocy socjalnej w ramach zmniejszania różnic i umożliwienia                                  
     pokonywania barier w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji       
     materialnej ucznia.
Projekt uchwały omówił pan Bogusław Ciok Zastępca Prezydenta Miasta.  Ponadto przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały. 

p. Ewa Urban  radna Rady Miasta  podkreśliła, że jest zaniepokojona  sytuacją wynikłą po podjęciu  uchwały. Zaznaczyła, że to nie urzędnicy ponoszą  winę za błędy ustawowe. W związku z powyższym  zgłosiła wniosek  o złożenie przez Radę Miasta oświadczenia  do sejmu.  Następnie pani Ewa Urban  odczytała projekt oświadczenia.
/oświadczenie w załączeniu/


p. Halina Karpińska radna Rady Miasta  stwierdziła, że jest to kolejna ustawa, która obciąża  gminę środkami finansowymi po jakimś czasie. Zapytała, jak w takiej sytuacji  samorządy  mają funkcjonować.

Stanowiska komisji w załączeniu.

	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  regulaminu  przyznawania  stypendiów i zasiłków  szkolnych  o  charakterze pomocy socjalnej w ramach zmniejszania różnic i umożliwienia  pokonywania barier w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji   materialnej ucznia, który w głosowaniu został przyjęty z autopoprawką                            22 głosami jako Uchwała Nr XXVI/42/2005
/uchwała w załączeniu/

	Następnie Przewodniczący  obrad  zaznaczył, że oświadczenie  nie ma adresata. Treść oświadczenia wymaga dopracowania. Poinformował, że po konsultacji z szefami klubów podejmą decyzję w sprawie wyboru adresata. 
	W związku z powyższym  oświadczenie  zostało przyjęte   21 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym. 

2/ zmiany uchwały Rady Miasta Nr XXV/37/2005 z dnia  28 kwietnia 2005r.o 
    zaciągnięciu kredytu w banku wyłonionym zgodnie z Ustawą prawo zamówień   
    publicznych, na finansowanie działalności w 2005 r. 
Projekt uchwały omówiła Skarbnik  Miasta pani Lidia Polewany. 

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym  Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr XXV/37/2005 z dnia  28 kwietnia 2005r. o  zaciągnięciu kredytu w banku wyłonionym zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych, na finansowanie działalności w 2005 r. który w wyniku głosowania  został przyjęty 22 głosami jako                                                        Uchwała Nr  XXVI/43/2005
/uchwała w załączeniu/

3/ wprowadzenia  zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej  w 2005 roku.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta pani Lidia Polewany. Ponadto poinformował, że z Komisji Gospodarki Komunalnej  wypłynął wniosek w sprawie  wyłączenia z projektu uchwały z pkt. 1  lit. „c”.  Podkreśliła, że służby  prezydenta dokonały analizy wniosku. Stwierdziła ,że gospodarka mieszkaniowa  jest zadaniem gminy. Zaznaczyła, że lokale będą przeznaczone do zasiedlenia. 

p. Marek Miernik radny Rady Miasta  poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej dokonała  wizji  budynku. Uważa, że nakłady na remont mieszkań socjalnych  są duże. Zaznaczył, że brak jest analizy  kto zamieszka w lokalach.
p. Ludwik Wydra  radny Rady Miasta  przedstawił wnioski Komisji. Zapytał, czy po wykonaniu remontu, budynek będzie o wyższym standardzie. Na co zostanie  przeznaczona nadwyżka  budżetowa.
p. Mieczysław Sadza radny Rady Miasta   odniósł się do projektu uchwały. Wyraził  zadowolenie  z przekazania środków finansowych dla powiatu  oraz  zakup samochodu dla policji. Następnie  przedstawił kwestię  remontu ulicy Jastrzębiej. Zaznaczył, że nie ma zastrzeżeń, co do jakości  wykonania prac. Wręcz przeciwnie  uważa, że ulica będzie służyła  mieszkańcom. Zaznaczył, że przy w/w ulicy  znajduje się 8 posesji.  Koszt  inwestycji zamknął się kwotą  315 tys. zł.  Zaapelował, aby w przyszłości  urzędnicy nie popełnili podobnych błędów. 
p. Lubosław Langer  radny Rady Miasta  uważa, że radni powinni cieszyć się z budowy każdej  drogi. Podkreślił, że na komisji radni dyskutowali, czy jest konkretne spożytkowanie  kwoty 150 tys. zł. W związku z powyższym zapytał, czy prawdą jest, że kwota będzie przeznaczona na zapłacenie zaległych faktur.
p. Andrzej Markiewicz  radny Rady Miasta  zapytał, ile  powiat dokłada środków finansowych do remontu nawierzchni ulic w mieście.  Podkreślił, że dziury w jezdniach są zasypywane po raz trzeci.
p. Małgorzata  Kwiatkowska  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  odniosła się do wystąpienia  radnego Sadzy. Podkreśliła, że remont ulicy Jastrzębiej był  niezbędny  z uwagi na fakt, że mieszkańcy  mają ułatwiony dojazd do  osiedla. 
p. Waldemar Mazur Prezydent Miasta   zaznaczył, że osobiście jest przeciwny przekazania  środków  dla powiatu. Podkreślił, że każdy powinien odpowiadać za swoje zadania. Stwierdził, że po raz kolejny gmina finansowo  wspomaga powiat. Prezydent Miasta poinformował, ze gmina w swoim zarządzie posiada wiele  ulic, które wymagają remontów. Następnie Prezydent Miasta odczytał porozumienie zawarte z powiatem. Stwierdził, że jest niezadowolony ze sposobu  naprawiania  nawierzchni ulic. Dodał, że jest coraz gorzej. Ponadto poinformował, że za zły  stan ulic powiatowych mieszkańcy winą obarczają  Prezydenta  Miasta. W związku z tym uważa, że  trzeba jednak pieniądze na naprawę dróg przeznaczyć i nie wycofywać się z inwestycji  wcześniej deklarowanych.
p. Wiesław Piętek Przewodniczący Rady Miasta   stwierdził, że na ostatniej sesji stan dróg w mieście został poddany totalnej krytyce. Zaznaczył, że wskazane przez radnych drogi są drogami powiatowymi. Podkreślił, że w wyniku zorganizowanego spotkania ze starostwem   podjęto decyzję o współuczestnictwie gminy w remoncie ulic. Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek  poinformował, że miasto będzie kładło nacisk na jakość wykonywanych zadań. 
p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta  poinformował, że jest przerażony  podjętym porozumieniem ponieważ urząd będzie zajmował się zadaniem  leżącym w gestii powiatu. Obawia się, że w przyszłości   powiat będzie wysuwał   żądania  o przekazania dalszych środków finansowych. Następnie pan radny podkreślił, że należy zastanowić się nad  konkretnymi inwestycjami.  Dodał, że powiat powinien odpowiadać za swoje zadania.
p. Wiesław Piętek Przewodniczący  Rady Miasta  podkreślił, że gmina również  realizuje swoje zadania poprzez remonty dróg gminy. Dodał, że powiat musi znaleźć środki na remonty dróg.
p. Waldemar Mazur Prezydent Miasta  odniósł się do remontu budynku mieszkalnego  przy ulicy Ekonomii 5. Stwierdził, że Rada zdecyduje o  remoncie budynku. Dodał, że remont będzie wykonany z nadwyżki budżetowej. Następnie poinformował, że budynek będzie zamieszkały przez osoby, które regulują opłaty czynszowe. Prezydent Miasta  podkreślił, że zadanie  związane  jest również z odblokowaniem lokali socjalnych. 
p. Marek Miernik radny Rady Miasta  zapytał, kto z lokali socjalnych zamieszka w budynku o wyższym standardzie. Wyraził zdziwienie, że zadanie rozpoczyna się od końca. Następnie wyraził zdziwienie, że kwota na remont może okazać się niewystarczająca. 
p. Ewa Urban radna Rady Miasta  podkreśliła, że jest za wykonaniem zadania. Uważa, że ten problem należy dokładnie przeanalizować. Dodała, że należy  poddać pod rozwagę wykonanie remontu przez osoby zainteresowane uzyskaniem lokalu mieszkalnego.
p. Waldemar Mazur Prezydent Miasta  poinformował, że do zadań gminy należy zabezpieczenie  lokali mieszkalnych. Podkreślił, że remont budynku nie rozwiąże całego problemu  braku lokali socjalnych. Dodał, że Rada zdecyduje o realizacji zadania.

	W związku z powyższym  Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek odczytał wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej  w sprawie wyłączenia z projektu uchwały w pkt. 1  podpunktu c) „zakup usług remontowych 300.000zł”  powtórne go przeanalizowanie i ewentualne  wniesieni pod obrady  następnej Sesji Rady  Miasta, który w wyniku głosowania został przyjęty  20 głosami, przy  2 głosach wstrzymujących.
	Następnie Przewodniczący obrad  odczytał formalny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2005 rok, który  w wyniku głosowania został przyjęty 22 głosami  jako Uchwała Nr XXVI/44/2005 
/uchwała w załączeniu/


       Pkt 7. 	Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

p. Andrzej Kazanowski  Zastępca Prezydenta Miasta   poinformował, że nieprawda jest, że Almax objął  udziały w spółce MUK  wnosząc  aporty rzeczowe. Almax objął  udziały zgodnie z uchwałą Rady Miasta. Prezydent Miasta  podkreślił, że nieprawdą jest że w trakcie  wyłaniania inwestora w MUK  - w jakikolwiek sposób ośmieszał  przedsiębiorców. W związku z powyższym  pan Kazanowski przypomniał, że oferta przedsiębiorców  została odrzucona z przyczyn formalno prawnych. Zaznaczył, że nigdy nie ośmieszał  oferty przedsiębiorców. Nieprawda jest również, że gmina poniesie  ogromne koszty z tytułu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów  Komunalnych. Dodał, że zgodnie z przedstawionym  harmonogramem  rzeczowo finansowym  wynika, że całość  nakładów finansowych  związanych z budową Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  poniesie inwestor  firmy MUK, firma Almax.  Zastępca Prezydenta pan Andrzej Kazanowski   poinformował, że gmina pozostaje w spółce z udziałem większościowym. Ponadto podkreślił, że udział gmin okolicznych w rekultywacji składowiska  w Skarżysku-Kamiennej jest to temat również opisany  w informacji. Wymaga to również  indywidualnych  negocjacji z przedstawicielami poszczególnych gmin. W sprawie wwozu  odpadów  na wysypisko  przypomniał, że na podstawie umowy zawartej  jeszcze w latach 90  gmina przekazała  firmie RPGK później półce MUK wszelkie prawa i obowiązki związane z zarządem i utrzymaniem wysypiska aż do czasu jego zamknięcia. W związku z powyższym  gmina nie jest stroną. O przyjmowaniu  odpadów  na wysypisko decyduje zarząd spółki MUK kierując się  kryteriami ekonomiczności  podpisując  umowę  z dostawcami odpadów. W sprawie  zagospodarowania miasta  poinformował, że są plany  aranżacji zieleni  przed MCK 
i   DH Bartek. Zaznaczył, że w projekcie jest odtworzenie schodów  przed MCK oraz remont pomnika L. Staffa .  Następnie pan Kazanowski podkreślił, że znany jest im problem  dwóch obiektów  przy ul. Słowackiego. Dodał, że budzi zaniepokojenie tymczasowe ogrodzenie oraz nieporządki panujące wokół posesji. Stwierdził , że za istniejący stan Straż Miejska  nałożyła trzy mandaty karne. Odnośnie ośrodka Bernatka  poinformował, że zgodnie z ugodą dzierżawca  ma się wyprowadzić z obiektu  do 20 maja.
p. Krzysztof Pniak  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej został wyłoniony zespół w celu przeprowadzenia kontroli. Informację w powyższej kwestii  przedstawi na sesji czerwcowej. Podkreślił, że Komisja Rewizyjna  pracuje zgodnie z planem kontroli. 
p. Mieczysław Sadza radny Rady Miasta   podkreślił, że w swoim wystąpieniu nie mówił o ośmieszaniu przedsiębiorców lecz o możliwościach sprzętowych. Stwierdził, że nie można odcinać się od tematu. 
p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta  uważa, że pan Prezydent  po wypowiedziach radnych powinien zainteresować się  funkcjonowaniem wysypiska. Zapytał, na co zostanie wykorzystana  nadwyżka budżetowa.
p. Wiesław Piętek Przewodniczący  Rady Miasta  poinformował, że temat wykorzystania nadwyżki budżetowej będzie omówiony na Sesji w miesiącu czerwcu. 
p. Waldemar Mazur Prezydent Miasta  odniósł się do w/w wypowiedzi. Poinformował, że podział nadwyżki  umożliwi wykonanie  zadań. Stwierdził  że, w każdym  roku jest wiele niewiadomych co do  realizacji budżetu. Podkreślił, że ma wątpliwości odnośnie  wykonania  budżetu w dziale  gospodarka mieszkaniowa  z racji podpisania nowej umowy z ZBK. W sprawie  nadwyżki  budżetowej stwierdził, że  informację w powyższej kwestii radni przyjęli  na ostatniej sesji. Prezydent Miasta poinformował, że po pierwszym półroczu będzie chciał przedstawić  Radzie  podział nadwyżki budżetowej.  Odnośnie funkcjonowania wysypiska, przywozu odpadów poinformował, że    jest to dla spółki korzystne. Za składowanie odpadów do spółki wpływają określone środki finansowe. Zaznaczył, że funkcjonowanie wysypiska jest pod pełną kontrolą. Ponadto stały nadzór pełnią służby  Ochrony Środowiska. 


Pkt. 8    	Zamknięcie obrad  Sesji.

Przewodniczący   Rady Miasta  pan Wiesław Piętek podziękował za udział w posiedzeniu, a następnie zamknął obrady  XXVI– ej Sesji Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Dorota Kruczyk 

                                                                       Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                        Wiesław   Piętek 

