
Protokół Nr XXX/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku 

która odbyła się 28 grudnia 2012r. 

Obrady sesji Rady Miejskiej odbyły się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w 

Wąchocku. 

W sesji udział wzięło 13 radnych, co stanowi 86% ustawowego składu Rady. 

( Lista obecności - załącznik nr 1) 

Porządek obrad XXX sesja Rady Miejskiej zaplanowano w sposób następujący: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach między sesjami. 

6. Wnioski i zapytania 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Wąchock na lata 2012-2028 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013-2028. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock 

na 2013 r. 

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej 

b) Odczytanie wniosków i opinii Komisji Budżetowej 

c) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

d) Dyskusja oraz podjęcie uchwały budżetowej 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Wąchock 
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie ze 

świadczeń udzielanych przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły 

podstawowe na terenie Gminy Wąchock 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady 

udzielania stypendium dla uczniów Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika 

„Ponurego" w Wąchocku 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/2007 Rady 

Miejskiej w Wąchocku z 25 kwietnia 2007r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Wąchocku 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady 

Miejskiej i stałych komisji na rok 2013. 

19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

20. Interpelacje i oświadczenia radnych. 

21. Sprawy różne. 

22. Zamknięcie sesji. 

Ad. pkt. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Wąchocku Robert Janus, który kolejno powitał obecnych: 

Radnych Rady Miej skiej, 

Burmistrza z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy 

Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, 

Redaktorów prasy lokalnej. 

( Listy obecności - załącznik nr 2 i 3) 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził istnienie ąuorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Ad. pkt. 2 Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący R M Robert Janus przedstawił ww. harmonogram obrad sesji. Następnie 

zapytał czy do przedstawionego porządku obrad są proponowane zmiany. 

Skarbnik Gminy Ewa Pawelczyk poprosiła, aby punkt 8 tj. „ Rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 
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2012-2028" zdjąć z porządku obrad i w jego miejsce wprowadzić punkt dotyczący 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2012" z zachowaniem poprzedniej numeracji porządku obrad. 

Przewodniczący R M Robert Janus wobec powyższego wniosku zarządził głosowanie nad 

zmianą porządku obrad X X X sesji RM w Wąchocku 

Wniosek w sprawie zmian w obradach sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Burmistrz Miasta i Gminy Jarosław Samela poprosił o wprowadzenie do porządku obrad 

dwóch punktów dotyczących rozpatrzenia projektu uchwały „ w sprawie: przejęcia od 

Powiatu Starachowickiego zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi 

zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy 

Wąchock'''' oraz „wydania Oświadczenia Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 

2012 r. w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, „ jako 

punkty nr. 6 i 17 w zmienionej numeracji porządku obrad oraz odpowiednią dalszą zmianę 

numeracji punktów porządku obrad. 

Przewodniczący R M Robert Janus wobec powyższego wniosku zarządził głosowanie nad 

zmianą porządku obrad XXX sesji RM w Wąchocku 

Wniosek w sprawie dodanie dodatkowych punktów do porządku obrad sesji został 

przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Daniel Szczodry złożył wniosek o zdjęcie z porządku 

obrad dwóch punktów tj. 11 i 12 dotyczących „ Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie 

stawki opłaty" oraz „Rozpatrzeniaprojektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Wąchock" oraz nadanie odpowiedniej numeracji w 

porządku obrad 

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 

16 tj. dotyczącego Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego 

zasady udzielania stypendium dla uczniów Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego" 

w Wąchocku oraz nadanie odpowiedniej numeracji w porządku obrad 

Przewodniczący R M Robert Janus wobec powyższych wniosków zarządził głosowanie nad 

zmianą porządku obrad XXX sesji RM w Wąchocku 

Wnioski w sprawie zmian w porządku obrad sesji został przyjęty jednogłośnie. 
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Wobec powyższego porządek obrad X X X sesji przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach między sesjami. 

6. Wydanie Oświadczenia Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012 r. w  

sprawie upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 

7. Wnioski i zapytania 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie  

wygasają z upływem roku budżetowego 2012 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013-2028. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock 

na 2013 r. 

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej 

b) Odczytanie wniosków i opinii Komisji Budżetowej 

c) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

d) Dyskusja oraz podjęcie uchwały budżetowej 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Wąchock 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie ze 

świadczeń udzielanych przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły 

podstawowe na terenie Gminy Wąchock 

75. Rozpatrzenia projektu uchwały „ w sprawie: przejęcia od Powiatu Starachowickiego 

zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu 

dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wąchock 
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16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/2007 Rady 

Miejskiej w Wąchocku z 25 kwietnia 2007r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Wąchocku 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady 

Miejskiej i stałych komisji na rok 2013. 

18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

19. Interpelacje i oświadczenia radnych. 

20. Sprawy różne. 

21. Zamknięcie sesji. 

Ad. pkt. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Do protokołu z X X V I I I sesji Rady Miejskiej w Wąchocku nie zgłoszono uwag i poprawek. 

Protokóły przyjęto do wiadomości 

Ad. pkt. 4 Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami 

Burmistrz Jarosław Samela przedstawił sprawozdanie z pracy burmistrza w okresie 

pomiędzy sesjami. 

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości (załącznik nr 4) 

Ad. pkt. 5 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 

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości (załącznik nr 5) 

Ad.pkt.6 Wydanie Oświadczenia Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus odczytał na głos treść 

oświadczenia Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. 

Oświadczenie przyjęte przez aklamację (załącznik nr 6) 

Ad. Pkt. 7 Wnioski i zapytania 

Radny Kazimierz Winiarczyk wnioskował o: 
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• doprowadzenie przejścia na ulicy Kościelnej obok figury Chrystusa z krzyżem do 

takiego stanu aby bezpiecznie mogli korzystać z niego mieszkańcy Wąchocka udający 

się m.in. do Kościoła i szkoły 

• zwrócenie się do Poczty Polskiej o zakup faksu dla miejscowej jednostki pocztowej 

Radny Kazimierz Winiarczyk zapytał ponadto: 

• czy z dniem 1 lipca 2013 roku tj. wraz z wejściem w życie ustawy śmieciowej nastąpi 

jednocześnie rozwiązanie umów cywilnoprawnych pomiędzy mieszkańcami a obecnie 

odbierającą śmieci firmą Almax. 

Radna Ewa Szczepańska wnioskowała o: 

• Usunięcie tzw. gazonów z parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Parszowie oraz nowego 

parkingu, radna zaproponowała, aby w ich miejsce zamontować słupki z łańcuchami 

• Zamontowanie nowych drzwi w Ośrodku Zdrowia w Parszowie 

Radna Ewa Szczepańska zapytała ponadto: 

• O odpowiedź od PKS Starachowice na propozycję ustanowienia dodatkowego 

autobusowego przy ul. Złotoglin - Grabowa w Parszowie 

• O informację na temat konkursu na dyrektora SZOZ w Wąchocku. 

Radny Daniel Szczodry wnioskował o: 

• Wyremontowanie ławek w parku w Rynku 

• Podcięcie drzewek w parku w Rynku 

Ad.pkt.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 

rok. 

Skarbnik Gminy Ewa Pawelczyk przedstawiła projekt uchwały po autopoprawce wraz z 

uzasadnieniem 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Daniel Szczodry stwierdził, że KB 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący R M Robert Janus odczytał projekt uchwały. 

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie tj. 13 głosów „za", przy 0 „przeciw" i 0 

„wstrzymujących się" przy 13 radnych obecnych na sali obrad. 

Uchwała XXX/149/2012 

(załącznik nr 7) 
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Ad.pkt.9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 

Skarbnik Gminy Ewa Pawelczyk przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Daniel Szczodry stwierdził, że KB 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący R M Robert Janus odczytał projekt uchwały. 

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie tj. 13 głosami „za" przy 13 radnych obecnych na sali 

obrad. 

Uchwała XXX/150/2012 

(załącznik nr 8) 

Ad.pkt.10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Wąchock na lata 2013-2028. 

Skarbnik Gminy Ewa Pawelczyk przedstawiła projekt uchwałę po autopoprawce wraz z 

uzasadnieniem. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Daniel Szczodry stwierdził, że KB 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący wskazał jednak na fakt 

wysokiego zadłużenia ze wskaźnikiem 57%, który po części, jest wynikiem nie terminowych 

wpływów z refundacji inwestycji ze środków zewnętrznych. Przewodniczący Komisji Daniel 

Szczodry stwierdził, że podstawą do wydania opinii komisji merytorycznej była przesłana 

opinia Sądu orzekającego przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, który 

pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Przewodniczący Komisji odczytał na głos opinię 

przesłaną przez RIO 

( załącznik nr 9) 

Przewodniczący R M Robert Janus odczytał projekt uchwały. 

Projekt uchwały przyjęto bezwzględną liczbą głosów tj. 12 głosami „za" i 1 „wstrzymującym 

się" przy 13 radnych obecnych na sali obrad. 

Uchwała XXX/151/2012 

(załącznik nr 10) 

Ad.pkt.ll Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Wąchock na 2013 r. 

7 



Skarbnik Gminy Ewa Pawelczyk przedstawiła projekt uchwałę po autopoprawce wraz z 

uzasadnieniem. 

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej 

Przewodniczący R M Robert Janus odczytał projekt uchwały. 

b) Odczytanie wniosków i opinii Komisji Budżetowej 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Daniel Szczodry stwierdził, że KB po 

wnikliwej analizie i wielu pytaniach skierowanych do Pani Skarbnik wynikających z 

przyjętych założeń planu finansowego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Daniel Szczodry stwierdził, że podstawą do wydania opinii komisji 

merytorycznej była przesłana opinia Sądu orzekającego przy Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Kielcach, który pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Przewodniczący 

podziękował za przedłożenie projektu budżetu w terminie wraz z bardzo szeroko 

rozbudowanym uzasadnieniem. Stwierdził, że jest to budżet kontynuacji zadań 

zapoczątkowanych jeszcze w poprzedniej kadencji gdzie skupiono się na realizacji głównego 

zadania pn Rewitalizacja Wąchocka, co niestety powoduje brak możliwości zaangażowania 

większych środków na inne zadania. Zaznaczył, że bilansowanie przedstawionego planu 

finansowego z wysokim deficytem budżetowym determinuje konieczność zaciągania 

kredytów, co przekłada się na wzrost procentowy zadłużenia, który jednak mieści się w 

granicach ujętych przez ustawę. Przewodniczący zauważył, że duża część wydatków 

inwestycyjnych gminy jest współfinansowana środków środkami zewnętrznymi, głównie z 

funduszy UE, co jest warte podkreślenia. Konkludując swoją wypowiedź Przewodniczący 

stwierdził, że komisja mając na uwadze konieczność kontynuacji rozpoczętych inwestycji w 

latach poprzednich działając odpowiedzialnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 

rok 2013. 

c) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Przewodniczący Komisji Daniel Szczodry odczytał na głos opinię przesłaną przez RIO 

(załącznik nr 11 i 12 ) 

d) Dyskusja oraz podjęcie uchwały budżetowej 

W tym punkcie obrad żaden z członków Rady Miejskiej nie poprosił o udzielenie głosu. 

Przewodniczący R M Robert Janus odczytał projekt uchwały po autopoprawce. 

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie tj. 13 głosami „za" przy 13 radnych obecnych na sali 

obrad. 

Uchwała XXX/152/2012 

(załącznik nr 13) 
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Ad.pkt.12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Wąchock 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela przedstawił projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem, ale zastrzegł, że na komisjach był omawiany projekt uchwały wraz z 

autopoprawką 

Przewodniczący Komisji Budżetu Daniel Szczodry stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu 

trzech komisji tj. KO, KB i KR wszystkie komisje z Komisją Budżetu i Infrastruktury 

włącznie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodniczący Komisji 

Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że KO pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały 

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Edward Lipiec stwierdził, że KPiR 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz stwierdził, że KR pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały 

Przewodniczący R M Robert Janus odczytał projekt uchwały po autopoprawce. 

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie tj. 13 głosami „za" przy 13 radnych obecnych na sali 

obrad. 

Uchwała XXX/153/2012 

(załącznik nr 14) 

Ad.pkt.13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela przedstawił projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem 

Przewodniczący Komisji Budżetu Daniel Szczodry stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu 

komisji KO, KB i KR wszystkie trzy komisje przyjęły do wiadomości treść projektu uchwały. 

Jednak jeden z zapisów w projekcie uchwały był kwestionowany na obradach połączonych 

komisji i dotyczył doprecyzowania czy opłatę uiszcza właściciel domu czy np. wynajmujący 

dom, zaś UMiG miał odnieść się czy ten zapis, jeśli jest możliwy do wprowadzenia w treść 

projektu uchwały. 
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Sekretarz Gminy Barbara Derlatka wyjaśniła, że zapis proponowany przez członków 

komisji na odbytych posiedzeniach jest niepotrzebny, ponieważ opłata będzie ściągana od 

właściciela posesji lub od wynajmującego. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela sugeruję, aby nie wprowadzać 

poprawek do zapisów tego projektu uchwały z uwagi na to, że samorządy współpracujące 

przy tworzeniu tych projektów uchwał podejmują tą samą uchwałę. 

Przewodniczący R M Robert Janus odczytał projekt uchwały po autopoprawce. 

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie tj. 13 głosami „za" przy 13 radnych obecnych na sali 

obrad. 

Uchwała XXX/154/2012 

(załącznik nr 15) 

Ad.pkt.14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie 

ze świadczeń udzielanych przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły 

podstawowe na terenie Gminy Wąchock 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela przedstawił projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem. 

Sekretarz Gminy Barbara Derlatka poprosiła o poprawkę w treści projektu uchwały 

dotyczących błędów edytorskich. 

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że KO 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący stwierdził, że w jego opinii w 

uzasadnieniu do projektu uchwały powinno być zaznaczone, dlaczego Rada Miejska 

podejmuje tą uchwałę. Na wspólnym posiedzeniu komisji radni zauważyli, że opłaty za 

przedszkola spowodują perturbacje w budżetach rodzin. Pewną nadzieją na obniżanie 

czesnego jest otrzymanie subwencji ministerialnej oraz staranie się o pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na funkcjonowanie jednostki. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela stwierdził, że podejmowanie 

projektu uchwały przez Radę Miejską nie jest skutkiem tego, że kończą się pieniądze z 

projektów zewnętrznych, ale fakt, że wymaga tego od samorządu stosowna ustawa. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Daniel Szczodry stwierdził, że KB 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący R M Robert Janus odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
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Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie: tj. 13 głosami „za" przy 13 radnych obecnych na sali 

obrad. 

Uchwała XXX/155/2012 

(załącznik nr 16) 

Ad.pkt.15 Rozpatrzenia projektu uchwały „ w sprawie: przejęcia od Powiatu 

Starachowickiego zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi 

zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy 

Wąchock 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela przedstawił projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem 

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że KO przyjęła 

do wiadomości treść projektu uchwały 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Daniel Szczodry stwierdził, że KB 

przyjęła do wiadomości treść projektu uchwały 

Przewodniczący R M Robert Janus odczytał projekt uchwały. 

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie: tj. 13 głosami „za" przy 13 radnych obecnych na sali 

obrad. 

Uchwała XXX/156/2012 

(załącznik nr 17) 

Ad.pkt.16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/2007 

Rady Miejskiej w Wąchocku z 25 kwietnia 2007r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Wąchocku 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela przedstawił projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem 

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że KO 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Przewodniczący R M Robert Janus odczytał projekt uchwały. 

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie: tj. 13 głosami „za" przy 13 radnych obecnych na sali 

obrad. 

Uchwała XXX/157/2012 

(załącznik nr 18) 
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Ad.pkt.17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady 

Miejskiej i stałych komisji na rok 2013. 

Przewodniczący R M w Wąchocku Robert Janus przedstawił projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem. Następnie poprosił przewodniczących komisji oraz radnych o wniesienie 

ewentualnych uwag do zaproponowanego planu pracy RM na rok 2013. 

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że KO 

proponuje w miesiącu styczniu dodać punkt dotyczący złożenia sprawozdania z realizacji 

planu pracy Rady Miejskiej w Wąchocku za 2012 r. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Daniel Szczodry stwierdził, że KB 

proponuje doprecyzować zapis jednego z punktów porządku obrad w miesiącu październik na 

„ Przyjęcie na rok 2014 Programu współpracy Miasta i Gminy Wąchock z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 

roku 2013" oraz przeniesienie informacji nt inwestycji planowanych na rok 2014 na miesiąc 

listopad. 

Przewodniczący R M Robert Janus wobec powyższych wniosków zarządził głosowanie nad 

przyjęciem proponowanych zmian w planie pracy Rady Miejskiej w Wąchocku na rok 2013. 

Wnioski w sprawie zmian w planie prac Rady Miejskiej w Wąchocku na rok 2013 

zostały przyjęte jednogłośnie. 

Przewodniczący R M Robert Janus odczytał projekt uchwały po autopoprawkach. 

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie: tj. 13 głosami „za" przy 13 radnych obecnych na sali 

obrad. 

Uchwała XXX/158/2012 

(załącznik nr 19) 

Ad.pkt.18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela udzielił kolejno odpowiedzi 

radnym, którzy wnioskowali o: 

Radny Kazimierz Winiarczyk wnioskował o: 

• doprowadzenie przejścia na ulicy Kościelnej obok figury Chrystusa z krzyżem do 

takiego stanu aby bezpiecznie mogli korzystać z niego mieszkańcy Wąchocka udający 

się m.in. do Kościoła i szkoły - sugestia zostanie przekazana kierownikowi 

nadzorującymi pracami rewitalizacyjnymi w celu zniwelowania ubytków. 
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• zwrócić się do Poczty Polskiej o zakup faksu dla miejscowej jednostki pocztowej -

UMiG zwróci się z pismem do Poczty Polskiej o uruchomienie usługi faksowania 

na w miejscowym punkcie pocztowym 

Radny Kazimierz Winiarczyk zapytał ponadto: 

• czy z dniem 1 lipca 2013 roku tj. wraz z wejściem w życie ustawy śmieciowej nastąpi 

jednocześnie rozwiązanie umów cywilnoprawnych pomiędzy mieszkańcami a obecnie 

odbierającą śmieci firmą Almax. - zgodnie z zapisami ustawy nie ma określonych 

regulacji dotyczących rozwiązywania umów. UMiG będzie występował do 

Alamxu do rozwiązanie umów cywilnoprawnych bez przymusu pisania podań. 

Radna Ewa Szczepańska wnioskowała o: 

• Usunięcie tzw. gazonów z parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Parszowie oraz nowego 

parkingu, radna zaproponowała, aby w ich miejsce zamontować słupki z łańcuchami -

wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu budownictwa. 

• Zamontowanie nowych drzwi w Ośrodku Zdrowia w Parszowie - drzwi do Ośrodka 

Zdrowia w Parszowie zostały zakupione, nie mam informacji, kiedy nastąpi ich 

zamontowanie. 

Radna Ewa Szczepańska zapytała ponadto: 

• O odpowiedź od PKS Starachowice na propozycję ustanowienia dodatkowego 

przystanku autobusowego przy Złotoglin-Grabowa - odpowiedzi od PKS 

Starachowice nie ma w korespondencji do UMiG 

• O informację na temat konkursu na dyrektora SZOZ w Wąchocku. - do konkursu 

zgłosiło się trzech zainteresowanych dwóch lekarzy oraz jedna osoba menager. 

Radny Daniel Szczodry wnioskował o: 

• Wyremontowanie ławek w parku w Rynku - remont ławek jest przewidziane w 

roku 2013. 

• Podcięcie drzewek w parku w Rynku - podcięcie drzew nastąpi w okresie wiosny 

2013 r. 

Ad. pkt. 19 Interpelacje i oświadczenia radnych. 

W tym punkcie obrad sesji radni nie zgłaszali interpelacji oraz nie wydawali oświadczeń 

Ad. pkt. 20 Sprawy różne. 

Radny Włodzimierz Sobala stwierdził, że wraz z wyborem dyrektora SZOZ-u powinno się 

nowemu dyrektorowi jednostki postawić warunek by ten zatrudnił nowych młodych lekarzy 

do pracy w Ośrodkach Zdrowia. 
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Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział radnemu, że 

największym problemem jest fakt, że Gmina Wąchock jest małą gminą, więc nie jest 

atrakcyjna dla lekarzy. Drugim problemem jest fakt, że baza lokalowa ośrodka zdrowia 

zwłaszcza w Wąchocku pozostawia wiele o życzenia, co nie działa, jako bodziec do ściągania 

menagerów i lekarzy chcących tu pracować i prowadzić biznes. Dlatego przy rozstrzyganiu 

konkursu prawdopodobnie będzie preferowany lekarz, jako dyrektor. Jednak najlepszym 

rozwiązaniem byłaby prywatyzacja jednostki. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Południe Adrian Malinowski podziękował w imieniu 

mieszkańców Wielkowiejskiej za wykonanie utwardzenia kompleksowego tej ulicy. 

Przewodniczący ZO Południe poprosił o poprawę oznakowania na ulicy Wielkowiejskiej 

oraz ustawienia znaku podporządkowania dróg Ogrodowa i Ceglana 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział, że musi być 

opracowany program organizacji ruchu drogowego na terenie Gminy Wąchock by myśleć o 

kompleksowej aktualizacji ustawiania znaków drogowych. Dostawienie znaków jest możliwa 

na ulicy Wielkowiejskiej z uwagi na to, że ta ulica posiada organizację ruchu drogowego. 

Wiceprzewodniczący R M Sylwester Rudzki zaproponował, aby utwardzić łącznik między 

Wielką Wsią a ulicą Wielkowiejską, jako alternatywne połączenie dwóch miejscowości. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział, że jest to realne do 

wykonania, ale utwardzenie tego połączenia będzie zrobione albo destruktem lub tłuczniem. 

Wiceprzewodnicząca R M Halina Herman poprosiła o dokonanie napraw poboczy w 

następujących miejscach - droga krajowa nr 42 ulica Złotoglin - zejście z zatoczki 

autobusowej przy posesji nr 29 oraz zjazd z ww. drogi krajowej na ul. Grabową w 

miejscowości Parszów. Ponadto poprosiła o uzupełnienie przez służby gminne ubytków 

pobocza na ul. Szkolnej obok apteki (droga gminna). 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział, że prośbę przekaże 

do GDDKiA w Kielcach 

Przewodniczący R M Robert Janus z okazji zbliżającego się nowego roku 2013 złożył 

życzenia radnym, przewodniczącym, pracownikom oraz burmistrzowi 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela przyłączył się do życzeń składanych 

przez Przewodniczącego oraz podziękował za współpracę w roku 2012. 
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Ad.pkt.21 Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący R M Robert Janus podziękował za udział w obradach i zakończył XXX 

sesję Rady Miejskiej. 

Protokółował podinspektor 

ds. Obsługi Rady Miejskiej 

ady 

Przewodniczą<MRady Miejskiej 

te 
Rady MiejskiftjstWąchocku 

Sorek-

Conrad Borek 

mgr mi Mobert Janus 

pbert Janus 
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