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P R O T O K Ó Ł   Nr XXXVI/2006
z XXXVI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

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 XXXVI Sesji Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej.
		Przywitał  radnych   Rady Miasta, Prezydenta Miasta  pana Waldemara Mazura, jego zastępców , Naczelników Urzędu Miasta, oraz przedstawicieli zakładów pracy,  organizacji i przybyłych mieszkańców miasta na dzisiejszą Sesję.

                  Przewodniczący  obrad pan Wiesław Piętek  wyznaczył radnego pana Wiesława Pająka  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 20  radnych   i jest to quorum zdolne do podejmowania  prawomocnych uchwał i decyzji.  Wszyscy radni otrzymali projekt porządku obrad.
		Zapytał – czy do przedstawionego  projektu porządku  obrad Sesji  radni
zgłaszają wnioski lub inne propozycje.

Ze względu na brak propozycji do porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie   porządek obrad, który w wyniku głosowania został przyjęty  20  głosami.

    Pkt. 3 	Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji Rady Miasta z dnia 
                        21.03.2006 roku.

              Wiceprzewodniczący Rady Miasta  Pan Czesław Kusztal, 
 poinformował, iż protokół  Nr XXXV/2006  z Sesji Rady Miasta  odbytej w dniu 
 21 marca  2006  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 XXXV/2006.

		Wniosek o przyjęcie protokółu Nr XXXV/2006  został przyjęty  20 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.

	Głos w w/w punkcie zabrali:
p. Mieczysław Sadza radny Rady Miasta  odniósł się do przebiegu lutowej sesji Rady Miasta. Poinformował, że pan Waldemar Mazur Prezydent Miasta skrytykował radnych, że w punkcie interpelacje, zapytania i wolne wnioski zabierają głos. Pan Sadza podkreślił, że poważnie potraktował zalecenia pana Prezydenta. Zaznaczył, że wykorzystał wszelkie możliwości interwencji w sprawie porządku w mieście. Stwierdził, że w przeszłości przed uroczystościami 1 Majowymi ulice w mieście były czyste. Uważa, że dzisiaj nie można nic powiedzieć na temat czystego miasta. Podkreślił, że radni i władza samorządowa nie ma wpływu na podpalanie samochodów, natomiast radni powinni mieć wpływ na czystość w mieście. 
p. Lucjan Mróz    przedstawił kwestie działalności  spółek ZBK Administrator i MKS. Podkreślił, że obecny prezes spółki ZBK Administrator jest dobrym organizatorem. Działania jakie podjął  prezes przy restrukturyzacji  powodują, że spółka wychodzi na prostą. 
/wystąpienie w załączeniu/

p. Zenon Chaba  Przew. Związków Zawodowych poinformował, że od 1 marca  weszło w życie rozporządzenie waloryzujące wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych.  Podkreślił, że wzrost wynagrodzenia wzrasta o 5,6 %. 
p. Maciej Budzynowski radny Rady Miasta  odniósł się do wystąpienia radnego pana Sadzy. Stwierdził, że wystąpienia radnych nie odnoszą skutku. Ponadto na swoje wystąpienia radni nie otrzymują odpowiedzi. Jako przykład przypomniał wystąpienie radnego pana Ślusarczyka  interweniującego w sprawie bezpańskich psów. Jak również wystąpienie radnego pana Piotra Cygańskiego apelującego o uporządkowanie kwestii złego parkowania samochodów przy ul. Spółdzielczej. W dalszej części wystąpienia pan Budzynowski  odniósł się do kontroli Komisji Rewizyjnej  w zakresie gospodarki odpadami. Podkreślił, że Komisja Rewizyjna powinna przyspieszyć prace w w/w temacie.
p. Krzysztof Sułek poinformował, że w grudniu roku ubiegłego, radni podjęli uchwałę  w sprawie sprzedaży nieruchomości przy Al. Niepodległości. W związku z powyższym zapytał, czy zrobiono zastrzeżenie, aby nie powstał kolejny supermarket. Zaznaczył, że drobne przedsiębiorstwa upadają. Dodał, że market Lidl nie wywiązał się ze złożonych obietnic tj  zagospodarowania  terenu wokół  obiekt. W dalszej części wystąpienia pan Sułek odniósł się do działalności policji. Poinformował, że policja nie odpowiada na skargi mieszkańców. Zaznaczył, że w mieście nie widać patroli policji, ludzie boją się chodzić po zmierzchu Następnie poprosił o zmianę lokalizacji   znaku drogowego ograniczającego prędkość do 40km/h  przy ulicy Zielnej. Ponadto pan Sułek przedstawił  kwestię przystanków autobusowych komunikacji dalekobieżnej. Zaznaczył, że brak jest przystanków  autobusowych przy wjeździe do miasta, co utrudnia komunikację mieszkańcom miasta.  W dalszej części wystąpienia  poinformował, że pan Ryszard Peas na Sesji Rady Miasta  pytał o napisy na budynku MCK Leopold Staff , których brak.  W związku z powyższym poprosił o udzielenie odpowiedzi panu Peasowi.
p. Edward Jaworski  odniósł się do niszczenia i grabienia miejsc pamięci.
/wystąpienie w załączeniu/
Pkt. 6 		Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok.

         -   wystąpienie  Prezydenta Miasta .

Głos w w/w punkcie zabrał pan Waldemar Mazur Prezydent Miasta, który przedłożył sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2005 rok.
/ materiał w załączeniu/

	Ponadto  poinformował, że skład Orzekający  Regionalne Izby Obrachunkowej  zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium  Prezydentowi  Miasta  za okres roku budżetowego 2005.

            -  stanowisko Komisji Rewizyjnej 
	
	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Krzysztof  Pniak przedstawił stanowisko Komisji  w sprawie wykonania budżetu miasta za 2005 rok/
/stanowisko  w załączeniu/


	stanowisko Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy                            z   Zagranicą     

                                                                                                                             Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą  Pan Tomasz Sztompke przedstawił stanowisko komisji w sprawie sprawozdania  z wykonania budżetu miasta za 2005 rok.
/ stanowisko w załączeniu/

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok, który w wyniku głosowania  przyjęty został  20 głosami jako uchwała Nr XXXVI/26/2006
/uchwała w załączeniu/


Pkt 7		Przedstawienie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium dla  
                        Prezydenta   Miasta za 2005 roku.

stanowisko Komisji Rewizyjnej

	Głos w w/w punkcie zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Krzysztof Pniak. Poinformował, że Komisja Rewizyjna uchwałą Nr 1/2006 roku z dnia 10 kwietnia  2006 roku przy pełnym składzie komisji  pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta za 2005 rok i udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej panu Waldemarowi Mazurowi. 
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Krzysztof Pniak Odczytał Uchwałę Nr 1230/2006  Składu Orzekającego II Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Kielcach z dnia  18  kwietnia 2006 roku  w sprawie opinii z wykonania budżetu Miasta  Skarżysko-Kamienna za 2005 rok.
 /uchwała  w załączeniu/
	
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek
odczytał formalny projekt uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi
Miasta  Skarżyska- Kamiennej   za rok 2005, który w wyniku glosowania przyjęty został 19 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym jako uchwała Nr XXXVI/27/2006.

/ uchwała w załączeniu/

	Pan Waldemar Mazur  Prezydent Miasta w imieniu Skarbnika Miasta, urzędników i własnym podziękował za ocenę i udzielenie absolutorium. Zaznaczył, że dołoży wszelkich starań  aby wszelkie nieprawidłowości  zlikwidować do zera. 

Pkt. 8 		Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 rok,
Projekt uchwały omówiła pani Lidia Polewany Skarbnik Miasta

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym Przewodniczący obrad  pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 rok, który w wyniku głosowania przyjęty został  18 głosami jako 
uchwała Nr XXXVI/28/2006
/uchwała w załączeniu/


2/ Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
    Alkoholowych na rok 2006,
Projekt uchwały omówił pan Bogusław Ciok  Zastępca Prezydenta Miasta.

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	Przewodniczący Rady Miasta odczytał formalny projekt uchwały w sprawie 
Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006, który w wyniku glosowania przyjęty został  19 głosami jako uchwała Nr XXXVI/29/2006 .
/uchwała w załączeniu/


3/ Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Prawa Handlowego pod nazwą  
    Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne spółka zo.o. w Skarżysku-
    Kamiennej
Projekt uchwały przedstawił pan Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta.  Ponadto przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały.


Stanowiska komisji – w załączeniu.

Przewodniczący Rady Miasta odczytał formalny projekt uchwały w sprawie Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Prawa Handlowego pod nazwą    Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne spółka zo.o. w Skarżysku-Kamiennej, który w wyniku głosowania  przyjęty został z autopoprawką  18 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym  jako uchwała Nr XXXVI/ 30/2006.
/uchwała w załączeniu/


4/ ustalenia najniższego wynagradzania oraz wysokości jednego punktu 
     wynagrodzenia   pracowników jednostek działających w zakresie oświaty 
    (niebędących nauczycielami)  zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 
      podstawowych, gimnazjach i Zespole Obsługi  Ekonomiczno- 
     Administracyjnej Przedszkoli Publicznych w Skarżysku-Kamiennej,
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 ustalenia najniższego wynagradzania oraz wysokości jednego punktu  wynagrodzenia   pracowników jednostek działających w zakresie oświaty (niebędących nauczycielami)  zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i Zespole Obsługi  Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli Publicznych w Skarżysku-Kamiennej, który w wyniku głosowania przyjęty został  19 głosami jako uchwała Nr XXXVI/31/2006
/uchwała w załączeniu/



5/ Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego 
    punktu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych  w MOPS w Skarżysku-
   Kamiennej.
Projekt uchwały omówiła pani Bożena Bętkowska  dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Stanowiska komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych  w MOPS w Skarżysku-  Kamiennej, który w wyniku głosowania  przyjęty został  19 głosami jako uchwała Nr XXXVI/32/2006.
/uchwała w załączeniu/


6/ Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego zwanego „Ośrodek 
    Rekreacyjny Bernatka” na obszarze miasta Skarżysko-Kamienna,
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 w sprawie Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego zwanego „Ośrodek Rekreacyjny Bernatka” na obszarze miasta Skarżysko-Kamienna, który w wyniku głosowania  przyjęty został  1 9 głosami jako uchwała Nr XXXVI/33/2006
/uchwała w załączeniu/



7/ Przystąpienie do opracowania miejscowego  planu zagospodarowania 
    przestrzennego „Ośrodek Mesko I” na terenie miasta  Skarżysko-Kamienna,
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 w sprawie Przystąpienie do opracowania miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Mesko I” na terenie miasta  Skarżysko-Kamienna, który w wyniku głosowania  przyjęty został  17 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących jako uchwała Nr XXXVI/34/2006
/uchwała w załączeniu/
8/ Uchwalenia „programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy 
    Skarżysko-Kamienna na lata 2006- 2010”
Projekt uchwały omówiła pani Ewa Stachowicz Naczelnik Wydziału Planowania  Przestrzennego Architektury i Ochrony Środowiska.

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie uchwalenia „programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy    Skarżysko-Kamienna na lata 2006- 2010”, który w wyniku głosowania przyjęty został  19 głosami jako uchwała Nr XXXVI/35/2006
/uchwała w załączeniu/

9/ Zaliczenia do kategorii dróg gminnych niektórych dróg powiatowych miasta     
    Skarżyska –   Kam. 
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 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych niektórych dróg powiatowych miasta   Skarżyska –   Kamiennej, który w wyniku glosowania przyjęty został  19 głosami jako uchwała Nr XXXVI/36/2006
/uchwała w załączeniu/

10/ Zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w 
      Skarżysku-  Kamiennej przy ulicy Krasińskiego
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 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-  Kamiennej przy ulicy Krasińskiego, który w wyniku głosowania  przyjęty został 18 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym jako uchwała Nr XXXVI/37/2006
/uchwała w załączeniu/

11/ Wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier na automatach
projekt uchwały omówił pan Marek Boguszewski Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta.

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie w wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier na
automatach, który w wyniku głosowania  przyjęty został 17 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących jako uchwała Nr XXXVI/2006
/uchwała w załączeniu/


Pkt.  9		  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

	Głos w w/w punkcie zabrał pan Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta, który udzielił odpowiedzi na sprawy dotyczące:
- porządku w mieście, Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Kazanowski poinformował, że od 4 kwietnia zatrudniono 45 osób do sprzątania miasta. Miasto podzielone zostało na 3 strefy. W sprzątaniu uczestniczy firma Trans oraz spółka Ekspol bis.  Ponadto firma Trans i Sigma  zajmują się porządkowaniem terenów zielonych, natomiast  spółka Kozłowscy sprząta ulice po zimowym utrzymaniu. Ponadto spółka MUK usuwa dzikie wysypiska śmieci. Następnie pan Prezydent poinformował, że od 1 maja do grudnia będą na terenie miasta instalowane wiaty autobusowe.  Odnośnie sprzedaży nieruchomości przy Al. Niepodległości  podkreślił, że obecnie trwa procedura wykonania  wyceny operatu szacunkowego. W miesiącu lipcu działka zostanie wystawiona do sprzedaży w formie przetargu.
	W  dalszej części posiedzenia pan Waldemar Mazur Prezydent Miasta  poinformował, że  przedstawiciele władz miasta odbędą spotkanie z pracownikami  oświaty nie będącymi nauczycielami. 
Pkt. 10	 Zamknięcie obrad sesji.


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

                                                                       Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                              Wiesław   Piętek 























