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                                                                                                                        projekt

Porządek  obrad
XXIX w bieżącej kadencji  sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 6 października 2005
Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji Rady Miasta z dnia 25.08.2005roku.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
Interpelacje zapytania i wolne wnioski.
Ocena gospodarowania zasobem mieszkaniowym  jako realizacja zadania  gminnego w   tym również rozwiązywanie problemów  mieszkaniowych w mieście.
Przedstawienie informacji o oświadczeniach majątkowych.
Podjęcie uchwał w sprawach: 
1/ wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok,
      2/  ustalenia inkasenta poboru opłaty targowej na terenie Miasta Skarżysko-
           Kamienna
      3/  wyrażenia woli wyłączenia i włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomiczne    
         „Starachowice” - Podstrefy Skarżysko-Kamienna nieruchomości znajdujących   
           się na terenie gminy Skarżysko-Kamienna,
       4/ finansowania zadania z 2005 r., dot. opracowania „Zmiany studium  
           uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego miasta 
           Skarżyska-Kamiennej” w kolejnych latach tj.: 2006-i 2007
       5/ gminnej strategii polityki społecznej miasta Skarżyska – Kamiennej.
       6/  zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej  
           położonej  w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej. 

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









                                                                                                                        przyjęty

Porządek  obrad
XXIX w bieżącej kadencji  sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 6 października 2005
Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji Rady Miasta z dnia 25.08.2005roku.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
Interpelacje zapytania i wolne wnioski.
Ocena gospodarowania zasobem mieszkaniowym  jako realizacja zadania  gminnego w   tym również rozwiązywanie problemów  mieszkaniowych w mieście.
Przedstawienie informacji o oświadczeniach majątkowych.
„Opinia Rady Gminy w sprawie zaopiniowania przebiegu granic obszaru Natura 2000”  opracowanego  zgodnie z przepisami  prawa Unii Europejskiej przez Ministra Środowiska.
Podjęcie uchwał w sprawach: 
1/ wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok,
      2/  ustalenia inkasenta poboru opłaty targowej na terenie Miasta Skarżysko-
           Kamienna
      3/  wyrażenia woli wyłączenia i włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomiczne    
         „Starachowice” - Podstrefy Skarżysko-Kamienna nieruchomości znajdujących   
           się na terenie gminy Skarżysko-Kamienna,
       4/ finansowania zadania z 2005 r., dot. opracowania „Zmiany studium  
           uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego miasta 
           Skarżyska-Kamiennej” w kolejnych latach tj.: 2006-i 2007
       5/ gminnej strategii polityki społecznej miasta Skarżyska – Kamiennej.
       6/  zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej  
           położonej  w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej. 

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






P R O T O K Ó Ł   Nr XXIX/2005
Z XXIX Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
odbytej w dniu 6 października  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 XXIX Sesji Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej.
		Przewodniczący obrad wyraził  zadowolenie  z faktu, że z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej trzy osoby znalazły się w najwyższych organach państwa. Przywitał  parlamentarzystów poseł na Sejm panią Marię Zubę, posła na Sejm pana Krzysztofa Grzegorka, senatora RP pana Michała Okłę. Następnie 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. 
	Pan Michał Okła senator RP podziękował za serdeczne  przywitanie oraz wybór. Następnie złożył deklarację  pomocy  miastu w rozwiązywaniu problemów. Ponadto pan Michał Okła wyraził  nadzieję na dobrą współpracę z władzami miasta.
	Pani Maria Zuba  poseł na sejm RP  podziękowała mieszkańcom powiatu Skarżyskiego za poparcie w wyborach  parlamentarnych. 
	Pan Krzysztof Grzegorek  poseł na sejm RP podziękował  za zaufanie, za wybór jako  przedstawiciela  do parlamentu. Ponadto wyraził nadzieję, że współpraca  między parlamentarzystami, a samorządem będzie układać się bardzo dobrze. 

		Przewodniczący  obrad pan Wiesław Piętek  wyznaczył radnego pana  Marka Miernika do liczenia głosów. 


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.
	Pan Waldemar Mazur  Prezydent Miasta  złożył wniosek  o wprowadzenie do porządku obrad  dzisiejszej Sesji po punkcie 7  dodatkowego punktu pod nazwą  „Opinia Rady Gminy w sprawie zaopiniowania przebiegu granic obszaru Natura 2000”  opracowanego  zgodnie z przepisami  prawa Unii Europejskiej przez Ministra Środowiska. Prezydent Miasta  poinformował, że stosownie  do zapisu art.27 ust.2 ustawy o ochronie przyrody, projekt taki wymaga zasięgnięcia opinii właściwych  miejscowo rad gmin w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu.
/ wniosek w załączeniu/

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek poddał pod głosowanie  złożony wniosek. W wyniku głosowania, wniosek został przyjęty jednogłośnie  21 głosami.
	Porządek obrad z przyjętą zmianą przyjęty został -  21 głosami.



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

		Wniosek o  przyjęcie protokółu Nr XXVIII/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. Maciej Borys  zabrał głos jako reprezentant  portalu internetowego  Skarżysko-Kamienna on- line. Poinformował, że internauci  w przeprowadzonym plebiscycie na  najgorszą drogę miejską wyróżnili ul. Pułaskiego, która uzyskała  51% głosów wyprzedzając  dwie inne nominowane. W związku z powyższym pan Maciej Borys wręczył Prezydentowi Miasta panu Waldemarowi statuetkę. 
p. Janina Kubiak  odniosła się do tematu, który pojawia się bardzo często – co może świadczyć o tym, iż stanowi dla pewnej  części mieszkańców bardzo uciążliwy problem. Poinformowała, że do wystąpienia zobligowała ją grupa mieszkańców osiedla 50 – lecia, która zwróciła się z prośbą o interwencję  w sprawie bezpańskich psów. Podkreśliła, że psy są duże, widać że wcześniej  miały właścicieli. Zaznaczyła, że ludzie w pewnej mierze rozwiązują problem we własnym zakresie, dokarmiają, poją, robią prowizoryczne budy, a przede wszystkim szukają nowych właścicieli lub pomocy u władz. Pani Kubiak poinformowała, że jedna z pań pogryziona  przez bezpańskiego psa zwróciła się do prezydenta po to  by usłyszeć, że utrzymanie psa w schronisku  kosztuje 12-13 złoty dziennie, a biednego dziecka  2,59 zł. W związku  z powyższym  podkreśliła, że potrzebna  jest pewna strategia w rozwiązaniu problemu i program zmiany mentalności  ludzi. Może to być  np. czipowanie psów (znany jest właściciel) – pomoc ze strony  administratora terenu oraz sterlizacja . Akcja edukacyjna ( wpływ na zmianę mentalności) – sprzymierzeńcy szkoła, prasa , TV itp. Określenie obowiązków obywateli. Rodzaj pryncypialnego podejścia do egzekwowania obowiązków (straż miejska, służby porządkowe). Ewentualne plany budowy schroniska dla zwierząt. Pani Kubiak wyraziła nadzieję, że uwagi nie spotkają się jedynie z pobłażliwymi  uśmiechami, a posłużą głębszej refleksji. 
p. Małgorzata Kwiatkowska Wiceprzewodnicząca  Rady Miasta  przedstawiła kwestię  zdrowia i oświaty.  Stwierdziła, że coraz większa grupa dzieci  jest pacjentami  poradni zdrowia  psychicznego. Podkreśliła, że dzieci są nadpobudliwe psychoruchowo. Zaznaczyła, że problem ten pojawia się  bardzo wcześnie. Dodała, że przyczyną jest stres w rodzinie. Pani Kwiatkowska poinformowała, że potrzebna jest pomoc fachowa. W związku z powyższym  poddała pod rozwagę  zatrudnienie  w przedszkolach psychologa w celu  wczesnego diagnozowania. Poinformowała, że jako lekarz pediatra widzi taką potrzebę. 
p. Ewa Podleśnia   poinformowała, że wielokrotnie podczas obrad sesji  zwraca się uwagę na temat śmieci, śmietników, brudu. Podkreśliła, że rok temu  apelowała o zajęcie się kulturą. Dodała, że nie zabierała głosu w powyższej kwestii z uwagi na fakt, że złożyła wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta  i Przewodniczącej Komisji Oświaty. Pani Podleśna wyraziła nadzieję, że parlamentarzyści będą bywać  na salonach kultury ponieważ ma to związek  z walką z bezrobociem  oraz rozwojem gospodarczym.  Zaznaczyła, że w mieście brak jest kultury. W związku z powyższym zapytała, kiedy odbędzie się debata na temat kultury.
p. Czesław Kusztal  Wiceprzewodniczący Rady Miasta  podkreślił, że jesteśmy w przededniu wyborów prezydenckich. Stwierdził, że do wystroju  lokali wyborczych nie ma zastrzeżeń. Natomiast wiele zastrzeżeń  budzą warunki w jakich  mieszkańcy muszą głosować tj. kabiny z lat 60 –tych, które są w stanie fatalnym. W dalszej części wystąpienia odniósł się do promocji miasta. Stwierdził, że tablice na drogach dojazdowych  są z lat 70 –tych.  Następnie pan Kusztal  przedstawił kwestię opłat lokalnych. Poinformował, że na początku kadencji  wiele kontrowersji budziła opłata adiacencka. W związku z powyższym zwrócił się o dokonanie w tej kadencji bilansu  w których dzielnicach mieszkańcy ponieśli wydatki i przedstawienie informacji. Ponadto pan Kusztal  odniósł się do  podatku od nieruchomości w nawiązaniu do klasyfikacji gruntów.  Podkreślił, że na terenie miasta  jest wiele działek  piątej klasy. Zapytał, czy prace związane z klasyfikacją gruntów zostały zakończone. Czy są dalsze plany zmiany klasyfikacji. W dalszej części wystąpienia  pan Kusztal przedstawił temat dotyczący   zmiany stawek za wieczyste użytkowanie gruntów. Zaznaczył, że gmina postanowiła dokonać  wyceny nieruchomości. Podkreślił, że wzrost cen wzrósł do  kwoty 700 zł. (7 krotnie ). Dodał, że z punktu widzenia społecznego  należy przeanalizować zagadnienie , czy wzrost stawek za wieczyste użytkowanie jest zasadne.
Pan Czesław Kusztal Wiceprzewodniczący Rady Miasta  poprosił o udzielenie  odpowiedzi  na piśmie.
p.  Wiesław  Pająk radny Rady Miasta  odniósł się do bezpieczeństwa na drodze krajowej E-7 . Zapytał jakie zostały podjęte działania w celu poprawy bezpieczeństwa. Podkreślił, że skrzyżowanie ulicy Paryskiej z  ulicą Krakowską jest bardzo niebezpieczne.  Ponadto zapytał jakie podjęto działania w kwestii „reanimacji” ośrodka Bernatka. Zaznaczył, że istniejące warunki nie pozwalają  na korzystanie z obiektu.
p. Konrad  Sokół  z upoważnienia  Komitetu Miejskiego Prawo i Sprawiedliwość  złożył oświadczenie. Członkowie  komitetu miejskiego  Prawo i Sprawiedliwość  w Skarżysku-Kamiennej z oburzeniem  odnotowują fakt kupowania głosów wyborców w dniu 25 września na terenie  naszego miasta. Docierające od mieszkańców miasta oraz z mediów sygnały świadczą, że sytuacja jaka zaistniała w jednym ze Skarżyskich lombardów nie była incydentalnym przypadkiem, ale częścią zorganizowanej akcji. Mechanizm oraz miejsca gdzie kupowano głosy pokrywają się z wydarzeniami z wyborów  samorządowych w 2002 r. Finałem sprawy z 2002 było  ukaranie 3 osób, które odpłatnie  udostępniły swoje dokumenty. Nie wykryto wówczas ani nie ukarano organizatorów tego procederu. Konsekwencje  prawne  poniosły osoby, które z powodu biedy „sprzedały swoje głosy”. Oczekujemy, że działania policji i prokuratury doprowadzą obecnie do wykrycia osób organizujących ten proceder. Uważamy, że nie można dłużej tolerować kupowania głosów od wyborców gdyż prowadzi to do kompromitacji demokracji, instytucji wyborów jako podstawowego elementu funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. 
p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta      poinformował, że dnia 2 kwietnia b.r. odszedł z tego świata największy z rodu Polaków Karol Wojtyła – Jan Paweł II papież.
Będąc wdzięcznymi Opatrzności , za dar życia w dobie pontyfikatu Jana Pawła II przedstawiciele 15 –stu organizacji :
-  NSZZ „Solidarność”
-  Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA 
-  KIK
-  ZHR
-  Światowy Związek Żołnierzy  AK
-  Liga Polskich Rodzin
-  Klub Radnych PP
-  Stowarzyszenie Chrześcijańsko Demokratyczne
-  Partia Demokratyczna
-  Prawo i Sprawiedliwość
-  Ruch Odbudowy Polski
-  Platforma Obywatelska
-  Chrześcijański Ruch Samorządowy
-  Stowarzyszenie Przedsiębiorców Skarżyska
-  Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia
dnia 14 kwietnia b.r. założyli Społeczny Komitet Uczczenia Pamięci Jana Pawła II.
Celem Komitetu jest uczczenie w naszym mieście pamięci Jana Pawła II poprzez:
-  zgłębiania i propagowania nauki Jana Pawła II,
-  organizowanie i wspieranie wszelkich działań charytatywnych,
-  godne uczczenie postaci i imienia Jana Pawła II poprzez budowę pomnika i nadanie nazwy  jednej z ulic miasta.
Komitet spotyka się raz w miesiącu i rozpoczyna każde spotkanie rozważaniami o nauce Jana Pawła II. Komitet, wobec ustawienia figury Jana Pawła II przy kościele świętego Brata Alberta zawiesił swe działania w kwestii budowy pomnika. Komitet wyraża pogląd, iż celowe jest nadanie jednej z ulic miasta imienia Jana Pawła II , lecz winna to być ulica o randze w sieci miejskiej ulic adekwatnej do wielkości imienia swego patrona. Oczekujemy w tej sprawie społecznej dyskusji do której zachęcamy.
Komitet postanowił skoncentrować swe działania na budowie „żywych „ pomników , które zamierza „stawiać” poprzez uruchomienie działań na polu opieki nad osobami chorymi i niedołężnymi .
Komitet zmierza do uruchomienia wzorem innych miast tzw. hospicjum domowego a w przyszłości hospicjum stacjonarnego , opartego na wolontariacie.
Komitet postanowił rozpocząć te działania , poprzez włączenie się w pracę Środowiskowego Domu Pomocy dla osób starszych, które Bractwo MBM uruchomiło 8 września b.r. przy Sanktuarium Ostrobramskim.
Komitet apeluje do wszystkich, którym postać Jana Pawła II jest bliska o wspieranie swoich działań poprzez poszukiwanie wolontariuszy a także datki pieniężne.
Najbliższe spotkanie Komitetu odbędzie się w obchodzonym od 5 – ciu lat DNIU PAPIESKIM tj. w niedzielę 16 – go października o godzinie 1800  w Sanktuarium MBM przy ul. Wileńskiej.
W imieniu Komitetu zapraszam do udziału w uroczystej mszy świętej, którą będzie celebrował Skarżyszczanin – ksiądz  infułat Jerzy Banaśkiewicz.
Po mszy  świętej zapraszamy na spotkanie Komitetu także przedstawicieli innych organizacji, które pragną się włączyć w prace Komitetu.
W dalszej części  wystąpienia  pan Radny Wojcieszek poinformował , że  dnia  29 września br odbyło się robocze spotkanie Rady Miasta z Władzami Powiatu      i Dyrekcją Szpitala Miejskiego. Spotkanie było skutkiem wystąpienia Starosty Skarżyskiego do przewodniczącego RM i Prezydenta Miasta o poręczenie przez Gminę kredytu, który zamierza zaciągnąć ZOZ w ramach realizacji programu restrukturyzacyjnego.
	Pan Prezydent przedstawił Radzie Miasta projekt uchwały wyrażającej wolę udzielenia poręczenia (podpisany przez Prezydenta, Skarbnika i Radcę Prawnego)   z dołączoną negatywną opinią Skarbnika Miasta.
	Pan Prezydent nie zajął jednak jednoznacznego stanowiska, zdając się całkowicie na wolę Rady.
	W  związku z powyższym Klub Radnych Porozumienia Prawicy pragnie wyrazić swe stanowisko, w tej jakże kluczowej społecznie sprawie:
	Przedstawiona przez Starostę propozycja poręczenia 5 mln. zł poprzez zabezpieczenie przez kolejne 10 lat w budżecie gminy kwoty przypadającej do spłaty w danym roku kwoty kapitału i odsetek jest w aktualnej sytuacji niemożliwa.

Władzom miasta (zarówno Prezydentowi jak i Radzie Miasta) nie może być- mimo jednoznacznej kompetencji Skarbnika obojętny los szpitala
Potrzeby zdrowotne mieszkańców, ranga miasta a może i los istnienia w Skarżysku Powiatu winny determinować intensywne działania również władzom Gminy, zmierzające do uzdrowienia ZOZ.
	Wyrażamy dezaprobaty do dotychczasowych działań Powiatu, jako organu odpowiedzialnego za specjalistyczną opiekę zdrowotną.

Powiat przyjął program restrukturyzacji, którego jednym z najistotniejszych warunków powodzenia realizacji są poręczenia przez Gminę kredytu w wys. 15 mln zł bez jakiejkolwiek konsultacji z Gminami, bez elementarnej wiedzy o możliwościach Gmin.
	Klub Radnych PP przedstawia warunki, jakie naszym zdaniem winny być spełnione, by wspólnym wysiłkiem Powiatu i Gmin ( nie zapominając o głównej odpowiedzialności Powiatu) doprowadzić do uzdrowienia ZOZ.

	 Powiat, jeżeli sam nie jest w stanie rozwiązać nabrzmiałego problemu musi potraktować Gminy jako rzeczywistych patentów procesu naprawy ZOZ, 

Gminy winny poprzez swoich niezależnych ekspertów wyrobić sobie pogląd na sprawę realności spłaty kredytu przez ZOZ,
Należy dokonać wspólnie ( Powiat i Gminy) przy udziale twórców programu jego weryfikacji pod kątem możliwości spłaty kredytu przez ZOZ i możliwości poręczenie przez Gminy,
Powiat powinien rozważyć inne niż budżetowe ( np. w formie majątkowej ) możliwości poręczenia kredytu
	Powiat winien poręczającym Gminom przedstawić propozycje zabezpieczenia ich poręczeń
	Gminy winny być włączone w proces negocjacji z wierzycielami ZOZ restrukturyzacji długów,
	Powiat winien włączyć Gminy w kontrolę nad realizacją przez ZOZ zweryfikowanego programu,
Miasto Skarżysko po wyczerpaniu wszystkich możliwości ograniczenia do minimum kwoty poręczenia budżetowego, winno w ostateczności zweryfikować swój wieloletni plan inwestycyjny by zabezpieczyć wynegocjowaną kwotę.
	Przed wami Państwo- którzy jako koalicja pod przewodnictwem SLD  sprawujecie władzę zarówno w Powiecie i Mieście stoi obowiązek zaproponowania  rozwiązań, które zapobiegną groźbie likwidacji, bądź znanego ograniczenia działania szpitala. Radni PP są gotowi poprzeć Wasze nowe propozycje, które będą zgodne z przedstawionymi wyżej warunkami.   
W dalszej części wystąpienia radny pan Roman Wojcieszek  poinformował, że dwie sesje wstecz radny pan Adolf Walkowiak  pytał o kwestie  likwidacji spółki Targowiska Miejskie. Jakie działania podjęto w sprawie  sporu między gminą, a likwidatorem.  Ponadto odniósł się do wystąpienia radnego Sadzy z ostatniej Sesji. W związku z powyższym przytoczył  wystąpienie  pana Sadzy z Sesji Rady Miasta  z dnia 25 sierpnia, który przedstawił kwestię „ 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”.  Pan Wojcieszek zapytał, czy prawdą jest, że hala została sprzedana  Almaxowi i czy prawdą jest, że pan Prezydent odstępuje od wniesienia  majątku do spółki MUK w celu utrzymania udziałów większościowego. 

Pkt. 6 		Ocena gospodarowania zasobem mieszkaniowym  jako realizacja 
                        zadania  gminnego w   tym również rozwiązywanie problemów  
                        mieszkaniowych w mieście.

Zastępca Prezydenta Miasta pan Bogusław Ciok  przedstawił  materiał w sprawie Oceny gospodarowania zasobem mieszkaniowym  jako realizacja   zadania  gminnego w   tym również rozwiązywanie problemów  mieszkaniowych w mieście.

Głos w dyskusji zabrali:
p. Zdzisław Ślusarczyk  radny Rady Miasta  poinformował, że przyjmując informację o gospodarowaniu gminnymi zasobami mieszkaniowymi nie sposób pominąć sytuacji w jakiej obecnie znajduje się największy zarządca tymi zasobami spółka ZBK „Administrator”. O restrukturyzacji tej spółki mówiono już od dawna, ale informacje jakie napływają do Radnych są delikatnie mówiąc niepokojące.
Dlatego też zwracam się do p. Prezydenta o przedstawienie Wysokiej Radzie informacji o podjętych działaniach w procesie przemian tej spółki ,oraz proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
	Czy jest prawdą , że część ZBK „Administrator” ma przejąć prywatna firma , a jeżeli tak to na jakich zasadach ?

Jakimi kryteriami kierowano się przy wyborze tej firmy  ( czy to w formie przetargu czy też  w  inny sposób ) ?
W skutek tych zmian , jaka liczba ( ~ 50 osób ) pracowników odeszłaby ze spółki „Administrator „ do nowej firmy i na jakich warunkach ?
Co będzie z pracownikami , którzy nie wyrażą zgody na przejście do tej nowej  firmy?
p. Maciej Budzynowski Radny Rady Miasta  stwierdził, że, „aby dokonać  oceny gospodarowania  gminnym zasobem mieszkaniowym  należało choć na chwilę do Programu gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2003- 2007  uchwalonym przez Radę Miasta  26 października 2003 roku. W programie tym zostały wytyczone kierunki działania i zamierzenia.  Dla przykładu  sposób i zasady zarządzania  zrealizowano  dopiero w 2005 roku przez  podpisanie aneksu do umów ZBK. Zasady wynajmowania lokali  - opracowano regulamin. Prywatyzacja zasobów mieszkaniowych, na plan sprzedaży w roku 2005  ze 180 lokali sprzedano około 60. Pozyskiwanie lokali socjalnych. W 2003 roku było 250 lokali socjalnych i planowano pozyskać dodatkowo 37 lokali socjalnych. Z programu wynika, że z 2003 roku nie zrealizowano przynajmniej w tych ostatnich dwóch punktów. To są dwa ważne punkty  odbijające się ujemnie na budżecie gminy (zwiększenie 3 milionów na gospodarkę  mieszkaniową) oraz brak mieszkań socjalnych. Obecny stan państwa pomału odchodzi od konieczności posiadania przez gminę lokali  lokatorskich. Jedynie kładzie się nacisk i to szczególny na lokale dla najbiedniejszych czyli socjalne i w tym temacie jest bardzo sporo do zrobienia. W przedstawionym materiale ujęte jest raczej hasło bez terminu realizacji. W przedłożonej ocenie w rozdziale 8 zasady  Polityki Czynszowej – przedstawione są argumenty, sugestie zwiększające wysokość czynszu. Tą materią nie należy się bawić. Takie działania muszą być  rozważne i uzasadnione. Podniesienie czynszu może skutkować zwiększeniu dodatków mieszkaniowych – czyli do lewej  kieszeni wkładamy, a z prawej wyjmujemy. Alko niektóre lokale ą o 60 % wyższe stawką i dalsze podniesienie czynszu spowoduje zaprzestanie opłat. Czyli  mniej wpływów. Nad całą modyfikacją  należy rozsądnie pracować ponieważ sesja  tematycznie nawiązuje do zasobów  lokalowych gminnych i ich administrowania. Wydaje mi się za stosowne  poruszyć niektóre tematy. Do chwili obecnej nie zauważa się konieczności  rzetelnego i prawidłowego naliczania bądź  rozliczania  lokatorów przez ZBK. Jeden wspólny węzeł cieplny na osiedle, jednakowe budynki, jednakowe mieszkania, dopłaty różnią się 3 krotnie. Do tej pory wywóz nieczystości w większości osiedli 1,70  Żeromskiego,  Przylesie 2 zł. Obecnie mimo  obniżki ceny wywozu nieczystości przez MUK, ZBK podniosło cenę o 50 %.  Opomiarowanie węzłów cieplnych oraz budynków  w zasadzie spełza na niczym. Z wielu tych i podobnych spraw  wynika, że Administrator swoje obowiązki wykonuje w okrojonej wersji, a organ  założycielski nie kontroluje działalności jedoosobowej  spółki. Zauważam, że Rada jak i organ gminy dokonali starań aby utrzymać zatrudnionych tam pracowników jednak sposób zarządzania  był niewłaściwy. Jeżeli ZBK nie zacznie w sposób właściwy  wypełniać  administrowanie to bardzo szybko straci należące do niego wspólnoty, a może  i nawet gminne zasoby.” 
p. Roman Wojcieszek  radny Rady Miasta odniósł się do polityki  sprzedaży mieszkań. Uważa, że przedstawiony materiał  jednoznacznie odpowiada informacji, a nie ocenie. Podkreślił, że ze statystyki wynika, że do 2500 tysiąca mieszkań gmina musi dokładać. Stwierdził, że w wyniku zmniejszenia bonifikaty sprzedaż lokali mieszkalnych spadła. W związku z powyższym zapytał, jakie są zamierzenia pana Prezydenta w tym kierunku . Ponadto zapytał, na jakim etapie jest pozyskanie przez gminę lokali socjalnych oraz czy w budynku po byłym PKS będą zaadaptowane  lokale mieszkalne. 
p. Bogusław Ciok  Zastępca Prezydenta Miasta odniósł się do wystąpień. Potwierdził, że sprzedaż lokali mieszkalnych w 2005 roku spadła. Zaznaczył, że nie można liczyć na to, aby sprzedaż lokali utrzymywała się na takim samym poziomie w stosunku do lat ubiegłych .Podkreślił, że potencjalni nabywcy  lokali mieszkalnych liczą się z faktem , że będą musieli  partycypować w kosztach jak i remontach.  Odnośnie lokali socjalnych poinformował, że w programie mówi się o 270 lokalach.  Stwierdził, że kolejne lokale socjalne gmina pozyskuje na skutek naturalnego zejścia najemcy. Ponadto stwierdził, że wzrost stawek czynszu jest zjawiskiem ujemnym, co może spowodować zwiększenie  wypłaty dodatków mieszkaniowych. W dalszej części wystąpienia  Zastępca Prezydenta Miasta pan Bogusław Ciok odniósł się  do polityki sprzedaży mieszkań. Poinformował, że  ustawa o prawach lokatora  gwarantuje najemcy wykonanie stolarki okiennej jak również wymianę  piecyków gazowych. Stwierdził, że zachodzi obawa, że po wykonaniu remontu lokator może zwrócić się z wnioskiem o wykup mieszkania. Podkreślił, że nowa uchwała powinna zawierać regulacje dotyczące kwestii wykupu mieszkań wyremontowanych. Odnośnie sprzedaży lokali użytkowych  poinformował, że uchwała Rady Miasta  precyzuje, że po 3 letnim okresie dzierżawy, dzierżawca może wystąpić o zakup lokalu. Uważa, że należy określić listę lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży. 
p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta  podkreślił, że należy obniżyć  cenę wykupu mieszkań. Uważa, że najlepszym gospodarzem  lokalu mieszkalnego jest sam właściciel. 
p. Bogusław Ciok Zastępca Prezydenta Miasta  podkreślił, że obecnie  cena  lokali mieszkalnych po uwzględnieniu bonifikaty kształtuje się na poziomie  4- 5 tysięcy złotych. Następnie pan Prezydent odniósł się do tematu dotyczącego wykwaterowania lokatorów z budynku przy ulicy Legionów. Poinformował, że w wyniku decyzji inspektora nadzoru  budowlanego, budynek został  wykluczony z użytkowania. Zaznaczył, że budynek zamieszkują osoby starsze, które odmawiają opuszczenia lokali. Wykwaterowanie lokatorów może nastąpić tylko na drodze sądowej. 
p. Wiesław Piętek Przewodniczący Rady Miasta  podkreślił, że przedłożony materiał został szeroko omówiony na posiedzeniach komisji. Komisje wypracowały  wiele uwag, które Rada będzie musiała przyjąć. Poinformował, że do tematu dotyczącego sprzedaży mieszkań Rada będzie musiała wrócić.
p. Targowski Krzysztof Prezes ZBK Administrator  odniósł się do wystąpień. Poinformował, że wszystkie wspólnoty będą indywidualnie rozliczać się z Energetyką Cieplna . Zaznaczył, że każda wspólnota posiada swoje konto. Dodał, że ZBK Administrator nie może być obciążane za długi wspólnot. Podkreślił, że na dzisiaj ZBK posiada informację  o zadłużeniach poszczególnych wspólnot. Następnie  poinformował, że  ZBK  Administrator zatrudnia 140 pracowników z czego do wykonania zadań  wystarczająca jest liczba 60 osób. Pan Prezes zaznaczył, że wśród tej grupy  pracowników jest bardzo mało fachowców. Podkreślił, że podjął działania realizacji programu  restrukturyzacji. Obecnie przyjmuje oferty  w sprawie przejęcia zadań przez  określone firmy. 
p. Maciej Budzynowski  radny Rady Miasta  podkreślił, że ubolewa nad faktem, że radni  alarmowali , aby utrzymać miejsca pracy w ZBK Administrator. Stwierdził, że w chwili obecnej  nie słychać głosów  sprzeciwu. 
p. Targowski Krzysztof Prezes ZBK Administrator  podkreślił, że w spółce  ZBK Administrator nie ma zwolnień grupowych.

	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek  poinformował, że temat jest trudny, wymaga  wielu decyzji, które wynikają z dyskusji. Podkreślił, że komisja merytoryczna  będzie musiała opracować  kierunki  działań. Dodał, że Rada przyjmie kierunki i wnioski wypracowane na  komisji  oraz z dzisiejszej sesji.


Pkt. 7. 	Przedstawienie informacji o oświadczeniach majątkowych.

	Przewodniczący Rady  Miasta pan Wiesław Piętek  przedstawił informację w sprawie oświadczeń majątkowych  Radnych Rady Miasta.
/informacja w załączeniu/

	Sekretarz Miasta pan Marian Okła  przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych.
/informacja w załączeniu/

p. Lubosław Langer radny Rady Miasta  zwrócił się do dziennikarzy, aby w sposób rzetelny  przedstawiali informację na temat oświadczeń majątkowych  radnych Rady Miasta z  pominięciem  komentarzy, które są nieprawdziwe i uszczypliwe. Zaapelował, aby artykuły były  prawdziwe .
p. Wiesław Piętek Przewodniczący Rady Miasta  podzielił zdanie przedmówcy. Podkreślił, że pewne komentarze  w sprawie oświadczeń majątkowych nie powinny mieć miejsca.




Pkt. 8.		„Opinia Rady Gminy w sprawie zaopiniowania przebiegu granic 
                          obszaru Natura 2000”  opracowanego  zgodnie z przepisami  
                          prawa Unii Europejskiej przez Ministra Środowiska.
Naczelnik Wydziału planowania przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska  pani Ewa Stachowicz  przedstawiła  opinię w sprawie zaopiniowania przebiegu granic  obszaru Natura 2000”  opracowanego  zgodnie z przepisami   prawa Unii Europejskiej przez Ministra Środowiska.

p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta  podkreślił, że popiera przedstawione stanowisko. Zaznaczył, że w nowej wersji opinii brak jest uzasadnienia. Zapytał, czy w określeniu granic miasta nie wkradł się błąd. Czy nie powinna to być granica północno – wschodnia. Pan radny  Wojcieszek zaproponował, aby wykreślić z w/w opinii zapis „ po południowej i zachodniej stronie”.
p. Ewa Stachowicz Naczelnik Wydziału PPU i OŚ  przeprosiła za błąd. Poprosiła o wykreślenie z opinii zapisu  „ po południowej i zachodniej stronie”.

	W związku z powyższym  Przewodniczący obrad  poddał pod głosowanie  opinię w sprawie projektu Obszaru Natura 2000 – Lasy Suchedniowskie.
	W wyniku głosowania za przyjęciem głosowało 21 osób.
Opinia została przyjęta jako  Opinia Nr 1/2005 
/opinia w załączeniu/


Pkt. 9.		Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

p. Czesław Kusztal Wiceprzewodniczący Rady Miasta  zapytał, czy wszystkie zadania z zakresu utrzymania zieleni w mieście będą zrealizowane. 
p. Ewa Wierzbowicz Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej  poinformowała, że w wyniku przetargu  koszt koszenia traw  jest to największa pozycja w budżecie . Zaznaczyła, że w roku bieżącym trawy były koszone                 8 – krotnie. Podkreśliła, że w dziale utrzymania zieleni nie można przewidzieć  wysokości zadań. Dodała, że środki na koszenie traw nie będą wykorzystane. Pani Wierzbowicz stwierdziła, że w wyniku przetargu  oferenci przedstawili bardzo niskie stawki. 

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  18 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących jako       uchwała Nr XXIX/64/2005
/uchwała w załączeniu/

       2/ ustalenia inkasenta poboru opłaty targowej na terenie Miasta 
           Skarżysko-Kamienna
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 ustalenia inkasenta poboru opłaty targowej na terenie Miasta  Skarżyska-Kamienna, który w wyniku głosowania  został przyjęty 19 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym jako uchwała Nr XXIX/65/2005 
/uchwała w załączeniu/

     3/  wyrażenia woli wyłączenia i włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomiczne    
        „Starachowice” - Podstrefy Skarżysko-Kamienna nieruchomości   
         znajdujących  się  na terenie gminy Skarżysko-Kamienna
Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta pan Bogusław  Ciok.

p. Andrzej Markiewicz  radny Rady Miasta  zapytał jak duże jest zadłużenie Mesko – Usługi w stosunku do gminy.  Stwierdził, że gmina powinna przejąć  grunty za zadłużenie. Zaznaczył, że przejęte grunty gmina mogłaby wnieść do  Strefy. 
p. Lubosław Langer radny Rady Miasta  podkreślił, że na posiedzeniu komisji Ładu  taka koncepcja była rozważana. Z wypowiedzi pana Kazanowskiego  i pana Boguszewskiego  padły stwierdzenia, że przekazanie gruntów do strefy spowoduje wydłużenie procedury. Komisja wnioskowała, że skoro jest inwestor, to interesy gminy powinny być  zabezpieczone w pierwszej kolejności.
p. Lidia Polewany Skarbnik Miasta  poinformowała, że jako skarbnik  rozpoznała sytuację zabezpieczenia środków  ze sprzedaży nieruchomości. Podkreśliła, że przy realizacji  prawa pierwokupu gmina może prowadzić negocjacje w powyższej kwestii. Zaznaczyła, że podatnik Mesko – Usługi ma obowiązek  płacić  podatki w stu procentach.
p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta  stwierdził, że istnieje zagrożenie nieskuteczności ściągnięcia środków z transakcji. Pan radny Wojcieszek wyraził obawy, co do głosowania  przedmiotowego projektu uchwały.
p. Lubosław Langer radny Rady Miasta   stwierdził, że pan Kazanowski i pan Boguszewski  poinformowali, że jest możliwość zabezpieczenia środków finansowych. Uważa, że odkładanie działań w czasie  spowoduje, że miasto w tym zakresie  może stracić.
p. Lidia Polewany Skarbnik Miasta  podkreśliła, że będzie analizowała zasadność podjęcia uchwały. Stwierdziła, że jeśli nie ma  możliwości prawnych , to taka możliwość prawna nie powstanie.  Zaznaczyła, że gmina  może stracić jako miasto. Następnie poinformował, że po sprzedaży gruntów do gminy będą wpływy z podatków, których w chwili obecnej nie ma.

Stanowiska Komisji – w załączeniu

	W związku z powyższym Przewodniczący obrad odczytał formalny projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli wyłączenia i włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomiczne   „Starachowice” - Podstrefy Skarżysko-Kamienna nieruchomości            znajdujących  się  na terenie gminy Skarżysko-Kamienna który w wyniku głosowania został przyjęty  20 głosami jako uchwała Nr XXIX/66/2005
/uchwała w załączeniu/
     4/  finansowania zadania z 2005 r., dot. opracowania „Zmiany studium 
          uwarunkowań i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego miasta 
          Skarżyska-Kamiennej” w   kolejnych latach tj.: 2006-i 2007
Projekt uchwały omówiła pani Ewa Stachowicz naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Urbanistyki i Ochrony Środowiska.

Stanowiska Komisji – w załączeniu.

	 W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie finansowania zadania z 2005 r., dot. opracowania „Zmiany studium   uwarunkowań i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” w   kolejnych latach tj.: 2006-i 2007, który w wyniku glosowania został przyjęty 20 głosami jako                             Uchwała Nr XXIX/67/2005
/uchwała w załączeniu/

     5/  gminnej strategii polityki społecznej miasta Skarżyska – Kamiennej.
Projekt uchwały omówiła pani Bożena Bętkowska  dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Stanowiska Komisji  - w załączeniu.

p. Krzysztof Pniak radny Rady Miasta     poinformował, że Gminna Strategia Polityki Społecznej jest dokumentem, którego przyjęcie jest ustawowym obowiązkiem samorządu gminnego, wynikającym z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Analitycy prognozują, iż w najbliższych latach w kraju odczuwalne będą społeczne efekty wzrostu zatrudnienia na skutek industrializacji kraju, plany centralne przewidują dokończenie reformy systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemu ubezpieczeń społecznych .Z drugiej strony wskazuje się na zagrożenia planowane na najbliższe lata wejście Polski do strefy euro, wiązać się to będzie z koniecznością zrównoważenia budżetu państwa, a co za tym idzie z głęboką racjonalizacją wydatków na cele społeczne. W styczniu br. Rozpoczęto dyskusję nad „projektem” Strategii Polityki Społecznej Państwa na lata 2007 – 2013. Strategia ta przedstawia działania, które realizowane wspólnie z wdrażaniem Narodowego Planu Rozwoju i jego sektorowych programów operacyjnych „Zatrudnienie i Integracja Społeczna” oraz „Społeczeństwo Obywatelskie” mają w założeniach prowadzić do zwiększenia spójności społecznej w Polsce. Zdaniem autorów strategii polityka ukierunkowana na sprzyjanie spójności społecznej jest istotna ponieważ każde państwo powinno dbać o jak najlepszą jakość życia wszystkich swoich obywateli, a w ostatnich latach w Polsce wskaźniki dotyczące skali ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym są na niezaakceptowanym poziomie. Przedstawiona  nam Gminna Strategia Polityki Społecznej Miasta inwentaryzuje potrzeby jak również wskazuje kierunki najważniejszych działań w zakresie lokalnej polityki społecznej. 
Ze względu na ważność spraw, które ta uchwała dotyka chciałbym by nie była ona tylko „pracą domową” mniej lub bardziej udaną zleconą ustawowo przez państwo. Aby ta uchwała była uchwałą „żywą”, by nie podzieliła losu części uchwał przyjętych przez Radę Miasta, które nigdy nie były wdrożone i które można określić mianem „półkowników”, proponuję Wysokiej Radzie wprowadzenie poprawki do Uchwały polegającej na dodaniu załącznika nr 2, w którym ująłem główne założenia  w zakresie realizacji aktualizacji i oceny Strategii Polityki Społecznej Miasta. Pan Pniak zaproponował powołanie  komisji społecznej do oceny realizacji uchwały.
W związku z powyższym zgłosił wniosek  o dodanie § 2 o treści: Przyjmuje się do realizacji „Główne założenia wprowadzania, aktualizacji i oceny Gminnej Strategii Polityki Społecznej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2005-2015.
Dotychczasowy § 2 staje się § 3;  § 3 staje się § 4. Ponadto  dodaje się załącznik      Nr  2 
/wniosek w załączeniu/

p. Lubosław Langer radny Rady Miasta  stwierdził, że co roku dokładamy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  nowe zadania. Zaznaczył, że jest to placówka do której przychodzi bardzo wiele osób. Zapytał, czy MOPS będzie w stanie realizować strategię przy obecnie wykonywanej pracy.
p. Bożena Bętkowska dyrektor MOPS  podkreśliła, że została wybrana na koordynatora  zespołu, który opracował strategię. Dane są materiałem zespołu tj. Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta. Poinformowała, że zakres  zadań nawiązuje do działań lokalnych. 
p. Bogusław Ciok Zastępca Prezydenta Miasta  stwierdził, że powołanie dodatkowej komisji w celu badania realizacji uchwały jest bezzasadne  z uwagi na fakt, że jest w Radzie Miasta komisja merytoryczna, która będzie  śledzić realizację w/w uchwały.
p. Krzysztof Pniak radny Rady Miasta   stwierdził, ze  strategia obejmuje zadania z zakresu oświaty i zdrowia. Podkreślił, że jest za pozostawieniem zapisów w zgłoszonym wniosku.
p. Halina Karpińska radna Rady Miasta  poinformowała, że komisja oświaty zgłosiła wniosek  o dopisanie dodatkowego paragrafu o treści „ w IV kwartale każdego roku Prezydent miasta będzie przedkładał Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji strategii polityki społecznej”.  Stwierdziła, że nie widzi potrzeby tworzenia  komisji ponieważ  jest zespól, który przygotowywał strategię. Uważa, że powołanie dużego gremium  jest bezsensowne  ponieważ odpowiedzialność się rozmywa. 
p. Wiesław Piętek Przewodniczący Rady Miasta  podkreślił, że wniosek radnego Pniaka daje możliwość wdrożenia  nowych zadań. W związku z powyższym poddał pod głosowanie  wniosek w sprawie wprowadzenia załącznika nr 2 do w/w projektu uchwały.
	Za przyjęciem wniosku głosowało 15 osób, od głosu wstrzymały się 4 osoby.
W związku z powyższym wniosek został przyjęty.

	Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie  wniosek wprowadzenia  paragrafu 2 o treści „ zasady realizacji Gminnej Strategii Polityki Społecznej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2005-2015 określa załącznik Nr 2”.

	Za przyjęciem wniosku glosowało 16 osób, od głosu wstrzymały się 3 osoby.
W związku z powyższym  wniosek został przyjęty.

	Następnie Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie  gminnej strategii polityki społecznej miasta Skarżyska – Kamiennej, który w wyniku głosowania został przyjęty 15 głosami, przy 4 głosach  wstrzymujących jako uchwała Nr XXIX/68/2005
/uchwała w załączeniu/




6 /  zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej
       położonej  w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej. 
Projekt uchwały  omówiła pani Anna Knyszyńska naczelnik Wydziału Nieruchomości Mienia  Komunalnego.

p. Wiesław Pająk radny Rady Miasta  stwierdził, że do porządku obrad każdej sesji wprowadzany jest punkt zbycia nieruchomości. Uważa, że   wydział merytoryczny powinien opracować harmonogram sprzedaży działek. 
p. Anna Knyszyńska  naczelnik Wydziału Nieruchomości Mienia Komunalnego  poinformowała, że w każdym roku wydział opracowuje  plan sprzedaży działek. Podkreśliła, że nie może być jednej uchwały określającej sprzedaż nieruchomości. Zaznaczyła, że wydział dokonuje inwentaryzacji  całego zasobu gminy. Dodała, że, w działaniu wydziału nie ma nieprawidłowości.

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. Wiejskiej, który w wyniku głosowania został przyjęty 19 głosami jako 
uchwała Nr XXIX/69/2005 
/uchwała w załączeniu/



Pkt. 10.   	Odpowiedzi na interpelacje , zapytania  i wolne wnioski.       
       
Głos w w/w punkcie zabrał  pan Bogusław Ciok Zastępca  Prezydenta Miasta, który udzielił odpowiedzi na sprawy dotyczące:    
	zatrudnienia w przedszkolu psychologa, poinformował, że w tej chwili w przedszkolu integracyjnym nr 12 jest zatrudniony psycholog. Zakres działania psychologa nie dotyczy tylko i wyłącznie tego przedszkola. Psycholog może udzielać porad rodzicom z innych przedszkoli. Pan Prezydent podkreślił, że dołożą starań, aby przekazać informacje do dyrektorów innych placówek w celu nagłośnienia tematu. W przypadku zainteresowania rodziców w/w zagadnieniem, zatrudnią dodatkowo  jeszcze dwóch psychologów. 

W sprawie debaty na temat kultury, pan Prezydent poinformował, że nie widzi żadnych przeszkód, mimo, że pani Podleśna już wspomniała, że było takie spotkanie z Przewodniczącą Komisji Oświaty. Stwierdził, że jeżeli jest taka potrzeba skontaktuje się z panią Podleśną, aby takie spotkanie odbyć.
Kabiny do głosowania, pan Prezydent wyraził nadzieję, że w przyszłym roku sytuacja poprawi się.  Odnośnie promocji miasta , tablic informacyjnych  przy drogach dojazdowych. Aktualnie są opracowane projekty plastyczne tablic, które będą  umiejscowione na granicach naszego miasta. Obecnie wykonywane są projekty techniczne, w przyszłym roku powinna nastąpić finalizacja zadania. Natomiast na  drogach mniej uczęszczanych  faktycznie zajdzie potrzeba wymiany tablic zwłaszcza przy wjeździe od Marcinkowa. 
Bezpieczeństwo  na drodze E-7. Prezydent Miasta poinformował, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa od wielu lat podejmowane są wszelkie działania.  Argumentem Generalnej  Dyrekcji  Dróg Publicznych jest fakt, że w przyszłości ma ulec  dalszej przebudowie   ten odcinek drogi i dlatego nie stosuje się żadnych innych  rozwiązań. Dodał, że jest propozycja zamontowania  świateł pulsujących ostrzegawczych. W sprawie „reanimacji”  ośrodka Bernatka  poinformował, że wykonano przegląd techniczny całego ośrodka, który niestety nie wypadł najlepiej. Pan Ciok  stwierdził, że na  modernizację  ośrodka,  tak aby spełniał  wymogi aktualnie obowiązujące, szacunkowo potrzebna jest kwota ok. 400 tysięcy złotych. Podkreślił, że z wydziału Inwestycji będzie propozycja, aby takie  środki  przyszłorocznym budżecie miasta zabezpieczyć. Ponadto poinformował, że obecnie czekają na zatwierdzenie planu miejscowego, zmianę jego przeznaczenia. Dodał, że w maju przyszłego roku będzie można rozpocząć procedurę sprzedaży działek. 
W sprawie  odwołania likwidatora spółki „Targowiska Miejskie”   poinformował, że cały czas prowadzone są działania. Sąd w Kielcach po raz drugi oddalił wniosek gminy w sprawie odwołania  wcześniej wymienionej osoby mimo, że dopuszczono dowód  w postaci opinii biegłego sądowego, z której wynika, że istnieje taka możliwość. W związku z tym Prezydent Miasta zapowiedział apelację wnosząc o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Sprawa o odwołanie związana jest również ze sprawą  wniesienia aportu przez gminę, w której  z kolei  wydano opinię, że wniesienie aportu jest nie  warunkiem zakończenia  likwidacji. Sąd w powyższej kwestii wyznaczył  rozprawę  na ostatnią dekadę października. 
Odnośnie sprzedaży hali stwierdził, że z informacji jakie uzyskał od prezesa SSG pana Lisowskiego wynika, że odbył się przetarg. Firma kupująca musiała zadeklarować  konkretne środki jakie poniesie  na rozwój  konkretnej działalności. Operat szacunkowy opiewał na kwotę  760 tys. zł.  i za tę kwotę  obiekt sprzedano. Dodał, że firma, która obiekt kupiła zastrzegła sobie, aby nie podawać  jej nazwy do momentu podpisania umowy. W sprawie udziałów  gminy w spółce Almax, jeżeli będą propozycje, wówczas  decyzje będzie podejmować Rada Miasta. 
p. Ewa Wierzbowicz naczelnik Wydziału Inwestycji Gospodarki Komunalnej  odniosła się do wystąpień. Stwierdziła, że ulica Pułaskiego nie jest najgorszą ulicą w mieście. Poinformowała, że wybudowana została w latach 90 –tych. Dodała, że na pewnym odcinku  wykonywane są roboty cząstkowe ponieważ  występują  wody gruntowe.  Podkreśliła, że nie jest to ulica wymagająca generalnego remontu. W sprawie bezpańskich psów poinformowała, że we wrześniu gmina podpisała umowę ze schroniskiem w Radomiu. Ponadto podpisano umowę z firmą w celu wyłapywania bezpańskich psów jak również z weterynarzem. Pani Wierzbowicz poinformowała, że będzie opracowany nowy regulamin utrzymania  czystości w mieście, który będzie regulował również kwestie dotyczące psów. 
p. Wiesław Piętek Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził, że jest to temat uciążliwy dla mieszkańców miasta. Podkreślił, że Rada będzie musiała podjąć  działania.  Uważa, że pewne kwestie muszą ulec zmianie. Następnie poinformował, że temat dotyczący kultury, a poruszany przez panią Podleśną  będzie wpisany do przyszłorocznego budżetu miasta. 
p. Anna Knyszyńska naczelnik Wydziału Nieruchomości i Mienia Komunalnego  poinformowała, że wzrost stawek za użytkowanie wieczyste dotyczy wszystkich użytkowników. Pierwsza aktualizacja została wykonana w 2000 roku. Jest to zadanie bardzo kosztowne, wykonywane etapami. Potwierdziła, że wzrost cen jest znaczny i wynika z wyceny niezależnego rzeczoznawcy majątkowego.



Pkt.11.  	 Zamknięcie obrad Sesji.
Przewodniczący   Rady Miasta  pan Wiesław Piętek podziękował za udział w posiedzeniu, a następnie zamknął obrady  XXIX– ej Sesji Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Dorota Kruczyk 

                                                                       Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                        Wiesław   Piętek 


    

















