RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1,
tel. 41 2736149,
email: biurorady@wąchock.pl
-----------------------------------------------------

PROTOKÓŁ Z XXXII SESJI
RADY MIEJSKIEJ
W WĄCHOCKU
KTÓRA ODBYŁA SIĘ
1 MARCA 2013 r.

Protokołował:
Podinspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
w Wąchocku
Konrad Borek

Obradom przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wąchocku Robert Janus

Protokół Nr XXXII/2013
z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
która odbyła się 1 marca 2013 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej odbyły się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury
w Wąchocku.
W sesji udział wzięło 12 radnych.
( Lista obecności - załącznik nr 1)
Porządek obrad XXXII 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 Burmistrza o stanie i sposobie komunikacji społecznej w Gminie
Wąchock.
8. Informacja z pracy Społecznej Rady SZOZ w Wąchocku za 2012 r.
9. Analiza działalności Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich za 2012 r.
10. Informacja o pracy MGOK i MGBP w roku 2012 i głównych kierunkach pracy w
roku 2013.
11. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń, do których należy Gmina
Wąchock za 2012 r.
12. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń działających na terenie Gminy
Wąchock za 2012 r.
13. Informacja władz Powiatu Starachowickiego na temat planów promocji powiatu
w 2013 r.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013-2028
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2013 r.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne z dotychczasowymi ich dzierżawcami
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wąchock
20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
21. Interpelacje i oświadczenia radnych.
22. Sprawy różne.
23. 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 Budżetu Daniel Szczodry zawnioskował w imieniu swojej komisji
o przesunięcie punktu 16 tj. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.” i rozpatrzenie go, jako punkt 14 zaś kolejnym
punktom obrad sesji nadać odpowiednią numerację.
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela poprosił o dodanie dodatkowego
punktu w porządku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej, jako punkt 20 w brzmieniu
„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/136/2012 Rady
Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków ” oraz nadanie kolejnym punktom obrad sesji stosowną numerację.
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Przewodniczący RM Robert Janus wobec powyższego wniosku zarządził głosowanie nad
zmianą porządku obrad XXXII sesji RM w Wąchocku.
Wnioski w sprawie zmian w obradach sesji zostały przyjęte jednogłośnie.
( załącznik 4)

Ad. pkt. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Wąchocku nie zgłoszono uwag i poprawek.
Protokół przyjęto do wiadomości bez uwag.

Ad. pkt. 4 Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami
Burmistrz Jarosław Samela przedstawił sprawozdanie z pracy 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.
Sprawozdanie przyjęto do wiadomości (załącznik nr 6)

Ad. pkt. 6 Wnioski i zapytania
Radny Kazimierz Winiarczyk wnioskował o:


Zwrócenie się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o ujęcie
w rejestrze zabytków 170 – letniej, okazałej kolumny, zwieńczonej krzyżem z
rozebranego kościała św. Elżbiety w Wąchocku znajdującej się w Starym Dworze



W związku z tym, że niedawno Skarb Państwa przejął teren, na którym znajduje się
wspomniana kolumna jest realna groźba jej wyburzenia, w związku z tym wnioskuje o
podjęcie niezbędnych działań na rzecz jej przeniesie w inne miejsce.

Radny Tadeusz Mazurkiewicz wnioskował o:


Wykonanie naprawy nawierzchni drogi na ulicy Nadrzecznej.

Radny Edward Lipiec wnioskował o:


Zamontowanie lampy na Betlejem (Wielka Wieś) przy posesji nr 327.



Dokonanie przeglądu technicznego zapadających się studzienek kanalizacyjnych
w obrębie miejscowości Wielka Wieś.
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Udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje się projektowanie budynku
wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi.



Udzielenie informacji na temat planowanego w Wielkiej Wsi przedsięwzięcia
kulturalnego pn. "Dożynki powiatowe „.

Radny Daniel Szczodry wnioskował o:


Zagospodarowanie otoczenia zalewu Wąchock poprzez dostawienie wiat biesiadnych,
wydzielenie miejsc na grille oraz ogniska.



Uporządkowanie terenów wokół parku, zlokalizowanych w Centrum Wąchocka
poprzez wymianę ławek, usunięcie ubytków w kostce, postawienie nowego przystanku
autobusowego.



Wykonanie remontów przystanków autobusowych na terenie Gminy Wąchock,
zwłaszcza tych zlokalizowanych w ciągu drogi DK42.

Radny Tomasz Szczykutowicz wnioskował o:


Odsłonięcie w elewacji budynku straży pożarnej w Wąchocku przycisku alarmowego.

Sołtys Marcinkowa Ewa Madej wnioskowała o:


Naprawienie nawierzchni drogi oraz jej utwardzenie pomiędzy posesjami 87 a 88
w Marcinkowie Górnym.



Zwrócenie się z prośbą do PKP o zamontowanie na peronach kolejowych wiaty
przystankowej.

Radny Andrzej Cioroch wnioskował o:


Wykonanie napraw chodnika przy moście w Marcinkowie Górnym.



Zwrócenie się do PWiK w Starachowicach o naprawę nawierzchni drogi przy posesji
38 w Marcinkowie Górnym.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Sylwester Rudzki wnioskował o:


Przeprowadzenie przeglądu technicznego przystanków autobusowych w Gminie
Wąchock (w tym dokonania napraw ławek, pomalowania wiat przystankowych).



Postawienie wiaty przystankowej przy tzw. Małym Węglowie oraz przy Placu mjr
Ponurego w Wąchocku. (Wiceprzewodniczący zasugerował, aby zdemontować
istniejący przystanek przy Placu mjr Ponurego i przenieść go tzw. Mały Węglów, zaś
w miejsce zdemontowanego przystanku zakupić nowy)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus wnioskował o:
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Postawienie tablicy ogłoszeń przy Hali Sportowej Gimnazjum Publicznego
w Wąchocku.



Podanie do informacji publicznej wiadomości o potrzebie rozwiązywania umów
cywilno-prawnych pomiędzy mieszkańcami a firmą Almax przed wejściem w życie
tzw. podatku śmieciowego.



Udzielenie odpowiedzi, na jakim etapie jest projektowanie ulicy Nadrzecznej oraz jak
przebiegają rozmowy pomiędzy PKP a projektantami w kwestii budowy drogi na ulicy
Nadrzecznej.

Ad.pkt. 7 Informacja Burmistrza o stanie i sposobie komunikacji społecznej w Gminie
Wąchock
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela przedstawił informację dotyczącą
stanu i sposobu komunikacji społecznej w Gminie Wąchock.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Kazimierz Winiarczyk poinformował, że
komisja z uznaniem przyjęła fakt, iż ten temat po raz kolejny pojawił się na forum sesji i
komisji. Dodał, że zdaniem komisji podejmowane działania idą w dobrym kierunku, jednak
należy je cały czas udoskonalać, należy jeszcze lepiej wykorzystywać dostępne możliwości
technologiczne, które pozwalają w ciągu kilku sekund powiadomić o ważnych zdarzeniach
setki odbiorców. Przewodniczący Komisji Obywatelskiej stwierdził, że do materiale
przedłożonym przez Burmistrza powinna być także informacja o najstarszej znanej formie
komunikacji, jakim są zebrania z mieszkańcami. Dalej należy popularyzować Samorządowy
Informator SMS. W jego popularyzację należy włączyć m.in. uczniów Gimnazjum oraz
starszych klas Szkół Podstawowych. Często mieszkańcy zwłaszcza starsi mają trudności w
logowaniu się w tym systemie, a uczniowie obeznani z obsługą komórek mogą im to ułatwić.
Komisja Obywatelska przyjęła do wiadomości powyższą informację.
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry
stwierdził, że chciałby, aby władze UMiG podjęły próbę komunikacji z mieszkańcami za
pomocą portali typu Twitter lub Facebook.
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział Przewodniczącemu
Komisji Budżetu, że Gmina Wąchock posiada własną stronę internetową oraz ma oficjalne
konto na Facebooku
i posiada własną stronę internetową. Dodatkowo prawdopodobnie każdy z pracowników UMiG
posiada swoje konto osobiste na portalach, społecznościowych, co także w pewnym stopniu
6

jest formą komunikacji między urzędem a mieszkańcem. Burmistrz stwierdził, że relatywnie
założenie konta na Twiterze nie nastręcza problemów i można zastanowić się nad realizacją
takiego pomysłu. Burmistrz stwierdził ze jest obecnie zadowolony z tego, że praktycznie każda
szkoła oraz instytucja zlokalizowana na terenie Gminy Wąchock posiada własną stronę
internetową. Stwierdził, że bardzo dużą popularnością cieszy się Biuletyn Informacji
Publicznej, na którym są na bieżąco zamieszczane akty prawa miejscowego, projekty uchwał,
protokoły z sesji, wyniki kontroli czy rozpisane konkursy lub przetargi. Pewnego typu
dodatkiem uzupełniającym jest prywatny blog radnego Tomasza Szczykutowicza, który
prowadzi akcję informującą poprzez zamieszczanie artykułów prasowych. Reasumując
Burmistrz stwierdził, że w najbliższym czasie będzie ponownie przeprowadzona akcja
promocyjna Samorządowego Informatora SMS.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Sylwester Rudzki stwierdził, że jeśli
jest mowa o komunikacji z mieszkańcami to nie wolno zapomnieć o niewykorzystanym
potencjale gminnej gazety, jaką jest „Dookoła Wąchocka”. Wiceprzewodniczący stwierdził, że
pomysł na wydawanie lokalnej gazety jest dobrą inicjatywą. Jednak jest niepochlebnie
przyjmowany i odbierany przez mieszkańców ze względu na kiepską szatę graficzną, która nie
zachęca do jej kupowania, a wręcz odstrasza. Wiceprzewodniczący stwierdził, że dodatkowym
niuansem działającym na niską efektywność sprzedawanej gazety jest fakt, że gazeta ta jest
sprzedawana przez lokalnych sprzedawców prasy bez paragonów, co w przypadku kontroli
skarbowej jest dużym uchybieniem skutkującym karami dla sprzedających, dlatego też należy
podjąć działania zmierzające do likwidacji takiej nieprofesjonalnej dystrybucji gazety.
Informacja została przyjęta do wiadomości. (załącznik nr 7)

Ad.pkt.8 Informacja z pracy Społecznej Rady SZOZ w Wąchocku za 2012 r.
Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że podczas
obrad komisji członkowie analizowali przedstawioną informację, przyjmując ją do
wiadomości.
Informacja została przyjęta do wiadomości. (załącznik nr 8)

Ad. pkt. 9 Analiza działalności Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich za 2012 r.
Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że komisja
przyjęła do wiadomości przedstawioną informację
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Informacja została przyjęta do wiadomości. (załącznik nr 9)

Ad.pkt.10 Informacja o pracy MGOK i MGBP w roku 2012 i głównych kierunkach pracy
w roku 2013
Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że KO bardzo
wnikliwie analizowała przedstawione obszerne materiały, dotyczące działalności MGOK i
MGBP za 2012 r. W 2012 roku nastąpiło dalsze ożywienie pracy MGBP. Wprowadzono
wypożyczalnie międzybiblioteczne. Dużym sukcesem biblioteki było udostępnienie w
październiku 2012 roku na stronie internetowej biblioteki elektronicznego katalogu zbiorów.
Dzięki niemu siedząc w domu można wyszukać interesującą nas książkę. Katalog cieszy się
znacznym zainteresowaniem mieszkańców. Trafnym pomysłem było ogłoszenie konkursu na
Exlibris przez MGBP, który miał zasięg międzynarodowy. Nowe zakupy książek są
prezentowane w kwartalnym biuletynie nowości. W wyniku prowadzonym zbiórki książek
pozyskano ich ponad 600 egzemplarzy. Dużą popularnością cieszyły się warsztaty „Senior w
Sieci” akcję tą należy kontynuować, aby umożliwić ludziom starszym korzystanie z
komputerów i Internetu. Również nastąpiło ożywienie filii bibliotecznych. Komisja
Obywatelska wnikliwie analizowała także informację z działalności MGOK za 2012 r.
Podkreśliła wyartykułowanie w materiale pracę jednostek terenowych. Dość dynamicznie
pracuje świetlica w Marcinkowie. Ciekawą inicjatywą mającą szansę na wprowadzenie do
kalendarza imprez powiatowych był zorganizowany we wrześniu ubiegłego roku w
Marcinkowie przegląd zespołów folkowych. Ożywiła się praca świetlicy w Parszowie. Co raz
wyraźniej rysują się zadania MGOK sportu, turystykii, aktywnego wypoczynku. W związku z
tym zakupiono 6 kajaków, 4 rowery wodne, łódkę, kamizelki ratunkowe oraz wiosła. Jest
szansa, że po zainstalowaniu w tym roku pomostu pływającego sprzęt ten będzie w pełni
wykorzystany. Komisja zwróciła uwagę, że po rewitalizacji Centrum Wąchocka wzrośnie baza
rekreacyjna i w związku z tym już teraz należy rozpocząć prace nad koncepcją jej utrzymania,
administrowania i konserwacji. Komisja podkreśliła, że MGOK w 2012 r. realizował bogaty
kalendarz imprez. W ubiegłym roku nastąpiła dalsza poprawa bazy lokalowej świetlicy w
Ratajach. Placówka ta uzyskała wreszcie dostęp do Internetu. Do cieplono MGOK, co w
połączeniu z wcześniejszych remontem dało wreszcie wymierny efekt w postaci właściwego
ogrzania budynku. Komisja wyraziła przekonanie, że przy pracach rewitalizacji będzie
wykonany podjazd dla niepełnosprawnych w MGOK. Na wykonanie podjazdu oczekuje
świetlica w Marcinkowie.
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Ważnym zadaniem w dalszym ciągu jest szukanie środków pozabudżetowych, które mogą w
znacznym stopniu uatrakcyjnić ofertę kulturalną dla mieszkańców.
Komisja Obywatelska przyjęła do akceptującej wiadomości przedłożoną informację z prac
MGBP i MGOK w roku 2012.
Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Edward Lipiec stwierdził, że członkowie
komisji przyjęli do wiadomości przedłożone informacje przez dyrektorów MGBP i MGOK.
Radny Andrzej Cioroch zaapelował do dyrektora MGOK, aby ten przy organizowaniu imprez
na terenie sołectw postarał się o większe środki finansowe na ich organizacje. Radny ponadto
zaapelował, aby dyrektor jednostki więcej uwagi przykładał do zapewnienia niezbędnego
wyposażenia dla świetlic wiejskich jak materiały piśmienne, tusze i tonery do drukarek.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Północ Elżbieta Błach, Sołtys Marcinkowa Ewa Madej,
Sołtys Rataj Krystyna Lach zaapelowały do dyrektora MGOK, aby wydłużyć godziny pracy
jednostki oraz poszerzyć wachlarz organizowanych zajęć, dostosować je do zainteresowań
młodzieży, zwłaszcza podczas weekendów, ponieważ aktualnie jednostka nie pracuje tak jak
oczekują tego mieszkańcy.
Radny Andrzej Cioroch zakomunikował, że popiera stanowisko przedmówczyń.
Dyrektor MGOK Marian Susfał stwierdził, że nie widzi potrzeby zmiany czasu pracy
jednostki, ponieważ nie ma takiego zainteresowania młodzieży i mieszkańców.
Sołtys Ewa Madej zapytała dyrektora, kiedy ostatnio rozmawiał z młodzieżą na temat
uruchomienia dodatkowych zajęć czy zmiany trybu pracy jednostki.
Dyrektor MGOK Marian Susfał odpowiedział, że często rozmawia z pracownikami
jednostki, którzy na bieżąco go informują o potrzebach ewentualnych zmian w funkcjonowaniu
jednostki. Dyrektor stwierdził, że także są prowadzone rozmowy na temat rozszerzenia
tematycznego zajęć, ale mieszkańcy nie przejawia takiego zainteresowania. Dyrektor
przypomniał, że jest nieprawdą mówienie, że w sobotę MGOK nie pracuje skoro jednostka jest
otwarta do godziny 16.00.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Sylwester Rudzki stwierdził, że nie da
się znaleźć złotego środka, by każde ze środowisk było zadowolone, ponieważ każda zmiana
w funkcjonowaniu jednostki pociąga za sobą perturbacje finansowe dla budżetu jednostki,
dlatego też niezbędne jest

przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na

funkcjonowanie jednostki do takiego stopnia by był zadowalający dla wszystkich stron.
Informacja została przyjęta do wiadomości. (załącznik nr 10)
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Ad.pkt.11 Informacja o działalności związków i stowarzyszeń, do których należy Gmina
Wąchock za 2012 r.
Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że komisja
wnikliwie analizowała przedstawioną niekompletną informację z działalności związków
i stowarzyszeń, do których należy gmina Wąchock za rok 2012. Przewodniczący podkreślił, że
brak w niej informacji, jakie Gmina Wąchock osiąga korzyści z tytułu przynależności do
poszczególnych związków i stowarzyszeń. Jednocześnie stwierdził, że Komisja Obywatelska
przyjęła przedłożoną informację.
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział Przewodniczącemu
Komisji Obywatelskiej, że taka informacja nie może być przygotowana przez UMiG z uwagi
na fakt, że tylko korzyści materialne Gmina Wąchock otrzymuje z tytułu przynależności, do
LGD. Burmistrz zaznaczył, że bycie członkiem w innych stowarzyszeniach oraz związkach
pozwala Gminie Wąchock na dostęp do informacji, wymianę doświadczeń i poglądów oraz
możliwość podpatrywania funkcjonowania innych samorządów, co jest niewymierną korzyścią
dla Gminy Wąchock.
Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk podziękował Burmistrzowi
za wyjaśnienia.
Prezes LGD Wokół Łysej Góry Anna Łubek podziękowała za zaproszenie oraz przeprosiła
za spóźnienie. Poinformowała, że działalność LGD jest skierowana do pozyskiwania środków
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Przypomniała, że obecnie w ramach
wnioskowania Wąchock, jako gmina złożyła w roku 2012 kilka projektów, które uzyskały
pełną aprobatę, dzięki czemu sołectwa otrzymają siłownie zewnętrzne oraz plac zabaw. Prezes
stwierdziła, że mimo znikomej ilości wniosków zwłaszcza mieszkańców/przedsiębiorców z
terenu Wąchocka władze gminne powinny się szczyć tym, że udało się Gminie Wąchock
uzyskać znaczne dotacje przekraczające łączną kwotę składek członkowskich, jakie zostały już
uiszczone. Prezes LGD stwierdziła, że znikoma liczba wniosków od mieszkańców terenu
Gminy Wąchock jest prawdopodobnie spowodowane niewiedzą, że można pozyskiwać w tak
łatwy sposób środki zewnętrzne. Ale w pewnym sensie „hamulcem” blokującym chęć starania
się o dotacje jest także obowiązek posiadania wkładu własnego, co także powoduje, że liczba
wniosków jest tak mała. Prezes LGD zaznaczyła, że w chwili obecnej prawdopodobnie będą
rozpisane kolejne konkursy na spożytkowanie pozostałych funduszy pochodzących ze środków
europejskich. Prezes stwierdziła, że prawdopodobnie każda z gmin skupiona w LGD Wokół
Łysej Góry będzie mogła ubiegać się o fundusze w ramach tzw. małych projektów. Jest także
przewidziany przy posiadanym minimalnym wkładzie własnym konkurs na realizację tzw.
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projektów twardych o łącznej kwocie około 25 tysięcy złotych. Prezes Anna Łubek zaznaczyła,
że oprócz pomocy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych LGD ponadto promuje lokalne
samorządy poprzez uczestnictwo w wystawach i targach.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry
podziękował w imieniu Komisji za przybycie na obrady Rady Miejskiej oraz zaapelował do
władz gminnych o przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców w celu
aktywizacji ich do składania wniosków o dotację w ramach funkcjonowania LGD.
Informacja została przyjęta do wiadomości. (załącznik nr 11)

Ad.pkt.12 Informacja o działalności związków i stowarzyszeń działających na terenie
Gminy Wąchock za 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Janus podziękował przybyłym na obrady Rady
Miejskiej przedstawicielom stowarzyszeń oraz jednocześnie podziękował wszystkim
stowarzyszeniom za przygotowanie sprawozdań z działalności za rok 2012. Następnie oddał
głos przedstawicielom stowarzyszeń.
Elżbieta Błach prezes Fundacji Obiekt Zabytkowy Opactwa Cystersów w Wąchocku
przedstawiła krótką informację z działalności za rok 2012.
Aldona Parka prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Meteor" podziękowała
Przewodniczącemu Rady Miejskiej za zaproszenie na sesję oraz możliwość zabrania głosu.
Prezes UKS „Meteor” krótko przedstawiła informację z działalności klubu sportowego za rok
2012 i skupiła się na głównych założeniach działalności na rok 2013. Prezes klubu zaznaczyła,
że w chwili obecnej UKS Meteor stara się o dodatkowy sprzęt w ramach projektów zgłoszonych
do LGD, dzięki czemu będzie możliwość rozbudowania bazy szkoleniowej dla młodzieży oraz
członków klubu. Zaznaczyła, że są czynione starania zmierzające do uruchomienia sekcji piłki
nożnej, którą prawdopodobnie zajmowałby się pasjonat futbolu prezes PiK Marcinków p.
Witkowski. Następnie podziękowała obecnemu na sali obrad Przewodniczącemu Rady
Miejskiej Robertowi Janusowi za determinację
w działaniach zmierzających do stworzenia sekcji tenisa stołowego i zgłoszenia jej do
rozgrywek III ligi tenisa stołowego na szczeblu okręgowym. Prezes podziękowała również
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock Jarosławowi Sameli za pomoc merytoryczną w
pisaniu wniosków składnych do LGD.
Burmistrz Miasta i Gminy Jarosław Samela podziękował za życzliwe słowa, jednak
zaznaczył, że te podziękowania powinny trafić do p. Ewy Pawełczyk i Anny Gembskiej,
ponieważ to one czuwają nad realizacją i technicznym rozliczaniem wniosków oraz ich
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formułowaniem. Ponadto wyraził nadzieję, że w najbliższej przyszłości członkowie
stowarzyszeń na tyle się usamodzielnią, że sami będą mogli pisać i rozliczać projekty
realizowane ze środków pozabudżetowych.
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry wyraził
głęboką nadzieję, że w nieodległej przyszłości powstaną na terenie Gminy Wąchock kolejne
stowarzyszenia, które będą nie tylko się ubiegać o fundusze na realizacje swoich pomysłów,
ale także będą mogły zaktywizować niewykorzystany jeszcze potencjał ludzki a tym samym
zbudować silne filary społeczeństwa obywatelskiego.
Radny Tomasz Szczykutowicz zaproponował, aby zastanowić się nad nadaniem imienia Hali
Sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Wąchocku. Radny zasugerował, że
w przypadku nadawania imienia powinna być to osoba sportowca powiązanego z Wąchockiem.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Sylwester Rudzki przypomniał, że do
polepszenia odbioru wizualnego organizowanych imprez sportowych na Hali Sportowej
powinien być priorytet zakupienia nowego profesjonalnego nagłośnienia oraz maszyn
sprzątających.
Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że komisja
wnikliwie analizowała przedstawioną informację z działalności związków i stowarzyszeń
działających na terenie gminy Wąchock za rok 2012. Niestety nie wszystkie stowarzyszenia
działające na terenie Gminy niezło żyły sprawozdania ze swojej działalności. Przewodniczący
Komisji podkreślił, że powstały w ostatnich miesiącach nowe stowarzyszenia, które nie tylko
są organizacjami do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, ale przede
wszystkim podmiotami,

które aktywizują

lokalne

społeczności.

Niestety niektóre

stowarzyszenia zawiesiły swoją działalność np. PiK Marcinków. Komisja Obywatelska
przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Edward Lipiec stwierdził także, że komisja
wnikliwie analizowała przedstawioną informację z działalności związków i stowarzyszeń
działających na terenie Gminy Wąchock za rok 2012. Jednocześnie zakomunikował, że w
sprawozdaniach nie ma informacji od najstarszego stowarzyszenia działającego na terenie
Gminy Wąchock, jakim jest Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka.
Informacja została przyjęta. (załącznik nr 12)

Ad.pkt.13 Informacja władz Powiatu Starachowickiego na temat planów promocji
powiatu w 2013 r.
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Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że Komisja
Obywatelska miała problem w ocenie przedłożonego materiału, ponieważ przedstawioną
informację trudno uznać za jakąkolwiek informację a tym bardziej plan promocji powiatu
w roku bieżącym. Przewodniczący Komisji stwierdził, że przedłożona informacja jest
antypromocją promocji powiatu, biorąc pod uwagę potencjał ludzki zajmujący się tą tematyką
w starostwie.
Wiceprzewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Ewa Szczepańska stwierdziła, że słowa
Przewodniczącego Komisji Obywatelskiej są łagodnym określeniem tego, co myślą radni.
Zauważyła, że wszyscy radni są niezadowoleni z formy i treści przedłożonej „informacji”.
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela stwierdził, że rozmowy ze
Starostwem Powiatu w kwestii promocji są ciężkim zadaniem, czego przykładem są
prowadzone negocjacje dotyczące zorganizowania „Dożynek Powiatowych” w Wielkiej Wsi
Burmistrz stwierdził, że główne problemy w rozmowach z władzami powiatu dotyczącą
pomysłów promocji powiatu i partycypacji kosztów. Burmistrz stwierdził, że nie będzie się
godził, aby Dożynki Powiatowe na terenie Gminy Wąchock były w połowie sponsorowane
przez budżet Gminy Wąchock w takiej kwocie, jaką proponuje Starosta Powiatu. Burmistrz
stwierdził, że oprócz tego dochodzą problemy z porozumieniem się, jaki mają mieć charakter
takie imprezy, ponieważ Starostwo Powiatowe upiera się by w takich imprezach uczestniczyły
drogie gwiazdy estrady, zapominając jednocześnie, jaki charakter mieć powinny uroczystości
ludowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus stwierdził, że rozmowy są
specyficzne, ale w przypadku, gdy obie strony nie próbują negocjować a jedynie bronią swoich
założeń nie może być mowy o jakimkolwiek kompromisie. Przewodniczący zaapelował, aby
dalej prowadzić rozmowy w celu wynegocjowania stanowiska zadowalającego obie strony.
Przewodniczący przypomniał, że organizacja takiej imprezy na terenie Gminy Wąchock jest
odkładana od kilkunastu lat.
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział Przewodniczącemu, że
w jego opinii budżet takiej imprezy w kwocie 30 tysięcy złotych (20 tysięcy powiat
Starachowice oraz 10 tysięcy wkład własny) jest wystarczającą sumą na zorganizowanie
takiego przedsięwzięcia. Burmistrz nadmienił, że w opinii wielu mieszkańców to raczej Gmina
Wąchock bardziej dba i zabiega o promocję powiatu Starachowickiego niż same władze
powiatu. Burmistrz przypomniał, że na terenie Wąchocka odbywają się imprezy o zasięgu
ogólnokrajowym takie jak Koncerty w Opactwie czy Turniej Sołtysów, które są promocją nie
tylko Wąchocka, ale całego powiatu. Burmistrz ponadto poinformował, że czynione są starania
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by w Wąchocku zainaugurować Europejskie Dni Dziedzictwa, które byłyby wydarzeniem
ogólnopolskim. Prowadzone są także negocjacje w sprawie organizacji zawodów w kolarstwie
górskim na terenie Gminy Wąchock.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Sylwester Rudzki stwierdził, że bez
względu na to czy dożynki będą powiatowe czy gminne, społeczność Wielkiej Wsi zadba o to,
aby były one udane.
Informacja została przyjęta, (załącznik nr 13)

Ad.pkt.14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomani na 2013 rok.
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela przedstawił projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry
podziękował za przygotowanie projektu uchwały w sposób wnioskowany przez komisje.
Przewodniczący jednak stwierdził, że na wczorajszych obradach Komisji Budżetu członkowie
komisji uznali, że należy zmienić zapisy wydatkowania dodatkowych pieniędzy
z brzmienia „§ 1 w brzmieniu: W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/159/2013 z dnia
31 stycznia 2013 r. w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. dokonuje się następujących
zmian:
1. W § 3 w pkt.4 kwotę 2640 złotych zastępuję się kwotą 3080 złotych
2. W 4 w pkt.1c)kwotę 2000 złotych zastępuje się kwotą 10000 złotych
3. W § 4 w pkt.2 kwotę 2000 złotych zastępuje się kwotą 2542 złote
4. W § 5 w pkt.3a) kwotę 10000 złotych zastępuje się kwotą 12000 złotych
5.

W § 5 w pkt.3c) kwotę 3000 złotych zastępuje się kwotą 14000 złotych”

Na zapis w brzmieniu następującym :
„ § 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/159/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. dokonuje się następujących zmian:
1. W § 3 w pkt.4 kwotę 2640 złotych zastępuję się kwotą 3080 złotych
2. W § 4 w pkt.2 kwotę 2000 złotych zastępuje się kwotą 2542 złote
3. W § 5 w pkt.3a kwotę 10000 złotych zastępuje się kwotą 20000 złotych
4. W § 5 w pkt.3c kwotę 3000 złotych zastępuje się kwotą 14000 złotych”.
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Przewodniczący Komisji Budżetu wyjaśnił, że powyższe kwoty będą przeznaczone
odpowiednio na:
W § 3 w pkt. 4 na opłaty związane ze złożeniem wniosku do Sądu Rejonowego
w Starachowicach o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.
W § 4 w pkt. 2 na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników dla dzieci szkół
podstawowych i gimnazjum pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.
W § 5 w pkt. 3 a) na sfinansowanie pozaszkolnych (środowiskowych) zajęć sportowych na
basenie lub w halach sportowych prowadzonych przez kluby sportowe (zlecenie realizacji
zadania w ramach otwartego konkursu ofert).
W § 5 w pkt. 3 c) na dofinansowanie realizacji programu profilaktyczno - edukacyjnego
realizowanego z dziećmi i młodzieżą w formach pozaszkolnych na „Białych i Zielonych
Szkołach"
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus wobec zgłoszonego wniosku
Komisji Budżetu zarządził głosowanie w celu wprowadzenia poprawki do treści projektu
uchwały.
Wniosek przyjęty jednogłośnie przy 10 radnych obecnych na sali obrad.
Przewodniczący RM Robert Janus odczytał następnie projekt uchwały po poprawce.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, tj. 10 głosami „za” przy 10 radnych obecnych na sali
obrad.
Uchwała XXXII/164/2013 (załącznik nr 14)

Ad.pkt.15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 r.
Skarbnik Gminy Wąchock Ewa Pawełczyk przedstawiła projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry
stwierdził, że Komisja Budżetu Gospodarki i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały po autopoprawce.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, tj. 10 głosami „za” przy 10 radnych obecnych na sali
obrad.
Uchwała XXXII/165/2013 (załącznik nr 15)
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Ad.pkt.16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013-2028
Skarbnik Gminy Wąchock Ewa Pawełczyk przedstawiła projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry
stwierdził, że Komisja Budżetu Gospodarki i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały po autopoprawce
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie tj. 9 głosami „za” przy 9 radnych obecnych na sali obrad.
Uchwała XXXII/166/2013 (załącznik nr 16)

Ad.pkt.17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.
Skarbnik Gminy Wąchock Ewa Pawełczyk przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry
stwierdził, że Komisja Budżetu Gospodarki i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały. Przewodniczący Komisji podkreślił, że w jego opinii fundusz sołecki powinien być
wykorzystywany w całości na realizację próśb lokalnych środowisk nie zaś, jako wkład
w realizację pewnych zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu gminy.
Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, tj. 9 głosami „za” przy 9 radnych obecnych na sali
obrad.
Uchwała XXXII/167/2013 (załącznik nr 17)

Ad.pkt.18.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
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry
stwierdził, że Komisja Budżetu Gospodarki i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że Komisja
Obywatelska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Ewa Szczepańska stwierdziła, że
Komisja Promocji i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, tj. 9 głosami „za” przy 9 radnych obecnych na sali
obrad.
Uchwała XXXII/168/2013 (załącznik nr 18)

Ad.pkt.19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wąchock
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry
stwierdził, że Komisja Budżetu Gospodarki i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że Komisja
Obywatelska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Ewa Szczepańska stwierdziła, że
Komisja Promocji i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, tj. 9 głosami „za” przy 9 radnych obecnych na sali
obrad.
Uchwała XXXII/169/2013 (załącznik nr 19)

Ad.pkt.20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wąchock
oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela przedstawił projekt uchwały
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry
stwierdził, że Komisja Budżetu Gospodarki i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że Komisja
Obywatelska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Ewa Szczepańska stwierdziła, że
Komisja Promocji i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały
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Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, tj. 9 głosami „za” przy 9 radnych obecnych na sali
obrad.
Uchwała XXXII/170/2013 (załącznik nr 20)

Ad.pkt.21 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:


Zwrócenie się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o ujęcie
w rejestrze zabytków 170 – letniej, okazałej kolumny, zwieńczonej krzyżem z
rozebranego kościała św. Elżbiety w Wąchocku znajdującej się w Starym Dworze



W związku z tym, że niedawno Skarb Państwa przejął teren, na którym znajduje się
wspomniana kolumna jest realna groźba jej wyburzenia, w związku z tym wnioskuję o
podjęcie niezbędnych działań na rzecz jej przeniesie w inne miejsce.

W obecnej chwili Wojewódzki Konserwator Zabytków zaktualizował listę zabytków
obejmujących także Gminę Wąchock. Na powyższej liście nie znalazł się omawiany
obiekt. UMiG podejmie działania zmierzające do wpisania powyższego zabytku na
Gminną Listę Zabytków. Burmistrz stwierdził, że przeanalizuje możliwość przeniesienia
wspomnianej kolumny z inne miejsce.
Radny Tadeusz Mazurkiewicz na wniosek:


Wykonanie naprawy nawierzchni drogi na ulicy Nadrzecznej

Remont ulicy Nadrzecznej jest przewidziany po ustąpieniu niekorzystnych warunków
atmosferycznych.
Radny Edward Lipiec na wniosek:


Zamontowanie lampy na Betlejem (Wielka Wieś) przy posesji nr 327

Wniosek zostanie przekazany do przeanalizowania Referatowi Budownictwa.


Dokonanie przeglądu technicznego zapadających się studzienek kanalizacyjnych
w obrębie miejscowości Wielka Wieś

Zwrócimy się z pismem do PWiK w celu przeprowadzenia przegląd stanu technicznego
studzienek na terenie Gminy Wąchock.


Udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje się projektowanie budynku
wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi
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W chwili obecnej trwa przetarg na zaprojektowanie powyższego budynku. Do konkursu
stanęło na razie 7 oferentów.


Udzielenie informacji na temat planowanego przedsięwzięcia kulturalnego
pn. "Dożynki powiatowe” organizowanego w Wielkiej Wsi

W chwili obecnej rozmowy między UMiG w Wąchocku a Starostwem Powiatowym w
Starachowicach zostały zawieszone. Więcej w protokole z sesji z dnia 1 marca 2013r.
Radny Daniel Szczodry na wniosek:


Zagospodarowanie otoczenia Zalewu Wąchock poprzez dostawienie wiat biesiadnych,
wydzielenie miejsc na grille oraz ogniska

Kompleksowe zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w Wąchocku jest
planowane w okresie wiosenno-letnim poprzez nieodpłatne postawienie kilku wiat
biesiadnych wykonanych przez firmę Drewmex, reprezentowaną przez p. Bujaka.
Planowane jest również odnowienie boiska do gry w piłkę plażową poprzez dosypanie
piachu oraz dostawienie kilku grillów. Dodatkowo w obrębie zalewu będzie zlokalizowana
siłownia zewnętrzna oraz prawdopodobnie wypożyczalnia sprzętu pływającego.


Uporządkowanie terenów wokół parku zlokalizowanych, w Centrum Wąchocka
poprzez wymianę ławek, usunięcie ubytków w kostce, postawienie nowego przystanku
autobusowego

Wymiana ławek oraz naprawa uszkodzonej kostki nastąpi wiosną br.


Wykonanie remontów przystanków autobusowych na terenie Gminy Wąchock
zwłaszcza tych zlokalizowanych w ciągu drogi DK42.

Remont przystanków autobusowych jest rozważany przez UMiG.
Radny Tomasz Szczykutowicz na wniosek:


Odsłonięcie w elewacji budynku straży pożarnej w Wąchocku przycisku alarmującego
o zagrożeniach

Przycisk alarmowy został odsłonięty.
Sołtys Marcinkowa Ewa Madej na wniosek:


Naprawienie nawierzchni drogi oraz jej utwardzenie pomiędzy posesjami 87 a 88
w Marcinkowie Górnym

Wykonanie łącznika do wskazanej posesji jest zadaniem inwestycyjnym nieujętym w
budżecie na rok 2013. Utwardzenie drogi we wskazanym miejscu będzie możliwe przy
okazji budowy drogi w Marcinkowie Górnym. Prawdopodobnie droga może zostać
utwardzona tłuczniem lub destruktem asfaltu.
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Zwrócenie się do PKP o zamontowania na peronach kolejowych wiaty przystankowej

Montaż wiaty PKP wg. ustaleń wynikających z prowadzonej w tej sprawie
korespondencji ma nastąpić w przeciągu najbliższych dwóch lub trzech miesięcy.
Radny Andrzej Cioroch na wniosek:


Wykonanie napraw chodnika przy moście w Marcinkowie Górnym

Naprawa chodnika zostanie dokonana w najbliższym czasie przez pracowników
interwencyjnych.


Zwrócenie się do PWiK w Starachowicach o naprawę nawierzchni drogi przy posesji
38 w Marcinkowie Górnym

Wniosek zostanie przekazany do zbadania Referatowi Budownictwa.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Sylwester Rudzki na wniosek:


Przeprowadzenie przeglądu technicznego przystanków autobusowych w Gminie
Wąchock (w tym dokonania napraw ławek, pomalowania wiat przystankowych).



Postawienie wiaty przystankowej przy tzw. Małym Węglowie oraz przy Placu mjr
Ponurego w Wąchocku. (Wiceprzewodniczący zasugerował, aby zdemontować
istniejący przystanek przy Placu mjr Ponurego i przenieść go tzw. Mały Węglów, zaś
w miejsce zdemontowanego przystanku zakupić nowy)

Przegląd stanu technicznego przystanków jest w miarę możliwości prowadzony na
bieżąco. Remonty poszczególnych przystanków nastąpią w okresie wiosennym.
Dostawienie nowych wiat przystankowych jest rozważane.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus na wniosek:


Postawienie tablicy ogłoszeń przy Hali Sportowej Gimnazjum Publicznym
w Wąchocku

Wniosek zostanie przekazany dyrektorowi Gimnazjum Publicznego w Wąchocku


Podanie do informacji publicznej wiadomości o potrzebie rozwiązywania umów
cywilno-prawnych pomiędzy mieszkańcami a firmą Almax przed wejściem w życie
tzw. podatku śmieciowego.

Stosowne informacje na temat wejścia w życie tzw. podatku śmieciowego oraz zmian,
jakie nastąpią w wyniku obowiązywania tej ustawy będą przedmiotem szeroko pojętej
akcji informacyjnej, która niebawem ruszy na łamach Internetu i lokalnych gazet.


Udzielenie odpowiedzi, na jakim etapie jest projektowanie ulicy Nadrzecznej oraz na
jakim etapie są rozmowy pomiędzy PKP a projektantami w kwestii budowy drogi na
ulicy Nadrzecznej
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W chwili obecnej odbyło się spotkanie z projektantami wspomnianej drogi, UMiG
oczekuje na dokumenty, które są złożone przez projektantów w PKP.

Ad. pkt. 22 Interpelacje i oświadczenia radnych.
W tym miejscu nikt z radnych nie zabrał głosu.

Ad. pkt. 23 Sprawy różne.
Dyrektor MGOK Marian Susfał zaprosił zebranych na sali do wzięcia udziału
w uroczystości związanej z „Dniem Kobiet”, która odbędzie się 8 marca br. w MGOK
w Wąchocku.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Sylwester Rudzki zakomunikował
zebranym na sali obrad, że prace związane z przyłączaniem gospodarstw domowych do
Internetu na terenie Wielkiej Wsi i Węglowa wchodzą w fazę finalizacji. Wiceprzewodniczący
zaznaczył, że najpierw będą przyłączane gospodarstwa domowe wzdłuż drogi powiatowej
Wielka Wieś przez wieś.
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 lustro wody na rzece znajduje się na wysokości 1 metra.

Ad.pkt.24 Zamknięcie sesji.
Przewodniczący RM Robert Janus podziękował za udział w obradach i zakończył
XXXII sesję Rady Miejskiej.
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