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P R O T O K Ó Ł   Nr XXXVIII/2006
z XXXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 28 czerwca  2006 roku


w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury

w Sesji Rady Miasta uczestniczyli:

	Radni Rady 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 XXXVIII Sesji Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej.
		Przywitał radnych Rady Miasta,  Zastępców Prezydenta Miasta pana Bogusław Cioka, Andrzeja Kazanowskiego  , Naczelników Urzędu Miasta, oraz  przybyłych mieszkańców miasta na dzisiejszą Sesję.

                  Przewodniczący  obrad pan Wiesław Piętek  wyznaczył radnego pana Macieja Budzynowskiego  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. 
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.

	Głos zabrał:

p. Bogusław Ciok Zastępca  Prezydenta Miasta złożył wniosek  do porządku obrad tj. wprowadzenie  w pkt. 7  Podjęcie uchwał w sprawach:  projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu   Opieki Zdrowotnej  „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku- Kamiennej oraz zmianę kolejności rozpatrzenia projektów uchwał ppkt. 17 jako  ppkt. 18.
p. Czesław Kusztal Wiceprzewodniczący Rady Miasta  zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad z pkt. 7 Podjęcie uchwał w sprawach ppkt. 11 zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej –Metalowców. Podkreślił, że przy omawianiu projektu uchwały na posiedzeniach komisji brak było jednomyślności w sprawie w/w projektu uchwały.

	W związku z powyższym Przewodniczący obrad pan Wiesław  Piętek poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.
Za wnioskiem w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały „zmiany  składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu   Opieki Zdrowotnej  „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku- Kamiennej”  głosowało 16 osób.

Za wnioskiem w sprawie zmiany kolejności rozpatrzenia  projektów uchwał  ppkt.17 jako ppkt. 18 głosowało  16 osób.

Za wnioskiem w sprawie zdjęcia z porządku obrad sesji  ppkt. 11 projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej –Metalowców głosowało 16 osób.

	W związku z powyższym  Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek poddał pod głosowanie  projekt porządku obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 16 osób.

Pkt. 3.		 Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji Rady Miasta z dnia 
                        23.05.2006 roku.

              Wiceprzewodniczący Rady Miasta  Pan Czesław Kusztal, 
 poinformował, iż protokół  Nr XXXVII/2006  z Sesji Rady Miasta  odbytej w dniu 
 23 maja 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 XXXVII/2006.

		Wniosek o przyjęcie protokółu Nr XXXVII/2006  został przyjęty  16 głosami.

Pkt. 4		Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta  między    
                        sesjami.

		Głos w w/w punkcie zabrał Zastępca Prezydenta Miasta pan Bogusław Ciok, 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. Robert Fijałkowski Krajowy Ruch do Walki z Bezprawiem  poinformował, że doszedł do wniosku, aby radnych poinformować o pewnych zjawiskach patologicznych, które mają miejsce i winny być w kręgu zainteresowania organów ścigania. Podkreślił, że w skład Ruchu wchodzą osoby z różnych środowisk, reprezentujących różne zawody. Między innymi w skład Ruchu wchodzą ławnicy miejscowego Sądu Rejonowego. Poinformował, że osoby będące członkami Ruchu są narażane na nieprzyjemności. Podkreślił, że jest w posiadaniu oświadczenia pani ławnik, która informuje, że jest zastraszana  przez pana sędziego .Ponadto obawia się o swój los. Pan Fijałkowski wyraził nadzieję, że przedstawiciel organów ścigania uczestniczący w sesji zajmie się przedstawioną sprawą. 
p. Ewa Podleśna odniosła się do oceny stanu kultury w mieście. Podkreśliła, że w informacji jest wiele zagadnień  na temat kultury Stwierdziła, że spodziewała się iż w materiale będzie więcej statystyki. Uważa, że  kultura to misja tworząca pewne systemy wartości, to również partnerstwo. Pani Podleśna wyraziła zadowolenie, że w informacji pokazano nie tylko centra kultury. Poinformowała, że nic nie mówi się o  prywatnych klubach, które tworzą jakieś zalążki kultury. Ponadto nie mówi się o prywatnym impresariacie, jak również prywatnym portalu internetowym. Stwierdziła, że Miejskie Centrum Kultury powinno być koordynatorem kultury w 
mieście. Uważa, że należy się zastanowić  jaką rolę pełni  MCK.  W związku z powyższym zapytała, czy przewidywana jest zmiana funkcjonowania MCK w sensie mentalnym( otwarcie na nowoczesne formy pracy oraz programy kreatywne i opiniotwórcze) i materialny (czystość, przestrzenie światło)? Czy możliwe jest zintegrowane działanie instytucji kultury w mieście i powstanie na tej bazie informatora o wydarzeniach  kulturalnych? Czy miejskie instytucje kultury mają plany włączenia się w promocję miasta  przez np. tworzenie klastrów w oparciu o bazę turystyczną, religijną i historyczną.
p. Andrzej Markiewicz radny Rady Miasta  zapytał, czy prawdą jest, że będzie realizowana inwestycja  budowy drogi E-7 w kierunku północnym.
p. Tomasz Sztompke radny Rady Miasta  podkreślił, że wielokrotnie z tego miejsca poruszał temat porządków w mieście. Zaznaczył, że teren ulic Metalowiec, Paryska, Krasińskiego  jest terenem bardzo zaśmieconym. Następnie pan Sztompke odniósł się do stanu ulic w mieście.  Poinformował, że ulica  Torowa jest w stanie fatalnym o nawierzchni żużlowej. Zaznaczył, że w okresie remontu ulicy Niepodległośći mieszkańcy ulicy Torowej nie mogą otwierać okien z powodu unoszącego się pyłu. Pan Sztompke poinformował, że przy podejmowaniu uchwały w sprawie Przyjęcia „Planu inwestycyjnego na lata 2006 – 2008” będzie wnioskował  o ujęcie remontu ulic Torowej, Klonowej, Gajowej.
p. Maciej Budzynowski radny Rady Miasta   poinformował, że na ostatniej Sesji Rady Miasta  apelował, aby  Komisja Rewizyjna przyspieszyła pracę nad kontrolą w zakresie gospodarki odpadami. W związku z powyższym poprosił Przewodniczącego Rady Miasta o wprowadzenie do porządku obrad następnej  punktu przedstawiającego  protokół z kontroli. Pan Budzynowski  stwierdził, że prace komisji są wstrzymywane przez niektórych członków komisji. W dalszej części wystąpienia odniósł się do artykułu z Tygodnika Skarżyska informującego o stanie zadłużenia mieszkańców w zasobach komunalnych. Wobec powyższego zapytał jakie było zadłużenie mieszkańców w roku 2004 i 2005. Jakie kierunki zostały podjęte w celu zmniejszenia zadłużenia. Następnie przedstawił kwestie sprzątania terenów gminy. Stwierdził, że faktem jest, że część mieszkań lokatorzy wykupili po obrysie budynku,  grunty przyległe są własnością  gminy. W związku z powyższym zapytał, kto, na jakiej podstawie zatwierdza rachunki ZBK Administrator za prace, które są niewykonane.

Pkt. 6		Informacja na temat stanu kultury w mieście.
Informację na temat stanu kultury w mieście przedstawił  Zastępca Prezydenta Miasta pan Bogusław Ciok.
/ materiał w załączeniu/

	Następnie  pan Adolf Walkowiak Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji przedstawił stanowisko komisji.
/materiał w załączeniu/


Głos w dyskusji zabrali:

p. Luboslaw Langer radny Rady Miasta  stwierdził, że w punkcie, w którym rozpatrywana jest informacja na temat stanu kultury w mieście brak jest punktu dyskusja oraz punktu  końcowego czyli  podjęcie uchwały. Pan Langer podkreślił, że w tak zwanej kulturze działał 25 lat. Również jako Prezydent Miasta dążył, aby dla kultury coś zrobić. Uważa, że bez  Miejskiego Centrum Kultury nie byłoby kultury. Dodał, że w Urzędzie Miasta jest Wydział Oświaty, który  swoim działaniem  nie obejmuje kultury w mieście. Stwierdził, że MCK poprzez działalność  zabezpiecza  potrzeby 50 tys. mieszkańców.  Pan  Langer podkreślił, że dobrą formą są festyny. Uważa, że można je organizować  w osiedlach miasta. Zaznaczył, że Wydział  Oświaty  powinien mieć rolę władczą i koordynować  wszelkie działania związane z kulturą. Następnie w dalszej części wystąpienia poinformował, że był częstym uczestnikiem konkursów im. Leopolda Staffa. Podkreślił, że na jednym z konkursów zobowiązał się do utworzenia muzeum  poety przy parafii w  osiedlu Zachodnie.  Poinformował, że całą dokumentację techniczną przekazał swojemu następcy. W związku z powyższym zapytał, czy przy w/w  punkcie  nie należy podjąć tematu utworzenia muzeum w mieście. Pan Langer stwierdził, że prezydent Ciok w swoim wystąpieniu poinformował, że ze względu na inne potrzeby w mieście nie można liczyć na większe środki finansowe  promujące kulturę. 
p.  Małgorzata Kwiatkowska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta   odniosła się do informacji na temat stanu kultury w mieście. Stwierdziła , że temat był dokładnie  analizowany na posiedzeniach komisji Rady. Podkreśliła, że zagadnienia przedstawiane przez panią Podleśną były podnoszone  na Komisji Oświaty. Dodała, że Wydział Oświaty wystąpił do instytucji prywatnych, na co uzyskał informacje zdawkowe. Następnie pani Kwiatkowska poinformował, że gmina wystąpiła o  środki unijne, które pozwolą zmienić wizerunek  obecnego MCK. Podkreśliła, że temat  kultury traktują za otwarty i podnoszony w kolejnych latach  przez Komisję Oświaty,  Radę Miasta  oraz Urząd. 
p. Wiesław Piętek Przewodniczący Rady Miasta   podkreślił, że temat  kultury wiąże się z ciągłą systematyczną pracą. Poinformował, że chce zaproponować cały cykl prac z tym związanych również w placówkach  nie podległych Urzędowi Miasta. Pan Przewodniczący stwierdził, że do tematu  należy wrócić, jak również zagadnień podnoszonych przez panią Podleśną przy współudziale Komisji Oświaty i Prezydenta resortowego.
p. Bogusław Ciok Zastępca Prezydenta Miasta   poinformował, że w nazewnictwie Wydziału Oświaty  jest nazwa kultura. Jest to kultura szkolna.  Podkreślił, że za kadencji Prezydenta Langera kultura została wyprowadzona z Urzędu Miasta do Miejskiego Centrum Kultury. Odnośnie organizacji festynów zaznaczył, że nie ma problemu. Dodał, że jest to inicjatywa oddolna np. Rad Osiedlowych. Ponadto  poinformował, że również są środki w komisji  ds. przeciwdziałania  alkoholizmowi, które są wykorzystywana na cele kultury.  W dalszej części wystąpienia odniósł się do wypowiedzi pana Langera. Stwierdził, że są inne ważne problemy w mieście, w swoim wystąpieniu  wskazał drogę skąd można pozyskać środki na działalność związana z kulturą.

		Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek  podkreślił, że omawiany  temat nie jest zamknięty. Dzisiejsza Sesja jest pierwszym krokiem do kontynuacji zagadnienia. 

Pkt. 7 		Podjęcie uchwał w sprawach 

1/ wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko – Kamienna  na 2006 
     rok
Projekt uchwały omówiła pani Lidia Polewany  Skarbnik Miasta. Ponadto przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały. 

Stanowiska Komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław  Piętek odczytał  formalny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 rok , który w wyniku głosowania został przyjęty z autopopraką  16 głosami jako uchwała Nr XXXVIII/40/2006.
/uchwała w załączeniu/


2/ dostosowania zapisów  uchwały budżetowej na 2006 rok   do przepisów 
    ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
Projekt uchwały omówiła pani Lidia Polewany  Skarbnik Miasta.

Stanowiska Komisji – w załączeniu.

	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie dostosowania zapisów  uchwały budżetowej na 2006 rok   do przepisów  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, który w wyniku głosowania  przyjęty został 16 głosami jako uchwała Nr XXXVIII/41/2006
/uchwała w załączeniu/


3/ zakresu sporządzania informacji o przebiegu wykonania   budżetu za I 
    półrocze roku   kalendarzowego
Projekt uchwały omówiła pani Lidia Polewany  Skarbnik Miasta.

Stanowiska Komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady  Miasta  pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie  zakresu sporządzania informacji o przebiegu wykonania   budżetu za I  półrocze roku   kalendarzowego, który w wyniku głosowania przyjęty został 16 głosami jako uchwała Nr XXXVIII/42/2006.

/uchwała w załączeniu/


4/ zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających Gminie Skarżysko-
    Kamienna i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych,     
    do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, 
    udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego 
    uprawnionych
Projekt uchwały omówiła pani Barbara Kapuścińska  Naczelnik Wydziału Finansowego. Ponadto przedstawiła  autopoprawkę do projektu uchwały. 

Stanowiska Komisji – w załączeniu.

	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek  odczytał formalny projekt uchwały w sprawie  zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających Gminie Skarżysko- Kamienna i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego  uprawnionych, który w wyniku głosowania  przyjęty został z autopoprawką  17 głosami jako uchwała Nr XXXVIII/43/2006
/uchwała w załączeniu/

5/ nadania Statutu Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej  
Projekt uchwały omówił Sekretarz Miasta pan Marian Okła.

Stanowiska Komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, który w wyniku głosowania przyjęty został  17 głosami jako uchwała Nr  XXXVIII/44/2006
/uchwała w załączeniu/

6/ zarządzenia wyborów do Rady Osiedla 
Projekt uchwały omówił Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Czesław Kusztal.

Stanowiska Komisji – w załączeniu.

	Przewodniczący obrad pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla, który w wyniku głosowania  przyjęty został 17 głosami jako uchwała Nr XXXVIII/45/2006
/uchwała w załączeniu/


7/ uchwalenia zaktualizowanej „Strategii rozwoju miasta Skarżyska-Kamiennej 
     na lata 2007-2020”
Projekt uchwały omówił pan Marek Boguszewski Naczelnik Wydziału  Promocji i Rozwoju Miasta. Ponadto przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały. 

p. Lubosław Langer radny Rady Miasta stwierdził, że nie dopatrzył się zmiany w nazewnictwie. Poinformował, że w materiale nadal widnieje  Ustów zamiast Usłów, oraz Ogorzałe zamiast Pogorzałe.
p. Marek Boguszewski Naczelnik Wydziału  poinformował, że w przedstawionej autopoprawce nie zmieniał literówki  ponieważ poprawiony materiał w całości złożył w Biurze Rady Miasta.
p. Piotr Cygański radny Rady Miasta  odniósł się do projektu uchwały. Poinformował, że w definicji istnieje ośrodek Bernatka  natomiast z opracowania wynika, że ośrodka nie ma. Następnie zapytał, co zostało sfinansowane ze środków  przekazanych dla MCSiR.
p. Marek Boguszewski Naczelnik Wydziału  poinformował, że ośrodek Bernatka nie istnieje. Infrastruktura i obiekty pozostały przy zalewie. Dodał, że istnieje tylko zbiornik wodny. 
p. Czesław Kusztal Wiceprzewodniczący Rady Miasta   zgłosił wniosek o pozostawienie  nazwy ośrodek Bernatka. Podkreślił, że do dzisiaj jest to miejsce wypoczynku mieszkańców. 
	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek, który w wyniku głosowania przyjęty został  jednogłośnie17 głosami.

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	Przewodniczący  Rady Miasta pan Wiesław Piętek  odczytał formalny projekt uchwały, który w wyniku głosowania  przyjęty został z autopoprawką  17 głosami jako uchwała Nr XXXVIII/46/2006  
/uchwała w załączeniu/


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

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 zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Tysiąclecia, który w wyniku głosowania przyjęty został  16 głosami jako 
uchwała  Nr XXXVIII/47/2006
/uchwała w załączeniu/


9/ zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku- 
    Kamiennej przy ul. Konarskiego
Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Kazanowski.

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 położonej w Skarżysku-  Kamiennej przy ul. Konarskiego, który w wyniku głosowania  przyjęty został  17 głosami jako 
uchwała Nr XXXVIII/48/2006
/uchwała w załączeniu/



10/ zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
      gruntowej,   położonej w Skarżysku-Kamiennej  przy ulicy Legionów 122 
      wraz ze sprzedażą  prawa własności znajdującego się na niej budynku
Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Kazanowski.

Stanowiska komisji – w załączeniu.

 		Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowej,   położonej w Skarżysku-Kamiennej  przy ulicy Legionów 122  wraz ze sprzedażą  prawa własności znajdującego się na niej budynku, który w wyniku głosowania  przyjęty został  17 głosami jako 
uchwała Nr XXXVIII/49/2006
/uchwała w załączeniu/

11/ wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o  przekazanie 
       gminie  nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej 
       w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sportowej 34, zabudowanej budynkiem 
       Przedszkola Publicznego  Nr 12
Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Kazanowski.

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o  przekazanie  gminie  nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sportowej 34, zabudowanej budynkiem Przedszkola Publicznego  Nr 12, który w wyniku głosowania  przyjęty został  18 głosami jako uchwała Nr XXXVIII/50/2006

/uchwała w załączeniu/


12/ przyjęcia „Planu inwestycyjnego na lata 2006 – 2008”
Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Kazanowski.

p. Andrzej Markiewicz radny Rady Miasta poinformował, że w 2007 roku będą kanalizowane osiedla ze środków unijnych. Czy kanalizacja będzie wykonana w tych ulicach w których prowadzi się obecnie inwestycje.
p. Tomasz Sztompke  radny Rady Miasta   poinformował, że w punkcie 5 Interpelacje zapytania i wolne wnioski, zapowiedział, że będzie przy w/w projekcie uchwały wnioskował  o uwzględnienie  w planie remontów ulicy Torowej. Z uwagi na fakt, że ulice będą ujęte w programie rewitalizacji miasta  wobec powyższego wycofuje wniosek. 
p. Lubosław Langer radny Rady Miasta  poinformował, że na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego  radni otrzymali  dwie wersje projektu uchwały. Druga wersja planu inwestycji  powstała z inicjatyw Komisji Gospodarki Komunalnej. 
p. Roman Wojcieszek  radny Rady Miasta  poinformował, że dwa projekty uchwały różniły się  punktem I , zapytał- czy ten punkt pozostaje.
p. Marek Miernik  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej  poinformował, że komisja dyskutowała nad wycofaniem  punktu I. Zaznaczył, że Naczelnik Wydziału pani Ewa Wierzbowicz  deklarowała się że, punkt I zostanie wykreślony z projektu uchwały. 
p. Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdził, że  dyskusję prowadzimy nad pierwszą wersją projektu. Podkreślił, że komisje Rady nie podzielały zdania komisji Gospodarki Komunalnej. Następnie poinformował, że zostały uruchomione  duże środki unijne. Dodał, że został złożony projekt w sprawie funduszy spójności wspólnie ze Skarżyskiem Kościelnym na budowę kanalizacji sanitarnej. Ponadto poinformował, że projekty związane z rewitalizacją  terenów poprzemysłowych mają na względzie pozyskanie środków finansowych.
 

Stanowiska komisji - w załączeniu.

	W związku z powyższym  Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu inwestycyjnego na lata 2006 – 2008”, który w wyniku głosowania przyjęty został  14 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących jako uchwała Nr XXXVIII/51/2006
/uchwała w załączeniu/


13/ Finansowania zadań z 2006r., dot. opracowania miejscowych planów 
      zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Mesko I” i „Ośrodek
      Rekreacyjny  Bzin” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w kolejnych 
      latach tj.: 2007 i 2008.
Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Kazanowski.

Stanowiska komisji - w załączeniu.

   Przewodniczący obrad pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt 
uchwały w sprawie Finansowania zadań z 2006r., dot. opracowania miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Mesko I” i „Ośrodek      Rekreacyjny  Bzin” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w kolejnych  latach tj.: 2007 i 2008, który w wyniku głosowania  przyjęty został  17 głosami jako 
uchwała Nr XXXVIII/52/2006
/uchwała w załączeniu/

14/   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
       „Ośrodek rekreacyjny Rejów w Skarżysku - Kamiennej”
Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Kazanowski.


p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta   wyraził zadowolenie z prac w związku z opracowaniem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejów. Następnie poinformował, że środowisko przyrodników wyraziło dezaprobatę w sprawie zagospodarowania wyspy. Argumentem są lęgi dzikiego ptactwa na wyspie. Pan Wojcieszek dodał, że wyspa jest jednym z niewielu miejsc, gdzie przyroda rządzi się swoimi prawami. W związku z powyższym  pan Wojcieszek złożył wniosek  o wyłączenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Rekreacyjny  Rejów”  § 56 wyznaczającego  obszar o symbolach  02.ZLP/US/UR funkcji określonej w p. 2,3,4.
/wniosek w załączeniu/

p. Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta  podkreślił, że nie przychyla się do wniosku. Poinformował, że plan przygotowywany był 3 lata. Zaznaczył, że na etapach przygotowania  planu prowadzono  rozpoznanie oddziaływania na środowisko. Dodał, że wyspa jest tworem sztucznym. 
p. Tomasz Sztompke radny Rady Miasta  poinformował, że popiera wniosek radnego Wojcieszka. Stwierdził, że nie zgadza się z opinią, że inwestycja nie wpłynie na ekosystem. Podkreślił, że na wyspie są gniazda wylęgu dzikich ptaków. Pan Sztompke  poinformował, że jest za wyłączeniem wyspy z planu zagospodarowania przestrzennego.
p. Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta  podkreślił, że należy wziąć pod uwagę aspekt prawny. Poinformował, że miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Rekreacyjny Rejów” ponownie będzie wyłożony do wglądu, co spowoduje wstrzymanie jakichkolwiek działań wydziału.  Stwierdził, że etap publicznego wyłożenia do wglądu służy do konsultacji mieszkańców. 
p. Piotr Cygański radny Rady Miasta  uważa, że faktycznie ekosystem będzie naruszony. Stwierdził, że ideą jest, aby teren zostawić w takim stanie jakim jest.

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek  poddał pod głosowanie wniosek radnego Wojcieszka  w sprawie wyłączenia z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Rekreacyjny  Rejów”  § 56 wyznaczającego  obszar o symbolach  02.ZLP/US/UR funkcji określonej w p. 2,3,4.
	Za wnioskiem głosowało 11 osób, przeciw 3 osoby, od głosu wstrzymały się 4 osoby – wniosek został przyjęty. 

	W związku z powyższym Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Kazanowski  skierował pytanie do radcy prawnego, czy w takiej formie Rada Miasta może uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Rekreacyjny Rejów”.
p. Ewa Latos radca prawny poinformowała, że uchwałę należy przenieść  na drugą Sesję Rady Miasta.
p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta   poinformował, że projekt uchwały jest w porządku obrad Sesji, który Rada przyjęła w głosowaniu. Stwierdził, że projekt uchwały Rada może przyjąć lub odrzucić. 

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek poddał pod głosowanie formalny projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   „Ośrodek rekreacyjny Rejów w Skarżysku - Kamiennej”.
	Za przyjęciem  glosowało 6 osób.
	Przeciw głosowało 12 osób
W wyniku głosowania  uchwała została odrzucona.

15/ przyjęcia „Oceny aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   
       przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej”,
Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Kazanowski.

p. Krzysztof Pniak radny Rady Miasta stwierdził, że Rada powinna analizować wnioski z realizacji studium, aby uwzględnić je w planie przestrzennym. Wobec powyższego zapytał, czy w programie są sporządzone  wieloletnie plany zagospodarowania. Podkreślił, że w projekcie uchwały są wnioski, które na komisjach nie zostały dogłębnie przedstawione.
p. Mieczysław Sadza radny Rady Miasta  podkreślił, że Rada Miasta powinna mieć wpływ na plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Poinformował, że w „Ocenie” jest akapit mówiący, że ustalenia studium są wiążące dla planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Zaznaczył, że jest zapis, który mówi, że coś, co zapisane jest w studium musi być wiążące. Wobec powyższego zapytał, co jest ważniejsze studium, czy plan.
p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta  zapytał, na ile wiążące są zapisy w „Ocenie”.
p. Ewa Stachowicz Naczelnik Wydziału PPi OŚ  poinformowała, że art. art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że Prezydent musi opracować program urbanistyczny związany z potrzebami miasta. Zaznaczyła, że w projekcie uchwały jest 9 wniosków z realizacji studium. Dodała, żę strategia i studium będą konsultowane ze środowiskami, a zwłaszcza z radnymi. Pani Stachowicz podkreśliła, że zapisy są zgodne z ustawą i wiążące. Następnie poinformowała, że w pierwszej kolejności musi  być uchwalone studium, następnie plan  miejscowy. Pani Stachowicz podkreśliła, że nie zachodzi  obawa, że  plany będą wykonane poza radnymi. Odnośnie zapospodarowania terenów przy ulicy Paryskiej poinformowała, że w najbliższym czasie będzie opracowana  koncepcja dla w/w terenu.

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej”,który w wyniku głosowania przyjęty został  15 głosami jako
 uchwała Nr XXXVIII/53/2006
/uchwała w załączeniu/





16/ zmiany uchwały Nr 8/58/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej  z dnia 
     21czerwca 2002 w   sprawie podziału miasta Skarżysko-Kamienna na okręgi       
     wyborcze, ustalenia ich granic i  numerów oraz liczby radnych wybieranych 
     w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miasta  Skarżyska-
     Kamiennej
Projekt uchwały omówiła pani Teresa Smulczyńska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym Przewodniczący obrad pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/58/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej  z dnia   21czerwca 2002 w   sprawie podziału miasta Skarżysko-Kamienna na okręgi  wyborcze, ustalenia ich granic i  numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej, który w wyniku głosowania  przyjęty został  15 głosami  jako uchwała Nr XXXVIII/54/2006
/uchwała w załączeniu/


17/ zamiany uchwały Nr 8/59/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 
      21 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w 
      wyborach  do Rady Miasta Skarżyska-Kam.
Projekt uchwały omówiła pani Teresa Smulczyńska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

Stanowiska komisji – w załączeniu.

Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny 
projekt uchwały w sprawie   zamiany uchwały Nr 8/59/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia  21 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia obwodów  głosowania w   wyborach  do Rady Miasta Skarżyska-Kam. , który w wyniku głosowania przyjęty został  15 głosami jako uchwała Nr XXXVIII/55/2006
/ uchwaław w załączeniu/


18/ zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
      Zakładu  Opieki Zdrowotnej  „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku- 
      Kamiennej
Projekt uchwały omówił pan Bogusław Ciok Zastępca Prezydenta Miasta. Ponadto przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały.

Stanowiska komisji – w załączeniu.

	W związku z powyższym Przewodniczący obrad pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały  w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku- Kamiennej, który w wyniku głosowania  przyjęty został
z autopoprawką  14 głosami jako uchwała Nr XXXVIII/56/2006
/uchwała w załączeniu/


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

	Głos w w/w punkcie zabrał :
p. Krzysztof Pniak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  w nawiązaniu do wystąpienia radnego Budzynowskiego  poinformował, że komisja ukończyła pracę. Ze względu na rozbieżność w protokole, zwrócił się  o opinię do radcy prawnego. Ponadto podkreślił, że wniosek o przeprowadzenie kontroli wypłynął  z komisji Gospodarki Komunalnej. Zaznaczył, że od Rady będzie zależało komu odpowiedź będzie udzielona.
p. Bogusław Ciok Zastępca Prezydenta Miasta  odniósł  się do wystąpień z punktu 5 . Poinformował, że wystąpienie pana Fijałkowskiego traktuje jako informacyjne. Odnośnie wystąpienia pani Podleśnej podkreślił, że zaprasza do rozmów na temat kultury. Dodał, że pani Podleśna na swoje wystąpienie odpowiedź otrzyma na piśmie. Następnie pan Ciok ustosunkował się do wystąpienia radnego Budzynowskiego. Potwierdził, że faktycznie ściągalność od najemców lokali mieszkalnych  kształtuje się na poziomie  60 – 70 %.  Poinformował, że dokładne dane ZBK przedstawia  w kwartalnych sprawozdaniach. Stwierdził, że w sprawie ściągalności  prowadzone są działania oraz ugoda w dokonywaniu spłat. Również urząd proponuje zamianę lokali. Następnie poinformował, że zaległości do  2004 roku wynosiły 2 miliony złotych.  Administrator uważa, że są to zaległości za media. Pan Prezydent zaznaczył, że od 2005 roku wszystkie pożytki wpływają do gminy. Dodał, że gmina nie poczuwa się do długu z 2004 roku. W dalszej części wystąpienia  odniósł się do kwestii sprzątania terenów przyległych do budynków mieszkalnych. Poinformował, że są to budynki  zarządzane przez prywatnych zarządców. Podkreślił, że rachunki są płacone za wykonaną pracę.
p. Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta   odniósł się do wystąpienia radnego Tomasza Sztompki. Podkreślił, że tereny przy ulicach Paryska Metalowiec w części są własnością osób prywatnych. Z terenów gminy usunięto krzaki oraz dzikie wysypiska. W sprawie budowy drugiej nitki  trasy ekspresowej  E-7 poinformował, że do Urzędu Miasta wpłynęły dwie koncepcje. Generalna Dyrekcja planuje budowę drogi w kierunku północnym do 2010 roku. 


Pkt. 9		Zamknięcie obrad sesji.


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

                                                                       Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                Wiesław   Piętek 







	







