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Protokół Nr XIV / 2007 
z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, 

   która odbyła się w dniu 29 października 2007r.  
 

 Obrady sesji Rady Miejskiej w Wąchocku rozpoczęto o godz. 09.00 w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku. 
 W sesji udział wzięło 15 Radnych, co stanowi 100% ustawowego składu Rady. 
( lista obecności w załączeniu – załącznik Nr 1 ) 
 
 
 Ad. Pkt. 1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
  Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej 
Pan Sebastian Staniszewski. 
Kolejno powitał obecnych na sali obrad: 
-    Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca; 
– Radnych Rady Miejskiej; 
-    Burmistrza Miasta i Gminy – Pana Jarosława Samelę wraz z pracownikami Urzędu Miasta             

i Gminy; 
-    Kierowników jednostek organizacyjnych; 
-    Prezesa Stowarzyszenia Novom Flumen Pana  Andrzeja Zawłockiego 
-    Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli; 
-    Redaktorów prasy lokalnej; 
– Mieszkańców gminy; 
 
( lista obecności – załącznik Nr 2 ) 
 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący RM  stwierdził, Ŝe na sali obrad obecnych jest 
15 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 
 

 Ad. Pkt. 2.   Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
 
Do protokołu z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2007r. oraz do protokołu z XIII 
sesji Rady Miejskiej z dnia 28 września 2007r. nie zgłoszono uwag i poprawek. 
Protokoły przyjęto do wiadomości. 
 
 
 Ad. Pkt. 3.    Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Sebastian Staniszewski zaproponował, aby w pkt. 2 
dokonać zapisu: „Przyjęcie porządków obrad z poprzednich sesji”, natomiast w pkt. 13 z 
treści punktu: Rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy 
Miasta i Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2008roku. 
wykreślić słowo „Miasta”. 
 
Porządek obrad, z powyŜszymi zmianami, przyjęto jednogłośnie. 
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XIII sesja Rady Miejskiej w Wąchocku przebiegła według następującego porządku 
obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
3. Przyjęcie porządków obrad z poprzednich sesji. 
4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac w okresie między sesjami. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca analizy oświadczeń 

majątkowych radnych. 
7. Wnioski i zapytania. 
8. Sprawozdanie komisji Rewizyjnej z kontroli Szkoły podstawowej w Wielkiej Wsi w 

zakresie wydatkowania środków budŜetowych i pozabudŜetowych. 
9. Informacja Burmistrza na temat przygotowania słuŜb gminnych do okresu zimowego. 
10. Rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie. 
11. Rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

Starachowickiemu na dofinansowanie do zakupu samochodu z automatyczną drabiną 
o wysokości 30m. z koszem (SCD-30) dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Starachowicach. 

12. Rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół z terenu Gminy Wąchock. 

13. Rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy 
Wąchock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2008roku. 

14. Rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie konsultacji statutów jednostek 
pomocniczych z mieszkańcami sołectw i osiedli. 

15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
16. Sprawy róŜne. 
17. Zamknięcie sesji. 

 
 
Ad. Pkt. 4.    Informacja Burmistrza z pracy w okresie między sesjami. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Pan Jarosław Samela przedstawił sprawozdanie z pracy w 
okresie pomiędzy sesjami. ( Załącznik Nr 3 ). 
 
                                                             Nie było uwag i zapytań. 
 
Sprawozdanie przyjęto do wiadomości. 
 
 
 Ad. Pkt. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy w okresie 
pomiędzy sesjami. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sebastian Staniszewski przedstawił sprawozdanie              
z pracy   w okresie między sesjami. (załącznik Nr 4).  

 
    Nie było uwag i zapytań. 

 
Sprawozdanie przyjęto do wiadomości. 
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     Ad. Pkt. 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca analizy 
oświadczeń majątkowych radnych. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sebastian Staniszewski przedstawił informację 
dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych radnych. (załącznik Nr 5).  

 
 

Nie było uwag i zapytań. 
 
Informację przyjęto do wiadomości. 

 
 
 

 Ad. Pkt.  7.    Wnioski i zapytania. 
 
Przewodniczący RM Sebastian Staniszewski oddał głos Posłowi na Sejm RP Panu 
Krzysztofowi Lipcowi. 
 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec złoŜył gorące podziękowania mieszkańcom Gminy 
Wąchock, za wsparcie w wyborach - Prawa i Sprawiedliwości, które on reprezentuje. 
Podkreślił, Ŝe PiS wygrało w Powiecie Starachowickim. Oświadczył, Ŝe jako jedyny 
mieszkaniec Powiatu Starachowickiego zwycięŜył w przeprowadzonych wyborach. 
Przypomniał, Ŝe w minionej kadencji wiele spraw waŜnych dla Województwa 
Świętokrzyskiego, jak równieŜ dla Powiatu Starachowickiego zostało pozytywnie załatwione. 
Poinformował, Ŝe w obecnej kadencji– Prawo i Sprawiedliwość, będzie działało w opozycji, 
która będzie opozycją konstruktywną. Zwrócił się do mieszkańców gminy o pomoc                     
w sprawowaniu mandatu poselskiego, ze swojej strony zadeklarował, pełną gotowość                  
i wsparcie dla lokalnych przedsięwzięć Gminy Wąchock. 
 
Radni zgłosili następujące wnioski i zapytania: 
 
Radny Sylwester Rudzki zgłosił  wnioski dotyczące: 

- usunięcia znaku „Miasto i Gmina Wąchock Wita”,od strony granic ze SkarŜyskiem; 
- uregulowania sprawy drogi poŜarowej - wjazdu do remizy straŜackiej w Parszowie; 
- poprawy zjazdu z drogi krajowej w kierunku Wielka Wieś - Kopalnia; 
- udroŜnienia przepustu przy drodze na Wymysłów;  
- poprawy odcinka drogi Wielka Wieś – Podławki, przy posesji Państwa Połciów; 

      - w związku z podejmowaną zmianą uchwały budŜetowej w której jeden z punktów 
odnosi się do oznakowania drogowego, w imieniu własnym i Radnego Zdzisława 
Przygody złoŜył interpelacje dotyczącą oznakowania drogowego w sołectwie Wielka 
Wieś (załącznik Nr 6); 

 
Radny zwrócił się do Burmistrza z następującymi pytaniami: 

   - co z dalszym  remontem remizy Ochotniczej StraŜy  PoŜarnej w Wielkiej Wsi ? 
   - czy zostało wysłane pismo to T.P. S.A. lub innego operatora w sprawie zainstalowania         

Internetu w obrębie działania tzw. centrali „parszowskiej” 
    

Radny Kazimierz Winiarczyk  oświadczył, Ŝe 20.03.2004r. oddano do uŜytku budynek 
Gimnazjum Publicznego w Wąchocku. Podkreślił, Ŝe do chwili obecnej nie uzupełniono 
ubytków asfaltu na boisku szkolnym. Zwrócił uwagę, Ŝe jest to niebezpieczne z uwagi                
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na uczniów, którzy z niego korzystają. Stwierdził, Ŝe pomimo planowanej budowy Hali 
Sportowej, boisko powinno być chociaŜby prowizorycznie zabezpieczone. 

Radny poinformował, Ŝe istnieje juŜ podstawa prawna umoŜliwiająca powołanie 
nowej Społecznej Rady Kultury w Wąchocku w związku z wejściem w Ŝycie nowego statutu 
M-GOK. Zapytał, kiedy Rada Kultury zostanie powołana? 

Zaproponował, aby na Placu Majora Ponurego w Wąchocku, umieścić strzałki 
wskazujące kierunek  zjazdu do Opactwa Cystersów. Poprosił, aby temat ten został 
uwzględniony w związku ze zmianami w budŜecie, w którym zabezpieczono środki                    
na oznakowanie ulic.  

K. Winiarczyk poinformował, Ŝe Komisja Spraw Obywatelskich RM na swoim 
posiedzeniu we wrześniu br. przyjęła wniosek skierowany do burmistrza o podjęcie starań 
celem moŜliwie szybkiego rozpoczęcia wykorzystywania przez uczniów komputerów 
znajdujących się w bibliotece szkolnej w Wąchocku.  

Do chwili obecnej nie zostały podjęte Ŝadne działania w tej sprawie.  
Oświadczył, Ŝe cztery komputery do czytelni w bibliotece Zespołu Placówek 

Oświatowych w Wąchocku zostały zakupione ponad rok temu i nie są uŜywane przez 
uczniów i pracowników szkoły. Nie są nawet podłączone do Internetu.  

Wyjaśnił, Ŝe czytelnia jest nieczynna ze względu na źle zaprojektowana bibliotekę            
w czasie rozbudowy budynku szkolnego, poniewaŜ z jednej strony korytarza jest czytelnia,     
a z drugiej wypoŜyczalnia.  

Jedna osoba zatrudniona na etacie w bibliotece nie jest w stanie równocześnie 
obsługiwać wypoŜyczalnię i czytelnię.  

Podkreślił, Ŝe biblioteka ta słuŜy uczniom ZPO i Gimnazjum Publicznego.  
Zwrócił się do burmistrza z pytaniem o moŜliwość zatrudnienia dodatkowo w czytelni 

szkolnej pracownika o wymiarze przynajmniej ½ etatu.  
Rozwiązanie takie umoŜliwiłoby uruchomienie w czytelni szkolnego centrum 

multimedialnego. 
Radny Mirosław Kowalik zwrócił się z wnioskami dotyczącymi: 
 

     - uporządkowania ul. Rzecznej, dojście do kładki z ul. Cmentarną; 
     - uporządkowania ul. Dolnej; 
     - uporządkować ul. Cmentarną przed Świętem  Zmarłych; 
     - rozwiązania sprawy OSP w Parszowie przed zimą; 

 
 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Południe Tomasz Szczykutowicz przedstawił 
następujące wnioski i zapytania: 
 

Zapytał o sprawę uporządkowania wybojów i ubytków asfaltu na ul. Ogrodowej. 
Zwrócił, uwagę Ŝe w związku ze zbliŜającym się Świętem Zmarłych naleŜy drogę tą udroŜnić. 

Oświadczył, Ŝe jedna z mieszkanek ul. Kościelnej zasugerowała umieszczenie znaku 
ograniczającego tonaŜ wjazdu na ul. Kościelną, Wyjaśnił, Ŝe plac pod Klasztorem jest 
wykorzystywany do parkowania samochodów cięŜarowych m.in. „Tirów”. 

W swoim wystąpieniu zapytał czy do kompetencji Pan Andrzeja Parkowskiego - 
pracownika interwencyjnego, naleŜy kierowanie zespołami ludzi przy wykonywaniu prac 
interwencyjnych. 

 
Sołtys Kazimierz Zuba powrócił do tematu oświetlenia mostu w Parszowie. Zwrócił się               
z pytaniem kiedy sprawa oświetlenie na ul Staszica, przy moście na drodze nr 742 zostanie 
zakończona?  
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Sołtys podziękował radnemu Sylwestrowi Rudzkiemu za zainteresowanie oraz zajmowanie 
się sprawami związanymi z Sołectwem Parszów. 
 
Sołtys Halina Nowicka poprosiła, aby Gmina wystąpiła z pismem do Zarządu Dróg Krajowy 
w sprawie udroŜnienia rowu przy odcinku drogi krajowej nr 742 od zakrętu do przystanku             
w Węglowie. Wyjaśniła, ze woda pochodząca z opadów deszczu zalewa pobliskie działki. 
 
Radny Tadeusz Mazurkiewicz stwierdził, Ŝe ze względu na zbliŜające się Święto Zmarłych 
naleŜy  zwrócić się z prośbą do słuŜb kierujących ruchem drogowym, aby w tych dniach 
wskazywali miejsca parkingowe w celu usprawnienia ruchu drogowego. 
 
Sołtys Krystyna Lach  zwróciła się z prośbą o wystąpienie na piśmie do Zarządu Dróg 
Krajowych w sprawie załoŜenia dodatkowych barierek przy zjeździe na Ratajach. 
 
 
Radny Zdzisław Przygoda oświadczył, Ŝe zauwaŜył w Sołectwie Wielka Wieś dwa 
zniszczone  przystanki autobusowe w kierunku do Starachowic i do SkarŜyska. Oświadczył, 
Ŝe do zniszczeń tych przyczyniły się kampanie wyborcze jednego z komitetów.  W związku          
z powyŜszym zgłosił wniosek, aby komitet odpowiedzialny za te zniszczenia został obciąŜony 
kosztami, w celu doprowadzenia przystanków do poprzedniego stanu.  Radny poinformował, 
Ŝe dokumenty potwierdzające ten fakt (Fotografie) zostały przesłane pocztą e-mail                    
do Burmistrza MiG Wąchock Pana Jarosława Sameli. 
 
Przewodniczący Tomasz Szczykutowicz odniósł się do wypowiedzi radnego Zdzisława 
Przygody. Oświadczył, Ŝe po przeprowadzonych wyborach pozostały plakaty wyborcze             
na  tablicach informacyjnych oraz drzewach w okolicach MGOK. Poinformował, Ŝe sprawą 
usunięcia ich zajęły się Panie z prac interwencyjnych. Poinformował, Ŝe zgodnie z przepisami 
prawa komitety wyborcze są zobowiązane do ponoszenia kosztów związanych z akcjami 
wyborczymi. Stwierdził, Ŝe w związku z tym jest szansa na zwrot środków finansowych             
do budŜetu gminy przez komitety wyborcze za wykonaną prace interwencji.  
  
 
 

Ad. Pkt. 8. Sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej z kontroli Szkoły Podstawowej             
w Wielkiej Wsi w zakresie wydatkowania środków budŜetowych i pozabudŜetowych. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Sylwester Rudzki przedstawił sprawozdanie              
z kontroli Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi w zakresie wydatkowania środków 
budŜetowych i pozabudŜetowych. (załącznik Nr 7). 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Sylwester Rudzki oświadczył, Ŝe bardzo dobra 
praca Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi jest juŜ od lat znana. ZauwaŜył, Ŝe cały 
czas podnosi swoje kwalifikacje oraz prawidłowo nadzoruje stronę finansową i dydaktyczną 
szkoły. Poinformował, Ŝe w odpowiedzi na zaproszenie przez Dyrekcje szkoły Pana 
Przemysława Gosiewskiego W-ce Prezesa Rady Ministrów wpłynęło podziękowanie cyt: 
„Pani Dyrektor, Droga MłodzieŜy w imieniu Rządu Premiera Jarosława Kaczyńskiego                 
z wielką czciom skłaniam głowę, przed heroizmem poległych śołnierzy Świętokrzyskiej 
Partyzantki, których postawa zapisała się jako zew najgłębszego patriotyzmu. Kanon 
wartości, które towarzyszyły ówczesnym bojownikom o naszą ojczyznę, wierność ideału, 
zdolność do poświecenia się dla innych, stanowi wzór do naśladowania dla dzisiejszej 
młodzieŜy  – podpisał ówczesny Wiceprezes Rady Ministrów Przemysław Gosiewski.  
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Podkreślił, Ŝe w tym roku Pani BoŜena Wrona Dyrektor Szkoły Podstawowej otrzymała 
nagrodę Kuratora Oświaty w Kielcach od Pan Janusza Skibińskiego. Stwierdził, Ŝe oświata 
Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi stoi na wysokim poziomie.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Sebastian Staniszewski pogratulował Pani BoŜenie 
Wronie Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Wielkiej Wsi prawidłowego nadzoru nad kwestią 
finansową i dydaktyczną, która pozostaje na wysokim poziomie oraz Ŝyczył dalszych 
sukcesów w pracy. 
 

Nie było uwag i zapytań. 
Sprawozdanie przyjęto do wiadomości. 

Ad. Pkt. 9. Informacja Burmistrza na temat przygotowania słuŜb gminnych do 
okresu zimowego. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Pan Jarosław Samela przedstawił informację na temat 
przygotowania słuŜb gminnych do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Wąchock. 
(załącznik Nr 8). 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Sebastian Staniszewski poinformował, Ŝe kwestia 
utrzymania dróg w okresie zimowym nie została jednoznacznie rozstrzygnięta. Oświadczył, 
Ŝe radni na przyszłej sesji RM otrzymają informację uzupełniającą w tej sprawie. 
 

 Nie było uwag i zapytań. 
 
Informację przyjęto do wiadomości. 

 
 
 

Ad. Pkt. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie. 
 

Sekretarz Gminy Pani Barbara Derlatka poinformowała, Ŝe projekt uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie został szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący komisji BudŜetu , Gospodarki i Infrastruktury Pan Leszek Śmigas 
oświadczył, Ŝe projekt uchwały został szczegółowo omówiony i przeanalizowany                       
na posiedzeniu komisji. Poinformował, Ŝe komisja nie miała zastrzeŜeń, co do prac 
prowadzonych w obiektach oświatowych, natomiast stwierdziła, Ŝe wyjaśnienia dotyczące 
dodatkowej dotacji dla MGOKu, jak równieŜ zakup ciągnika  i oznakowanie ulic nie 
posiadają odpowiedniego uzasadnienia ze strony Burmistrza, mimo powyŜszego komisja 
przyjęła nie jednogłośnie projekt uchwały.  
 
Projekt uchwały przyjęto – 10 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące” przy 12 obecnych na sali 
obrad. 
Uchwała NR XIV/86/2007 w załączeniu - ( załącznik Nr 9 ). 
 
 
 
  Ad. Pkt. 11. Rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej powiatowi Starachowickiemu na dofinansowanie do zakupu samochodu z 
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automatyczną drabiną o wysokości 30m. z koszem (SCD-30) dla Komendy Powiatowej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Starachowicach. 
 
Sekretarz Gminy Pani Barbara Derlatka oświadczyła, Ŝe Komenda Powiatowa StraŜy  
PoŜarnej w Starachowicach wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock           
o pomoc w dofinansowaniu zakupu samochodu z automatyczna drabiną.  
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Działalności i Infrastruktury Leszek Śmigas oświadczył, 
Ŝe projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie. 
 
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie – 15 głosów „za” przy 15 obecnych na sali obrad. 
Uchwała NR XIV/87/2007 w załączeniu - ( załącznik Nr 10 ). 
 
 
 

Ad. Pkt. 12. Rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie ustalenia 
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół 
z terenu Gminy Wąchock. 
 
Sekretarz Gminy Barbara Derlatka wyjaśniła, Ŝe zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela do 
obowiązków Rady Miejskiej naleŜy m.in. uchwalanie obowiązkowego tygodniowego 
wymiaru zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół na terenie Gminy Wąchock. 
Poinformowała, Ŝe organ prowadzący zaproponował 4 godz. tygodniowo zajęć 
dydaktycznych dla dyrektorów szkół jako obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, 
natomiast dla wicedyrektorów szkoły liczącej powyŜej jedenastu oddziałów - 8 godz. tyg. 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.  
 
Przewodniczący Komisji Spraw  Obywatelskich Kazimierz Winiarczyk oświadczył,              
Ŝe Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 
 
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie – 15 głosów „za” przy 1 5 obecnych na sali obrad. 
Uchwała NR XIV/88/2007 w załączeniu - ( załącznik Nr 11 ). 
 
 

Ad. Pkt. 13. Rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu 
współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami            
w 2008roku. 
 
Sekretarz Gminy Barbara Derlatka poinformowała, Ŝe podstawa przygotowania w/w 
projektu uchwały wynika z zapisu ustawy o działalności poŜytku publicznego                            
i o wolontariacie. Ustawodawca nakłada na organ stanowiący jednostek samorządu 
terytorialnego, obowiązek podjęcia co roku takowej uchwały. Oświadczyła, Ŝe projekt 
uchwały został szczegółowo omówiony i przeanalizowany na posiedzeniach komisji RM.  
 
Przewodniczący Komisji Spraw  Obywatelskich Kazimierz Winiarczyk oświadczył,             
Ŝe Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 
 
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie – 15 głosów „za” przy 15 obecnych na sali obrad. 
Uchwała NR XIY/89/2007 w załączeniu - ( załącznik Nr 12 ). 
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Ad. Pkt. 14. Rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie konsultacji statutów 
jednostek pomocniczych z mieszkańcami sołectw i osiedli. 

 
Przewodniczący RM Sebastian Staniszewski poinformował, Ŝe zgodnie                                  
z wcześniejszymi ustaleniami, po opracowaniu projektów Statutów jednostek pomocniczych, 
Rada Miejska powinna podjąć uchwałę dotyczącą formy konsultacji tychŜe statutów                        
z mieszkańcami poszczególnych sołectw i osiedli Gminy Wąchock. Przypomniał, Ŝe radni 
zapoznali się uprzednio z projektem uchwały w/w sprawie. Oświadczył, Ŝe ze strony Komisji 
Statutowej, wypłynął wniosek dotyczący zmiany tej uchwały. Zgodnie z zaproponowaną 
zmianą § 2 otrzyma  brzmienie: „Projekty statutów wyłoŜone będą do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej w Wąchocku oraz umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta             
i Gminy Wąchock”. Zmiana ta ma na celu umoŜliwi ć zapoznanie się mieszkańców ze 
statutami ich sołectwa. Wyjaśnił, Ŝe § 2, 3, 4 kolejno otrzymają numerację § 3,4,5.                      
Natomiast w § 5 proponuje się następujące brzmienie: „Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 
podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty”. 
 
Radny Leszek Śmigas oświadczył, Ŝe radni powinni otrzymać projekt uchwały                              
z wprowadzonymi zmianami. Zaproponował przerwę w trakcie której projekt w/w uchwały 
zostanie poprawiony, po czym radni go przeanalizują i przejdą do głosowania nad uchwałą           
w tej sprawie. 
 
Rada Miejska przyjęła propozycję przestawioną przez radnego Leszka Śmigasa. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM Sebastian Staniszewski  zapoznał obecnych z nową 
treścią uchwały i po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji, zaproponował przejście do 
głosowania. 
 
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie – 13 głosów „za” przy 13 obecnych na sali obrad. 
Uchwała NR XIV/90/2007 w załączeniu - ( załącznik Nr 13 ). 
 
 
 

Ad. Pkt. 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz dla: 
 

Radnego Sylwestra Rudzkiego: 
Oświadczył, Ŝe zostanie usunięty znak „Miasto i Gmina Wąchock Wita”. 
Poinformował,  Ŝe droga dojazdowa do remizy straŜackiej w Parszowie zostanie 

wykonana. 
Stwierdził, Ŝe w sprawie poprawy zjazdu z drogi krajowej w kierunku Kopalni 

wystąpi na piśmie do Zarządu Dróg Krajowych. 
Poinformował, Ŝe rozwaŜy w jaki sposób naleŜy rozwiązać sprawę  przepustu przy 

drodze  do Wymysłowa. 
Oświadczył, Ŝe zjazd z drogi Wielka Wieś przez wieś jest traktowany jako droga 

serwisowa do przepompowni ścieków. Wyjaśnił, Ŝe zjazd ten jest przedłuŜony aŜ do 
Parszowa. Podkreślił, Ŝe prace przy nim tymczasowo nie będą wykonywane poniewaŜ, w 
przyszłym roku moŜe być realizowany jako droga serwisowa.  

Odnośnie oznakowania dróg w sołectwie Wielka Wieś poinformował, Ŝe skorzysta             
z pracy, którą wykonali radni w przedłoŜonej interpelacji.  
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Oświadczył, Ŝe  w przyszłym roku zostanie zaprojektowany nowy budynek remizy dla 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wielkiej Wsi. Poinformował, Ŝe sprawa lokalizacji remizy 
powinna zostać rozstrzygnięta do końca br. 

Poinformował, Ŝe w sprawie Internetu wystąpi na piśmie do T.P.S.A. Podkreślił, Ŝe 
jest to sprawa dość skomplikowana, poniewaŜ polega na przebudowie tzw. centrali 
„parszowskiej”. 

 
W sprawie drogi dojazdowej do remizy straŜackiej w Parszowie zabrał głos Radny Sylwester 
Rudzki oświadczając, Ŝe zgodnie z ustawą o poŜarnictwie, dojazd  do remizy straŜackiej 
musi być niezaleŜny.  
W kwestii Internetu Radny poprosił, Ŝeby wyszło pismo np.: do trzech operatorów, 
potwierdzające zainteresowanie Internetem  okręgu Parszowa, W.Wsi i Węglowa w Gminie 
Wąchock. 
 
Radnego Kazimierza Winiarczyka 

Poinformował, Ŝe sprawa boiska przy Gimnazjum Publicznym w Wąchocku zostanie 
odłoŜona do wiosny. 

Podkreślił, Ŝe Rada Kultury będzie powołana wraz z Radą Sportu. Oświadczył, Ŝe 
Rady te zostaną powołane w bieŜącym roku. 

Oświadczył, Ŝe przy Placu Majora Ponurego w Wąchocku zostaną umieszczone 
strzałki wskazujące kierunek  zjazdu do Opactwa Cystersów. Wyjaśnił, Ŝe sprawa ta będzie 
realizowana w ramach oznakowania ulic, obiektów uŜyteczności publicznej oraz 
zabytkowych. 

Odnośnie Internetu w Gimnazjum w Wąchocku poinformował, Ŝe Pan Czesław 
Kozłowski podpisał stosowną umowę z T.P.S.A. w związku z którą jest załoŜona dodatkowa 
linia Neostrady do biblioteki szkolnej. W sprawie etatu w czytelni zadeklarował Ŝe, 
przeprowadzi rozmowy z Panią Małgorzatą Olszewską oraz Panem Czesławem Kozłowskim 
w tej sprawie. Zaproponował, aby funkcję tą pełnił staŜysta lub pracownik odbywający 
przekwalifikowanie zawodowe. Wyjaśnił, Ŝe rozwiązanie tej sprawy nie musi się wiązać                 
z uruchomieniem nowego etatu i dodatkowymi kosztami. 

 
Radnego Mirosława Kowalika 

Oświadczył, Ŝe ul. Rzeczna zostanie uprzątnięta na odcinku drogi do cmentarza,  
natomiast pozostałe ulice zostaną uporządkowane przed zimą. 
 
Radny Mirosław Kowalik  zwrócił się z prośbą, Ŝeby wraz z Radnym Włodzimierzem 
Sobalą byli obecni przy wykonywaniu tych prac. 
 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla Południe Tomasza Szczykutowicza 

Oświadczył, Ŝe ul. Ogrodowa zostanie przez pracowników interwencyjnych doraźnie 
odremontowana. 

Podkreślił, Ŝe przy wjeździe .na ul. Kościelną zostanie umieszczony znak 
ograniczający tonaŜ  

Poinformował, Ŝe Pan Andrzej Parkowski jest pracownikiem interwencyjnym, 
posiadający w zakresie swych obowiązków, nadzór nad pracownikami interwencyjnymi. 

 
Sołtysa Kazimierza Zuby 

W sprawie oświetlenia mostu w Parszowie, oświadczył, Ŝe jest wymagane pozwolenie 
na budowę. Wyjaśnił, Ŝe termin zakończenia całej dokumentacji opiewa na 30 października 
br. 



 10 

 
Sołtys Haliny Nowickiej 
 Oświadczył, Ŝe w sprawie udroŜnienia rowu  przy odcinku drogi krajowej nr 742 od 
zakrętu do przystanku w Węglowie wystąpi na piśmie do Zarządu Dróg Krajowych.  
 
Radnego Tadeusza Mazurkiewicza 
 Stwierdził, Ŝe w celu udroŜnienia i usprawnienia ruchu drogowego podczas Święta 
Zmarłych, naleŜy w tej sprawie zwrócić się do StraŜy PoŜarnej i komendanta Policji 
Wąchocku. 
  
Radnego Zdzisława Przygody 

Wyjaśnił, Ŝe komitety wyborcze mają 30 dni na usunięcie plakatów, jeŜeli przekroczą 
ten termin, Gmina moŜe obciąŜyć ich kosztami. Oświadczył, ze materiały, które przedstawiają 
zdjęcia przystanków po przeprowadzonej kampanii wyborczej, zostaną wykorzystane, aby 
wystąpić do komitetów w celu otrzymania zwrotu poniesionych kosztów związanych                   
z naprawą przystanków. 

 
Sołtys Krystyny Lach 
  W sprawie załoŜenia dodatkowych barierek oświadczył, Ŝe wystąpi na piśmie do 
Starosty Powiatu Starachowickiego. 
 
 

Ad. Pkt. 16. Sprawy róŜne. 
 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Południe Tomasz Szczykutowicz w celu uzasadnienia 
swojego pytania  oświadczył, Ŝe Pan Andrzej Parkowski nie wykonuje naleŜycie swoich 
obowiązków, chodzi tu o nadzorowanie zadań wykonywanych przez pracowników 
interwencyjnych. ZauwaŜył, Ŝe pracownicy Ci podczas układania chodnika wzdłuŜ                       
ul. Wielkowiejskiej  „debatowali” nad kostką. 
 
Burmistrz Jarosław Samela w odpowiedzi poinformował, Ŝe Pan Andrzej Parkowski jest 
pracownikiem interwencyjnym, do którego naleŜy obowiązek nadzorowania                                       
i organizowania działań tychŜe pracowników. Oświadczył, Ŝe Pan A. Parkowski  rozwozi 
pracowników własnym samochodem po terenie całej gminy w celu realizowania określonych 
zadań jak równieŜ dowozi im potrzebne materiały do wykonywanej pracy. 
Burmistrz stwierdził, Ŝe pan Tomasz Szczykutowicz próbuje uzasadnić swój niefortunny 
artykuł umieszczony na stronie internetowej w którym obraŜa pracowników interwencyjnych. 
Wyjaśnił, Ŝe pracownicy ci poza tym chodnikiem w międzyczasie zajmowali się innymi 
pracami na terenie całej gminy.  
 
Przewodniczący RM Sebastian Staniszewski zasugerował, aby zamknąć ten temat,  
a w przyszłości nie poruszać na sesjach Rady Miejskiej spraw personalnych, poniewaŜ 
kwestie te i zakres obowiązków pracowników Urzędu naleŜą do Burmistrza. 
 
Sołtys Marcinkowa Ewa Madej zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza,                          
czy Wojewoda Świętokrzyski wydał juŜ decyzje oficjalnego zamknięcia śmietniska                     
w Marcinkowie? W swoim wystąpieniu stwierdziła, Ŝe rekultywacja i zamknięcie śmietniska 
są dwiema odrębnymi sprawami, w związku z czym zapytała, czy moŜe być wydana jako 
pierwsza, decyzja dotycząca zamknięcia wysypiska śmieci, a następnie decyzja w kwestii 
jego rekultywacji? 
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Burmistrz Pan Jarosław Samela poinformował, Ŝe Prezydenta Miasta Starachowic Pan 
Wojciech Bernatowicz złoŜył wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie 
zamknięcia wysypiska śmieci w Marcinkowie. Wyjaśnił, Ŝe Pan Prezydent Miasta 
Starachowic, czy teŜ pracownicy jemu podlegli przygotowali fiszkę pod RPO w kwestii 
rekultywacji tego śmietniska. Oświadczył, Ŝe Urząd Wojewódzki opracował projekt decyzji   
w której termin zakończenia rekultywacji śmietniska przypada na koniec 2008r. Podkreślił, Ŝe 
Przedstawiciele Starachowic termin ten uwaŜają za mało realny, tym bardziej, Ŝe  fiszki 
uprzednio przygotowane zawierają okres finansowania na lata 2009-2010. Burmistrz  
poinformował, Ŝe odbędzie się jeszcze jedno spotkanie w tej sprawie z Wojewodą 
Świętokrzyskim, na które zostanie przygotowana decyzja opiewająca 2009r. za ostateczny 
termin rekultywacji śmietniska w Marcinkowie z ewentualną moŜliwością przedłuŜenia tego 
terminu  do końca 2010 roku. Wyjaśnił, Ŝe Wojewoda nie moŜe wydać decyzji w sprawie 
zamknięcia wysypiska śmieci bez jego rekultywacji, podkreślił, Ŝe te dwie kwestie 
podejmowane są jedną decyzją. 
 
Przewodniczący RM Sebastian Staniszewski poinformował, Ŝe szczegółowych informacje           
w tej sprawie moŜna uzyskać w Urzędzie Miasta i gminy w Wąchocku. 
 
Sołtys Ewa Madej zwróciła się z prośbą, aby w przyszłości otrzymywała informacje          
o organizowanych spotkaniach w sprawie wysypiska śmieci w Marcinkowie. 
 
Radny Leszek Śmigas powrócił do tematu podjętej wcześniej uchwały przez Radę Miejską                   
w Wąchocku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy. Oświadczył, Ŝe 
zgodne z w/w uchwałą konsultacje społeczne na terenie Gminy Wąchock mogą odbywać się 
w sposób bezpośredni lub przedstawicielski. Podkreślił, Ŝe lokalne społeczeństwo powinno 
być bardziej zaangaŜowane w decyzyjność organów władz Gminy. Zaproponował, aby 
uchwała w tej sprawie została rozszerzona o inne sposoby konsultacji społecznych np. sposób 
ankietowy. Zwrócił uwagę, Ŝe wchodzimy w dobę łączności multimedialnej – internetowej,    
w związku z czym, naleŜy wykorzystać ten fakt do stworzenia dodatkowych form konsultacji. 
Zadeklarował, Ŝe po odbyciu rozmów tej sprawie z Radcą Prawnym i Sekretarz Gminy moŜe 
przedstawić dodatkowe sposoby przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. 
Wyjaśnił, Ŝe konsultacje społeczne są najwyŜszą formą demokracji, czyli zapoznanie się               
z potrzebami mieszkańców oraz wykorzystanie tych uwag, jako głos doradczy dla organu 
stanowiącego i organu wykonawczego. 
 
 

Ad. Pkt. 17. Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący RM Pan Sebastian Staniszewski serdecznie podziękował za aktywny 
udział w obradach  i dokonał zamknięcia  XIV sesji Rady Miejskiej w Wąchocku. 
 
 
Na tym obrady zakończono. 
 
 
 
Protokółowała                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej 
Katarzyna Kujawska                                                                             Sebastian Staniszewski 

 


