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Protokół Nr XXXI/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku 

która odbyła się 31 stycznia 2013 r. 

 

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

w Wąchocku. 

W sesji udział wzięło 14 radnych. 

 ( Lista obecności - załącznik nr 1)  

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej zaplanowano w sposób następujący:  

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. Wnioski i zapytania. 

7. Informacja z realizacji planu pracy Rady Miejskiej w Wąchocku za 2012 r.  

8. Informacja z pracy Społecznej Rady Kultury za 2012r. 

9. Informacja Burmistrza z realizacji wniosków zgłaszanych na zebraniach 

mieszkańców Gminy, wniosków radnych z sesji oraz wniosków komisji w 2012r. 

10. Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012r. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013-2028.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2013r. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Wąchock w 2013 r.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne z dotychczasowymi ich 

dzierżawcami  
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16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

17. Interpelacje i oświadczenia radnych.  

18. Sprawy różne. 

19. Zamknięcie sesji. 

Ad. pkt. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Wąchocku Robert Janus, który kolejno powitał obecnych: 

- Radnych Rady Miejskiej, 

- 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 quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

 

Ad. pkt. 2 Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący RM Robert Janus przedstawił ww. harmonogram obrad sesji. Następnie 

zapytał czy do przedstawionego porządku obrad są proponowane zmiany.  

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk zawnioskował w imieniu 

swojej komisji o przesunięcie punktu 13 tj. „ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r” i rozpatrzenie go jako punkt 11 , zaś 

kolejnym punktom obrad sesji nadać odpowiednią numerację.  

Przewodniczący RM Robert Janus wobec powyższego wniosku zarządził głosowanie nad 

zmianą porządku obrad XXXI sesji RM w Wąchocku.  

Wniosek w sprawie zmian w obradach sesji został przyjęty jednogłośnie w związku  

z tym dotychczasowy punkt 13 otrzymał nr 11, punkt 11 otrzymał numer 12  

a pkt. 12  - numer 13, pozostałe punkty porządku obrad, tj. punkty od nr 14 do 19 

pozostały bez zmian.  

(załącznik 4)  
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Ad. pkt. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Do  protokołu  z  XXIX  i  XXX  sesji  Rady  Miejskiej  w  Wąchocku  nie  zgłoszono  uwag  i  

poprawek. Protokoły 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 5) 

 

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 6) 

 

Ad. pkt. 6 Wnioski i zapytania 

Radny Kazimierz Winiarczyk wnioskował o:  

· Wystąpienie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach  

o zaktualizowanie rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Wąchock  

· Zwrócenie się do dyrektora Gimnazjum Publicznego o zamontowanie przed wejściem 

na halę gimnastyczną tablicy informującej o nazwie obiektu   

Radna Zofia Miernik złożyła na piśmie wniosek. 

(załącznik nr 7)  

Radny Daniel Szczodry złożył na piśmie wniosek.  

(załącznik nr 8 )   

Radny Włodzimierz Sobala wnioskował o:  

· Zwrócenie się do firmy odśnieżającej drogi na terenie Gminy Wąchock o rozpoczęcie 

profesjonalnego odśnieżania ulic i zaprzestanie zasypywania chodników śniegiem  

z ulic podczas odśnieżania przez pojazdy firmy Malibud, tj. firmy wykonującej tę 

usługę na terenie sołectwa Parszów.  

Radny Tomasz Szczykutowicz wnioskował o:  

· Zwrócenie się do mieszkańców Gminy Wąchock z informacją o prawnym obowiązku 

odśnieżania przez nich chodników. Radny poprosił o wyegzekwowanie przez 

odpowiednie służby tego zapisu prawa   
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· Podanie do informacji publicznej wiadomości o organizowaniu przez MGOK  

w Wąchocku warsztatów muzycznych, w których będzie brał udział kompozytor  

            p. Głuch 

Przewodnicząca ZO Północ Elżbieta Błach wnioskowała o:  

· Poinstruowanie służb interwencyjnych, aby były odśnieżane chodniki przy posesjach 

niezamieszkałych.      

Sołtys Rataj Krystyna Lach wnioskowała o:  

· Zwrócenie się do ZDP w Starachowicach o naprawę przystanku autobusowego 

usytuowanego przy drodze powiatowej w sołectwie Rataje   

Radny Andrzej Cioroch wnioskował o:  

· Dokonanie przeglądu technicznego mostku znajdującego się w Marcinkowie  

w kierunku Marcinkowa Górnego oraz dokonanie naprawy chodnika przy w/w mostku 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus wnioskował o:  

· Zakupienie tabliczki informującej o cmentarzu żydowskim (kirkut) usytuowanym przy 

ulicy Krzemienica i jej umiejscowienie na ulicy Partyzantów     

· Zwrócenie się do dyrektora Gimnazjum Publicznego o zamontowanie przed wejściem 

na halę gimnastyczną tablicy informacyjnej, na której umieszczane byłyby ogłoszenia 

o organizowanych na obiekcie zajęciach      

· Podjęcie działań zmierzających do wytyczenia drogi na ulicy Hutniczej    

· Przeanalizowanie możliwości wykonania podłączenia gazu na ulicy Partyzantów 

 z nitki istniejącego gazociągu umiejscowionego na ulicy Nadrzecznej 

· Udzielenie informacji dotyczącej planowanej budowy drogi gminnej na ulicy 

Nadrzecznej w Wąchocku 

 

Ad.pkt.7 Informacja z realizacji planu pracy Rady Miejskiej w Wąchocku za 2012 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus przedstawił informację 

dotyczącą realizacji planu pracy Rady Miejskiej w Wąchocku za rok 2012.  

Informacja została przyjęta do wiadomości.  

(załącznik nr 9) 

 

Ad.pkt.8 Informacja z pracy Społecznej Rady Kultury za 2012r. 

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że na obradach 

komisji radni wnikliwie analizowali przedstawioną informację. Wg komisji jest to 
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sprawozdanie dość specyficzne, ponieważ jest bardziej opisem wniosków i propozycji 

członków SRK niż opisem jej działalności. Przewodniczący zaznaczył, że członkowie komisji 

mieli pytania do Przewodniczącej SRK p. Sadrak, ale jej nieobecność spowodowała, że na 

wiele pytań nie można było uzyskać odpowiedzieć. Przewodniczący stwierdził, że 

niepokojącym faktem jest, że członkowie tego gremium, jakim jest Społeczna Rada Kultury 

nie znają statutu MGOK w którym są zapisane ich praw i obowiązków. Przewodniczący 

Komisji stwierdził, że członkowie przyjęli do wiadomości powyższą informację.  

Informacja została przyjęta do wiadomości.  

(załącznik nr 10) 

 

Ad. pkt. 9 Informacja Burmistrza z realizacji wniosków zgłaszanych na zebraniach 

mieszkańców Gminy, wniosków radnych z sesji oraz wniosków komisji w 2012r. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Daniel Szczodry stwierdził, że komisja przyjęła do 

wiadomości przedstawioną informację.  

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że komisja 

przyjęła do wiadomości przedstawioną informację z tą uwagą, że powyższy obszerny materiał 

został przedłożony dopiero na obradach komisji, przez co członkowie nie mogli go 

skrupulatnie przeanalizować.  

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Edward Lipiec stwierdził, że komisja 

przyjęła do wiadomości przedstawioną informację z tą uwagą, że omawianego materiału 

członkowie nie otrzymali fizycznie na czas, a jedynie był omawiany w formie długiej 

dyskusji.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz stwierdził, że komisja 

przyjęła do wiadomości przedstawioną informację 

Informacja została przyjęta do wiadomości.  

(załącznik nr 11) 

 

Ad.pkt.10 Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012r. 

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że na obradach 

komisji radni wnikliwie analizowali przedstawioną informację oraz dodatkowo zadawali 

pytania przybyłej na obrady p. Bożenie Kowalskiej Przewodniczącej Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąchocku.  
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Przewodniczący Komisji stwierdził, że członkowie zauważyli, ponownie niewykorzystano 

pewnej sumy środków finansowych przeznaczonych na realizację niektórych zadań  

z profilaktyki antyalkoholowej w roku 2012. Przewodniczący stwierdził, że Komisja 

Obywatelska przyjęła do wiadomości powyższą informację.  

Informacja została przyjęta do wiadomości.  

(załącznik nr 12) 

 

Ad.pkt.11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2013r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela przedstawił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem.  

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zgłoszone zostały jedynie uwagi stylistyczne  

i redaktorskie, które zostały uwzględnione w nowo przedłożonym projekcie uchwały.  

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry 

stwierdził, że w imieniu Komisji Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej wnioskuje o zwiększenie 

dofinansowania realizacji programu profilaktyczno – edukacyjnego, realizowanego z dziećmi 

i młodzieżą w formach pozaszkolnych na "Białych i Zielonych Szkołach" (z kwoty 3000 

złotych do 14.981,55 złotych) oraz przekazanie dodatkowych 10000 złotych na organizację 

zajęć sportowych w szkołach na terenie Gminy Wąchock. Środki na realizację powyższych 

zadań pochodzić będą z niewykorzystanych środków pieniężnych z Gminnego Programu  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

z 2012r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział Przewodniczącemu 

Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury, że aprobuje przedłożony pomysł zwiększenia 

planu finansowego na powyższe cele.  

Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały. 

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie tj. 14 głosami „za” przy 14 radnych obecnych na sali 

obrad.  

Uchwała XXXI/159/2013 

(załącznik nr 13)   
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Ad.pkt.12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 

rok.  

Skarbnik Gminy Ewa Pawełczyk przedstawiła projekt uchwały po autopoprawce wraz  

z uzasadnieniem 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry 

stwierdził, że KB pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały. 

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie tj. 13 głosów „za”, przy 13 radnych obecnych na sali 

obrad. 

Uchwała XXXI/160/2013 

(załącznik nr 14)  

 

Ad.pkt.13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013-2028.  

Skarbnik Gminy Ewa Pawełczyk przedstawiła projekt  uchwały po autopoprawce wraz z 

uzasadnieniem.  

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry 

stwierdził, że KB pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodniczący RM 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 XXXI/161/2013 

(załącznik nr 15)  

 

Ad.pkt.14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Wąchock w 2013 r.  

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

uzasadnieniem.  

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Zgłoszono jedynie uwagi stylistyczne  

i redaktorskie do projektu uchwały, które zostały uwzględnione w nowo przedłożonym 

projekcie uchwały. Przewodniczący Komisji przyznał, że jest zadowolony z dużego 

zainteresowania powyższym programem wśród mieszkańców Gminy Wąchock. Popularność 
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realizowanego programu jest tak duża że do współpracy z szwajcarską fundacją przystąpiły 

nawet Starachowice. Przewodniczący Komisji stwierdził, że mimo realizacji tego programu 

nie rozwiązano do końca problemu bezdomności zwierząt i kolejnym etapem powinno być 

rozwiązanie tej sytuacji przez umieszczenie tych zwierząt w odpowiednich schroniskach dla 

zwierząt.  

Radny Tomasz Szczykutowicz stwierdził, że popiera opinię wygłoszoną przez 

Przewodniczącego K. Winiarczyka. Radny stwierdził, że kolejnym problemem jest 

funkcjonowanie na terenie Gminy Wąchock tzw. prywatnych schronisk dla zwierząt. Ich 

funkcjonowanie należałoby przeznaczyć pewne środki finansowe. Radny stwierdził, że jest 

również zaniepokojony pewnym nawykiem mieszkańców Wąchocka, którzy dokarmiają 

wałęsające się psy wprost na ulicach, co może spowodować agresywność zwierząt i 

niebezpieczeństwo zarówno dla przechodniów. Radny stwierdził, że takie zachowania 

mieszkańców należy piętnować lub wręcz karać.  

Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały. 

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

obrad.  

Uchwała XXXI/162/2013 

(załącznik nr 16)  

 

Ad.pkt.15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne z dotychczasowymi ich 

dzierżawcami  

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela przedstawił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem. 

 Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, z tą uwagę, że do tego typu projektów uchwał 

powinna być dołączona mapka.  

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry 

stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Edward Lipiec stwierdził, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz stwierdził, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały. 
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Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie tj. 14 głosami „za” przy 14 radnych obecnych na sali 

obrad.  

Uchwała XXXI/163/2013 

(załącznik nr 17)  

 

Ad.pkt.16 Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania (w kolejności ich złożenia) udzielał Burmistrz Miasta i 

Gminy Wąchock Jarosław Samela. 

I tak  odpowiedź otrzymali: 

Radny Kazimierz Winiarczyk na wniosek: 

1. Dotyczący wystąpienia o aktualizację rejestru zabytków - Wniosek z prośbą zostanie 

przesłany do konserwatora zabytków w celu aktualizacji katalogu zabytków na 

terenie Gminy Wąchock  

2. W sprawie montażu tablicy informującej o nazwie obiektu- Wniosek z prośbą 

zostanie przesłany do dyrektora Gimnazjum Publicznego w celu jego 

ewentualnej realizacji.  

Radna Zofia Miernik złożyła wniosek na piśmie:  

Wniosek z prośbą zostanie przesłany do odpowiedniego adresata.  

Radny Daniel Szczodry złożył wniosek na piśmie:  

Wniosek z prośbą zostanie przesłany do odpowiedniego adresata. Burmistrz zaznaczył, 

że w miesiącu marcu zgodnie z planem prac RM jest planowane zaproszenie na sesję 

dyrektora GDDKiA w Kielcach w celu omówienia powyższych problemów zgłaszanych 

przez mieszkańców jak i radnych.   

Radny Włodzimierz Sobala na wniosek dotyczący właściwego odśnieżania na terenie 

sołectwa Parszów  

Wniosek z prośbą zostanie przesłany do odpowiedniego adresata.   

Radny Tomasz Szczykutowicz na wniosek: 

1. Dotyczący przypomnienia mieszkańcom  o prawnym obowiązku odśnieżania  chodników 

oraz egzekwowania prawa w tym zakresie.  

Informację o wymogach prawnych dotyczących odśnieżania na bieżąco przez 

mieszkańców chodników są publikowane na stronie internetowej oraz wysyłane 

powiadomienia poprzez system SMS.   

2. Podania do publicznej wiadomości informacji o organizowanych warsztatach muzycznych 

Informacja o warsztatach z kompozytorem organizowanych przez MGOK pojawi się 
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na stronie internetowej www.wachock.pl a także w systemie powiadamiania SMS. 

Burmistrz dodał, że osobą zajmującą się negocjacjami z kompozytorem jest 

nieobecny na sali obrad dyrektor MGOK p. Marian Susfał. Burmistrz 

zakomunikował, że p. Głuch oczekuje od strony Urzędu listu intencyjnego czy 

Gmina Wąchock jest zainteresowana zakupieniem pomysłu zrealizowania musicalu. 

Burmistrz  stwierdził,  że  dopóki  kompozytor  nie  przedstawi  kosztorysu  

przedsięwzięcia nie będzie możliwe podpisanie jakiegokolwiek listu intencyjnego do 

realizacji imprezy. Kwota musicalu pierwotnie oscylowała w kwotach poniżej 100 

tysięcy złotych a teraz jej rozpiętość jest szacowana ciągle nieoficjalnie szacowano  

w przedziale 100 do 200 tysięcy złotych.  Burmistrz zastrzegł, że jeśli pojawi się 

kosztorys to władze gminy zasiądą do negocjacji w celu ustalenia, na jakim poziomie 

budżet gminny może partycypować w kosztach zorganizowania takiej imprezy. 

Burmistrz stwierdził, że ostateczna decyzja będzie leżała w gestii Rady Miejskiej, 

ponieważ udział w takim przedsięwzięciu będzie wymagał znalezienia dodatkowych 

środków finansowych nieprzewidzianych w budżecie. Burmistrz dodał, że osobiście 

uważa, że złym pomysłem jest wyasygnowanie pewnej sumy pieniędzy na realizację 

zadania, które nie ma kosztorysu, i jest przeznaczone dla wąskiej liczby odbiorców. 

Burmistrz dodał, że zorganizowanie nawet warsztatów muzycznych pociąga za sobą 

koszty. Dlatego uważa, że takie zajęcia powinny być prowadzone za odpłatą.   

Następnie wywiązała się dyskusja :  

Radny Tomasz Szczykutowicz podziękował za tak rozbudowaną wypowiedź Burmistrza. 

Radny stwierdził, że jest bardzo zaskoczony podaną przez przedmówcę kwotą realizacji tego 

pomysłu p. Głucha. Radny dodał, że pewną pomoc w realizacji tego pomysłu wyraził aktor 

Paweł Okoński, który zadeklarował, że nie pobierze honorarium, a ewentualnie poprosi  

o rekompensatę za podróż do Wąchocka.  

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział, że radny sam 

pamięta, że w początkowych rozmowach padały kwoty ok. 60 tysięcy złotych a teraz kwota ta 

została podwojona albo i potrojona. Burmistrz ponownie stwierdził, że nie będzie 

rekomendował Radzie Miejskiej takiego rozwiązania, w którym jedynym sponsorem takiej 

imprezy będzie Gmina Wąchock.  

Radny Tomasz Szczykutowicz przypomniał, że rok temu i dwa lata temu budżet Gminy 

potrafił wyasygnować kwoty około 100 tysięcy złotych na organizację koncertów  

w klasztorze w Wąchocku, więc można domniemywać, że podobną kwotę da się znaleźć  

w budżecie gminy na taki pomysł jak realizacja musicalu w Wąchocku.  
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Przewodnicząca ZO Północ Elżbieta Błach :  

 wniosek w zakresie odśnieżania chodników przy posesjach nie zamieszkałych – służby 

interwencyjne zostaną poinstruowane o potrzebie odśnieżania chodników w takich 

problematycznych miejscach      

Sołtys Rataj Krystyna Lach:  

wniosek w sprawie  naprawy przystanku autobusowego   w sołectwie Rataje - wniosek z 

prośbą zostanie przesłany do odpowiedniego adresata.  

Radny Andrzej Cioroch :  

dotyczący przeglądu technicznego mostku znajdującego się w Marcinkowie i naprawy 

chodnika przy w/w mostku – wniosek zostanie przekazany do zbadania referatowi 

budownictwa.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus na wniosek o: 

1. zakupienie tabliczki informującej o cmentarzu żydowskim oraz zamontowanie jej  przy 

ulicy Partyzantów – wniosek zostanie przekazany do realizacji. 

2. zamontowanie przed wejściem na halę gimnastyczną tablicy informacyjnej –  

       wniosek z prośbą zostanie przesłany do odpowiedniego adresata 

3. podjęcie działań zmierzających do wytyczenia drogi na ulicy Hutniczej – w najbliższym  

czasie nie jest planowana budowa drogi na ulicy Hutniczej, wobec czego wniosek 

jest bezzasadny   

4. przeanalizowanie możliwości wykonania podłączenia gazu na ulicy Partyzantów  – 

Wniosek jest możliwy do realizacji w momencie gdy mieszkańcy jasno zadeklarują 

się że są chętni do podłączenia się do nitki gazociągowej.  

5. udzielenia informacji nt. planowanej budowy drogi gminnej na ulicy Nadrzecznej w  

       Wąchocku. – W miesiącu lutym jest planowane spotkanie z projektantami w celu  

       omówienia, na jakim etapie są rozmowy i ustalenia z PKP.   

Ad. pkt. 17 Interpelacje i oświadczenia radnych.   

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry wyraził 

żal z powodu zignorowania przez władzę miasta i gminy Wąchock i nie zaproszenia do  

oficjalnej delegacji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku w obchodach 150 rocznicy 

wybuchu Powstania Styczniowego. Radny stwierdził, że można uznać poniekąd, że 

reprezentantami młodzieży gminnej były poczty sztandarowe w tym młodzież ze szkoły 

podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego, ale nie zmienia to faktu, że oficjalnym 

ciałem reprezentującym najmłodszą cześć miejscowego społeczeństwa, w pełni 

upodmiotowionym jest wspomniana MRM.  
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Dlatego należy szanować fakt istnienia MRM i zawsze zapraszać młodzież do udziału we 

wszelkich oficjalnych uroczystościach organizowanych przez miasto i gminę Wąchock.  

Radny stwierdził, że zaistniała sytuacja zniesmaczyła również samą młodzież  

i apeluję o pełne respektowanie podmiotowości MRM  przez władzę miasta i gminy aby 

podobnych sytuacji nie powielać w przyszłości.   

Ad. pkt. 18 Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zakomunikował radnym , że 

do Biura Rady Miejskiej w Wąchocku wpłynęło pismo z Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach w związku ze skargą na decyzję podjętą przez Kierownika 

miejscowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przewodniczący przypomniał, 

że zgodnie z obowiązującym prawem organem rozpatrującym tego typu skargi jest Komisja 

Rewizyjna, która powołuje Zespół Kontrolny. Przewodniczący przypomniał, że nim nastąpi ta 

procedura Rada Miejska musi przekazać i zlecić zbadanie zasadności skargi Komisji 

Rewizyjnej w dalszym rozumieniu Zespołowi Kontrolnemu poprzez oficjalne procedowanie 

nad przekazaniem tego dokumentu do dalszego badania.  

Radny Tomasz Szczykutowicz zapytał czy wobec procedowania członkowie Komisji 

Rewizyjnej nie powinni przypadkiem być wyłączeni z głosowania z uwagi na  fakt, że radni 

tej komisji będą w tej sprawie stroną.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus wyjaśnił, że nie ma takich 

przepisów prawnych, które nakazywałby wyłączanie z procedowania członków komisji 

rewizyjnej.  

Po udzielonych wyjaśnieniach wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zarządził 

głosowanie.  

Kwestia zbadania zasadności skargi przez Komisję Rewizyjną została przyjęta 

bezwzględną większością głosów w głosowaniu:  

    - 13 głosów „za”  

    - 1 głos „ wstrzymujący się”   

Skargę przekazano do zbadania Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk zaprosił zebranych na sali 

obrad na promocję swojej książki pod tytułem „ Rataje i okolice. Zarys dziejów”, która 

odbędzie się w MGOK w Wąchocku 8 lutego 2013 r. o godzinie 16.30.  

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela zakomunikował zebranym na sali 

obrad, że władze powiatu starachowickiego zaproponowały, aby Gmina Wąchock w 

bieżącym roku zorganizowała dożynki powiatowe. Burmistrz zastrzegł, że aby móc dać 
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staroście starachowickiemu odpowiedź jest potrzebna konsultacja z Radą Miejską. Burmistrz 

stwierdził, że w przypadku wyrażenia opinii pozytywnej przez radnych będzie potrzebna 

dofinansowania budżetu MGOK w kwocie około 8 tysięcy złotych na zorganizowanie takiej 

imprezy. Burmistrz ponadto zakomunikował, że większość kosztów związanych z organizacją 

dożynek powiatowych ponosi budżet powiatu starachowickiego, zaś miejscem takiej 

potencjalnej imprezy byłby teren sołectwa Wielka Wieś.  

Radny Tomasz Szczykutowicz stwierdził, że w jego opinii taką imprezę warto zorganizować 

w roku przyszłym w stolicy Gminy, czyli w Wąchocku, radny stwierdził, że w przyszłym 

roku dojdzie do zakończenia rewitalizacji Wąchocka, co również przyciągnęłoby większą 

liczbę widzów w przypadku połączenia dwóch imprez plenerowych, jakim są dożynki oraz 

planowane huczne zakończenie prac rewitalizacyjnych.  

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział radnemu, że Gmina 

Wąchock odmawia organizowania tej imprezy już od 6 lat i kolejne odmowy są źle odbierane 

na zewnątrz ponieważ już praktycznie wszystkie gminy powiatu starachowickiego je 

organizowały. Burmistrz stwierdził ponadto, że nie widzi logicznej argumentacji za 

przeniesieniem tej imprezy do samego Wąchocka ponieważ większość takich wydarzeń 

kulturalnych odbywa się w samym mieście. Burmistrz przypomniał także, że dożynki są 

świętem ludowym rolników i to okoliczne sołectwa takie jak Wielka Wieś czy Rataje są 

miejscowościami o charakterze rolniczym.. 

Radny Włodzimierz Sobala zaapelował, aby przed sesją, na której będą podejmowane 

projekty uchwał śmieciowych ponownie zorganizować zebranie połączonych komisji.  

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry 

przypomniał, że z jego inicjatywy w miesiącu listopadzie odbyło się takie spotkanie 

wyłącznie poświęcone tzw. podatkowi śmieciowemu. Zaś w miesiącu grudniu razem 

obradowały komisje, które wspólnie wypracowały pewne doprecyzowanie pojęć w zapisach 

projektów uchwał , które następnie przekazano do przeanalizowania przez władze gminy. 

Radny wyraził nadzieję, że wypracowane podczas tych posiedzeń rozwiązania zostaną 

uwzględnione w przedstawionych przez Urząd projektach uchwał, zwłaszcza, że 

podstawowym celem prac Komisji było wypracowanie metody pobierania opłat, która będzie 

możliwie najsprawiedliwiej  i najmniej dotkliwie dzielić koszty pomiędzy mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus odpowiedział radnemu, że 

jeśli będzie taka wola radnych poprosi Przewodniczących Komisji o zaplanowanie terminu 

takiego spotkania.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Sylwester Rudzki stwierdził, że 

popiera pomysł Burmistrza, co do zorganizowania dożynek powiatowych na terenie Sołectwa 

Wielka Wieś. Wiceprzewodniczący ponadto podziękował Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

w Wąchocku Robertowi Janusowi za czynny udział w propagowaniu sportu poprzez udział 

drużyny UKS „Meteor” w rozgrywkach III ligi Tenisa Stołowego. Wiceprzewodniczący 

zaapelował, aby kolejnym krokiem było zorganizowanie profesjonalnego cateringu dla 

uczestników takich zmagań sportowych. Ponadto podziękował także radnemu Tomaszowi 

Szczykutowiczowi za promocję Gminy Wąchock w Lublinie poprzez zorganizowanie 

koncertu zespołu muzycznego „Kapela Sołtysa”.   

Radna Ewa Szczepańska podziękowała w imieniu mieszkańców oraz personelu Ośrodka 

Zdrowia w Parszowie za zakupienie i zamontowanie nowych drzwi do wspomnianej 

jednostki. Radna zapytała, do kogo należy zgłaszać szkody wyrządzone przez zwierzynę 

leśną.  

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział, że zgłoszenia o 

szkodach wyrządzonych przez tą zwierzynę przyjmuje pracownik UMiG i powiadamia o tym 

stosowne koło łowieckie. Burmistrz ponadto stwierdził, że wie, do czego zmierza radna i 

postara się, aby zakres obowiązków przejął inny pracownik w taki sposób aby podobne 

pomyłki nie miały już miejsca.   

Mieszkaniec Wąchocka p. Andrzej Potocki poprosił o udzielenie mu prawa głosu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus odpowiedział mieszkańcowi, 

że prawo głosu uzyska jedynie w przypadku, gdy Rada Miejska wyrazi na to zgodę. Wobec 

powyższego  Przewodniczący RM poprosił o przegłosowanie prośby mieszkańca.  

Rada Miejska jednogłośnie udzieliła prawa głosu mieszkańcowi.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił mieszkańca  

o zabranie głosu oraz o skonkretyzowanie poruszanej sprawy.  

Mieszkaniec Wąchocka p. Andrzej Potocki zaapelował do Burmistrza Miasta i Gminy 

Wąchock Jarosława Sameli o podjęcie działań zmierzających do zniwelowania zagrożenia 

powodziowego, które jest wynikiem panujących warunków atmosferycznych.  

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział mieszkańcowi, że  

w obecnej chwili na podstawie prognoz atmosferycznych i oceny stanu wody w zbiorniku nie 

przewiduje się wystąpienia zagrożenia powodziowego dla Gminy Wąchock. Burmistrz 

wyjaśnił, że w obecnej chwili stan wody na rzece Kamiennej jest na poziomie stanów niskich, 

zaś na zbiorniku retencyjnym wysokość tafli wody sięga do 1, 6 metra poniżej stanu retencji.    

Ad.pkt.19 Zamknięcie sesji. 
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Przewodniczący RM Robert Janus podziękował za udział w obradach i zakończył XXXI 

sesję Rady Miejskiej.  

 

 

Protokołował podinspektor                                               Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

 

 

 

 


