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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIX/ 2006
z XXXIX Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 3 lipca 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 XXXIX  Sesji Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej.
		Przywitał radnych Rady Miasta, ,  Zastępców Prezydenta Miasta pana Bogusława Cioka, Andrzeja Kazanowskiego , Naczelników Urzędu Miasta, oraz  przybyłych mieszkańców miasta na dzisiejszą Sesję.

                  Przewodniczący  obrad pan Wiesław Piętek  wyznaczył radnego pana Mieczysława Sadzę  do  liczenia głosów  podczas  sesji.

Pkt. 2 	Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku  obrad.

	     Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek  stwierdził , że w sesji Rady  uczestniczy 18 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.
p. Mieczysław Sadza radny Rady Miasta  zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad  o punkt „Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej Sprawdzenie prawidłowości wykonania Uchwał: Nr IX/71/2003 w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w „Miejskich Usługach Komunalnych” sp z o.o. przez Gminę Skarżysko-Kamienna. Powyższe uzasadnił  faktem, iż radny pan Maciej Budzynowski  zarzucił niesłusznie opieszałość pracy komisji.
p. Krzysztof Pniak Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej  poinformował, że jest przeciwny zgłoszonemu wnioskowi ponieważ w dniu dzisiejszym  członkowie Komisji Rewizyjnej  podpisali protokół z kontroli. Podkreślił, że po przekazaniu protokółu Prezydentowi Miasta, Prezydent w ciągu 3 dni ma prawo wnieść uwagi i zastrzeżenia do protokółu.

	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek poinformował, że Sesja Rady Miasta zwołana została w określonym trybie, zmiana porządku obrad wymaga zgody wnioskodawcy. Ponadto podkreślił, że wniosek o przeprowadzenie kontroli  wypłynął z komisji Gospodarki Komunalnej.

	W związku z powyższym Przewodniczący obrad pan Wisław Piętek  poddał  pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 
	Porządek obrad przyjęty został  19 głosami.


    Pkt. 3 	Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji Rady Miasta z dnia 
                        28.06.2006 roku.

              Wiceprzewodniczący Rady Miasta  Pan Czesław Kusztal, 
 poinformował, iż protokół  z ostatniej Sesji będzie przyjęty na następnej Sesji z uwagi na krótki termin dzielący posiedzenia  Sesji.

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.

	Głos w w/w punkcie zabrali:

p. Andrzej Markiewicz radny Rady Miasta  poinformował, że Rada Miasta poręczyła kredyt  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej. Starosta Powiatu Skarżyskiego zobowiązał się do przedstawienia informacji na temat stanu kondycji finansowej Szpitala Miejskiego. W związku z powyższym zgłosił wniosek o przedstawienie informacji przez pana Starostę na temat stanu Szpitala Miejskiego.



Pkt. 6		Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia  miejscowego planu 
                        zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek rekreacyjny Rejów” 
                         w  Skarżysku-Kamiennej        
               
Projekt uchwały omówił  pan Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta. Poinformował, że w/w projekt uchwały nie uwzględnia wniosku radnego Wojcieszka. 

Głos w dyskusji zabrali:

p. Maciej Budzynowski radny Rady Miasta  odniósł się do projektu uchwały. Stwierdził, że należy postawić sobie pytanie, czy chcemy mieć zalew z prawdziwego zdarzenia, czy ściek wodny. Podkreślił, że należy zwrócić uwagę na fakt w jakim stanie jest stan zbiornika. Pan Budzynowski poinformował, że w § 5  części opisowej  dużo mówi się o ochronie środowiska. Dodał, że wiele punktów jest obostrzonych przepisami  z ustawy o Ochronie Środowiska. Stwierdził, że plan powinien być poprawiony, natomiast wyspę należy zachować jako enklawę przyrody. 
p. Marek  Miernik radny Rady Miasta  zapytał jaka jest opinia związku wędkarskiego. 
p. Luboslaw Langer radny Rady Miasta  zapytał, czy w przypadku nie podjęcia uchwały gmina pozyska środki unijne. Następnie pan Langer odniósł się do projektu uchwały. Stwierdził, że pan Prezydent przy omawianiu projektu uchwały wymienił  instytucje popierające plan. W związku z powyższym zapytał czy Urząd nie powinien wystąpić do lokalnych środowisk, osób, które znają otoczenie. Pan Langer podkreślił, że dla części mieszkańców temat jest niezrozumiały. 
p. Mieczysław  Sadza radny Rady Miasta  stwierdził, że nie uznaje głosowania według wcześniejszych ustaleń. Zapytał, co się wydarzyło między sesjami, że projekt uchwały ponownie wraca na sesję. Pan  Sadza  podkreślił, że zagospodarowanie wyspy jest celowe. Zaznaczył, że miasto nie może liczyć na rozwój przemysły. Dodał, że możliwość daje rozwój turystyki. Stwierdził, że wyspa może być jedyną atrakcją w mieście. Uważa, że uchwałę należy przyjąć.
p. Zdzisław Ślusarczyk radny Rady Miasta poinformował, że „o zagospodarowaniu  całego terenu  Rejowa mówiło się już dawno. Wszyscy mieszkańcy naszego miasta z niecierpliwością oczekują rozwiązań, którym przyświecać będzie powrót do świetności  lokalnej perły  jaką kiedyś był zalew i jego okolice. Mówiąc o zagospodarowaniu mam na myśli uatrakcyjnienie  terenu, poprzez rozbudowę bazy wypoczynkowej i rekreacyjno – sportowej, z zachowaniem środowiska kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego z zachowaniem, ale nie ze zniszczeniem. Szanowni Radni, gdy w wyniku głosowania przyjęliśmy uchwałę o przejęciu od skarbu państwa wyspy znajdującej się na zalewie przy ujściu rzeki Kamionki, nikt nie przypuszczał, że władze miasta wiążą z tym miejscem jakieś niecne plany. Przecież wiadomo jest, że na tej wyspie, która żyje od dawna w nienaruszonym środowisku, znajdują się lęgi czapli szarej, dzikich kaczek i innego ptactwa, a w otoczeniu wodnym jest miejsce na tarło ryb. Wprowadzenie na  ten teren stanowisk do organizacji ognisk grillów, czy organizowanie pikników, urządzanie ścieżek spacerowych, przystani z molem, lub organizowanie okresowych imprez np. światło – woda – dźwięk  jest  sprzeczne z układem przyrodniczym i poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego. Dlatego też apeluję  do wszystkich, którym leży na sercu ochrona i piękno otoczenia przyrodniczego naszej  małej ojczyzny, do wszystkich koleżanek i kolegów radnych bez względu na przynależność organizacyjną nie patrzeć na biznesowe układy ludzi, którym przyświeca  tylko pieniądz, ale spójrzcie na otoczenie w jakim będą żyli wasze dzieci i wnukowie i zagłosujecie przeciw tej uchwale w takiej formie”.
p. Piotr Cygański radny Rady Miasta  stwierdził, że wyspa stała się „języczkiem” uwagi . Wszystkie strony  chcą, żeby było  fajnie. Pan Cygański wyraził duże obawy czy wyspa nie będzie nasycona architektonicznie. Zaznaczył, że przyszła Rada będzie decydować o zagospodarowaniu terenu. Poinformował, że z informacji jakie uzyskał, odrzucenie uchwały spowoduje  oddalenie procedury  pozyskania środków finansowych.
p. Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta  poinformował, że miejscowy  plan    zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek rekreacyjny Rejów”  zgodnie z obowiązującą procedurą wyłożony był do wglądu w celu  przeprowadzenia konsultacji społecznych. Na etapie wglądu do planu wnoszone są wszelkie poprawki. Podkreślił, że wszelkie inwestycje będą wykonywane wyłącznie za zgodą Rady. Dodał, że finansowanie inwestycji  musi być ujęte w budżecie miasta i również za zgodą Rady. Pan Kazanowski poinformował, że przygotowywana jest dokumentacja techniczna  mająca na celu  pozyskanie środków  pomocowych na zagospodarowanie terenu. 
p. Bogusław Ciok  Zastępca Prezydenta Miasta    podkreślił, że na komisjach Rady Miasta projekt uchwały w sprawie miejscowego   planu   zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek rekreacyjny Rejów”  przechodził bez zastrzeżeń.  Zastępca Prezydenta Miasta pan Bogusław Ciok poinformował, że projekt uchwały należy przyjąć. 

	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek  podkreślił, że na dzisiaj chodzi o pozyskanie środków pomocowych. Stwierdził, że bez zgody Rady żadne inwestycje nie będą wykonane. Dodał, że również Rada będzie decydowała o wydatkowaniu środków na zagospodarowanie terenu.

	
W związku z powyższym Przewodniczący obrad pan Wiesław Piętek odczytał formalny
projekt uchwały w sprawie uchwalenia  miejscowego planu   zagospodarowani  przestrzennego „Ośrodek  rekreacyjny Rejów” w Skarżysku-Kamiennej, który w wyniku głosowania  przyjęty został 13 głosami, przy 2 głosach przeciw, 4 głosach wstrzymujących jako uchwała Nr XXXIX/57/2006

/uchwała w załączeniu/





Pkt. 7		Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski.

	Głos w w/w punkcie zabrał   Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek.  Odnosząc się do wystąpienia radnego pana Andrzeja Markiewicza  poinformował, że oficjalnie na sesji został złożony wniosek w sprawie  przedstawienie informacji przez pana Starostę na temat stanu Szpitala Miejskiego. Przewodniczący obrad pan Wiesław Piętek zobowiązał się do przeprowadzenia rozmowy ze starostą panem Łukaszem  Wojciechowskim w sprawie przygotowania informacji.


Pkt. 8 		Zamknięcie obrad sesji.

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

                                                                       Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                  Wiesław   Piętek 


