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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVII/2006
z XXXVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 23 maja 2006 roku


w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 

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 XXXVII Sesji Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej.
		Przywitał radnych Rady Miasta, Prezydenta Miasta  pana Waldemara Mazura, jego zastępców , Naczelników Urzędu Miasta, oraz  przybyłych mieszkańców miasta na dzisiejszą Sesję.

                  Przewodniczący  obrad pan Wiesław Piętek  wyznaczył radnego pana Stanisława Babicza 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. 
                  Następnie poinformował, że zgodnie z  art. 20 ust 3  ustaw o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz § 31 ust.2 Statutu Miasta, dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta. 

W dalszej części posiedzenia poinformował, że wszyscy radni otrzymali projekt
porządku obrad.
		Zapytał – czy do przedstawionego  projektu porządku  obrad Sesji  radni
zgłaszają wnioski lub inne propozycje.

Ze względu na brak propozycji zmian ,Przewodniczący obrad poddał pod
głosowanie  przyjęcie porządku obrad, który został przyjęty 20  głosami.





    Pkt. 3 	Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji Rady Miasta z dnia 
                        27.04.2006 roku.

              Wiceprzewodniczący Rady Miasta  Pan Czesław Kusztal, 
 poinformował, iż protokół  Nr XXXVI/2006  z Sesji Rady Miasta  odbytej w dniu 
 27 kwietnia   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 XXXVI/2006.

		Wniosek o przyjęcie protokółu Nr XXXVI/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  przedstawił temat dotyczący  zabezpieczenia wieży  po byłym Benzylu. Podkreślił, że na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego G.G i Ochrony Środowiska  apelował, aby zapobiec  zburzeniu obiektu. Zaznaczył, że nadzór budowlany wydał decyzję  zburzenia wieży ze względu na bezpieczeństwo. Następnie  poinformował, że koszty inwestycji kształtują się  na  poziomie 1.4  miliona zł. Pan Sadza uważa, że należy się zastanowić nad wydatkiem w/w kwoty ponieważ wartość nieruchomości jest znacznie niższa od kwoty  przeznaczonej na uporządkowanie terenu. W związku z powyższym  poddał pod rozwagę  przekazanie  w/w terenu dla firmy Almax.
p. Wiesław Pająk radny Rady Miasta  odniósł się do kwestii porządku w mieście. Wyraził aprobatę dla działań władz  w sprzątaniu miasta. Następnie zwrócił uwagę  na nieporządek wokół lasów okalających miasto zwłaszcza na terenach rekreacyjnych Rejów. Podkreślił, że w lesie przyległym do  Rejowa  jest duże wysypisko śmieci. Pan Pająk zaznaczył, że należy dołożyć starań, aby obiekty rekreacyjne były uporządkowane. Stwierdził, że Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że na terenach wypoczynkowych nie występują problemy w utrzymaniu porządku ponieważ  jest firma odpowiedzialna za wywóz nieczystości. Pan Pająk podkreślił, że należy  zwrócić uwagę na treść zawartych umów z firmami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości w mieści. Stwierdził, że firma Sigma  utrzymująca  porządek wokół zalewu Bernatka  zgodnie z umową ma obowiązek opróżniać tylko zawartość koszy. W dalszej części wystąpienia  radny pan Wiesław Pająk odniósł się do bezpieczeństwa na trasie E-7 ulica Paryska. Poinformował, że w ubiegłym tygodniu ponownie doszło do wypadku samochodowego. Zaznaczył, że interweniował w  powyższej kwestii  w Generalnej Dyrekcji Dróg w celu zabezpieczenia  skrzyżowania. Stwierdził, że w Generalnej Dyrekcji uzyskał informację, że problem zostanie zlikwidowany w najbliższym czasie z uwagi na dalszą budowę drogi w kierunku Książęcego. W związku z powyższym zaapelował o doraźne zabezpieczenie w/w skrzyżowania.  Następnie pan Pająk zapytał jakie będzie stanowisko pana Prezydenta w związku z nienależną wypłatą odszkodowania dla byłych dzierżawców  Targowiska Miejskie. 
p. Edward Jaworski  przedstawił kwestie zarządzania budynkami komunalnymi. Stwierdził, że do dziś nie zostały uregulowane kompetencje administrowania terenami przyległymi do budynków. Pan Jaworski zaapelował o usytuowanie znaku zakazującego parkowanie pojazdów samochodowych w bliskim sąsiedztwie bloków. W dalszej części wystąpienia  poinformował, że 8 maja w 61 rocznicę zwycięstwa na d faszyzmem nie zostały wywieszone flagi państwowe na budynkach użyteczności  publicznej. 
p. Adolf Walkowiak  radny Rady Miasta  odniósł się do porządków i bezpieczeństwa w mieście. Poinformował, że niezwłocznego remontu wymaga kładka  przy ul. Pięknej z uwagi na  nasilenie ruchu pieszego w/w  terenie. Następnie poinformował, że mieszkańcy ulicy Franciszkańskiej  alarmują o usytuowanie progów zwalniających w w/w ulicy z uwagi na szybką jazdę kierowców.
p. Roman Wojcieszek  radny Rady Miasta   poinformował, że 17 maja  Komisja Ładu Przestrzennego odbyła komisję wyjazdową. Stwierdził, że w kilku  punktach miasta bałagan jest porażający. Nagminnie powstają dzikie wysypiska śmieci. Dodał, że teren przy ulicy Sienkiewicza przeznaczony pod budowę  hali został zaśmiecony. Podkreślił, że Rada przyjmując nową koncepcję  gospodarki odpadami, apelował, że będą powstawać nowe wysypiska śmieci. W związku z powyższym pan Wojcieszek zapytał, co pan Prezydent zamierza zrobić, aby ograniczyć proceder powstawania dzikich wysypisk śmieci. Następnie pan Wojcieszek odniósł się do wystąpienia radnego pana Pająka. Zapytał czy prawdą jest, że będzie realizowana  druga nitka drogi w stronę północną.
p. Czesław Kusztal Wiceprzewodniczący Rady Miasta przedstawił kwestię zagospodarowania terenów Z-3. Podkreślił, że część budynków jest opuszczona i zdewastowana. Stwierdził, że podejmowane są próby prowadzenia działalności gospodarczej. Pan Kusztal zaapelował o zachowanie estetyki i porządku w w/w terenie  ponieważ może dojść do problemu zbycia dalszych nieruchomości. 

Pkt. 6		Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ w sprawie nabycia  nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej 
    w Skarżysku- Kamiennej przy ul.  Staffa 21a
Projekt uchwały omówił  pan Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta.

p. Maciej Budzynowski radny Rady Miasta  odniósł się do projektu uchwały. Poinformował, że należy przygotować  punkt strategiczny do przygotowywania posiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Stwierdził, że do przygotowywania posiłków powinien być budynek z prawdziwego zdarzenia. Zaznaczył, że dodatkowy budynek nie zapewni wydawania  posiłków. Dodał, że będzie wiązało się to również z zatrudnieniem dodatkowych osób. Ponadto podkreślił, że w sprawozdaniu z działalności MOPS pani dyrektor przedstawiła tylko cyfry wydawanych posiłków. W związku z powyższym zapytał ile posiłków jest obecnie wydawanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, oraz ile posiłków jest wydawanych poza MOPS-em. Jakie nakłady zostaną poniesione w celu uruchomienia nowej stołówki.
p. Bożena Bętkowska dyrektor MOPS  poinformowała, że w sprawozdaniu zostały przedstawione posiłki za które  płaci MOPS. Zaznaczyła, że MOPS  ponosi koszty za obiady wydawane w szkołach, bursach  oraz posiłki zamówione w wyniku przetargu. W stołówce na terenie MOPS  wydawanych jest 200 obiadów. Ponadto 300 posiłków zamawianych jest w wyniku przetargu. Dodała, że również posiłki wydawane są w punktach. Pani Bętkowska podkreśliła, że za przygotowane posiłki, MOPS będzie płacił ze środków  wojewody .  Również z tych środków będą chcieli uruchomić  stołówkę  przy  ul. Staffa.  Pani dyrektor zaznaczyła, że z terenów Zachodniego, Rejowa, Skałki  90 % mieszkańców  korzysta z posiłków w ośrodku pomocy .  Poinformowała, że  wydawanie posiłków w MOPS jest w formie decyzji  administracyjnej. 
p. Waldemar Mazur Prezydent Miasta  poinformował, że liczba osób korzystających z posiłków w przyszłych latach będzie większa. Stwierdził, że obecne warunki odstają od standardów. Podkreślił, że jest szansa pozyskania środków finansowych  spoza budżetu gminy. Prezydent Miasta pan Waldemar Mazur poinformował, że warunkiem przyznania środków finansowych jest zabezpieczenie ze strony miasta  obiektu i terenu.
p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta  stwierdził ,że nie ma wątpliwości co do celu przedsięwzięcia. Na posiedzeniu komisji Ładu Przestrzennego radni mieli wątpliwości, co do pozyskania  budynku od ZBK Administrator. W związku z powyższym pan Wojcieszek zapytał, jakie argumenty przesądziły za odpłatnym nabyciu budynku od  ZBK Administrator. 
p. Waldemar Mazur Prezydent Miasta   poinformował, że szukał rozwiązania, aby za darmo pozyskać nieruchomość od  Administratora. Pan Prezydent  podkreślił, że nie ma prawnej możliwości ponieważ budynek jest majątkiem  spółki. Zaznaczył, że kodeks handlowy zabrania wycofywania  majątku ze spółki. Ponadto wykluczona jest   forma darowizny ze względu na sytuację finansową spółki. Gmina nie może obniżać  kapitału zakładowego spółki.
p. Andrzej Markiewicz radny Rady Miasta  zapytał, jakie  jest zadłużenie spółki ZBK Administrator wobec gminy.
p. Lidia Polewany Skarbnik Miasta  poinformowała, że spółka nie posiada zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości. 

Stanowiska komisji – w załączeniu

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie nabycia  nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku- Kamiennej przy ul.  Staffa 21a, który w wyniku głosowania przyjęty został 20 głosami jako uchwała Nr XXXVII/39/2006
/uchwała w załączeniu/

Pkt 7. 		 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:
	wystąpienia radnego Sadzy. Poinformował, że przedsiębiorca, który kupił od skarbu państwa teren po byłym zakładzie Organika Benzyl, zobowiązał się do rekultywacji terenu. Zaznaczył, że przez kilka lat przedsiębiorca  nie wykonał żadnych inwestycji.  Podkreślił, że w chwili kiedy  wartość terenu była niższa od rekultywacji, przedsiębiorca przekazał teren gminie zgodnie z obowiązującą ustawą.  Dodał, że gmina otrzymała  decyzję administracyjną  w sprawie uporządkowania terenu. Na dzisiaj  na rekultywację terenu gmina wydała kwotę 100 tys. zł. Pan Prezydent zaznaczył, że istotna jest zasada, a nie kwota ze względu na bezpieczeństwo. Stwierdził, że wieża nie została wpisana na listę zabytków.  Następnie poinformował, że procedura rozbiórki jest porównywalna do budowy. Również wymagana jest dokumentacja techniczna. W związku z powyższym Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Kazanowski  podkreślił, że wymieniona przez radnego Sadzę kwota 1.400 złotych nie jest kwotą prawdziwą.  Poinformował, że z dokumentacji technicznej wynika, że koszt  zadania wyniesie 300 – 400 tys. zł.  Ponadto dodał, że gruz z terenu Benzylu będzie wykorzystany do rekultywacji wysypiska.

Odnośnie porządków w mieście pan A. Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta  poinformował, że wizerunek miasta ulega poprawie w oczach mieszkańców. Stwierdził, że temat dzikich wysypisk  będzie się pojawiał. Zaznaczył, że Regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście będzie egzekwował mechanizmy  zawierania umów na wywóz nieczystości  oraz karania za nielegalne wywożenie śmieci. W sprawie umowy z firmą Sigma  podkreślił, że  firma ma obowiązek sprzątania koszy i terenów przyległych. W dalszej części wystąpienia  poinformował, że obwodnica w kierunku północnym  będzie przebiegała  na odcinku 150 – 300 metrów. Dodał, że nie posiada informacji, czy inwestycja będzie sięgała osiedla Książęcego.  Odnośnie  porządków wokół Rejowa stwierdził, że od strony prawnej sytuacja jest skomplikowana ponieważ część zalewu i gruntu  jest na terenie PKP. Zaznaczył, że wzdłuż drogi będzie wykonana instalacja oświetleniowa. Podkreślił, że sukcesywnie umieszczane są kosze na śmieci.
W sprawie wystąpienia pana Jaworskiego poinformował, w poprzednich latach dokonywano sprzedaży budynków po obrysie. Dodał, że w wyniku nacisku społecznego gmina sukcesywnie przejmuje sprzątanie i remont chodników. Odnośnie lokalizacji znaku zakazu parkowania,  podkreślił, że wydział będzie musiał ustalić do jakiej kategorii należy droga. 
Na temat lokalizacji progów zwalniających w ul. Franciszkańskiej stwierdził, że jest przeciwny inwestycji ponieważ jest to zadanie drogie. podkreślił, że temat był podnoszony  na posiedzeniu Rady Osiedlowej. Zaznaczył, że część mieszkańców jest przeciwna montażowi progów.
Odnośnie poprawy infrastruktury  technicznej  po  Z-3  stwierdził, że jest to przykład jak rewitalizuje się miasto. Dodał, że budynki przejęte utrzymane są na właściwym poziomie. Podkreślił, że gmina powinna położyć nacisk na infrastrukturę techniczną.
p. Waldemar Mazur Prezydent Miasta  odniósł się do wystąpienia  w sprawie odzyskania nienależnie wypłaconych pieniędzy z tytułu odszkodowania  dla spółki „Borkor”.  Poinformował, że zwrócił się do Prezesa Sądu z pytaniem, czy istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania od rzeczoznawcy majątkowego, który dokonywał  wyceny hali targowej. Ponadto Prezydent Miasta podkreślił, że jest w trakcie przygotowywania wystąpienia do prokuratury w celu wyjaśnienia, czy sprawa  rodzi znamiona  niegospodarności w stosunku do osób, które podejmowały decyzje w powyższej kwestii.  Odnośnie terenów na Z-3 poinformował, że miasto przejęło dwie działki  za zobowiązania od Mesko Usługi. Stwierdził, że nie proponuje Radzie przejęcia dalszych działek z uwagi na  to, że  tereny skażone są olejami i chemikaliami. Dodał również że nie będzie dojazdu do tych działek. W sprawie  budowy drogi w kierunku północnym poinformował, że nie ma takiej informacji, czy inwestycja  będzie realizowana.



Pkt. 8		Zamknięcie obrad sesji.


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

                                                                       Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                Wiesław   Piętek 








