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P R O T O K Ó Ł   Nr XXVII/2005
Z XXVII  Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
odbytej w dniu 30 czerwca  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 XXVII Sesji Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej.
		Przywitał panią Joannę Grzelę Wicewojewodę Województwa Świętokrzyskiego, pana Eugeniusza Cichonia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  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.

	Przed   realizacją porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek  poinformował,  że rok 2005 to 15-  lecie działalności samorządu terytorialnego.	Ostatnie 15 lat transformacji miało wymiar najgłębszych zmian ustrojowych, jakim jest decentralizacja władzy państwowej. Zaczęło się to w 1990 roku. To była ta wielka, wtedy jednak niemalże niezauważona w powodzi innych fundamentalnych zmian gospodarczych, reforma, w wyniku, której powstał samorząd gminny.  Powołująca go reforma przeprowadzona w  1990 r. jest jedyną polską reformą zgodnie uznawaną za sukces. Z kolei bilans 15 lat istnienia samorządu terytorialnego bez wątpliwości jest wielkim osiągnięciem odrodzonej polskiej demokracji.
Minione półtora dekady to okres decentralizacji państwa. Począwszy od 1990 r., przez 1993, kiedy większym miastom przekazano część zadań administracji rządowej i rok 1996 - z utworzeniem powiatów i województw samorządowych, a na zmianie wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2002 r. skończywszy.  Wszystko to stanowi swoisty przełom psychologiczny w postrzeganiu samorządów lokalnych przez samo społeczeństwo. Ludzie, choć nie bez zastrzeżeń, zauważyli, że problemy lokalne zaczęto wreszcie rozwiązywać lokalnie, a obywatele uzyskali dzięki wyborom wpływ na działania gminnych władz. Po owych 15 latach nikt nie ma już chyba wątpliwości, że władzę warto przekazywać w dół, bo tam najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne i co będzie ich cieszyć. 
Dziś Skarżysko – Kamienna jest jedną z 2,5 tys. gmin w Polsce. Wyposażoną w osobowość prawną wspólnotą ludzi tu zamieszkujących. Jak większość lokalnych społeczeństw nie zmarnowaliśmy szansy, którą postawiła przed nami demokracja. Idziemy drogą, która choć czasem wyboista i trudna, jest przecież szlakiem wiodącym do nowoczesnego samorządu.
Jak wszędzie, są tu ludzie, którzy owym demokratycznym procesom sekundują. Pragniemy im za to podziękować.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek poinformował, że zgodnie z  Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej         z dnia 3 czerwca  2005 roku  o nadaniu  odznaczeń  odznaczeni zostają na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego  za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną :
Złotym Krzyżem Zasługi:
Langer Lubosław
Pająk Wiesław
Kołodziej Janusz
Srebrnym Krzyżem Zasługi
	Robakowska Joanna

Polewany Lidia
Skuza Witold
Brązowym Krzyżem Zasługi
Pniak Krzysztof
Wierzbowicz Ewa

W związku z powyższym  poprosił panią Joannę Grzelę   Wicewojewodę  
Województwa Świętokrzyskiego o wręczenie odznaczeń państwowych. Pani Wicewojewoda Joanna Grzela dokonała wręczenia  odznaczeń w/w osobom.
	Pan Lubosław Langer radny Rady Miasta  w imieniu odznaczonych  podziękował  za  tak szczególne wyróżnienie  jakim są Krzyże Zasługi.

	W dalszej części posiedzenia  Przewodniczący obrad pan Wiesław Piętek poinformował, że zgodnie z uchwałą Nr 4/41/99 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 1999r., powołane przez Radę Miasta Kolegium Honorowe, dokonuje co roku wyboru „Skarżyszczanin Roku” w sześciu kategoriach. Dziś pamiątkowe wyróżnienia będą  wręczone po raz  piąty. O odczytanie protokółu z obrad Kolegium Honorowego poprosił   jego sekretarza  - Pana Mariana Okłę
	W kategorii Organizator przedsiębiorczości  - biznesmen roku  wybrano spółkę  BATMAR za ciągły rozwój i rozszerzenie swojej działalności  oraz znaczący przyrost zatrudnienia  oraz duże nakłady inwestycyjne w rozwój firmy w 2004 roku.

	W kategorii Animator kultury, Kolegium wybrało  Szkołę Podstawową Nr 3, której postanowiono  przyznać tytuł  „Skarżyszczanin Roku” za organizowanie imprez kulturalnych, festynów dla dzieci i mieszkańców osiedla oraz  70 lecia  istnienia szkoły.

	W kategorii Organizator sportu, turystyki i wypoczynku, Kolegium jednogłośnie  przyznało  dla pana Adolfa Walkowiaka  tytuł „ Skarżyszczanin  Roku”, za zorganizowanie  10 letniej edycji biegu o błękitną  wstęgę  Kamiennej oraz codzienną działalność na rzecz rekreacji ludzi w każdym wieku w tym młodzieżowej Amatorskiej  Ligi  Piłki Nożnej.

	W kategorii Oświata i wychowanie  tytuł „Skarżyszczanin Roku” Kolegium przyznało  pani Agacie Szlęk – Sitkiewicz  nauczycielce  Gimnazjum Nr 1 za kierowanie szkolnym zespołem Promocji Zdrowia , opracowanie i wdrażanie Szkolnego Programu profilaktyki oraz  pedagogizację rodziców  w formie warsztatów. 

	W kategorii Najlepszy uczeń skarżyskich szkół tytuł „Skarżyszczanin Roku”  przyznano pani Monice Ruzik z I LO w Skarżysku-Kamiennej za zajęcie I-go miejsca w Międzynarodowej  Olimpiadzie Wiedzy Europejskiej, tytuł finalisty XLVI Olimpiady Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, 10 –tego miejsca w Polsce i tytuł Laureata Konkursu  „Parlamentarnym w Polsce” oraz wzorowe  zachowanie i wysokie średnie oceny szkolne.

	W kategorii  Najładniejsza  posesja w Skarżysku, tytuł  „Skarżyszczanin Roku” otrzymali państwo Halina i Janusz  Winterowie, za estetyczne zagospodarowanie działki i duży wkład własny w pielęgnowanie i utrzymanie  porządku.
	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek oraz  Prezydent Miasta pan Waldemar Mazur wręczyli  w/w osobom statuetki „Skarżyszczanin Roku’.


	W dalszej części posiedzenia  Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek wyznaczył radnego pana Andrzeja Markiewicza do liczenia głosów.


Pkt. 2 	Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

	     Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek   poinformował , że w sesji Rady  uczestniczy  21 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.

p. Maciej Budzynowski  radny Rady Miasta  poinformował, że jako współautor projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących  własność Gminy Skarżysko-Kamienna wnosi o zdjęcie w/w projektu uchwały z porządku obrad z pkt.  9 ppkt. 9. Powyższe uzasadnił faktem nie dopracowania  przedmiotowej uchwały.
		     W związku z powyższym  Przewodniczący obrad  poddał pod głosowanie w/w wniosek.
     Za przyjęciem wniosku głosowało  20 radnych, od głosu wstrzymała
                             się 1 osoba.

Następnie  Przewodniczący Rady Miasta  poddał pod głosowanie
przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad  wraz z wprowadzoną zmianą  został przyjęty   21 głosami.



Pkt. 3	Przyjęcie protokółu z poprzedniej  Sesji Rady Miasta z dnia 
                  17 maja 2005  roku.
          

              Wiceprzewodniczący Rady Miasta  Pan Czesław Kusztal, 
 poinformował, iż protokół  Nr XXVI/2005  z Sesji Rady Miasta  odbytej w dniu 17 maja  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 XXVI/2005

		Wniosek o  przyjęcie protokółu Nr XXVI/2005  został przyjęty  
21 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 oraz informację na temat   działań władz miasta  wobec Zakładów Metalowych  MESKO  S.A.

/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. Andrzej Warwas  Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1  przedstawił  sprawozdanie z pobytu w Niemczech uczniów ZSP Nr 1 Gimnazjum Nr 1, które odbyło się  w dniach 29.05.2005 – 3.06.2005.
/sprawozdanie w załączeniu/



p. Halina Karpińska  radna Rady Miasta  w imieniu Komisji Oświaty podziękowała  dyrektorowi  Zespołu Szkół Publicznych  Nr 1 panu Andrzejowi Warwasowi oraz pani dyrektor  Gimnazjum Nr 1 pani Elżbiecie Chajdudze  za nawiązanie współpracy. Podkreśliła, że jest to  pierwsza wymiana  młodzieży, która  przyczyni się do promocji miasta. Pani radna Karpniska  zaznaczyła, że Rada Miasta powinna wspierać tego typu działania.
p. Małgorzata Kwiatkowska  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  odniosła się do utrzymania zieleni w naszym mieście.  Stwierdziła, że po wybudowaniu marketu Lidl  otoczenie zostało uporządkowane. Podkreśliła, że na dzisiaj teren zmienił wygląd ponieważ  nowo powstałe alejki i trawniki straszą chaszczami  trawy.  Następnie  poinformowała, że na sesji majowej proponowała, aby zatrudnić ogrodnika. Uważa, że w mieście niezbędna jest  polityka planowej gospodarki zielenią.  Następnie przedstawiła kwestię  handlu na chodnikach przyległych do terenów zielonych w okolicy targowiska Rynek. Stwierdziła, że powyższy proceder  przyczynia się do dewastacji zieleni. Pani radna Kwiatkowska zaapelowała o nasilenie kontroli przez patrole Straży Miejskiej w w/w rejonie.
p. Andrzej Markiewicz  radny Rady Miasta   zwrócił się do Prezydenta Miasta                          o przedstawienie informacji na temat ilości złożonych wniosków  unijnych, jakie gmina pozyskała fundusze ze środków unijnych.  Następnie odniósł się do  utrzymania zieleni w osiedlu Książęce. Podkreślił, że osiedle pod względem utrzymania  zieleni jest zaniedbane, pobocza dróg zarośnięte są  chaszczami traw. Pan radny Markiewicz   podkreślił, że osiedle Książęce jest dzielnicą usytuowaną przy wjeździe do miasta, uważa, że nie jest to chlubna wizytówka dla  miasta. 
p. Mieczysław  Sadza radny Rady Miasta  poinformował, „że kilka dni po tym jak Rada  Miasta uchwaliła  przekazanie 150 tys zł na remont  powiatowych dróg  w Skarżysku, rada Powiatu „dzieliła” nadwyżkę budżetową. Wzburzony tym, że powiatowi radni ze Skarżyska  nie próbowali przeznaczyć  nawet skromnych środków  na remont dróg powiatowych w Skarżysku  napisałem do Tygodnika list prosząc  tychże radnych o wyjaśnienie. Mimo, że pytanie  miało wyraźnego adresata na list odpowiedziała pani radna z Bliżyna.  Jeżeli ta odpowiedz jest  reprezentatywna dla stanowiska  Rady Powiatu to nic tylko siąść  i płakać. Pani Radna sugeruje abyśmy w Skarżysku jeździli objazdami (cytuję „.. w Skarżysku użytkownicy mają możliwość wyboru drogi...”). Ponadto stwierdziła słusznie, że nie mogli radni ze Skarżyska głosować o pieniądzach  na remonty dróg bo przecież nie złożyli takiego wniosku. Dzielimy dzisiaj nadwyżkę budżetową i niezależnie od tego co powiedziałem wyżej popieram propozycje  przeznaczenia znacznych kwot  na remonty kolejnych powiatowych dróg”.
p. Wiesław Pająk radny Rady Miasta  stwierdził, że ze strony radnych powiatowych nie widać  żadnej inicjatywy  w sprawie remontu dróg. Podkreślił, że apelował o grożącym niebezpieczeństwie na skrzyżowaniu ulic Paryska , E-7.   Poinformował, że  na trasie do Radomia w miejscach newralgicznych  jest zlokalizowana sygnalizację pulsującą. W dalszej części wystąpienia  pan radny Pająk odniósł się do działalności Straży Miejskiej. Podkreślił, że patrole Straży są widoczne na terenie miasta. Następnie poddał pod rozwagę wprowadzenie dodatkowych patroli Straży Miejskiej w dni świąteczne.
p. Joanna Kazanowska  dyrektor Zespołu TV Dami  poinformowała, że od 1 lipca wznowiona zostaje emisja  programu lokalnego. Pani Kazanowska wyraziła nadzieję, że zespól  redakcyjny rzetelnie  będzie przedstawiał problemy naszego miasta. 
p. Maciej Budzynowski  radny Rady Miasta podkreślił, że trasa przelotowa E- 7 stanowi bardzo duże zagrożenie.  Poinformował, że wielokrotnie apelował o zamontowanie  sygnalizacji świetlnej. Zaznaczył, że postawienie barierki  nie zapewni bezpieczeństwa. na drodze. Ponadto stwierdził, że należy wykonać analizę jak będzie  przebiegać komunikacja z osiedlem Bernatka. W dalszej części  wystąpienia pan radny Budzynowski odniósł się do  pisma jakie otrzymał od ZBK Administrator. Zaznaczył, że w dalszym ciągu  nie widać działań  związanych  z przekazaniem sieci ciepłowniczej. Następnie  poinformował, że ZBK Administrator bez uzasadnienia  podnosi koszty wywozu nieczystości.
p. Adolf Walkowiak  radny Rady Miasta  poinformował, że zgodnie z planem  kadencyjnym ma być naprawiona ulica 3 - Maja przed oczyszczalnią ścieków. Uważa, że przed realizacją zadania należy dokonać remontu kolektora „A” w tym fragmencie  ulicy. W związku z powyższym zapytał, czy spółka  przystąpi jeszcze w tym roku do naprawy kolektora  „A” ze środków własnych. Następnie pan radny Walkowiak  odniósł się do  utrzymania zieleni w mieście. Poinformował, że przy nowo wyremontowanej ulicy Franciszkańskiej  nie  zadbano o wykonanie trawników. Ponadto zapytał, kiedy  zniknie handel z w/w ulicy. Zaznaczył, że obowiązująca uchwała Rady Miasta  wyznaczająca miejsca handlowe,  nie jest w pełni realizowana. Dodał, że handel odbywa się na całej długości ulicy Franciszkańskiej. W dalszej części wystąpienia zapytał dlaczego Straż Miejska jest uwikłana w sprawy z handlującymi. Poinformował, że Straż Miejska spisuje handlujących  uchylających się  uiszczania opłaty targowej.  Ponadto zaapelował o zamontowanie progów zwalniających w ulicy Franciszkańskiej. Powyższe uzasadnił częstymi  monitami mieszkańców Kamienna.

Pkt 6 		Ocena realizacji uchwały Rady Miasta  Nr 3/27/96 z dn. 27.06.96 w 
             	prawie działalności oraz rozwoju  kultury fizycznej, sportu 
            	i  turystyki w mieście oraz jego dalszych  perspektyw w rozwoju.

			- wprowadzenie do tematu
- dyskusja 
			- Podjęcie uchwał
           1/    działalności oraz rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki  w 
                  mieście.
           2/    działalności i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oświatowych 
                  podległych gminie Skarżysko-Kamienna.

Głos w w/w punkcie zabrał  pan Bogusław Ciok Zastępca Prezydenta Miasta.
/wystąpienie w załączeniu/

p. Wiesław Pająk  radny Rady Miasta  podkreślił, że przedstawione  sprawozdanie jest bardzo rzetelne. Poinformował, że w pełni popiera  budowę hali sportowej. W związku z powyższym zaapelował o poparcie inicjatywy władz miasta. 
p. Halina Karpińska  radna Rady Miasta  poinformowała, że Komisja Oświaty bardzo wnikliwie  analizowała  przedstawiony materiał. Zaznaczyła, że przez trzecią kadencję  efekty finansowe  przedkładają się na działalność  w sporcie. Pani radna Karpińska  podkreśliła, że element sportu jest bardzo ważny w życiu młodzieży. Dodała, że promocja młodzieży  poprzez przyznawanie stypendiów jest również istotnym elementem.  W dalszej części wstąpienia odniosła się do budowy hali sportowej. Stwierdziła, że hala w mieście jest potrzebna. Zaapelowała o poparcie  przedmiotowej uchwały. 
p. Maciej Budzynowski radny Rady Miasta   stwierdził, że budowa hali sportowej jest bardzo dobrym posunięciem ze strony władz miasta. Zaznaczył, że powstanie hali spowoduje skupienie  młodzieży  wokół działalności sportowej. Uważa, że w tym temacie dyskusja jest bezprzedmiotowa. 

Podjęcie uchwał

1/    działalności oraz rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki  w mieście.

Stanowiska  Komisji  - w załączeniu

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał  projekt uchwały w sprawie działalności oraz rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki  w mieście, który w wyniku glosowania został przyjęty  20 głosami  jako uchwała Nr XXVII/45/2005
/uchwała w załączeniu/


2/    działalności i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oświatowych 
       podległych gminie Skarżysko-Kamienna


Stanowiska  Komisji  - w załączeniu

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał  projekt uchwały w sprawie działalności i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oświatowych  podległych gminie Skarżysko-Kamienna, który w wyniku głosowania  został przyjęty 20 głosami jako uchwala Nr XXVII/46/2005
/uchwała w załączeniu/

Pkt. 7 	     	Informacja na temat  realizacji skarg i wniosków  wpływających do 
                        Urzędu Miasta (od mieszkańców )

Głos w w/w punkcie zabrał  pan Marian Okła  Sekretarz Miasta.
/ informacja w załączeniu/



Pkt. 8 		Przedstawienie protokółu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję 
                       Rewizyjną na zlecenie Rady Miasta w sprawie miejskiego wysypiska.

Pan Krzysztof Pniak  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  przedstawił protokół  kontrolny.
/protokół w załączeniu/

	Pan Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta   odniósł się do czynności kontrolnych  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
/ stanowisko w załączeniu/

p. Krzysztof Pniak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   poinformował , że nie zgadza się ze stwierdzeniem  pana prezydenta Kazanowskiego, że MUK  posiada  zgodę na przyjmowanie  na składowisko  papy. Podkreślił, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska  z dnia 07.09.2001 roku w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr 112 poz. 1206  odpady typu papa kwalifikują się do podgrupy  1703, natomiast MUK  posiada zezwolenie  na przyjmowanie  odpadów z podgrupy 1701 i 1705. Podgrupa 1701 są to odpady typu materiały  elementów budowlanych  oraz infrastruktury drogowej typu beton, cegły ceramika. Podgrupa  1703 są to odpady typu asfalt, smoła.

	Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek  poinformował, że wnioski  wynikające z kontroli Komisji  Rewizyjnej zostały doręczone Prezydentowi Miasta w dniu wczorajszym.  Prezydent  Miasta w ciągu 3 dni ustosunkuje się do wystąpień. Zaznaczył, że odpowiedzi na wniosek będą udzielone.

Pkt. 9 		Podjęcie uchwał w sprawach:

1/  wprowadzenia zmian w budżecie miasta  Skarżyska – Kamiennej na 2005 rok. 
Projekt uchwały omówiła pani Lidia Polewany Skarbnik Miasta. Ponadto przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały.

Stanowiska Komisji  - w załączeniu.

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek  odczytał  formalny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  miasta Skarżyska-Kamiennej na 2005 rok, który w wyniku głosowania został przyjęty z autopoprawką  19 głosami  jako uchwała  Nr XXVII/47/2005
/uchwała w załączeniu/


2/  utworzenia obwodów głosowania w szpitalu w wyborach do Sejmu 
     Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej                            
     oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .
Projekt uchwały omówił  pan Marian Okła  Sekretarz Miasta.

Stanowiska Komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym przewodniczący obrad pan Wiesław Piętek 
odczytał formalny projekt uchwały w sprawie  utworzenia obwodów głosowania w 
szpitalu w wyborach do Sejmu    Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej   oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który w wyniku  został przyjęty  19 głosami jako uchwała Nr XXVII/48/2005.
/uchwała w załączeniu/

 3/  zmiany Uchwały Rady Miasta Nr IX/64/2003 z dnia 26 listopada 2003r.                               
     o przyjęciu „Planu inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury 
     komunalnej na  okres kadencji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w latach 
     2002-2006”.
Projekt uchwały omówił  Pan Bogusław Ciok Zastępca Prezydenta Miasta.

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 IX/64/2003 z dnia 26 listopada 2003r. o przyjęciu „Planu inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury komunalnej na  okres kadencji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w latach  2002-2006”, który w wyniku glosowania został przyjęty  19 głosami jako uchwała Nr XXVII/49/2005.
/ uchwała w załączeniu/


4/  wyrażenia woli budowy hali sportowej na terenie gminy. 
Projekt uchwały omówił pan Bogusław Ciok Zastępca Prezydenta Miasta. 

Stanowiska Komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie  wyrażenia woli budowy hali sportowej na terenie gminy, który w wyniku głosowania został przyjęty 18 głosami jako                   uchwała  Nr XXVII/50/2005
/ uchwała w załączeniu/


5/  uchylenia uchwały Nr 11/82/02 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 
     08.10.2002r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
     zagospodarowania przestrzennego zwanego “Ekonomii – Obuwnicza” na 
     obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej.
Projekt uchwały omówił  pan Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta.
p. Mieczysław Sadza radny Rady Miasta  poinformował, że wielokrotnie prezydenci wypowiadali się na temat przychylności dla przedsiębiorców. Pan Sadza stwierdził, że jest to robione wybiórczo. Podkreślił, że  na w/w terenie już jest prowadzona działalność. Uważa, że po podjęciu przedmiotowej uchwały przedsiębiorcy będą działać nielegalnie. Radny pan Sadza wyraził opinię, że plany miejscowe są opracowywane pod konkretne osoby. Następnie poinformował, że z komisji  Ładu Przestrzennego wypłynął wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad w/w projektu uchwały. Wniosek  nie uzyskał potwierdzenia. Dodał, że w dniu dzisiejszym komisja otrzymała odpowiedz na zgłoszony wniosek, który jest rozbieżny z uzasadnieniem projektu uchwały.
p. Czesław Kusztal  Wiceprzewodniczący Rady Miasta  zapytał,  czy przystąpienie do zmiany w studium  w niektórych rejonach determinuje podjęcie uchwały. Stwierdził, że uchwał  martwych jest znacznie więcej. Pan radny Kusztal zaznaczył, że w chwili obecnej  w w/w terenie usytuowane są hurtownie. Czy należy w chwili obecnej  uchylić uchwałę.
p. Ewa Stachowicz Naczelnik Wydziału PPU i OŚ  poinformowała, że uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ekonomii – Obuwnicza” obejmowała teren w obrębie ulic Ekonomii – Obuwnicza – Legionów z przeznaczeniem pod przemysł, składy, handel i usługi. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku jednoznacznie postawiła wymóg  zgodności opracowywanego planu miejscowego ze „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Skarżysku-Kamiennej”. Z uwagi na fakt, że ustalenia studium  przeznaczają ten teren pod przemysł i oświatę, czyli przepis ustawy dot. zgodności planu ze studium nie jest spełniony. Dlatego też niezbędna jest w pierwszej kolejności  zmiana studium. Pani Stachowicz podkreśliła, że Rada Miasta  Skarżyska-Kamiennej w kwietniu  bieżącego roku  podjęła decyzję poprzez uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium. To nowe opracowanie wskaże tereny dla których winny być opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, co w chwili obecnej jest niemożliwe  do określenia. Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania  na omawianym obszarze miasta, wskazane jest poszerzenie sposobu użytkowania terenu o handel i usługi. Na dzień dzisiejszy  wydział  nie blokuje inwestycji na tym terenie do czasu  sporządzenia zmiany studium. Zgodnie z obowiązującą ustawą istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy biorąc pod uwagę istniejące zainwestowanie terenu, a także decyzje tam wydane. Odnosząc się do zarzutu pana Sadzy , że plany miejscowe są wydawane wybiórczo i bardzo szybko dla pewnych terenów  jak np. „Grottgera- Konarskiego”, czy też „Jodłowa”, wyjaśniła, że plan Grottgera był sporządzany przez 3 lata, natomiast plan Jodłowa jest w trakcie sporządzania , a jego sporządzenie wpisane jest w studium jako obowiązkowe tj . Gmina nałożyła sobie sama taki  nakaz. Ponadto poinformowała, że wydział nie namawiał projektantów do wycofania ofert przetargowych odnośnie sporządzenia  planu „Ekonomii – Obuwnicza” , lecz uczynili to sami oferenci świadomi wszelkich zmian wprost rewolucyjnych wprowadzonych nową ustawą. W sprawie zapytania radnego pana Kusztala, czy należy uchylić uchwałę  stwierdziła, że omawiana uchwała została podjęta na podstawie  przepisów ustawy  o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku. Obowiązująca  od 11 lipca 2003 roku ustawa  dopuszcza  sporządzanie  planów miejscowych rozpoczętych po starych przepisach jedynie w przypadku gdy projekty planów miejscowych zostały wyłożone do publicznego wglądu. Jeżeli nie został spełniony  ten wymóg należy rozpocząć procedurę planistyczną łącznie z uchyleniem  uchwały o przystąpieniu. Dlatego zasadnym jest uchylenie uchwały z 2002 roku i podjęcie  nowej po zmianie studium.

Stanowiska Komisji  - w załączeniu 

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 11/82/02 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia   08.10.2002r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego “Ekonomii – Obuwnicza” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej, który w wyniku  głosowania  został przyjęty 14 głosami, przy 1 głosie przeciw, 2 głosach wstrzymujących jako uchwała Nr XXVII/51/2005
/uchwała w załączeniu/

6/ ustalenia stawek opłaty administracyjnej
Projekt uchwały omówił  pan Andrzej Kazanowski  Zastępca Prezydenta Miasta. Ponadto przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały.

Stanowiska Komisji  - w załączeniu.

p. Tomasz Sztompke radny Rady Miasta  poinformował, że Komisja Budżetu  sugerowała, aby wykreślić  ostatni akapit z uzasadnienia w/w uchwały. 
	W związku z powyższym Przewodniczący obrad pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej, który w wyniku głosowania  został przyjęty z autopoprawką   18 głosami jako                                        uchwała Nr XXVII/52/2005 
/uchwała w załączeniu/


7/ zbycia w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej położonej w 
   Skarżysku-Kamiennej  przy ul. Wiejskiej.
Projekt uchwały omówił pan Andrzej Kazanowski  Zastępca Prezydenta Miasta.

Stanowiska Komisji  - w załączeniu.

	W  związku z powyższym  Przewodniczący obrad pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej  przy ul. Wiejskiej, który w wyniku glosowania został przyjęty  14 głosami jako uchwała Nr XXVII/52/2005
/uchwała w załączeniu/


8/ zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
    w  Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ks. J. Popiełuszki.
Projekt uchwały omówił pan Andrzej Kazanowski  Zastępca Prezydenta Miasta.

p. Mieczysław Sadza  radny Rady Miasta  odniósł się do w/w projektu uchwały. Stwierdził, że radnych traktuje się instrumentalnie. Poinformował, że jest przekonany, iż w rejonie ulicy Popiełuszki jest już inwestor. 
p. Marek Miernik radny Rady Miasta  zapytał, czy został wybrany rzeczoznawca do wyceny działki. W związku z powyższym zgłosił wniosek  o wycenę  w/w nieruchomości  nie mniejszą niż 200 złotych.
p. Andrzej Kazanowski  Zastępca Prezydenta Miasta      Stwierdził, że nie zgadza się z wypowiedzą, że władza manipuluje radnymi. Podkreślił, że w miesiącu lutym  Rada przyjęła uchwałę  w sprawie planu zagospodarowania w/w terenu. Dodał, że plan został podjęty na wniosek mieszkańców  w/w terenu. Teren  przeznaczono  pod usługi komercyjne.  Ponadto poinformował, że przy wycenie działki rzeczoznawca bierze pod uwagę  transakcje zawierane  w mieście  i jest to kwota powyżej 120 zł. Prezydent Miasta zaznaczył, że urząd nie ma wpływu na operat szacunkowy. 

Stanowiska Komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w  Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ks. J. Popiełuszki, który w wyniku głosowania został przyjęty  16  głosami, przy 1 głosie wstrzymującym jako uchwała Nr XXVII/54/2005.
/uchwała w załączeniu/

 9/ przystąpienia do opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta  
    Skarżyska – Kamiennej.
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  przystąpienia do opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta  Skarżyska – Kamiennej, który w wyniku głosowania został przyjęty 17 głosami  jako uchwała Nr XXVII/55/2005 
/uchwała w załączeniu/



10/ nawiązania współpracy z miastem Kavarna z  Bułgarii.
Projekt uchwały omówił pan Andrzej Kazanowski  Zastępca Prezydenta Miasta.

Stanowiska Komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały, który w wyniku głosowania został przyjęty 18 głosami  jako uchwała Nr XXVII/56/2005 
/uchwała w załączeniu/



11/ zmiany Uchwały Nr XXVI/42/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej                  
     z dnia 17 maja 2005 r. 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.
Projekt uchwały omówił  pan Bogusław Ciok  Zastępca Prezydenta Miasta.

Stanowiska Komisji – w załączeniu

	Przewodniczący obrad Pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/42/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej                  z dnia 17 maja 2005 r. 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 wyniku głosowania został przyjęty  17 głosami jako uchwała Nr XXVII/57/2005.
/uchwała w załączeniu/


12/ Opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego SP ZOZ „Przychodnie 
      Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej.
Projekt uchwały omówił pan Bogusław Ciok  Zastępca Prezydenta Miasta.

p. Wiesław Pająk radny Rady Miasta podziękował  dyrekcji SP ZOZ Przychodnie Miejskie za przygotowanie sprawozdania. Uważa, że  plan restrukturyzacji ma szansę  na działanie przychodni jak również  spowoduje lepszą jakość usług medycznych. Podkreślił, że Komisja  Zdrowia  plan restrukturyzacji przyjęła pozytywnie.
Stanowiska Komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie Opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego SP ZOZ „Przychodnie   Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej, który w wyniku głosowania został przyjęty  17 głosami  jako uchwała Nr XXVII/58/2005.

/uchwała w załączeniu/



Pkt. 10	Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
Głos w w/w punkcie zabrał pan Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta, który poinformował, że urząd prowadzi działania w utrzymaniu  zieleni. Zaznaczył, że mieszkańcy pozytywnie oceniają  firmy  utrzymujące zieleń w mieście. Wydział Inwestycji  Gospodarki Komunalnej zleca sukcesywnie  tzw. plany nasadzeń, które w miarę posiadanych środków  będą  realizowane. W tym roku opracowano 7 takich planów, plac rekreacyjny w oś. Przydworcowe, skwer ul. Franciszkańska , skarpa w Al. Piłsudskiego od ul. Norwida do ul. Krasińskiego, ul. Spółdzielcza – Sokola ( blok Nr 26), pętla przy ul. Paryskiej (okolice zalewu Bernatka ), skwer ul. Tysiąclecia                               ( przedłużenie za ul. Sokolą). Teren  przy ul. Niepodległości zagospodarowany przez nabywcę działki sąsiedniej będzie wykonany w najbliższym czasie. Należy zwrócić uwagę, że mieszkańcy nie korzystają  z tego terenu, kosze ławeczki i krzewy zostały ukradzione, a żwirowe alejki zarastają  ponieważ  nikt tam nie spaceruje. Prezydent Miasta podkreślił, że jest koncepcja zagospodarowania w/w terenu w inny sposób. Ponadto poinformował, że 50 %  nasadzonych  kwiatów zostało  ukradzionych lub zniszczonych. Ponownie dosadzenia są dokonywane  kwiatami, które zostały i już nie stanowią pierwotnej  kompozycji. W sprawie koszenia trawy w osiedlu Książęce – przekazane przez Zarząd Dróg Powiatowych środki w kwocie 80 tys. zł. zostały podzielone. 50 tys. na utrzymanie zieleni, 30 tys. na zamiatanie ulic. Kwoty nie pozwolą na wykoszenie traw centrum miasta. W osiedlu Książęce  ZDP powinien  kosić własnymi siłami lub pracownikami  zatrudnionymi w ramach  tzw. wyroków. Prezydent Miasta poinformował, że Wydział Inwestycji  Gospodarki Komunalnej zwróci się w tej  sprawie  do Zarządu Dróg Powiatowych. W osiedlu Kamienna  zostały wyznaczone renowacje  trawników (między innymi ul.  1-go Maja i ul. Franciszkańska) termin wyznaczono do końca lipca. W sprawie handlu na chodnikach poinformował, że osoby karane są mandatami karnymi. Odnośnie skrzyżowania z trasą E- 7  podkreślił, że urząd wystosował pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg. Stwierdził, że problem jest odkładany. 
p. Lidia Polewany Skarbnik Miasta  odniosła się do wypowiedzi radnego pana Adolfa Walkowiaka dotyczącej interwencji podejmowanych przez Straż Miejską  na targowisku miejskim.  Poinformowała, że problem nasilił się  po podjęciu uchwały  w sprawie  opłaty targowej. Zaznaczyła, że przedmiotowa uchwała jest prawem miejscowym. W budynku C  powinna być  pobierana  opłata 60 gr od stanowiska. Handlujący odmawiają  ponoszenia opłaty. Dodała, że  tylko  Straż Miejska   ma uprawnienia  do wylegitymowania handlujących uchylających się przed płaceniem opłaty lokalnej.
p. Maciej Budzynowski radny Rady Miasta  podkreślił, że nie otrzymał odpowiedzi w sprawie przekazania sieci ciepłowniczej z osiedla Przylesie. 
p. Adolf Walkowiak radny Rady Miasta   zapytał kiedy zostanie wprowadzony zakaz handlu w ulicy Franciszkańskiej.
p. Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta  poinformował, że wodociągi i kanalizacja sanitarna wraz z hydroforem jest w trakcie przekazania . Sieć cieplna będzie przekazana uchwałą Rady Miasta na najbliższej sesji Rady Miasta. Odnośnie handlu w ulicy Franciszkańskiej  podkreślił, że jest uchwała Rady Miasta, która wskazuje  miejsca handlowe na terenie miasta. Zaznaczył, że tematem  ulicy Franciszkańskiej  zajmą się wnikliwie. W sprawie zamontowania progów zwalniających w ulicy Franciszkańskiej stwierdził, że wniosek poddadzą analizie.
p. Waldemar Mazur Prezydent Miasta  odniósł się do handlu na terenie miasta. Poinformował, że w drodze przetargu został wyłoniony inkasent  ze spółki MUK do poboru  opłaty  targowej. Prezydent Miasta stwierdził, że urząd miasta  dokonuje kontroli w zakresie poboru w/w opłaty.  Dodał, że Straż Miejska  egzekwuje dane  osobowe, handlujących  uchylających się  od ponoszenia opłaty. Ponadto poinformował, że osoby handlujące na terenie miasta atakują  władze miasta oraz Straż Miejską . Pan Prezydent podkreślił, że służby porządkowe będą sukcesywnie  likwidować handel w miejscach niedozwolonych.





Pkt. 11		Zamknięcie obrad  Sesji.

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

                                                                       Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                        Wiesław   Piętek 


















