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P R O T O K Ó Ł  Nr XL/ 2006
z XL Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 4 sierpnia 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 XL  Sesji Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej.
		Przywitał radnych Rady Miasta, ,Prezydenta 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 Andrzeja Markiewicza  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  19  radnych   i jest to quorum zdolne do podejmowania  prawomocnych uchwał i decyzji. 
                  Następnie poinformował, że zgodnie z  art. 20 ust 3  ustawy 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.

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


    Pkt. 3 	Przyjęcie protokółów z Sesji Rady Miasta z dni
                        28.06.2006r i 03.07.2006r

              Wiceprzewodniczący Rady Miasta  Pan Czesław Kusztal, 
 poinformował, iż protokóły Nr XXXVIII , XXXIX z sesji Rady Miasta odbytych w dniach 28.06.2006r  i 03.07.2006r były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta.
	Do protokółów nie zostały wniesione uwagi i zastrzeżenia. W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Miasta zgłosił wniosek o przyjęcie protokółów.
Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek poddał pod głosowanie protokół Nr XXXVIII z dnia 28.06.2006r
                  Za przyjęciem protokółu Nr XXXVIII głosowało 19 osób
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół Nr XXXIX z dnia 03.07.2006r 
                  Protokół Nr XXXIX został przyjęty ; za przyjęciem głosowało 19 osób 

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.

Pan Maciej Budzanowski  radny Rady Miasta-  zauważył ,że w sprawozdaniu z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Pan Prezydent nie ujął informacji o przyczynach zmiany Prezesa Spółki Skarżyska Strefa Gospodarcza.

Prezydent Miasta Pan Waldemar Mazur – odpowiedział ,że informacja taka nie została umieszczona w sprawozdaniu ponieważ odwołanie prezesa spółki Skarżyskiej Strefy Gospodarczej nie było działaniem Prezydenta Miasta ale Rady Nadzorczej. Nadmienił ,że w punkcie Nr 8 porządku obrad udzieli na to zapytanie informacji.



Pkt. 5 		Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

	Głos w w/w punkcie zabrali:

Pani Małgorzata Kwiatkowska – odniosła się do tematu odbioru śmieci i ich segregacji. Poinformowała ,że po otrzymaniu aneksu do umowy na odbiór śmieci z spółką MUK okazuje się że segregowanie śmieci w ogóle się nie opłaca. Opłata za odbiór śmieci za pojemnik wynosi 9 zł + Vat , oraz za selektywną zbiórkę 4 zł z Vat-em . Uważa że aneks do umowy jest zły ponieważ mieszkańcy będą płacić więcej niż przed uchwaleniem uchwały. Dodała ,że dla niej segregacja polega na tym ,iż  odpady komunalne zbierane są osobno , makulatura , szkło i plastik osobno, natomiast po przejrzeniu powyższego aneksu stwierdziła ,że lepiej będzie się  opłacało oddawanie śmieci nie segregowanych. Nadmieniła ,że przez takie rozumowanie uchwały przez firmy zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych oraz za jej przyjęcie w takiej formie będą  złe uwagi mieszkańców naszego miasta pod adresem radnych.

Pan Maciej Budzanowski radny Rady Miasta – zapytał co jest powodem , że na Osiedlu Przylesie maleje sprzedaż mieszkań komunalnych a szczególnie chodzi o  dwa bloki przy ul. Konarskiego 33 i 35.

Pan Wiesław Pająk radny Rady Miasta – odniósł się do funkcjonowania w naszym mieście założonego monitoringu. Zapytał jakie są efekty po kilkumiesięcznym funkcjonowaniu i jakie są dalsze perspektywy w tym kierunku?
Nadmienił ,że na terenie naszego miasta znajdują się dwa ośrodki do wypoczynku i  miejsca te nie zostały objęte monitoringiem. 


Pkt. 6		 Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ Wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej w Skarżysku – Kamiennej .
Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta pan Bogusław Ciok 
Poinformował , że został złożony wniosek do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n” Budowa hali sportowej w Skarżysku – Kamiennej” Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta powyższego projektu uchwały zostanie wyrażona zgoda na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa hali sportowej w Skarżysku – Kamiennej „ 

Stanowiska komisji – w załączeniu 

W dyskusji głos zabrali :

Pan Maciej Budzanowski  radny Rady Miasta – stwierdził ,że nie jest do końca przekonany co do rozpoczęcia budowy hali w tym roku , ponieważ gmina posiada do spłacenia kredyty, które zamkną się sumą około 12 milionów złotych.
W przyszłym roku planowane jest razem z gminą Skarżysko Kościelne wykonanie kanalizacji sanitarnej . Zachodzi obawa czy w roku następnym gmina wytrzyma ciężar budowy hali sportowej. Uważa , że trzeba się poważnie zastanowić ponieważ może się okazać , że zabraknie środków na ukończenie tej inwestycji. Nadmienił ,że budowa hali sportowej w naszym mieście jest konieczna , ale należy szukać środków w ministerstwie , powiecie. 
Poprosił panią Skarbnik aby potwierdziła ,że nie wystąpi zagrożenie iż zabraknie środków w budżecie miasta.

Prezydent Miasta  Pan Waldemar Mazur –  przypomniał ,że decyzję o budowie Rada podjęła już dawno przyjmując budżet na ten rok i w tej chwili wychodzenie z wątpliwościami ,czy nam starczy pieniędzy jest nie na miejscu . Nadmienił ,że dzisiejszy projekt uchwały jest wynikiem działalności jego i Prezydenta Cioka w celu pozyskania dodatkowych pieniędzy z zewnątrz, a nie budżetu miasta. Właśnie w tym celu potrzebna jest uchwała Rady Miasta wyrażająca zgodę na podpisanie przez prezydenta umowy i weksla o którym wspominał Prezydent Ciok . Natomiast kwestia czy wystarczy środków , jaki jest układ w zakresie zadłużenia to problem ten był bardzo dogłębnie analizowany wtedy gdy podejmowana była uchwała budżetowa. I teraz w trakcie realizacji zadania ,gdy wydaliśmy pieniądze na dokumentację nie robić nic w kierunku jej wykonania byłoby źle odebrane Uważa , że gmina powinna konsekwentnie dążyć do rozpoczęcia budowy i jak najszybszego ukończenia hali sportowej.

Skarbnik Miasta  Pani Lidia Polewany – poinformowała ,że załączniki do przyjętego przez Radę Miasta budżetu miasta to plan inwestycji na rok bieżący, oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne. Dodała iż w obu tych dokumentach uwzględnione jest zadanie p.n. „Budowa hali sportowej „ oraz określają kwotę i podają źródło finansowania w 2006 roku.
Dodała ,że zagrożenia odnośnie realizacji inwestycji budowy hali sportowej nie widzi - oczywiście jeżeli wartość inwestycji będzie się mieścić w kwocie zapisanej w budżecie miasta. Nadmieniła ,że akurat w tym przypadku działają określone mechanizmy dyscypliny finansów publicznych i ani skarbnikowi ani tym bardziej prezydentowi miasta nie wolno podpisać umowy gdy jej zobowiązanie przewyższa kwotę zapisaną w budżecie . 

Pan Lubosław Langer radny Rady Miasta – zauważył ,że podobno jest już rozstrzygnięcie przetargu na budowę hali sportowej z którego wynika iż kwota wykonania jest wyższa niż kosztorys inwestorski . Nadmienił ,że troską pana radnego Macieja Budzanowskiego nie jest problem budowy hali sportowej , ale jeżeli zostanie podpisana umowa gwarantująca rozstrzygnięcie tego przetargu i okaże się że podczas realizowania inwestycji braknie środków to uważa że trzeba w tym przypadku zwiększyć wydatki.
                                                                       / uchwała w załączeniu /

Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa hali sportowej w Skarżysku – Kamiennej”, który w wyniku głosowania przyjęty został 20 głosami jako uchwała Nr XL/58/2006 


2/ Przejęcia do prowadzenia przez Gminę Skarżysko – Kam zadań z zakresu działania administracji rządowej .
Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta pan Bogusław Ciok 

Stanowiska komisji – w załączeniu 

	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie : przejęcia do prowadzenia przez Gminę Skarżysko – Kam zadań z zakresu działania administracji rządowej , który w wyniku glosowania przyjęty został 20 glosami jako uchwała Nr XL/59/2006

                                                                               / uchwała w załączeniu /

3/ Wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Prezydenta Miasta Skarżysko – Kam w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drenażu wraz ze zbiornikiem otwartym odcieków na terenie składowiska odpadów przy ul. Łyżwy 
Projekt uchwały omówił pan Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta.

Stanowiska komisji – w załączeniu 

	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Prezydenta Miasta Skarżysko – Kam w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drenażu wraz ze zbiornikiem otwartym odcieków na terenie składowiska odpadów przy ul. Łyżwy , który w wyniku glosowania przyjęty został 20 glosami jako uchwała Nr XL/60/2006

                                                                       / uchwała w załączeniu/

4/ Wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Prezydenta Miasta Skarżysko – Kam w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Łyżwy 
Projekt uchwały omówił pan Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta.

Stanowiska komisji – w załączeniu 

	Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Prezydenta Miasta Skarżysko – Kam w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Łyżwy, który w wyniku głosowania przyjęty został 20 głosami jako uchwała Nr XL/61/2006 

               
/uchwała w załączeniu/


Pkt. 7		Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski.

W /w w punkcie glos zabrał pan Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta, który udzielił odpowiedzi na sprawy dotyczące:
- odbioru odpadów komunalnych poinformował ,że po interwencjach zorganizował spotkanie wszystkich firm zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych na którym prowadzone były rozmowy na powyższy temat. Podkreślił ,że wszystkie informacje były szeroko przedstawione w mediach oraz dostarczono mieszkańcom broszury informujące o zbiórce odpadów . Uważa ,że mieszkańcy domków jednorodzinnych powinni podpisać nowe umowy zgodne z przyjętą uchwałą która mówi ,że stawka za odbiór odpadów nie segregowanych nie może być większa niż 9 zł ale zaznaczył iż kwota ta może być mniejsza natomiast odpady segregowane 4 zł . Nadmienił , że wybór firm które będą odbiorcami odpadów należy do samych mieszkańców. Dodał że firmy mają 6 miesięcy na przystosowanie się do nowych warunków – jeżeli wybrana firma nie wywiązuje się dobrze z zawartej umowy wtedy należy zrezygnować z jej usług i wybrać inną.
Prezydenta Miasta Pan Waldemar Mazur poparł stanowisko pana Andrzeja Kazanowskiego mówiąc , że to klient wybiera i podpisuje umowę z firmą natomiast Rada Miasta ustala górne stawki których firma nie może przekroczyć. Podkreślił ,że wybór firmy należy do mieszkańców. W następnej części Prezydent Miasta udzielił odpowiedzi w sprawie zmiany na stanowisku prezesa Skarżyskiej Strefy Gospodarczej – poinformował ,że to nie Prezydent decyduje o wyborze prezesa spółki ale Rada Nadzorcza. Ponieważ skończyła się kadencja poprzedniego prezesa pana Waldemara Lisowskiego – Rada Nadzorcza spółki Skarżyska Strefa Gospodarcza powołała nowego prezesa pana Mariana Lamowskiego. Odpowiadając na zapytanie p. Budzanowskiego odnośnie wykupu mieszkań poinformował, że nie ma żadnych zahamowań w sprzedaży mieszkań komunalnych w jakimkolwiek budynku. Nadmienił że nie tak dawno gmina przejęła dwa bloki przy ul. Konarskiego od Zakładów Metalowych „ Mesko ” i w związku z tym trwały określone procedury przygotowawcze np.: podział działek.  
Podkreślił, że od miesiąca maja sprzedaż tych mieszkań odbywa się na bieżąco. Odnośnie monitoringu Prezydenta Miasta pan Waldemar Mazur poinformował ,że po przeprowadzonych rozmowach z Komendantem Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej uzyskał informację , że tam gdzie założone są kamery monitoringu jest dużo spokojniej. Następnie poprosił Komendanta Straży Miejskiej pana Zygmunta Leśniewskiego o udzielenie szerszej informacji w powyższej sprawie.
Pan Zygmunt Leśniewski – Komendant Straży Miejskiej poinformował ,że od chwili uruchomienia do końca I półrocza 2006 roku odnotowano – spadek dynamiki przestępstw ogółem wyniósł 25,1% w tym :  spadek dynamiki przestępstw kryminalnych o 18,7%.
Wyniki : ujawniono – 14 kierujących w stanie nietrzeźwym, 9 sprawców kradzieży mienia, 4 sprawców kradzieży z włamaniem, 5 sprawców pobić, 19 sprawców uszkodzeń mienia , 4 sprawców zakłócenia spokoju i porządku publicznego , 31 przypadków spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, 18 osób dopuszczających się nieobyczajnego wybryku ,23 osoby popełniające inne wykroczenia w ruchu drogowym. Nadmienił ,że powyższe dane uzyskane zostały z Komendy Powiatowej Policji.



Pkt. 8 		Zamknięcie obrad sesji.

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

                                                                       Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                  Wiesław   Piętek 


