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Protokół Nr VII/2011
z  sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

która odbyła się 31 marca  2011r.

             Obrady sesji Rady Miejskiej w Wąchocku rozpoczęto o godz. 10: 00 w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku.
             W sesji udział wzięło 14 radnych, co stanowi 100 %  składu Rady.
( Lista obecności – załącznik Nr 1)

Ad. Pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Robert
Janus, który kolejno powitał obecnych:
- Zaproszonych gości a w szczególności: Wicewojewodę Województwa Świętokrzyskiego
Beatę Oczkowicz, Wicedyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach Henryka
Jurkowskiego - Radnych Rady Miejskiej,
- Burmistrza z przedstawicielami UMiG,
- Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli,
- Kierowników jednostek organizacyjnych,
- Redaktorów prasy lokalnej
( Lista obecności – załącznik Nr  2 i 3)

Na podstawie listy obecności Przewodniczący  stwierdziła istnienie quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.

            Ad. Pkt 2 Przyjęcie porządku obrad

Do zaproponowanego radnym porządku obrad zgłoszono następujące poprawki:

Burmistrz Miasta i Gminy  Wąchock Jarosław Samela poprosił o wprowadzenie
do porządku obrad, jako Pkt. 15  „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów
płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso” oraz jako Pkt.  16 „Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011r. projektu systemowego pod nazwą
„Aktywna Integracja w Gminie Wąchock” współfinansowane  ze Środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” a kolejnym
punktom nadanie odpowiedniej numeracji zwiększonej o dwa.

Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

VII sesja Rady Miejskiej przebiegała według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie odznaczeń państwowych dla działaczy i pracowników samorządowych.
4. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami.
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6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach między sesjami.
7. Wnioski i zapytania.
8. Informacja PUP na temat bezrobocia w Gminie i Powiecie.
9. Informacja z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia.
10. Informacja na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy w 2011r.

· Informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Kielcach.

· Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.
· Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.

      11. Przyjęcie informacji na temat przygotowań do inwestycji i remontów planowanych
w 2011r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie.

z obiektów i urządzeń placówek oświatowych na terenie Gminy Wąchock.
14. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu M-GOPS w Wąchocku.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego

i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011r. projektu
systemowego pod nazwa „Aktywna Integracja w Gminie Wąchock”
współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
18. Interpelacje i oświadczenia radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie sesji.

Ad. Pkt. 3 Wręczenie odznaczeń państwowych dla działaczy i pracowników
samorządowych

Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Janus poprosił o wręczenie krzyży i medali przez
Wicewojewodę  Województwa Świętokrzyskiego Panią Beatę Oczkowicz a następnie
odczytał:

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2010r.  o nadaniu
odznaczeń
(Na podst. Art.138 w zw. z Art. 131 ust 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1997r. oraz ustawy z dnia
16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach)

odznaczeni zostają, na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi na rzecz społeczności
lokalnej:
Złotym Krzyżem Zasługi Fitas Marian
Srebrnym Krzyżem Zasługi Przygoda Zdzisław
Srebrnym Krzyżem Zasługi Szczodry Mieczysław Karol
Brązowym Krzyżem Zasługi Mazurkiewicz Tadeusz Wojciech
Brązowym Krzyżem Zasługi Rudzki Sylwester Ryszard

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2010r.  o nadaniu
odznaczeń
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(Na podst. Art.138 w zw. z Art. 131 ust 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1997r. oraz ustawy z dnia
16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach)

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków  wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostają:
Medalem Złotym za długoletnia służbę Derlatka Barbara Alicja
Medalem Srebrnym za długoletnia służbę Jurkiewicz Teresa Małgorzata

Mieczysław Szczodry w imieniu zasłużonych weteranów podziękował za ten akt nagrody bez
deklaracji podniesienia wydajności w stanie spoczynku gdyż pozostawia ten akt innym
zasłużonym.

Wicewojewoda Województwa Świętokrzyskiego Pani Beata Oczkowicz pogratulowała
i podziękowała wszystkim odznaczonym za długoletnią działalność. Jednocześnie wyraziła
swe zadowolenie z faktu wystąpienia przez Burmistrza Jarosława Samelę o odznaczenie dla
zacnych ludzi z naszego regionu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi Bożena Wrona pogratulowała
i podziękowała wszystkim odznaczonym za wkład pracy radnym i samorządowcom z ich
terenu w rozwój placówki  Wielkiej Wsi.

Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi Sikora Iwona pogratulowała
i podziękowała odznaczonym oraz życzyła dalszych sukcesów na niwie ich działań.

Burmistrz Miasta i Gminy Jarosław Samela jeszcze raz wszystkim pogratulował
i wyjaśnił, że wystąpił o te odznaczenia gdyż uważa, że należą się one działaczom
i pracownikom samorządowym za wkład w rozwój gminy oraz ma nadzieję, że będą one
przykładem  dla mieszkańców i zachętą do angażowania się w sprawy samorządu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Janus pogratulował wszystkim odznaczonym
i życzył powodzenia w dalszej pracy samorządowej.

Ad. Pkt 4  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Do protokołu z VI sesji Rady Miejskiej z dnia 25 lutego  2010 roku nie zgłoszono uwag
i poprawek.

Protokół przyjęto do wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Janus poinformował, że ze względu na chwilową
nieobecność Burmistrza Jarosława Sameli do Pkt. 5 porządku obrad sesji- Sprawozdanie
Burmistrza pomiędzy sesjami -powrócimy po jego powrocie.

Przyjęto  jednogłośnie przez Radę Miejską przy 9 radnych obecnych na sali.

Ad. Pkt 6   Informacja   Przewodniczącego  Rady  Miejskiej o  działaniach
między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus przedstawił sprawozdanie
z pracy w okresie pomiędzy sesjami, w tym również z prac Wiceprzewodniczących RM
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Sprawozdanie przyjęto do wiadomości.
( Załącznik Nr  5 )

            Ad. Pkt 7 Wnioski i zapytania

Radny Kazimierz Winiarczyk:

1. Zapytał, kiedy ukończone zostaną prace związane z wodociągami na
ul. Wielkowiejskiej

2. Złożył wniosek na piśmie dotyczący m in. remontu dachu na ZPO w Wąchocku.
(załącznik Nr 6)

Radny Włodzimierz Sobala:

1. Wnioskował o rozebranie starych komórek w Parszowie
2. Wnioskował o przydzielenia zastępstwa  dla lekarza rodzinnego w Ośrodku Zdrowia

w Parszowie w czasie jego nieobecności.

Radna Bożena Markiewicz:

1. Wnioskowała o uprzątniecie  z nieczystości działki gminnej  przy pętli przy
ul. Radomskiej oraz  poprosiła o skierowanie do Policji pisma  o interwencję na tym
terenie z uwagi na częste spotkania młodzieży, podczas których dochodzi do aktów
wandalizmu.

2. Prośba o zobligowanie Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Wąchocku Pana
Czesława Kozłowskiego o rozważenie możliwości wynajmu Hali Sportowej również
w niedzielę z uwagi na duże zainteresowanie młodzieży pracującej.

Radny Daniel Szczodry:

1. Porosił Burmistrza o interwencję do Policji o skuteczniejszy monitoring ulic po
zmroku.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Południe Elżbieta Błach:

1. Przypomina o  złożonym  wcześniej wniosku nt. odwodnienia ul. Radomskiej i prosi
o odpowiedź w tej sprawie.

2. Zaproponowała  uporządkowanie  terenu gminy  nakazem z Urzędu.
3. Wnioskowała o uzupełnienie wszelkich braków koszy.
4. Prosiła o przegląd  miejsc będących skupiskiem nieczystości-dzikich wysypisk oraz

ich uprzątnięcie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Rudzki:

1. Przedstawił swój pomysł na promocję Wąchocka. Wszystkim radnym i sołtysom
rozdał film „Wąchock wczoraj i dziś”, film ten powstał 11 lat temu i śledzi zmiany
zachodzące w mieście na przestrzeni kilku lat. Proponuje nakręcenie kolejnego
z ujęciem najnowszych zmian, jakie zaszły w niedalekich latach.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Janus:

1. Złożył wniosek do Burmistrza o przeanalizowanie finansów i podjęcie odpowiednich
działań zmierzających do ulepszenia fonii na posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w
Wąchocku.

2. Poprosił, aby w jak najszybszym do realizacji czasie odbył  się wnikliwy przegląd
dróg gminnych i usunięcie ubytków powstałych w nich po zimie.

3.  Złożył wniosek o zaangażowanie pracowników interwencyjnych do posprzątania
poboczy dróg gminnych.

Radny Włodzimierz Sobala:

1. Wnioskował o opracowanie projektu  kanalizacji ul, Młyńskiej w Parszowie.

Ad. Pkt 8. Przyjęcie informacji PUP na temat bezrobocia w Gminie i Powiecie

Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach Henryk Jurkowski
przedstawił informacje o bezrobociu w Gminie i Powiecie.(Załącznik Nr 7)

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Kazimierz Winiarczyk poinformował
o tym, że komisja na posiedzeniu zapoznała się z informacją i zaniepokoił ją fakt, iż  liczba
zarejestrowanych bezrobotnych w ostatnich dwóch miesiącach wzrosła aż o 288 osób, oraz że
wzrósł stopień bezrobocia ludzi z wyższym wykształceniem w  gminie Wąchock. Zapytał,
jakie są to zawody.
Komisja zaniepokoiła się również radykalnie zmniejszonymi tegorocznymi kosztami
przyznawanymi z Funduszu Pracy  na aktywizacje zawodową.
Z tymi uwagami Komisja Obywatelska przyjęła do wiadomości tę informację.

Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach Henryk Jurkowski
odpowiedział w kwestii nagłego wzrostu bezrobocia, że złożyło się na to kilka czynników
min. to, że w sezonie zimowym kończy się wiele robót związanych np.  z budownictwem, co
skutkuje przyrostem osób bezrobotnych, tak więc w początkowych miesiącach roku jest on
bardziej zauważalny. Dodał, że niewątpliwie wpływ na tę sytuację miało również drastyczne
obcięcie środków budżetowych, gdyż dopiero w miesiącu marcu rozpatrywane były wnioski
o  różne formy dofinansowań. Pozostawia nadzieję, że ok. miesiąca kwietnia będziemy
obserwować odwrotna tendencje z uwagi na ruszanie wszelkich prac budowlanych oraz
otrzymania dofinansowania jak również z uwagi na fakt, że zakład MAN, który zgłosił
potrzebę zatrudnienia     ok. 200 osób. Jednak bez względu na to będzie to trudny rok.
W kwestii bezrobocia w Gminie Wąchock a szczególnie osób z wyższym wykształceniem
odpowiedział, że prawdopodobnie są to te zawody, na których nie ma obecnie
zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy tj. nauczyciel nauczania początkowego,
resocjalizacja, nauczyciel, j. angielskiego.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry
oznajmił, że przedstawiona formuła sprawozdawczości tego co było, niewiele wnosi na
przyszłość, a sam spodziewał się dużo więcej niż po dzisiejszej dyskusji dotyczącej stanu
bezrobocia przede wszystkim w naszej gminie. Miał nadzieję, że Dyrektor przedstawi
wnikliwa analizę przyczyn takiego wysokiego stanu bezrobocia z podziałem na grupy
społeczne czy też wykształcenie. To niewątpliwie pomogłoby nam wypracować pomysły oraz
dyskusję na temat jak pomóc tym bezrobotnym..
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Zgłosił kilka uwag:
1. Tabelka na pierwszej stronie informacji dotycząca  zarejestrowanych bezrobotnych

wg miejsca zamieszkania na koniec 2009 i 2010r. niewiele wnosi i złudnie myli.
Zaproponował dodanie rubryki w ujęciu procentowym.

2. Przyznał fakt, że jesteśmy jednym  z najuboższych powiatów w Województwie
Świętokrzyskim- zajmujemy szóste miejsce.

3. Przeanalizował tabelę, dot. podziału i wysokości procentowego udziału bezrobocia
z podziałem na grupy społeczne, wykształcenie, staż pracy mieszkańców gminy
Wąchock oznajmił, że to zatrważające patrząc w przyszłość, że ludzie młodzi
stanowią 48, 7 procent osób bezrobotnych.

Poprosił o przedstawienie  informacji i pomysł na aktywizację tych bezrobotnych.

Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach Henryk Jurkowski
w odpowiedzi poinformował, że Urząd Pracy wspomaga zatrudnienie, ale nie tworzy miejsc
pracy gdyż robią to pracodawcy. PUP rozmawia z pracodawcą i wspomaga środkami, które
posiada. Jeśli chodzi o młodych bezrobotnych to poinformował, że angażują te osoby do
zawierania umów  stażowych, co w jakiejś mierze zmniejsza bezrobocie.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry zapytał,
o to czy informacja o zatrudnieniu 836 osób na umowę o pracę została stworzona w oparciu
o dane zatrudnienia, jako wynik wymogu formalnego umowy stażowej czy też jest to dalszy
monitoring zatrudnienia.

Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach Jerzy Jurkowski
odpowiedział, że jest to najczęściej spełniany wymóg formalny.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry
poprosił o wyjaśnienie kwestii  zmiany kryteriów przyznawania dotacji dla osób
otwierających własną działalność gospodarczą czy też przyjmowania osób na staż.

Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach Henryk Jurkowski
powiedział, że zaostrzone zostały warunki kierowania na staże poprzez wymóg bycia
zarejestrowanym, jako bezrobotnym przez okres  minimum roku. Osoba, która odbyła staż
łącznie rok nie może być przyjęta, jak również osoba, która stara się o staż u tego samego
pracodawcy. W kwestii dotacji do działalności gospodarczej nie można pozyskać jej, jeśli pod
tym samym adresem prowadzona jest już działalność o tym samym charakterze jak i również
wtedy, gdy osoba która wcześniej prowadziła działalność i zamknęła ją, chcąc otworzyć ją
ponownie musi spełnić warunek upływu czasu, który wynosi 3 lata. Odwołał
zainteresowanych do wnikliwszej analizy na stronie internetowej PUP.

Wszystkie komisje Stałe Rady Miejskiej przyjęły sprawozdanie.

Sprawozdanie  przyjęto do wiadomości.
(Załącznik Nr 7)

Ad. Pkt 9 Przyjęcie informacji z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia

Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach Henryk Jurkowski
poinformował, że Radę Zatrudnienia zbiera się w przedziale czasowym raz na kwartał.
Ostatnia odbyła się 25 marca gdzie została przedstawiona informacja nt. stanu i struktury
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bezrobocia w Powiecie Starachowickim w 2010r. oraz obecnej  jego sytuacji. Członkowie
Powiatowej Rady Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowali wniosek Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 dotyczący utworzenia nowych kierunków kształcenia. Opinia ta jest
konieczna do otrzymania zgody na utworzenie nowych kierunków od Starosty oraz do
utworzenia bazy danych o poszczególnych kierunkach kształcenia z uwagi na chęć uniknięcia
tworzenia nadmiaru kierunków o tym samym profilu nauczania, co mogłoby spowodować
wzrost bezrobocia w konkretnym kierunku wykształcenia. Członkowie również pozytywnie
zaakceptowali kryteria podziału środków funduszy na rok 2010r.

Wszystkie komisje Stałe Rady Miejskiej przyjęły sprawozdanie.

Sprawozdanie  przyjęto do wiadomości.

Ad.  Pkt. 10 Przyjęcie informacji na temat planowanych inwestycji drogowych
na terenie Gminy w 2011r

· Informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Kielcach

Informację przedstawiła Kierownik Rejonu Starachowice Marta Mosiołek która
poinformowała o stanie zaawansowania prac na budowie obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi
krajowej Nr 42 jak i o przetargach, robotach drogowych i planowanych inwestycjach na
2011r.( Załącznik Nr 8).

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Kazimierz Winiarczyk wyraził
przekonanie, że Gmina będzie wspierać ludzi wywłaszczanych w załatwianiu spraw
formalno-prawnych. Ponadto zapytał czy planowany jest generalny remont
ul. Starachowickiej oraz poprosił o interwencje w zakresie poprawy chodnika przy tej samej
ulicy, gdzie kostka w pobliżu rowu odwadniającego na działce gminnej zaczyna się zapadać
jeśli jest to możliwe to jeszcze w ramach gwarancji. Reasumując stwierdził, że komisja
przyjęła informację.

Kierownik Rejonu Starachowice Marta Mosiołek odpowiedziała, że jeśli chodzi o chodnik
na ul. Starachowickiej to zostanie to zgłoszone do naprawy w ramach starej umowy,
natomiast
w ramach przyznanych środków finansowych jest uwzględniony remont ulicy
Starachowickiej w tym roku jednak nie może podać dokładnego jego terminu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz zasygnalizował, iż na terenie
całego kraju jest realizowany  przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
program „Drogi Zaufania” w związku z tym zgłasza występowanie niebezpiecznego przejścia
dla pieszych znajdującego się na ul. Starachowickiej w centrum Rynku gdzie często dochodzi
do śmiertelnych wypadków.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry zapytał
o to czy znana jest informacja nt. decyzji z dnia 25 stycznia 2001r. gdzie zadanie -budowa
obwodnicy  Wąchocka  zostało  ujęte  w  załączniku  Nr  1a  o  zmianie  tej  decyzji  na  Nr  1  tego
zadania i ile to będzie trwać.
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Kierownik Rejonu Starachowice Marta Mosiołek odpowiedziała, że  zadania określone
Nr 1a  to inwestycje, które będą dopiero realizowane a ile będzie trwać przekwalifikowanie
go na zadanie do wykonania- nie wie. Natomiast  w kwestii „Drogi Zaufania” odpowiedziała,
że przedstawi tę propozycję swoim szefom, jednak ma obawy, że w przypadku ruszenia
inwestycji, jaką jest obwodnica Wąchocka realizacja pomysłu może okazać się nie realna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Janus zapytał czy po wybudowaniu obwodnicy
Wąchocka i przed przekazaniem drogi krajowej Nr 42  do powiatu czy też gminy zostanie
przeprowadzony jej generalny remont.

Kierownik Rejonu Starachowice Marta Mosiołek odpowiedziała, że w obecnej chwili
odnowa drogi od Wielkiej Wsi do Starachowic znajduje się na liście rankingowej, ale zajmuje
dość odległą pozycję i jak wiadomo wiąże się to z kosztami związku z tym trudno jest
cokolwiek stwierdzić.

Informacje przyjęto do wiadomości.
(Załącznik Nr 8)

· Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach Leszek Śmigas poinformował,
że informacja, jaką przekazał do Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w miesiącu lutym
dotyczącą zamierzeń drogowych na drogach powiatowych jest zbieżna z uchwałą budżetową
Rady Powiatu.           W ramach zadań realizowanych na terenie Gminy Wąchock planuje się
kontynuacje zadań rozpoczętych w poprzednim roku a ponadto  prace bieżącego utrzymania
dróg.

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Kazimierz Winiarczyk zapytał, dlaczego
tak późno są wykonywane oznakowania poziome na drodze, wskazane byłoby robić to
na wiosnę i zasygnalizował  poprawę chodnika na skrzyżowaniu dróg Św. Rocha i Kolejowej.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach Leszek Śmigas w odpowiedzi
poinformował, że farba służąca do malowania znaków poziomych musi być nakładana przy
10 stopniowej temp. podłoża, natomiast skrzyżowanie ulic pozostaje  do czasu ukończenia
projektu rewitalizacji Wąchocka, z uwagi na to że projekt rewitalizacji może objąć i to
skrzyżowanie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz zapytał o drogę powiatową
Wąchock- Mirzec. Kiedy będzie ukończony jej odcinek od mostu do przejazdu kolejowego
i czy istnieje możliwość wybudowania ścieżki rowerowej na tej samej drodze łączącej dwie
gminy. Zapytał również o możliwość współfinansowania Powiatu i Gminy jako rozwiązanie
dla odwodnienia ul. Leśnej łączącej się z droga powiatową ul. Radomską.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach Leszek Śmigas poinformował,
że w ubiegłym roku we wrześniu zastał ogłoszony przetarg na wykonanie odcinka drogi
ul. Radomskiej jednak z przyczyn formalnych został unieważniony, w związku z czym czeka
na odpowiedz Burmistrza co w tym temacie mogą wspólnie zrobić. W kwestii ścieżki
rowerowej odpowiedział, że nie dysponujemy już szerokością pasa drogowego bez naruszenia
terenu leśnego gdzie można byłoby ją umieścić. W odpowiedzi na pytanie dotyczące
odwodnienia ul. Leśnej czeka na inicjatywę samorządu gminnego.
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Radny Andrzej Cioroch zapytał o to czy będzie dokończony odcinek drogi w stronę
Marcinkowa koło Budromostu i czy są jakieś plany usunięcia rozlewiska wody przy posesji
Nr 81.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach Leszek Śmigas w odpowiedzi
poinformował, że w obecnym kształcie budżetu realizacja tego zadania nie jest ujęta.
Natomiast w kwestii rozlewiska odpowiedział, że przyczyną podsiąkania terenu jest stary,
nieczynny przepust pod drogą, gdzie na jego wysokości został wybudowany dom. Próba
rozwiązania tego problemu poprzez budowę studni próżniowej spełzła na niczym wobec tego
nie widzi rozwiązania tego problemu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Janus zadał kilka pytań: jak ustosunkował się
Powiatowy Zarząd Dróg do problemu zalewania podwórek mieszkańcom ul. Radomskiej
występujący na skutek podniesienia chodnika na tej ulicy, kiedy zasypany zostanie rów
wykopany na tej samej ulicy i czy ZDP planuje postawienie barierek  na jej skrzyżowaniu,
kiedy będą załatane dziury w drodze powiatowej ul. Radomska na odc. od torów do  mostu i
kiedy ZDP planuje oczyszczanie pozimowe i jak będzie wyglądało oczyszczanie letnie dróg
powiatowych na terenie Gminy.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach Leszek Śmigas w kwestia
podmakania terenów na ul Radomskiej odczytał pismo wyjaśniające, kwestie projektowe
zastosowane w budowie tego chodnika uniemożliwiające przepływ wody na stronę zachodnią
ul. Radomskiej.  Ponadto dodał, że podniesienie wód gruntowych na skutek intensywności
opadów wiązało się ze słabą chłonnością gleby  i miało wpływ na  podmakanie tego terenu.
Rów odpływowy na dalszym odcinku tej drogi został wykopany do momentu sprzeciwu
właściciela, częściowo zasypany powoduje podmakanie pobliskich terenów a negocjowanie
z właścicielami gruntów w tej sprawie  nie należy do kompetencji ZDP.
Remont  Cząstkowy  odcinka  drogi  ul.  Radomskiej  od  torów  do  mostu  z  uwagi  na  poprawę
warunków atmosferycznych zastanie przeprowadzony wkrótce.
Uprzątniecie pozimowe w Wąchocku obejmuje ul.: Radomska, Langiewicza i Św. Rocha
i będzie realizowane niebawem a letnie sprzątanie w razie zapotrzebowania będzie
przeprowadzone na tych ulicach w sposób mechaniczny.

Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Janus zapytał czy  droga powiatowa na Wielkiej
Wsi prowadząca przez wieś też będzie oczyszczona.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach Leszek Śmigas odpowiedział, że
nie zostało to zlecone.

Informacje przyjęto do wiadomości.
(Załącznik Nr 9)

· Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku

Wiceburmistrz Sebastian Staniszewski przedstawił zakres prac drogowych zaplanowanych
na ten rok.(Załącznik Nr 10)

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Kazimierz Winiarczyk poprosił
o określenie na jakim etapie są prace na ul. Wielkowiejskiej oraz zlikwidowanie dołów
w drodze na ul. Górnej na odcinku leśnym.
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Wiceburmistrz Sebastian Staniszewski odnośnie drogi ul. Górnej odpowiedział, że po
przetargu będziemy dysponować równiarką  i wtedy będą uzupełnione wszystkie ubytki.
Natomiast na ul. Wielkowiejskiej w tym roku planujemy wykonanie odcinka od mostka do
skrzyżowania z ul. Ceglaną.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz zgłosił potrzebę
opracowania harmonogramu przeglądu dróg gminnych i zajęcia  stosownego stanowiska
w tym temacie.

Burmistrz Miasta i Gminy Jarosław Samela poinformował, że przegląd dróg gminnych
miał już miejsce, natomiast nie ruszmy na razie z pracami ze względu na zakończenie
procedury przetargu oraz po osuszeniu terenu. Jeśli chodzi o harmonogram  oznajmił, że
układany jest od najdłuższej drogi do najkrótszej.

Informacje przyjęto do wiadomości.
(Załącznik Nr 10)

Ad Pkt 11 Przyjęcie informacji na temat przygotowań do inwestycji i remontów
planowanych w 2011r.

Burmistrz Miasta i Gminy Jarosław Samela przekazał informacje o zadaniach
inwestycyjnych na terenie Gminy Wąchock według planowanej do wykonania ich kolejności:
-kanalizacja Rataje i Parszów
-elewacja Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi
-kontynuacja wejścia na promenadę na zbiorniku wodnym w Wąchocku
-boisko przy Szkole Podstawowej w Parszowie
-zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Marcinkowie
-rewitalizacja
- odcinek ul. Wielkowiejskiej od mostka do skrzyżowania z ul. Ceglaną.
Pozostałe sprawy porządkowe są wykonywane na bieżąco.

Informacje przyjęto do wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Janus zaproponował powrót do pkt. Nr 5 porządku
obrad sesji.

           Ad. Pkt 5 Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami

Burmistrz Miasta i Gminy Jarosław Samela przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie
pomiędzy sesjami.
Poinformował, że w dniu 28.02 2011r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowiska Dyrektora
Biblioteki Publicznej w Wąchocku, który powierza Pani Małgorzacie Polakowskiej.
W tym momencie dokonał uroczystego wręczenia nominacji przekazując jednocześnie
życzenia sukcesów, spełnienia nadziei pokładanych w Pani osobie i dobrej służby dla lokalnej
społeczności.

Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Janus również pogratulował wygrania konkursu
i życzył powodzenia w nowej pracy.

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku Małgorzata Polakowska
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podziękowała za nominację. Wyraziła pragnienie kontynuacji swej 27-letniej pracy
bibliotekarskiej, dla dobra społeczności i Gminy Wąchock. Wyraziła nadzieję, że Biblioteka
Publiczna w Wąchocku jak i  podległe jej filie będą się rozwijały i stawały coraz
nowocześniejsze.

Wiceprzewodniczący Sylwester Rudzki poinformował o tym, że tradycją było, iż
w Komisji Alkoholowej zasiadała jedna osoba z Rady Miejskiej i tu zaproponował
rozważenie kandydatury Radnej Ireny Szlęzak.

Burmistrz Miasta i Gminy Jarosław Samela oznajmił, że nie widzi przeszkód
w wytypowaniu dodatkowo jednej osoby spośród radnych do tej komisji, jednak uważa, że
należałoby taką kandydaturę poddać do dyskusji wszystkim radnym.

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości
( Załącznik Nr 4)

W dalszej kolejności powrócono do rozpatrzenia Pkt. 12 porządku obrad sesji.

Ad. Pkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Ewa Pawełczyk, która poinformowała
o tym, że na podstawie pisemnej informacji, jakiej otrzymaliśmy od Ministerstwa Finansów
przedstawiającej ostateczną kwotę subwencji oświatowej na rok 2011r. zachodzi konieczność
zmniejszenia dochodów o kwotę 218.298zł. oraz zmniejszenie wydatków na kwotę ogółem
218.298zł. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10760zł z przeznaczeniem na pokrycie
wydatków związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i
mieszkań; zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 zł. zachodzi po ustaleniu ostatecznej kwoty
dotacji przeznaczonej na zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru
wyborców na rok 2011r; zwiększa się plan dochodów oraz wydatków po zwrocie zasiłków
celowych na usuwanie skutków powodzi, pobranych przez mieszkańców w nadmiernej
wysokości w 2010r.; dokonuje się planowych wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 180zł. i
zmniejszenie o kwotę 180zł. z uwagi na wyższy niż przewidywano koszt zakupu programu
księgowości budżetowej dla M- GOPS; zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000zł. z
przeznaczeniem na prace remontowe w budynku gminnym, gdzie ma siedzibę SZOZ.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry
powiedział, że Komisja Budżetu pozytywnie zarekomendowała projekt uchwały.

Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie przy 10 radnych obecnych
na sali.
Uchwała Nr  VII/29/2011 ( Załącznik Nr 11)

Ad. Pkt. 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie
z obiektów i urządzeń placówek oświatowych na terenie Gminy Wąchock

Burmistrz Miasta i Gminy Jarosław Samela poinformował, że podjęcie tej uchwały wynika
z konieczności, istnienia dwóch Hal Sportowych: w Wąchocku i Wielkiej Wsi. Środki
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pozyskane z tytułu najmu stanowić będą dochód Gminy. Wobec powyższego celowe jest
podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry
podziękował Burmistrzowi za przygotowanie tego projektu uchwały i poinformował
o pozytywnym jego  zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu.

Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie przy 10 radnych obecnych
na sali.
Uchwała Nr  VII/30/2011 ( Załącznik Nr 12)

 Ad. Pkt. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu
M-GOPS w Wąchocku

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku Pani Teresa
Jurkiewicz poinformowała, że ostatni status MGOPS przyjęty uchwałą Rady Miejskiej
w Wąchocku pochodzi z 28 maja 2007 roku i ujmuje wszystkie zadania na ten czas realizowane
przez ośrodek.
Potrzeba opracowania nowego statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wąchocku wynika, ze zmian ustaw regulujących prace ośrodka w tym w szczególności:
ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, utraty mocy
prawnej ustawy o postępowaniu wobec dłużników i zaliczce alimentacyjnej jak również
w związku z powierzeniem realizacji ośrodkowi dodatkowych zadań wynikających z ustawy
o systemie oświaty w zakresie prowadzenia postępowania i wydawania decyzji
administracyjnych w sprawie przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze
socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) oraz przekazaniem do realizacji przez Urząd
Miasta i Gminy w Wąchocku spraw z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wszystkie Komisje Stałe RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie przy 10 radnych obecnych
na sali.
Uchwała Nr  VII/31/2011 ( Załącznik Nr 13)

Ad.  Pkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów
płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Sekretarz Gminy Pani Barbara Derlatka podała do wiadomości, że podjecie tej uchwały
wiąże się nie tylko z wyborem nowych sołtysów na terenie naszej Gminy. Inkaso za zbierane
podatki pozostaje niezmiennie w takiej samej wysokości jak dotychczas, czyli 10 procent.
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Wszystkie Komisje Stałe RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie przy 10 radnych obecnych
na sali.
Uchwała Nr  VII/32/2011 ( Załącznik Nr 14)

Ad. Pkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji
w 2011r. projektu systemowego pod nazwa „Aktywna Integracja w Gminie Wąchock”
współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Kierownik M- GOPS w Wąchocku Pani Teresa Jurkiewicz poinformowała o tym, że
przystąpienie do realizacji projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”
jest koniecznością w związku ze złożonym w dniu 10 grudnia 2010r. przez M- GOPS
w Wąchocku wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII
„Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji”, Pododdziale 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej”.
W dniu 25 marca 2011r. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach
poinformowało, że zgłoszony przez Gminę Wąchock/M- GOPS wniosek o dofinansowanie
projektu jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, co zatem umożliwia
przyjęcie uchwały pozwalającej na rozpoczęcie działań projektowych.
Budżet projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”, w 2011r. wynosi 234926, 00zł.
Kwota dofinansowania projektu wynosi 210258, 68zl. Wkład własny Gminy w projekcie
wynosi 24667, 32zł. (jest wymagany w realizacji projektów systemowych i wynosi 10, 5%
ogólnej wartości projektu). Wkładem własnym do projektu będą zasiłki celowe i okresowe
oraz Pomoc Państwa w zakresie dożywiania (bądź pomoc w naturze) wypłacane przez M-
GOPS w Wąchocku dla uczestników projektu w ramach posiadanych środków.

Wszystkie Komisje Stałe RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie przy 10 radnych obecnych
na sali.
Uchwała Nr  VII/33/2011 ( Załącznik Nr 15)

 Ad. Pkt 17 Odpowiedzi na wnioski i zapytania

Burmistrz Jarosław Samela udzielił odpowiedzi:

Radnemu Kazimierzowi Winiarczykowi:
-odnośnie ukończenia prac na ul. Wielkowiejskiej, odpowiedział, że jutro w tej sprawie ma
spotkanie z Panią Anną Grochowiną Prezesem Zakładu Usług Budowlanych i Instalacyjnych,
oraz Prezesem PWiK w celu ustalenia terminu zakończenia prac przyłączy,
- odpowiedział na wniosek dotyczący kapitalnego remontu dachu na budynku ZPO
w Wąchocku, że nie ma tego planu ujętego w budżecie natomiast uważa, że jest ten remont
bardzo potrzebny,
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- w sprawie odwodnienia budynku ZPO odpowiedział, że w sposób najprostszy będzie on
przeprowadzony, natomiast każdy inny sposób wiąże się z wystąpieniem do Konserwatora
Zabytków z uwagi na to, że jest to teren pocmentarny,
 - w sprawie uporządkowania i posesji, poinformował, że są już w tej sprawie wysyłane
informacje do właścicieli posesji, natomiast nie możemy wejść na teren prywatnej posesji aby
ją posprzątać,

Radnemu Włodzimierzowi Sobali:
-komórki będą rozebrane oraz zostanie usunięty zalegający gruz,
-w sprawie ustanowienia zastępstwa lekarza rodzinnego w Ośrodku Zdrowia w Parszowie
odpowiedział, że zwróci się w tej sprawie do Dyrektora SZOZ Pana Andrzeja Sokołowskiego
a na czas nieobecności lekarza rodzinnego zastępstwo pełnią lekarze z Ośrodka Zdrowia
w Wąchocku,

Radnej Bożenie Markiewicz:
- w sprawie pomysłu wynajmu Hali Sportowej w Wąchocku, odpowiedział, że rozważa taką
możliwość, ponieważ Hala obecnie cieszy się ogromnym powodzeniem. Wszystkie dostępne
terminy są pozajmowane, natomiast pozostaje kwestia obsługi Hali, która w niedzielę nie
pracuje a w związku i tak z dużą redukcją pracowników oświatowych i nie tylko, nie
przewiduje zatrudnienia dodatkowego pracownika- opiekuna czy sprzątaczki,

Radnemu Danielowi Szczodremu:
-w kwestii monitoringu ulic po zmroku zapewnił, że w miarę możliwości będzie takowy
zapewniony, natomiast uczula i prosi o aktywność społeczną w tej sprawie,

 Przewodniczącej Zarządu Osiedla Północ Elżbiecie Błach:
-w sprawie odwodnienia ul. Radomskiej odpowiedział, że wyczerpującej odpowiedzi udzielił
już Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, jednocześnie oczekuje od
właściciela tej drogi przygotowania rozwiązania tego problemu,

Radnemu Sylwestrowi Rudzkiemu:
-zaproponował zachowania tego filmu, gdyż jest on ciekawą formą promocji miasta Wąchock

Radnemu Robertowi Janusowi:
-w sprawie nagłośnienia odpowiedział, że jeśli tylko Dyrektor MGOK Pan Marian Susfał
znajdzie fundusze na ten cel, będzie wykonane,
-odnośnie przeglądu dróg gminnych, przychyla się do pomysłu radnych, choć  sam dokonał
już przeglądu a prace w tym zakresie zastają na razie wstrzymane ze względu na grząskość
terenu,

Radnemu Włodzimierzowi Sobali:
- w sprawie wykonania projektu kanalizacji dla kilku domów na ul. Młyńskiej na Parszowie,
odpowiedział, że taki projekt można wykonać i w tej sprawie zleci to zadanie pracownikowi
naszego Urzędu Gminy,

Wszystkim radnym, którzy zapytali o termin uprzątania poboczy dróg odpowiedział, że
planuje generalne porządki w miesiącu kwietniu na posprzątanie poboczy jezdni dróg
gminnych jak i na posprzątanie chodników z piasku oraz uzupełnienie brakujących koszy
i wytłuczonych szyb w przystankach autobusowych, choć te ostatnie jak poinformował będą
wymieniane raz do roku.
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Ad. Pkt 18 Interpelacje i oświadczenia radnych

Radny Kazimierz Winiarczyk poprosił o wdrożenie w życie tematu oczyszczenia terenów
gminnych z nieczystości.

Ad. Pkt 19 Sprawy różne

Sołtys Marcinkowa Ewa Madej zgłosiła potrzebę posprzątania dzikiego wysypiska, jakie
utworzyło się na miejscu poprzednio uprzątniętego już na Marcinkowie, kolejna kwestia
posprzątania dotyczy „łącznika” Marcinkowa Górnego z Dolnym, gdzie tworzy się kolejne za
stojącym tam domem -dzikie wysypisko śmieci.

Sołtys Parszowa Artur Bzdręga przypomniał o tym, że nie otrzymał odpowiedzi na prośbę
podłączenia do zasilenia dwóch lamp w Parszowie na ul. Staszica.

Burmistrz Jarosław Samela odpowiedział w sprawie oczyszczania, że w miesiącu kwietniu
będą przeprowadzone generalne porządki natomiast w sprawie oświetlenia porozmawia z
pracownikiem Urzędu Gminy Wąchock.

W tym miejscu o udzielenie głosu poprosili obecni na sesji mieszkańcy gminy.

Przewodniczący RM Robert Janus zaproponował przeprowadzenie głosowania w tej
sprawie.

W wyniku głosowania – 8 „za” na 14 radnych obecnych na Sali, mieszkańcowi udzielono
głosu.

Mieszkaniec Gminy Pan Andrzej Potocki poprosiłby kamerę znajdującą się na budynku GP
w Wąchocku ustawić tak, aby obserwowała pobliski przystanek oraz o cywilne patrole na
Promenadzie na zbiorniku wody w Wąchocku.
Burmistrz Jarosław Samela odpowiedział, że kamera przy GP nie ma zadania zabezpieczać
ulicy ale szkołę, natomiast jeśli chodzi o patrole cywilne Policji to wzmożony będzie
niewątpliwie ich kontrola na Promenadzie na zbiorniku wody w Wąchocku.

            Ad. Pkt 20 Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Janus podziękował wszystkim za udział
w obradach a następnie dokonał zamknięcia VII sesji Rady Miejskiej.

       Protokółowała                                                                                  Przewodniczący RM
        Alina Rusin                                                                                             Robert Janus


