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PROTOKÓŁ  Nr XLI/2006
z XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 31 sierpnia  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 XLI Sesji Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej.
		Przywitał radnych Rady Miasta, Prezydenta Miasta pana Waldemara Mazura, Zastępców Prezydenta Miasta pana Bogusław Cioka, Andrzeja Kazanowskiego, Komendanta  Powiatowej Policji pana Piotra Maturlaka, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej pana Sylwestra Hamerę, Naczelników Urzędu Miasta, oraz  przybyłych mieszkańców miasta na dzisiejszą Sesję.

                  Przewodniczący  obrad pan Wiesław Piętek  wyznaczył radną panią  Halinę Karpińską   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 22  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. Waldemar Mazur Prezydent Miasta  zgłosił wniosek o wprowadzenie w pkt. 8 „Podjęcie uchwał w sprawach”  ppkt. 4  dot. uzupełnienia treści § 1 podjętej Uchwały Nr XL/60/2006 z dnia 4 sierpnia   2006 r  w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez 
Prezydenta Miasta  Skarżysko-Kamiennej 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 w Skarżysku-Kam.”, ppkt. 5  dot. zmiany  zmiany i uzupełnienia podjętej Uchwały Nr XL/61/2006 z dnia 4 sierpnia    2006 r.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Prezydenta   Miasta Skarżysko-Kamiennej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie pn.„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Łyżwy w  Skarżysku-Kam.” Prezydent Miasta pan Waldemar Mazur  poinformował, że w/w uchwały zostały podjęte na sesji Rady Miasta w dniu 04 sierpnia 2006 roku. W treści uchwał  zabrakło zapisu „ Źródłem  pokrycia zaciągnięcia pożyczki będą dochody z majątku gminy.
/wniosek w załączeniu/

p. Czesław  Kusztal  Wiceprzewodniczący Rady Miasta  zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  sesji punkt 8 „Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta za 2005 rok”.  Poinformował, że zgodnie z art. 24 h, ust od 1 do 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) radni rady gminy zostali zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych wraz z kopiami swoich zeznań  o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni w terminie do dnia 30 kwietnia 2006 r. 
W nawiązaniu do  art. 24 h  pkt. 12  podmiot dokonujący analizy oświadczeń  majątkowych w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia Radzie informację w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie podkreślił,  że wyniki analizy wpłynęły  z Urzędu Skarbowego. Po wprowadzeniu w/w punktu, kolejna numeracja ulegnie zmianie.
/wniosek w załączeniu/

p. Halina Karpińska  radna Rady Miasta  poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Wychowania , Kultury , Sportu i Rekreacji w dniu 24 sierpnia 2006 roku,  komisja  zgłosiła  wniosek odnośnie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta na rozwiązanie umowy o pracę z  radnym  Markiem Miernikiem  - zatrudnionym w Spółdzielni Mieszkaniowej   w   Skarżysku-Kamiennej. Komisja złożyła  wniosek   (jednogłośnie) o wycofanie powyższego  projektu uchwały z porządku obrad najbliższej Sesji RM i odłożenie jej do czasu podjęcia decyzji przez Sąd Okręgowy w Kielcach odnośnie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  odwołującej  Pana Miernika ze stanowiska Prezesa.  W związku z powyższym radna Rady Miasta pani Halina Karpińska  w imieniu Komisji  złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad Sesji w/w projektu uchwały. 
/wniosek komisji w załączeniu/

p. Lubosław Langer radny Rady Miasta   zapytał radcę prawnego urzędu  miasta panią  Ewę Latos, czy jest możliwe zdjęcie z porządku obrad  projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta na rozwiązanie umowy o pracę z  radnym  Markiem Miernikiem  - zatrudnionym w Spółdzielni Mieszkaniowej   w   Skarżysku-Kamiennej. Poinformował, że do Rady Miasta został złożony  w  stosownym terminie wniosek  z Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy  o pracę z radnym panem Markiem Miernikiem. Wszystkie komisje zapoznały się z pismem  zarządu spółdzielni. Dodał ,że jest to sprawa, która leży w gestii rady. 
p. Ewa  Latos radca prawny  poinformowała, że nie ma takiej możliwości, aby punkt zdjąć z porządku obrad Sesji. 
p. Piotr Cygański radny Rady Miasta  zapytał, czy my jako radni nie mamy wpływu na porządek obrad Sesji skoro pani radna Karpińska  złożyła wniosek Komisji.
p. Ewa  Latos radca prawny  stwierdziła, że zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  złożył wniosek do Rady Miasta. Podkreśliła, że Rada  powinna zająć stanowisko w powyższej kwestii. 
p. Ewa Urban  radna Rady Miasta   poinformowała, że w związku z wnioskiem  radnej pani Haliny Karpińskiej składa wniosek przeciwny. Uważa, że należy ten punkt w porządku obrad sesji utrzymać. Po wyjaśnieniach jakie uzyskała na posiedzeniu komisji Gospodarki Komunalnej uważa, że  nie zachodzi potrzeba zachowania procedury ochronnej wynikającej z art.25 ustawy o samorządzie gminnym . Powyższa kwestia dotyczy konfliktu na linii pracownik pracodawca i nie ma związku z wykonywanym mandatem radnego.  W związku z powyższym nie widzi potrzeby zdejmowania w/w punktu z porządku obrad Sesji. Podkreśliła, że Rada powinna  się wypowiedzieć w powyższym temacie.  
p. Maciej Budzynowski  radny Rady Miasta stwierdził, że wypowiedz pani radcy prawnej jest mylna, że rada nie może dokonać zmian w porządku obrad Sesji. Uważa, że Rada Miasta ma możliwości decyzyjne.
p. Ewa Latos radca prawny  stwierdziła, że Rada może zdjąć  punkt z porządku obrad, ale będzie to z naruszeniem prawa. 
p. Ewa Urban radna Rady Miasta  podkreśliła, że w przypadku nie rozpatrzenia w/w projektu uchwały zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej  może  pozwać Radę Miasta o wypłatę odszkodowania za poniesione koszty. 

	W związku  z powyższym Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek poddał pod  głosowanie  wnioski w zgłoszonej kolejności.
I. wprowadzenie w pkt. 8 „Podjęcie uchwał w sprawach”  ppkt. 4  dot. uzupełnienia treści § 1 podjętej Uchwały Nr XL/60/2006 z dnia 4 sierpnia   2006 r  w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Prezydenta Miasta  Skarżysko-Kamiennej 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 w Skarżysku-Kam.”
	Za przyjęciem wniosku głosowało 23 osoby.
	W związku z powyższym wniosek został przyjęty.

II. wprowadzenie w pkt.8 „Podjęcie uchwał w sprawach”  ppkt. 5 dot. zmiany  zmiany i uzupełnienia podjętej Uchwały Nr XL/61/2006 z dnia 4 sierpnia    2006 r.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Prezydenta   Miasta Skarżysko-Kamiennej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie pn.„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Łyżwy w  Skarżysku-Kam.”
	Za przyjęciem wniosku głosowało 23 osoby.
	W związku z powyższym wniosek został przyjęty.

III. wprowadzenie do porządku obrad  sesji punkt 8 „Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta za 2005 rok”.
	Za przyjęciem wniosku głosowało 23 osoby
              W związku z powyższym wniosek został przyjęty.
IV. wniosek w sprawie  wycofania z porządku obrad Sesji  z pkt 8 Podjęcie uchwał w sprawach  ppkt. 3 wyrażenia zgody przez Radę Miasta na rozwiązanie umowy o pracę   z  radnym  Markiem Miernikiem  - zatrudnionym w Spółdzielni Mieszkaniowej   w   Skarżysku-Kamiennej.
	Za przyjęciem wniosku  głosowało  16 osób.
	przeciw głosowało  6 osób
	od głosu wstrzymał się 1 osoba.
           W związku z powyższym wniosek został przyjęty.


            Następnie Przewodniczący obrad pan Wiesław Piętek  poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach .
	Za przyjęciem porządku obrad głosowało 20 osób.
	Przeciw głosowały 3 osoby.
	W związku z powyższym porządek obrad został przyjęty.


Pkt  3. 		Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta  z dnia 4.08.2006 roku.

              Wiceprzewodniczący Rady Miasta  Pan Czesław Kusztal, 
 poinformował, iż protokół  Nr XL/2006  z Sesji Rady Miasta  odbytej w dniu 
 4 sierpnia  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 XL/2006.
		 Protokół Nr XL/2006  przyjęty został 23 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. Czesława Czerwiak Przewodnicząca Rady Osiedla Książęce  odniosła się do funkcjonowania ośrodka zdrowia w dzielnicy Książce. Podkreśliła, że przychodnia pozostała bez lekarza , co skłoniło mieszkańców do przeniesienia kart zdrowia do przychodni  przy ul. Aptecznej.  Zaznaczyła, że problem dotknął najbardziej ludzi starszych, którzy mają problem z dojazdem do placówki zdrowia.  Pani Czerwiak  poinformowała, że w budynku obecnie zamieszkują dwie rodziny. Natomiast  pan dyrektor  Gwarek zasugerował, że względów ekonomicznych ośrodek   będzie zamknięty. W związku z powyższym zapytała, czy opłacalne jest ogrzewanie budynku dla dwóch rodzin.
p. Andrzej Markiewicz radny Rady Miasta  podkreślił, że ośrodek  w osiedlu Książęce powinien istnieć dla ludzi starszych. Uważa, że ośrodek można zagospodarować w części wydzielonej na przyjmowanie pacjentów.
p. Piotr Maturlak Komendant Powiatowej Policji  przedstawił się, że jest w stopniu nadkomisarza policji.  25 lat pracował w CBŚ. W sierpniu został powołany na komendanta  powiatowej policji w Skarżysku. Zaznaczył, że jego poprzednik pozostawił komendę w dobrej kondycji. Ten stan będzie chciał podtrzymać, a nawet polepszyć. Następnie podziękował  panu Prezydentowi oraz radnym Rady Miasta za zainstalowanie monitoringu  na terenie miasta. 
p. Wiesław Pająk radny Rady Miasta  odniósł się do remontu ulic w mieście oraz krajowej drogi E-7. Zapytał, czy znane są warunki techniczne skrzyżowania drogi krajowej z drogami gminnymi. 
p. Halina Karpińska radna Rady Miasta  przedstawiła kwestię dojazdu do garaży przy ul. Niepodległości. Poinformowała, że woda, która zalega w studzienkach kanalizacyjnych  wypływa do torów kolejowych. Następnie radna pani Halina Karpińska zwróciła uwagę na wodę zalegającą na chodniku przy ul. Okrzei obok kwiaciarni.
p. Małgorzata Kwiatkowska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  odniosła się do nowo wybudowanych  ulic. Poinformowała, że  przy ulicach brak jest oznakowania, co powoduje, że samochody o dużej ładowności notorycznie parkują  na ulicach. W dalszej części wystąpienia pani Małgorzata Kwiatkowska odniosła się do ochrony miejsc pamięci. Stwierdziła, że cmentarz  komunalny przy ul. Łyżwy oraz dom przedpogrzebowy jest zaniedbany. Podkreśliła, że nie jest to dobra wizytówka dla miasta zwłaszcza przed  świętem zmarłych.
p. Ewa Urban radna Rady Miasta  poinformowała, że gmina wykonała remont chodnika przy ul. Krasińskiego 9. Dodała, że remont przed klatkami schodowymi miał wykonać ZBK Administrator. Podkreśliła, że wykonawca pominął remont schodków przy ostatniej klatce schodowej.  Następnie  poinformowała, że na ulicy Krasińskiego na odcinku od Komendy Powiatowej Policji w kierunku ul. Niepodległości  w ulicy jest dół w którym zalega woda. 
p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta   poinformował, że poprzednia Rada Miasta podjęła decyzję o wprowadzeniu inwestora zewnętrznego do spółki Energetyka Cieplna. Zaznaczył, że spółka osiąga dobre wyniki finansowe. W związku z powyższym zapytał, czy inwestowanie w obiekty nie związane ze Skarżyskiem, a z ciepłownią w Grójcu i Drzewicy są dobre dla spółki. Pan Wojcieszek  stwierdził, że sytuacja jest niepokojąca. Zaznaczył, że gmina posiada 51% udziałów w spółce, również po 15 latach może odkupić  udziały inwestora. W związku z powyższym zapytał  jaki gmina będzie miała interes zakupując obiekty poza Skarżyskiem. W dalszej części wystąpienia pan Wojcieszek odniósł się do kwestii utrzymania porządków w mieści. Podkreślił, że po uchwaleniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście nagminnie powstają dzikie wysypiska śmieci. Przy ulicy Wojska Polskiego na parkingu zalegają śmieci od dwóch miesięcy. 



Pkt. 6		Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta  Skarżyska – 
                        Kamiennej  za I półrocze  2006.

Prezydent Miasta pan Waldemar  Mazur  przedstawił  informację  o przebiegu wykonania budżetu miasta  Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2006 roku.
/wystąpienie w załączeniu/

Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą pan Tomasz Sztompke  przedstawił stanowisko Komisji.
/stanowisko w załączeniu/

p. Maciej Budzynowski radny Rady Miasta  odniósł się do informacji o przebiegu budżetu miasta za I półrocze. Stwierdził, że wydatki na zieleń zostały wykonane w bardzo niskim procencie. Następnie poinformował, że na ostatniej sesji apelował, że występuje opóźnienie przy sprzedaży  majątku gminy. Dodał, że przy ulicy Konarskiego mieszkańcy oczekują  6 miesięcy na wykup lokalu.  Uważa, że wykonanie  budżetu po stronie dochodu można były  uzupełnić sprzedażą lokali mieszkalnych.




Pkt. 7		 Informacja na temat przebiegu restrukturyzacji  w Zespole Opieki 
                         Zdrowotnej w  Skarżysku-Kamiennej.

	Pan Krzysztof Grzegorek  dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej  przedstawił informację na temat restrukturyzacji  w ZOZ.
/informacja w załączeniu/



p. Andrzej Markiewicz radny Rady Miasta  stwierdził, że przy spłacie zobowiązań prowadzone są negocjacje. W związku z powyższym zapytał jakie straty finansowe wystąpiły za I półrocze 2005 i 2006. 
p. Halina Karpińska  radna Rady Miasta  zapytała, jaki jest całkowity koszt  zadłużenia szpitala. 
p. Krzysztof Grzegorek dyrektor ZOZ  poinformował, że negocjacje prowadzone były z mocy ustawy. Zaznaczył, że podpisanie negocjacji  jest jednoznaczne z rezygnacją z odsetek. Dodał, że w wyniku prowadzonych działań, szpital zyskał 2 miliony złotych.  Podkreślił, że nie wszyscy wierzyciele  chcieli dojść do porozumienia.  Następnie poinformował, że  za I półrocze 2006 roku szpital osiągnął stratę w wysokości 700 tys. zł.  Po siedmiu miesiącach strata zmniejszyła się o kwotę 140 tys. zł. Pan dyrektor Krzysztof Grzegorek  zaznaczył, że całkowity koszt zadłużenia wynosi 37 milionów złotych.



Pkt . 8		Informacja  w sprawie  oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta za 
                        2005 rok. 

	Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek przedstawił  informację w sprawie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta za 2005 rok.
/informacja w załączeniu/





Pkt. 9		Podjęcie uchwał w sprawach:


1/ wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 rok. 
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta pani Lidia Polewany. Ponadto przedstawiła autopoprawkę  do projektu uchwały.
p. Maciej Budzynowski radny Rady Miasta  poinformował, że na posiedzeniu komisji poruszał temat Pomocy Społecznej. Zaznaczył, że pani dyrektor MOPS pani Bożena Bętkowska sugerowała, że środki na budowę stołówki otrzyma zewnątrz. Pan Budzynowski zaznaczył, że dziś  przeznaczamy środki z budżetu gminy na w/w zadanie.
p. Lidia Polewany Skarbnik Miasta  poinformowała, że przesunięcie środków następuje po to, aby uniknąć zachwiania realizacji zadania. Pani Skarbnik podkreśliła, że dyrektor MOPS pani Bętkowska podpisała umowę z PEFRONEM. Zaznaczyła, że beneficjantem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Uzyskane środki muszą przejść za pośrednictwem budżetu gminy. Dodała, że po uzyskane środki  przez MOPS zostaną zwrócone do gminy. 

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  przyjęty został  z autopoprawką  23 głosami  jako 
uchwała XLI/62/2006 
/uchwała w załączeniu/


2/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek Usługowy 
   Jodłowa” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej
Projekt uchwały omówiła pani Ewa Stachowicz Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistki i Ochrony Środowiska. Ponadto przedstawiła autopoprawkę  do projektu uchwały.

p. Mieczysław Sadza radny Rady Miasta  wyraził zadowolenie, ze pan Prezydent Miasta  podjął decyzję w sprawie wstrzymania  nieruchomości przy ulicy Metalowiec. 

p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta  poinformował, że na Komisji Ładu Przestrzennego wnioskowali, aby przed pierwszym wyłożeniem planów radni byli zapoznawani  materiałem. Następnie odniósł się do projektu uchwały. Stwierdził, że w obszarze  U1, U2 zapisane są dwa rodzaje usług. Zaznaczył, że komisja sugerowała, aby wprowadzić swobodę usług  dla inwestorów. 
p. Ewa Stachowicz Naczelnik Wydziału podkreśliła, że każda zmiana merytoryczna powoduje  ponowne wykładanie planów. Stwierdziła, że to właściciele nieruchomości  decydują o zagospodarowaniu przestrzennym w danym terenie. 
p. Marek  Kotowski mgr inż.arch.  odniósł się do  uwag  w obszarze U1 i U2.  Poinformował, że w obszarze U1 i U2  zaplanowali zabudowę jednorodzinną z uwagi na fakt  istniejącej już zabudowy mieszkalnej.  Uważa, że ten charakter zabudowy należy utrzymać.  Pan Kotowski podkreślił, że zapis odnośnie usług motoryzacyjnych  dopuszcza się na wszystkich działkach  poza działką skrajną. Zaznaczył, że na działce widokowej, usytuowanej na zakręcie  uznali, że należy ją wyeksponować  w zabudowę typu biurowiec, centrum handlowe. 
p. Waldemar Mazur Prezydent Miasta  podkreślił, że kwestia  związana  z planem zagospodarowania przestrzennego jest ważna dla miasta.  Stwierdził, że mieszkańcy i radni powinni wypowiadać się w tej kwestii. Zaznaczył, że radni  muszą się dostosować do zagadnień, które proponuje wydział.


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 Usługowy Jodłowa” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej, który w wyniku głosowania  przyjęty został  z autopoprawką  23 głosami jako 
uchwała Nr XLI/63/2006

/uchwała w załączeniu/





3/  uzupełnienia treści § 1 podjętej Uchwały Nr XL/60/2006 z dnia 4 sierpnia  2006 r  w 
     sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez  Prezydenta Miasta  
     Skarżysko-Kamiennej 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 w       
      Skarżysku-Kam.”.
Projekt uchwały omówił  pan Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta.
Ponadto poinformował,  że w projekcie uchwały w uzasadnieniu  należy wykreślić  „Zamknięcie  i rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej”

Stanowisko komisji – w załączeniu.

W związku z powyższym  Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek odczytał formalny projekt uchwały  w sprawie uzupełnienia treści § 1 podjętej Uchwały Nr XL/60/2006 z dnia 4 sierpnia  2006 r  w  sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez  Prezydenta Miasta  Skarżysko-Kamiennej 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 w Skarżysku-Kam.”, który w wyniku głosowania  przyjęty  został  21 głosami jako uchwała Nr XLI/64/2006
/uchwała w załączeniu/



4/      zmiany i uzupełnienia podjętej Uchwały Nr XL/61/2006 z dnia 4 sierpnia 
         2006 r.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Prezydenta  
         Miasta Skarżysko-Kamiennej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
         Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie 
          pn.„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Łyżwy  w 
         Skarżysku-Kam.”.

Projekt uchwały omówił  pan Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta.

p. Mieczyslaw Sadza radny Rady Miasta  poinformował, że wielokrotnie poruszał temat w sprawie wysypiska. Stwierdził, że z danych finansowych wynika, że MUK nie uzyskał  wielkich korzyści . Dodał, że cały koszt rekultywacji  przejęła gmina.
	Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek  poprosił  Prezydenta resortowego o ustosunkowanie się do wypowiedzi.
p. Andrzej Kazanowski Zastępca Prezydenta Miasta   poinformował, że wypowiedź radnego Sadzy nie ma związku z uchwałą.

Stanowisko komisji – w załączeniu.



	Przewodniczący Rady Miasta  pan Wiesław Piętek  odczytał formalny projekt
uchwały  w sprawie  zmiany i uzupełnienia podjętej Uchwały Nr XL/61/2006 z dnia 4 
sierpnia   2006 r.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Prezydenta  
 Miasta Skarżysko-Kamiennej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony   Środowiska i  
Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie  pn.„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Łyżwy  w Skarżysku-Kam.”, który w wyniku głosowania  przyjęty został  23 głosami jako uchwała Nr XLI/65/2006
/uchwała w załączeniu/


	
Pkt. 10 	Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.  
	
		Prezydent Miasta pan  Waldemar  Mazur udzielił odpowiedzi na sprawy dotyczące:
	Likwidacji ośrodka zdrowia w osiedlu Książęce, poinformował, że należy utrzymać ośrodek w ograniczonym zakresie dla ludzi w podeszłym wieku. Podkreślił, że będzie w powyższej kwestii interweniował u dyrektora  SP ZOZ  pana Gwarka. 

Skrzyżowanie  E-7, pan Prezydent Mazur zaznaczył, że droga krajowa  E-7 krzyżuje się z drogami powiatowymi. Poinformował, że na obecnym etapie remontu, mimo wielokrotnych apeli nic nowego nie będzie realizowane. Do czasu budowy  drogi dwupasmowej w kierunku północnym będzie  zainstalowana  w przyszłym  roku sygnalizacja świetlna.
Odnośnie  interpelacji  radnej pani Karpińskiej  podkreślił, że służby Urzędu Miasta sprawdzą jaki jest stan  studzienek kanalizacyjnych przy Al. Niepodległości . Następnie poinformował, że remont chodnika przy ulicy Okrzei będzie wykonany kompleksowo w związku z remontem ulicy Krasińskiego. 
Oznakowanie nowowybudowanych ulic. Pan Prezydent poinformował, że oznakowanie ulic jest zasadne jeżeli korzystają z nich samochody o dużym tonażu. Podkreślił, że ulica Jastrzębia i Wschodnia będzie oznakowana jeżeli nie będzie przeciwwskazań pranych. W sprawie  cmentarza przy ulicy Łyżwy  stwierdził, że jest to kolejny temat, który należy podjąć.
Remont chodnika przy ulicy Krasińskiego 9, poinformował, że remont chodnika wykonała gmina, natomiast  o remoncie schodków przy klatkach schodowych  decydowała wspólnota mieszkaniowa. Pan Prezydent zaznaczył, że o remontach decyduje wspólnota mieszkaniowa. 
Odnośnie wystąpienia radnego pana Wojcieszka, pan Prezydent podkreślił, że Energetyka Cieplna  nic nie zakupiła w Grójcu. Natomiast spółka rozszerzyła usługę poprzez wydzierżawienie ciepłowni. Dodał, że przedsięwzięcie zwróci się po 4 latach działalności. Obsługa ciepłowni jest realizowana bez zwiększenia zatrudnienia w ramach spółki. Następnie pan Prezydent stwierdził, że nie ma informacji na temat zakupu ciepłowni w Drzewicy. Zaznaczył, że może z takim zamiarem nosić się inwestor. Poinformował, że umowa spółki  została podpisana niekorzystnie dla gminy. Mimo  faktu, że gmina posiada 51% udziałów w spółce, głosowanie udziałowca MVV liczy się podwójnie. Pan Prezydent podkreślił, że nie będzie podejmował decyzji  niezgodnych z interesem gminy. Dodał, że współpraca z MVV układa się dobrze.  W sprawie śmieci na parkingu przy ul. Wojska Polskiego, poinformował, że podjął decyzję, aby pojemniki na śmieci z obrzeży miasta usunąć ze względu na oszczędności. Miał nadzieję, że mieszkańcy to zaakceptują. Mimo likwidacji pojemników śmieci są nadal przywożone i usuwane  na koszt gminy. 
p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta  wyraził zadowolenie, że zagadnienia spółki Energetyka Cieplna są  analizowane. Pan Wojcieszek wyraził obawy, aby koszt ciepła w Skarżysku nie był wyższy przez koszty w Grójcu. 



  Pkt. 11	  Zamknięcie obrad sesji. 

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

                                                                       Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                  Wiesław   Piętek 


