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                                                                                                                                     Projekt                                                                                                                                           Porządek  obrad
XXVIII w bieżącej kadencji  sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu  25 sierpnia 2005  roku.


Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji Rady Miasta z dnia 30.06.2005roku.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
Interpelacje zapytania i wolne wnioski
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta  Skarżyska – Kamiennej  za I półrocze 2005
Podjęcie uchwał w sprawach: 

1/   Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok.
2/    Uchwalenia regulaminu dotyczącego zasad gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej
3/    Zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku – Kamiennej przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego.
4/    Zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku – Kamiennej  przy ul. Paryskiej
5/    Zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku – Kamiennej  przy ul. Pięknej

8.   Odpowiedzi na interpelacje , zapytania  i wolne wnioski.
      9.   Zamknięcie obrad Sesji.
    






Przyjęty 
Porządek  obrad
XXVIII w bieżącej kadencji  sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu  25 sierpnia 2005  roku.


Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji Rady Miasta z dnia 30.06.2005roku.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
Interpelacje zapytania i wolne wnioski
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta  Skarżyska – Kamiennej  za I półrocze 2005
Podjęcie uchwał w sprawach: 

1/   Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok.
2/    Uchwalenia regulaminu dotyczącego zasad gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej
3/    Zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku – Kamiennej przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego.
4/    Zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku – Kamiennej  przy ul. Paryskiej
5/    Zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku – Kamiennej  przy ul. Pięknej
Odpowiedzi na interpelacje , zapytania  i wolne wnioski.                                                                                                                                                                           
Rozpatrzenie skargi osoby fizycznej na sprawowanie Urzędu Prezydenta Miasta.
  Zamknięcie obrad Sesji.
    







P R O T O K Ó Ł   Nr XXVIII/2005
Z XXVIII  Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
odbytej w dniu 25 sierpnia  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 XXVIII Sesji Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej.
		Przywitał  radnych   Rady Miasta, Prezydenta Miasta  pana Waldemara Mazura, jego zastępców , Starostę Powiatu Skarżyskiego pana Łukasza Wojciechowskiego, Komendanta Powiatowej Policji pana Michała Domaradzkiego, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej pana Sylwestra Hamerę, Naczelników Urzędu Miasta, oraz przedstawicieli zakładów  pracy , organizacji i przybyłych mieszkańców miasta na dzisiejszą Sesję.


		Przewodniczący  obrad pan Wiesław Piętek  wyznaczył radną  Ewę Urban do  liczenia głosów  podczas  sesji.


Pkt. 2 	Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku  obrad.

	     Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek   poinformował , że w sesji Rady  uczestniczy  16 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. Krzysztof Pniak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  w imieniu Komisji Rewizyjnej                            zgłosił   wniosk na podstawie § 42 ust. 2  Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej o zmianę porządku obrad tj. wprowadzenie do porządku  obrad pkt. 9 o treści „rozpatrzenie skargi osoby fizycznej na sprawowanie Urzędu Prezydenta Miasta”.
	Jednocześnie  zawnioskował o wyłączenie  w/w punktu z jawności obrad na podstawie  § 37 Statutu Miasta w związku z art. 5 ust.2 Ustawy z dnia 06 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. Nr 112 z 2001 r.,poz. 1198)

	Przewodniczący obrad pan Wiesław Piętek  poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek, który przyjęty został 17 głosami.

	 Porządek obrad z przyjętym wnioskiem  Rada przyjęła  17 głosami.


Pkt. 3	Przyjęcie protokółu z poprzedniej  Sesji Rady Miasta z dnia 
                 30 czerwca   2005  roku.
          
              Wiceprzewodniczący Rady Miasta  Pan Czesław Kusztal, 
 poinformował, iż protokół  Nr XXVII/2005  z Sesji Rady Miasta  odbytej w dniu 
30 czerwca 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 XXVII/2005

		Wniosek o  przyjęcie protokółu Nr XXVII/2005  został przyjęty  
17 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. Zdzisław Ślusarczyk radny Rady Miasta  przedstawił kwestię bezpańskich psów.  „Wielokrotnie w tej kadencji, z tego miejsca poruszana była sprawa bezpańskich psów, wałęsających się po dzielnicach naszego miasta. Wielokrotnie też Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Kazanowski deklarował podjęcie wszelkich starań mających na celu rozwiązanie tego nurtującego mieszkańców problemu. Podejmował wiele inicjatyw nagłaśniając je na forum Rady Miasta, jak również w zaprzyjaźnionej telewizji  „DAMI”. Zdaniem mieszkańców miasta deklaracje te były pustymi deklaracjami, spalonymi na przysłowiowej panewce. Bo problem porzuconych,. Często wycieńczonych chorobą psów istnieje nadal, a watahy wygłodniałych, grzebiących po śmietnikach  biegają po ulicach, skwerach i lasach. Pojedynczy taki pies bywa nieraz łagodny i przyjazny dla ludzi, którzy niekiedy rzucają mu jakiś ochłap. Ale ci ludzie a szczególnie dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożenia zarazkami jakie roznoszą te wegetujące istoty.
Natomiast większe zagrożenie stwarzają biegające grupy wygłodniałych czworonogów, walczących o każdy kęs padliny i gryzących się między sobą. Taka wataha jest ogromnym niebezpieczeństwem dla przechodzących ludzi , a szczególnie dla bawiących się dzieci, które z przyzwyczajenia podchodzą do tych zwierząt nie przeczuwając zagrożenia. A czym to się może zakończyć – to mamy wiele przykładów nawet w naszym mieście. Dlatego też, w imieniu mieszkańców naszego miasta, zwracam się do panów Prezydentów o podjęcie radykalnych kroków i nie przeciągających się w nieskończoność działań do likwidacji tego zjawiska. Innym problemem niemniej ważnym jest chodzenie na spacery po mieście ze swoim pupilem bez kagańca i nieraz bez smyczy. A przecież przyjęto już ustawę regulującą tę sprawę: że każdy pies bez względu na rasę winien biegać w kagańcu. O skutkach jakie pociągają za sobą takie niewinne zgoła spacery informowały nas środki masowego przekazu, z relacji których dowiadujemy się o nieszczęśliwych pogryzieniach, a nawet przypadkach śmiertelnych. Wypadki  takie wynikają często z opieszałości władzy lub naiwności wręcz bezmyślności właścicieli psów. Jeżeli pogryzienie przez psa nie spowoduje śmierci – co miało miejsce w naszym kraju i czarna seria nadal trwa ,to żadne rekompensaty pieniężne, nałożone kary na właścicieli, czy też współczucie otoczenia nie uśmierzą bólu osobom pogryzionym ani nie przywrócą niejednokrotnie dawnej sprawności. Tu przytoczę zdarzenie jakiego byłem świadkiem w okolicach SDH „BARTEK” . Młoda dziewczyna prowadziła na smyczy psa bez kagańca, obok przechodziła matka z małym  4 -letnim synem, który na widok psa wyciągnął rękę chcąc najprawdopodobniej go pogłaskać. Pies rzucił się na chłopca, a prowadząca dziewczyna nie mogła szarpiącego z całej siły i atakującego psa powstrzymać.  Dopiero interwencja grupy przechodniów zażegnała niebezpieczeństwo, a wystraszona zdenerwowana matka i poturbowany, płaczący dzieciak wsiedli do nadjeżdżającego busa.   Osobnym i niemniej bulwersującym społeczeństwo zjawiskiem jest nagminne wykorzystywanie piaskownic dziecięcych i  skwerów zabaw na osiedlowe szalety dla  psów. Tu należałoby zapytać – jak to się ma do higieny osobistej małych dzieci bawiących się w tych piaskownicach? Ja zdaje sobie sprawę z trudności jakie należy przezwyciężyć i kosztów jakie należy ponieść zwalczając to patologiczne zjawisko. Ale nikt nie powiedział, że rządzenie miastem jest łatwe i bez ryzyka a trudnych spraw nurtujących mieszkańców nie będzie.  Dlatego apeluję do Prezydenta Miasta i odpowiednich służb o szeroką akcję propagandową poprzez plakaty oraz za pośrednictwem możliwych środków przekazu informująca wszystkich właścicieli psów o ciążących na nich obowiązkach wynikających z utrzymania psa zarówno obronnego jak tez pupilka domowego. 
Jestem przekonany, że wielu mieszkańców z aprobatą przyjmie takie działanie”.

p. Robert Fijałkowski  w imieniu Komitetu Bezpieczeństwa Mieszkańców  zabrał głos w sprawie funkcjonowania instytucji państwowych działających niezgodnie z prawem. Zaznaczył, że policja  wykorzystuje swoje uprawnienia do  „prywatnych wojen”. Ponadto wyraził opinię  na temat wizerunku miasta i szerzącej się  przestępczości. 
p. Mieczysław Sadza radny Rady Miasta odniósł się do uchwały  w sprawie wprowadzenia do spółki MUK inwestora zewnętrznego  - firmę Almax z 49 % udziałem w spółce. Pan Sadza  zaznaczył, że przy  podejmowaniu  uchwały  towarzyszyły obawy i zastrzeżenia .  Jedną z podstawowych  była wyrażona  przez radnych  obawa w jaki sposób  gmina  potrafi  zachować  swój większy większościowy  51 % udział w MUK. Radni publicznie otrzymali od pana Prezydent  zapewnienie, że obawy są bezzasadne, gdyż  wraz ze wzrostem nakładów przez firmę Almax gmina będzie wnosiła  do spółki
 np. nieruchomości przejęte za długi  od Mesko. Następnie pan radny Sadza odniósł się do uchwały  w sprawie przekazania  spółce Skarżyska Strefa Gospodarcza nieruchomości  przejętych za długi od drugiego udziałowca spółki SSG, co spowodowało, że gmina  stała się 100%  udziałowcem  spółki. Pan Sadza  stwierdził, że  spółka SSG dzierżawi Almax-owi ( nie  spółce MUK)  halę tzw. remontową  z opcją  sprzedaży tej firmie. W związku z powyższym  zapytał, jak ma się obecny stan faktyczny do wcześniejszych deklaracji i zapewnień  pana Prezydenta. Jaki  ma wpływ  Urząd  Miasta na działania spółki i czy zamierzenia sprzedaży Almax-owi  hali  remontowej są popierane i akceptowane  przez pana Prezydenta. Następnie pan Sadza zapytał jak są realizowane wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie gospodarki  odpadami. 
p. Maciej Budzynowski radny Rady Miasta  poinformował, że  kilkakrotnie  zwracał się z pytaniami, co do realizacji wniosków wypracowanych  na sesjach Rady Miasta  (20.05.2002)  dotyczących działalności spółek komunalnych. Mimo  ustalonych terminów zakończenia  prac w latach 2002, sprawy te nie zostały zakończone. Zaznaczył, ze 9 września 2003 roku Urząd Miasta  przedłożył informacje   pismem OR 1.00580-6/2003 panu Przewodniczącemu Rady Miasta, co do sposobu wykonania niektórych wniosków i ich realizacji. Pan Budzynowski podkreślił, że obecnie upływa 2 lata od tego czasu lecz sytuacja niewiele się zmieniła. W związku z powyższym złożył wniosek opierając się na w/w piśmie o zakończenie  realizacji punktu 1, 2  do końca 2005 roku . „Urząd Miasta  uporządkuje kwestie właścicielskie sieci cieplnych i wodociągowych na osiedlu  Przylesie i Żeromskiego” ; Przyspieszenie zakończenia  realizacji punktu 5 , gdyż ustawa o opomiarowaniu obligowała  koniec roku 2004  „opomiarowanie  budynków będących własnością gminy, a administrowanych przez ZBK” Ponadto radny pan Maciej Budzynowski podkreślił, że z pozostałych niezrealizowanych  wniosków  należy rozważyć i przyspieszyć  wnioski dotyczące MUK. W dalszej części wystąpienia zapytał o wykwaterowanie  lokatora z budynku przy ul. Langiewicza 17. Ponadto  o zorganizowanie  zakładu Usług Pogrzebowych i Cmentarnych przy obecnym układzie w którym istnieje nowy wspólnik. Pan radny uważa, że celowym jest aby tymi usługami zajął się nowy zarząd  dbający o dochody i majątek. W sprawie realizacji wniosków dotyczących MKS uważa, że  Rada Miasta  powinna uzyskać informacje, co do sposobu i efektów  wdrożenia  dofinansowania przewozu pasażerów przez gminy ościenne oraz efekty podpisania z tymi gminami umów; wdrożenia sprawy  korzystania z przystanków  autobusowych przez przewoźników. Następnie zapytał, kiedy zostanie zlikwidowany  handel na rogu  ulicy Norwida, Prusa. Podkreślił, że rozłożony towar na brzegu chodnika  blokuje przejście dla pieszych, stwarza zagrożenie  dla ruchu pieszego i grozi wypadkiem.
p. Zbigniew Uciński   odniósł się do budowy hali sportowej. Ponadto przedstawił propozycje dokończenia budowy hali przy ulicy Metalowiec.
/wystąpienie w załączeniu/

p. Adolf Walkowiak radny Rady Miasta  przedstawił kwestię remontu ulicy 3-go Maja. Zaznaczył, że w planie kadencyjnym  w/w inwestycja została ujęta w 2006 roku. Podkreślił, że remont ulicy wiąże się  również z remontem kolektora C. Następnie zapytał jakie jest zagrożenie  funkcjonowania przychodni  przy ulicy Ogólnej w związku z przełożeniem sieci  wodociągowej.


Pkt. 6		Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta  Skarżyska – 
                       Kamiennej  za I półrocze 2005.

Prezydent Miasta pan Waldemar  Mazur  przedstawił  informację  o przebiegu wykonania budżetu miasta  Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2005 roku.
/wystąpienie w załączeniu/

Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą pan Tomasz Sztompke  przedstawił stanowisko Komisji.
/stanowisko w załączeniu/

p. Mieczysław Sadza radny Rady Miasta  odniósł się do podatku od nieruchomości  od Zakładów Metalowych Mesko.  Zapytał czy jest szansa wyegzekwowania  zaległych płatności.
p. Lidia Polewany Skarbnik Miasta poinformowała, że na mocy ustawy o restrukturyzacji Spółka Operator ARP przejęła zobowiązania  Mesko. Operator przejmuje zadłużenie za okres od 1.07.2002 do 30 .06.2003 z odsetkami liczonymi  na dzień przejęcia składników majątkowych tj. 4.10.2004 rok. W zgłoszonym przez  Operatora planie spłaty zobowiązań Miasto akceptuje kwotę  do spłaty, tj. ok. 1,5 mln.zł. Ponieważ  faktyczna wielkość  zadłużenia Mesko przejętego przez  Operatora jest większa o ok. 422 tys. zł niż ujawniona w planie spłaty – operator  powinien w planie podziału zmienić następujące parametry; zmniejszyć wskaźnik do spłaty,  zwiększyć wskaźnik  i kwotę do umorzenia. W przeciwnym przypadku na koncie Mesko pozostanie dług w wysokości 422 tys.zł., tj. kwota odsetek liczonych za okres od 1.07.2003 roku do 4.10.2004 roku od zadłużenia  za okres  od 30.06.2002 do 1.07.2003.

Dalszej części obrad  przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Czesław Kusztal.

Pkt. 7 		Podjęcie uchwał w sprawach: 

1/   Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok.
Projekt uchwały omówił Prezydent Miasta pan Waldemar Mazur.


Stanowiska  Komisji  - w załączeniu

	W związku z powyższym  Wiceprzewodniczący Rady Miasta  pan Czesław Kusztal  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 r rok, który w wyniku głosowania został  przyjęty  17 głosami jako uchwała Nr XXVIII/59/2005.
/ uchwała w załączeniu/

 2/ Uchwalenia regulaminu dotyczącego zasad gospodarowania środkami
     Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projekt uchwały omówił  pan Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta . Ponadto przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały.


p. Maciej Budzynowski radny Rady Miasta  podkreślił, że przedłożony projekt uchwały nie wnosi nic nowego ponieważ zapisy są powieleniem ustawy o ochronie środowiska. Stwierdził, że regulamin   dotyczący zasad gospodarowania środkami GFOŚ  nałoży na urzędników więcej  biurokracji.

Stanowiska Komisji – w załączeniu.

	Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Czesław Kusztal  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , który w wyniku głosowania przyjęty został z autopoprawką  12 głosami, przy 5 głosach wstrzymujących  jako uchwała  Nr XXVIII/60/2005.
/uchwała w załączeniu/


3/ Zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
    położonej w Skarżysku – Kamiennej przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego.
Projekt uchwały omówił  Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Kazanowski.

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym  Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Czesław Kusztal  poddał  pod glosowanie projekt uchwały w sprawie  zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Marszałka  J. Piłsudskiego. W  wyniku głosowania  projekt uchwały przyjęty został 17 głosami jako uchwała Nr XXVIII/61/2005
/uchwała w załączeniu/


4/   Zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 
      w Skarżysku – Kamiennej  przy ul. Paryskiej.
Projekt uchwały omówił  Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Kazanowski.

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Czesław Kusztal  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie   zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku – Kamiennej  przy ul. Paryskiej, który w wyniku głosowania został przyjęty 17 głosami jako uchwała  Nr XXVIII/62/2005

/uchwała w załączeniu/



5/  Zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 
     w Skarżysku – Kamiennej  przy ul. Pięknej.

Projekt uchwały omówił  Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Kazanowski.

Stanowiska komisji – w załączeniu.


	Przewodniczący obrad pan Czesław Kusztal  odczytał formalny projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Skarżysku – Kamiennej  przy ul. Pięknej, który w wyniku głosowania  został przyjęty 16 głosami, przy 1 głosie  wstrzymującym jako
 uchwała Nr XXVIII/63/2005
/uchwała w załączeniu/



Pkt. 8.   Odpowiedzi na interpelacje , zapytania  i wolne wnioski.

	Głos w w/w punkcie zabrał  Zastępca Prezydenta Miasta  pan Andrzej Kazanowski, który udzielił odpowiedzi na sprawy dotyczące  bezdomnych psów. Poinformował, że jest to duży problem  na terenie gminy jak i innych miast. Podkreślił, że prawo o ochronie zwierząt daje duże przywileje czworonogom. Prezydent Miasta  zaznaczył, że gmina wyłapuje  bezdomne psy na interwencję  mieszkańców. Psy są wyłapywane i umieszczane  na obserwacji.  Roczny koszt w/w zadania wynosi 20 tys. zł rocznie, natomiast obsługa weterynaryjna  10 tys. zł. Ponadto pan Prezydent poinformował, że dzienny koszt  utrzymania jednego psa wynosi  15 złotych. Dodał, że dożywianie dzieci w szkołach wynosi 3 zł. dziennie. Pan Prezydent stwierdził, że na dzisiaj  gminę nie stać na budowę schroniska. Poinformował, że prowadzone są rozmowy z  władzami Radomia w sprawie  przywozu  psów do schroniska w Radomiu. Odnośnie  uporządkowania  przejęcia sieci cieplnej w osiedlu Przylesie i Żeromskiego  zaznaczył, że większość  budynków jest już opomiarowane, pozostałe budynki będą opomiarowane do końca  roku. Dodał, że na osiedlu Żeromskiego  jest kilku właścicieli. Na dzisiaj  brak jest archiwizacji  dokumentów. Gmina z e swoich środków  będzie musiała  przeprowadzić inwentaryzację jak również sfinansować  całe zadanie. W sprawie uszczelnienia kolektora A  poinformował, że uszczelnienie będzie wykonane na odcinku 500 metrów. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna. W dalszej części wystąpienia  Zastępca Prezydenta Miasta  pan Andrzej Kazanowski odniósł się do wystąpienia radnego Sadzy  tj dzierżawienia przez spółkę Almax hali  remontowej. Podkreślił, że na sesji tematycznej w sprawie gospodarki  odpadami radni otrzymali  obszerny materiał. Dodał, że spółka Almax  wniesie halę  jako majątek do spółki MUK.  Poinformował, że  zwrócili się pismem do prezesa w sprawie rozpoczęcia inwestycji, budowy zakładu utylizacji. Odnośnie  zmiany struktury udziałów w spółce MUK  stwierdził, że  decyzję podejmie Rada Miasta. 
Inwestycja przy ulicy Ogólnej  - termin zakończenia upływa 15.05.2006 roku. Obecnie rozpoczęta jest procedura uzyskania zezwolenia na budowę. Prezydent Miasta zaznaczył, że wystąpiły trudności w terenie  z uwagi na  przełożenie sieci ciepłowniczej.
p. Bogusław Ciok Zastępca Prezydenta Miasta   odniósł się do budowy hali przy ulicy Metalowiec. Poinformował, że kontynuacja  budowy hali jest nie do przyjęcia. Zaznaczył, że Rada Miasta  podjęła uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia w/w terenu na inny cel. Dodał, że budowa hali jest niewskazana ze względu na  stosowaną technologię z lat 80. Ponadto stwierdził, że  stworzenie komitetu doradczego jest tematem poprzedniej epoki. Pan Prezydent podkreślił, że do realizacji   nowych inwestycji  firmy wybierane są w ramach przetargu.
p. Waldemar Mazur Prezydent Miasta   udzielił odpowiedzi na temat handlu przy ulicy Norwida. Wyraził nadzieję, że  problem zostanie rozwiązany docelowo. Stwierdził, że po podjęciu  uchwały  w sprawie lokalizacji  targowisk na terenie miasta, Straż Miejska  boryka się z problemem. Zaznaczył, że za handel w miejscach niedozwolonych Straż  próbuje nakładać mandaty karne.  Poinformował, że handel przy ulicy Norwida prowadzi jedna rodzina, na którą nałożono 8 mandatów karnych oraz skierowano 16 wniosków do sądu. Następnie pan Prezydent odniósł się do wystąpienia  pana Fijałkowskiego. Zaznaczył, że są rozbieżności w relacji zdarzeń  przedstawionych przez pana Fijałkowskiego i Straż Miejską. Relacje pana Fijałkowskiego są nieprawdziwe. 
p. Michał Domaradzki Komendant Policji  stwierdził, że trudno ustosunkować się do wypowiedzi pana Fijałkowskiego. Podkreślił, że policja przepisy prawa stosuje dla wszystkich jednakowo. Dodał, że nie ma odrębnych przepisów dla pana Fijałkowskiego. Następnie zdementował wypowiedź  bezprawnego używania broni przez policję. Stwierdził, że policja,  środki przymusu bezpośredniego stosuje zgodnie z przepisami prawa. Zaznaczył, że na dzisiaj  wyniki pracy policji są zadawalające. Notuje się spadek przestępczości jak również wzrost wykrywalności przestępstw.

Pkt. 9 		Rozpatrzenie skargi osoby fizycznej na sprawowanie Urzędu 
                       Prezydenta Miasta.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Krzysztof  Pniak przedstawił  opinię  na temat skargi osoby fizycznej na sprawowanie Urzędu Prezydenta Miasta.
/opinia w załączeniu/
	Przewodniczący obrad pan Czesław Kusztal  poinformował, że Rada  wysłuchała informację Komisji Rewizyjnej  na temat skargi osoby fizycznej na sprawowanie Urzędu Prezydenta Miasta. Z przedstawionej informacji wynika, że skarga  jest bezzasadna.
	W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Czesław  Kusztal  poddał pod głosowanie  przyjęcie informacji.
	Za przyjęciem  głosowało 16 osób, od głosu wstrzymała się  1 osoba.

Pkt. 10		Zamknięcie obrad Sesji

 Wiceprzewodniczący   Rady Miasta  pan Czesław Kusztal  podziękował za udział w posiedzeniu, a następnie zamknął obrady  XXVIII– ej Sesji Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Dorota Kruczyk 

                                                                       Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
                                                                        Czesław Kusztal


