
RADA M I E J SK A W WĄCHOCKU
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1,
tel. 41 2736149,
email:biurorady@wąchock.pl

PROTOKÓŁ Z XXXV SESJI RADY MIEJSKIEJ

W WĄCHOCKU,

KTÓRA ODBYŁA SIĘ

29 MAJA 2013 r.

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

Obradom przewodniczył: Robert Janus Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku.



Protokół Nr XXXV/2013

z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku,

która odbyła się 29 maja 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 XXXV 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 Miasta i Gminy w Wąchocku za okres

między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku

za okres między sesjami.

6. Wnioski i zapytania.

7. Ocena bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy Wąchock:

a) Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach,

b) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

w Starachowicach,

c) Informacja Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąchocku.

8. Informacja z realizacji budżetu za I kwartał 2013 r.

9. Informacja o stanie Ochrony Środowiska w Gminie Wąchock.

10. Informacja o stanie przygotowań do wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w Gminie Wąchock.

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

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013 - 2028.
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13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

umowy o pracę z radną Bożeną Markiewicz.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Wąchock na okres od 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach.

15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

16. Interpelacje i oświadczenia radnych.

17. Sprawy różne.

18. 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:

- Gości,

- Mieszkańców,

- 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 Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus

stwierdził istnienie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad pkt. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus przedstawił

ww. harmonogram obrad sesji. Następnie zapytał czy do przedstawionego porządku obrad

są proponowane zmiany.

Skarbnik Gminy Wąchock Ewa Pawełczyk poprosiła o dodanie do porządku obrad sesji

punktu 12a w brzmieniu „Rozpatrzenieprojektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu" 

Przewodniczący R M Robert Janus wobec powyższego wniosku zarządził głosowanie

nad zmianą porządku obrad.

Wniosek w sprawie zmian w porządku obrad sesji został przyjęty jednogłośnie

tj. przy 11 obecnych na sali obrad.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poinformował, że do Rady

Miejskiej w Wąchocku wpłynął wniosek radnej Bożeny Markiewicz. Pismo dotyczyło zdjęcia

z porządku obrad punktu 13 tj. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na rozwiązanie umowy o pracę z radną Bożeną Markiewicz". 

Przewodniczący RM Robert Janus wobec powyższego wniosku zarządził głosowanie

nad zmianą porządku obrad.

Wniosek w sprawie zmiany w porządku obrad sesji został odrzucony bezwzględną

większością głosów, tj. 9 głosów „przeciw" przy 1 głosie „wstrzymującym się",

1 głosie „za".

Wniosek radnej Bożeny Markiewicz (załącznik nr 4)

Zaktualizowany porządek obrad (załącznik nr 5)

Ad. pkt. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Do protokołu z X X X I V 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. 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski przedstawił

sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości (załącznik nr 6)

Ad pkt. 5 Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku 

za okres między sesjami. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus przedstawił sprawozdanie

z pracy w okresie pomiędzy sesjami.

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości (załącznik nr 7)

Ad pkt. 6 Wnioski i zapytania 

Lista zgłoszonych wniosków i zapytań (załącznik nr 8)

Ad.pkt. 7 Ocena bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy Wąchock 

a) Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Kazimierz Winiarczyk poinformował,

że na posiedzeniu radni szczegółowo przeanalizowali przedstawione sprawozdanie.

Członkowie komisji zauważyli, że m.in:

-mimo likwidacji posterunku policji w Wąchocku nie wzrosła przestępczość, 

-w materiale brak jest informacji, na jakim poziomie kształtuje się wykrywalność 

przestępstw na terenie Powiatu Starachowickiego oraz samej Gminy Wąchock, 
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-w materiale brak jest informacji jak przedstawia się przestępczość w poszczególnych 

kategoriach wiekowych, z szczególnym uwzględnieniem młodocianych, 

- jest konieczność zwiększenie liczby policyjnych patroli a tym samym prewencyjnych 

kontroli.

Przewodniczący Komisji podkreślił, że dalej należy zacieśniać współpracę między szkołami,

samorządowcami a policją, ponieważ przynosi ona wymierne korzyści. Przewodniczący

dodał, że w dalszym ciągu w Gminie Wąchock należy działać prewencyjnie, aby ograniczać

akty wandalizmu i innego rodzaju przestępstw poprzez montaż monitoringu

m.in. na budynkach użyteczności publicznej. Reasumując wyraził nadzieję, że poprawiające

się statystyki policyjne poprawią również społeczną ocenę działalności policji.

Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację.

Radny Tomasz Szczykutowicz przypomniał, że dokładnie rok temu negował stwierdzenia,

że likwidacja komisariatu w Wąchocku pociągnie za sobą wzrost przestępczości czy spadek

poczucia bezpieczeństwa w Gminie Wąchock. Radny podkreślił, że mieszkańcy oczekują

od policji skutecznego ścigania kierowców przekraczających prędkość zwłaszcza na drodze

DK-42 w pobliżu SP w Wielkiej Wsi oraz na ulicy Radomskiej i Św. Rocha w kierunku

Marcinkowa. Mieszkańcy oraz radni oczekują, że w najbliższym czasie policja prewencyjnie

ustawi na tych drogach mobilne radary lub funkcjonariuszy z tzw. „suszarkami"

oraz dodatkowo zajmie się kontrolą tonażu samochodów ciężarowych.

Radny Andrzej Cioroch zaapelował żeby patrole policji częściej patrolowały teren wokół

Wiejskiego Domu Kultury oraz wiat przystankowych zamontowanych na peronach

kolejowych w Marcinkowie. Radny poprosił, aby „drogówka" skrupulatniej egzekwowała

od handlarzy obwoźnych zasady ruchu drogowego na drodze powiatowej biegnącej

przez Marcinków.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz poprosił, aby jak najszybciej

w ramach prewencji przywrócić patrole piesze policji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wąchocku Halina Herman zapytała

czy w ramach prewencji policja prowadzi nadzór i rejestr kierowców złapanych

za niedostosowanie prędkości, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu oraz osób

zatrzymanych za posiadanie środków odurzających.

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Starachowicach Aleksy Hamera odpowiedział,

że w ramach prowadzonych działań prewencyjnych możliwe jest wzmożenie liczby patroli

pieszych policji. Naczelnik Wydziału Prewencji zakomunikował, że główny problem
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w ograniczeniu liczby takich patroli są braki kadrowe oraz niewystarczające środki

finansowe. Podkreślił ze Komenda Powiatowej Policji wraz z Komedą Wojewódzką

prowadzą rejestr zatrzymanych pod wpływem środków odurzających zaś podejmowane

działania prewencyjne przynoszą pozytywne rezultaty. Obiecał ponadto, że przekaże

„drogówce" sugestie radnych dotyczące wzmożenia kontroli pomiaru prędkości oraz tonażu

samochodów ciężarowych. Naczelnik Wydziału Prewencji oznajmił, że podczas ostatniej

akcji kontroli tonażu samochodów ciężarowych ukarano 15 kierowców mandatami.

Zastępca Komendanta KPP w Starachowicach Tomasz Chamera podziękował

za zgłoszone uwagi oraz sugestie przez radnych dot. bezpieczeństwa ruchu publicznego.

Informacja została przyjęta do wiadomości. (załącznik nr 9)

b) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Starachowicach 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Kazimierz Winiarczyk poinformował,

że Komisja z uwagą zapoznała się z przedstawionymi sprawozdaniami zarówno Komendy

Powiatowej PSP jak również Komendanta Gminnego OSP. Reasumując stwierdził,

że komisja przyjęła informacje do wiadomości uznając, że stan bezpieczeństwa pożarowego

na terenie naszej gminy jest właściwy.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wąchocku Halina Herman stwierdziła że należy

jak najszybciej zadbać o doposażenie strażaków ochotników z Parszowa w niezbędny

podstawowy sprzęt ochrony osobistej. Dodała także, że pilny jest przegląd stanu technicznego

hydrantów oraz zamontowanie dodatkowych hydrantów na terenie sołectwa Parszów.

Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

Robert Włodarczyk wyjaśnił, że z informacji, jakie posiada przegląd hydrantów

jest planowany na bieżący rok.

Informacja przyjęta do wiadomości (załącznik nr 10)

c) Informacja Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąchocku 

Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąchocku Edward Lipiec przedstawił

informację o bezpieczeństwie publicznym i pożarowym na terenie Gminy Wąchock.

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że członkowie

Komisji zwrócili uwagę na fakt, że mimo ciężkiej sytuacji finansowej lokalne samorządy

próbują w miarę możliwości przekazywać dodatkowe pieniądze na doposażenie ochotniczych

straży. W wielu przypadkach to ochotnicy są pierwszymi służbami, które niosą pomoc

potrzebującym. Odpowiednie wyposażenie takich jednostek przynosi pozytywny efekt.

Dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu coraz częściej udaje się uratować ludzkie życie
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i mienie dodatkowym efektem jest także powstawanie młodzieżowych grup strażackich.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na fakt, że OSP są stowarzyszeniami a tym samym

umożliwia to im pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach konkursów, co także odciąża

znacząco budżety lokalnych samorządów. Stwierdził, że komisja wyraziła zadowolenie

z powodu poprawy bazy lokalowej zwłaszcza na Marcinkowie, a ponadto pochwalił

zaangażowanie strażaków w walkę o życie i dobytek ludzki w przeprowadzonych akcjach.

Ponadto zwrócił uwagę, że częściowo zrealizowano wnioski dotyczące straży zgłaszanych

przez KO. Ostatecznie rozwiązano problem dotyczący wyjazdu z OSP w Parszowie,

sporządzono wykaz hydrantów na terenie Gminy Wąchock. Dalej natomiast należy zadbać

o to, aby hydranty były utrzymane w należytym stanie technicznym i były oznakowane.

Na terenie sołectwa Parszów zwłaszcza w pobliżu szkoły, lasu oraz kościoła jest potrzeba

natychmiastowego zamontowania dodatkowego hydrantu. W Wąchocku należy zastanowić

się nad budową nowej strażnicy, ponieważ istniejący budynek z powodu wad

konstrukcyjnych może ulec katastrofie budowlanej. Przewodniczący Komisji stwierdził,

że komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację.

Informacja została przyjęta do wiadomości. (załącznik nr 11)

Ad pkt. 8 Informacja z realizacji budżetu za I kwartał 2013 r. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Daniel Szczodry stwierdził, że komisja przyjęła

do wiadomości przedstawioną informację.

Informacja została przyjęta do wiadomości. (załącznik nr 12)

Ad pkt. 9 Informacja o stanie Ochrony Środowiska w Gminie Wąchock. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry

oznajmił, że członkowie komisji zapoznali się z przedłożoną informacją przyjmując

ją do wiadomości. Ponadto Komisja Budżetu uważa, że:

• W jak najszybszym czasie należy zacząć kampanię informacyjną skierowaną

do mieszkańców poprzez broszury, obwieszczenia, komunikaty prasowe oraz internet

dot. istoty funkcjonowania tzw. podatku śmieciowego i zasad jego naliczania jego stawek.

Świadomość społeczna stymulowana przez odpowiednią kampanię w mass mediach musi

spowodować, że z dniem 1 lipca br. system odbioru śmieci i poboru opłat będzie szczelny.

Przewodniczący podkreślił, że bez wyuczenia i wymuszenia od mieszkańców obowiązku

uiszczania opłat za odbiór śmieci dojdzie do sytuacji, w której zabraknie środków

finansowych na funkcjonowanie system odbioru odpadów komunalnych. Ostatecznie

unikanie tzw. podatku śmieciowego doprowadzi do niezadowolenia społecznego, ponieważ

liczba płacących będzie się stale zmniejszać zaś ceny odbioru śmieci poszybują w górę tak,
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aby zrekompensować koszt utrzymania systemu. Problem utylizacji i odbioru śmieci będzie

nadal nierozwiązany.

• U Mi G w Wąchocku powinien opracować projekty uchwał umożliwiające pobór opłat

za odbiór śmieci przez inkasentów. Komisja sugeruje, aby zastanowić się nad zwiększeniem

procentowym inkasa z tytułu poboru podatku gruntowego lub wprowadzić inkaso z tytułu

poboru opłat za tzw. podatek śmieciowy.

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że członkowie

komisji uważają, że jak najszybciej należy się zastanowić się nad lokalizacją punktu

selektywnej zbiórki opadów. Obecna lokalizacja takiego punktu na ulicy Błonie będzie budzić

niezadowolenie i obawy lokalnej społeczności. Jednocześnie należy zachęcić mieszkańców

Gminy Wąchock do kompostowania śmieci organicznych, ponieważ kompostowanie

jest ekonomicznym, ekologicznym i zgodnym z obowiązującym prawem sposobem

na zutylizowanie dużej ilości tego typu odpadów.

Informacja została przyjęta do wiadomości. (załącznik nr 13)

Ad pkt. 10 Informacja o stanie przygotowań do wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w Gminie Wąchock 

Przewodniczący Komisji Budżetu Daniel Szczodry stwierdził, że komisja przyjęła

do wiadomości przedstawioną informację. Przewodniczący dodał, że w opinii członków

komisji U MiG powinien zakupić i ustawić kosze na śmieci tzw. dzwony na selektywną

zbiórkę odpadów komunalnych na terenie Gminy Wąchock. Przewodniczący dodał, że środki

na ten cel można pozyskać z funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska.

Informacja została przyjęta do wiadomości. (załącznik nr 14)

Ad pkt. 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 

Skarbnik Gminy Wąchock Ewa Pawełczyk przedstawiła projekt uchwały wraz

z uzasadnieniem.

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry

stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący R M Robert Janus odczytał projekt uchwały.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, tj. 12 głosami „za" przy 12 radnych obecnych na sali obrad.

Uchwała XXXV/182/2013 (załącznik nr 15)
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Ad pkt. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013 - 2028.

Skarbnik Gminy Wąchock Ewa Pawełczyk przedstawiła projekt uchwały

wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry

stwierdził, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Przewodniczący R M Robert Janus odczytał projekt uchwały.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, tj. 12 głosami „za" przy 12 radnych obecnych na sali obrad.

Uchwała XXXV/183/2013 (załącznik nr 16)

Ad pkt. 12a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

Skarbnik Gminy Wąchock Ewa Pawełczyk przedstawiła projekt uchwały wraz

z uzasadnieniem.

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry

stwierdził, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Przewodniczący R M Robert Janus odczytał projekt uchwały.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, tj. 12 głosami „za" przy 12 radnych obecnych na sali obrad.

Uchwała XXXV/184/2013 (załącznik nr 17)

Ad pkt. 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 

umowy o pracę z radną Bożeną Markiewicz. 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku Dorota Janas oznajmiła,

że rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem radną B. Markiewicz może odbyć

się tylko za przyzwoleniem Rady Miejskiej co określa ustawa. Dyrektor podkreśliła,

że w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014 nie było możliwości znalezienia

dla radnej pełnego etatu dydaktycznego, jako nauczyciel. Dlatego też kierując się dobrem

długoletniego pracownika oświaty zaproponowana została zmiana warunków pracy.

Radna dalej pracowałaby na pełnym etacie z zachowaniem wszelkich przywilejów,

lecz stosunek czasu pracy wyglądałby następująco: 9/18 godzin, jako nauczyciel i 13/26

godzin, jednak jako wychowawca świetlicy. Przekładając na współczesny język radna

zatrudniona byłaby na pół etatu, jako nauczyciel i pół etatu, jako wychowawca świetlicy.

Propozycja została jednak odrzucona i zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela w tym przypadku

dyrektor zmuszony jest rozwiązać umowę z pracownikiem.

Radny Włodzimierz Sobala zapytał czy na temat zwolnienia radnej wydana została opinia

przez związek zawodowy nauczycieli.
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Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku Dorota Janas odpowiedziała,

że związek zawodowy wyraził opinię.

Radny Włodzimierz Sobala oznajmił, że podobnie jak w przypadku przewodniczących

związków zawodowych tak radny jest objęty ochroną przed zwolnieniem stosowną ustawą.

Radny dodał, że w jego opinii zwolnienie może nastąpić z art. 52 czyli dyscyplinarnie. Radny

ponadto stwierdził, że jeśli Rada Miejska wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy z radną

dojdzie do ewenementu na skalę kraju. Konkludując swoją wypowiedź radny

zakomunikował, że dla niego dziwną sytuacją jest procedowanie na wyrażeniem zgody

na rozwiązanie umowy z radną bez możliwości jej wysłuchania.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela wyjaśnił, że projekt uchwały

dotyczący radnej B. Markiewicz jest jedynie wyrażeniem zgody na rozwiązanie umowy

0 pracę.

Radny Włodzimierz Sobala zapytał czy można zwolnić pracownika będącego na urlopie

zdrowotnym.

Radca prawny Ewa Tkaczyk podkreśliła, że nauczyciel będący na urlopie nawet

zdrowotnym lub zwolnieniu lekarskim nie jest chroniony przed zwolnieniem

lub rozwiązaniem umowy, ponieważ wszelkie zmiany kadrowe w oświacie są możliwe

jedynie w miesiącu maju.

Radny Tomasz Szczykutowicz stwierdził, że dla niego zaistniała sytuacja

nie jest komfortowa, ponieważ dotyczy ona bezpośrednio koleżanki z rady miejskiej.

Radny stwierdził, że ubolewa nad tym, że to radni będą zmuszeni głosować w tej delikatnej

sprawie, następnie hipotetycznie borykać się określeniem cyt. „ przecież to Rada Miejska Cię 

zwolniła". Radny wyraził nadzieję, że powyższy pomysł rozwiązania umowy z radną

nie posiada podtekstu politycznego, zaś jest on wypadkową czynnika ekonomicznego

1 demograficznego. Podkreślił, że problem niżu demograficznego jest coraz bardziej

widoczny i coraz mocniej odczuwany przez kadry nauczycielskie i budżety samorządów.

Ponieważ mniejsza liczba dzieci automatycznie przekłada się na zwolnienia nauczycieli

i malejące subwencje oświatowe. Radny po raz kolejny wrócił do pomysłu, aby władze gminy

podjęły starania mające na celu zwiększenie atrakcyjności Wąchocka pod względem

osiedlania się w nim.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział rademu, że decyzja

o nieprzyjęciu przez radną proponowanych warunków pracy jest dla niego niezrozumiała.

Podkreślił, że wbrew powszechnym opiniom procedowanie powyższego projektu uchwały

jest pokłosiem odmowy pracy na pełnym etacie przez radną. Zgodnie z zapisami art. 20 Karty
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Nauczyciela dyrektor szkoły musi w takim przypadku rozwiązać umowę o pracę

z nauczycielem.

Radny Włodzimierz Sobala zapytał czy zdobyte przez radną B. Markiewicz dodatkowe

kursy oraz uprawnienia w ramach studiów podyplomowych nie zagwarantują

tego, że nauczyciel mógłby uzyskać pełny etat, jako nauczyciel dydaktyczny.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku Dorota Janas odpowiedziała,

że część kursów zrobionych przez radną pozwoliłoby na jej zatrudnienie, jako nauczyciel

geografii. Dyrektor tym samym zakomunikowała, że w arkuszu organizacyjnym dla szkół

podstawowych takiego przedmiotu już się nie naucza, dlatego też nie może być zatrudniona

na takim etacie. Dodała, że radny bardziej oczekiwał odpowiedzi na pytanie czy radna Bożena

Markiewicz mogłaby uzyskać pełen etat, jako nauczyciel dydaktyczny np. gdyby uzyskała

uprawnienia do nauczania przyrody. Pani Dorota Janas w tym miejscu oznajmiła,

że nauczyciel do chwili obecnej nie dostarczyła do szkoły dokumentów potwierdzających

uzyskanie kwalifikacji pozwalających na nauczanie przedmiotu przyroda. Pani Dorota Janas

stwierdziła że nawet uzyskanie i potwierdzenie kwalifikacji przez radną Bożenę Markiewicz

nie dałoby szans na zapewnienie jej pełnego etatu jako nauczyciela dydaktyczny.

Dyrektor zakomunikowała, że przy obecnej ilości klas w szkole podstawowej oraz

przewidzianych ilości godzin nauczania przyrody i historii i tak radnej brakłoby kilka godzin

lekcyjnych, aby radna mogła mieć pełny etat, jako nauczyciel dydaktyczny.

Radny Włodzimierz Sobala stwierdził, że pamięta o tym, że na świetlicach zatrudniano

wcześniej stażystów a nie nauczycieli.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział, że radny się pomylił,

ponieważ w świetlicach szkolnych zatrudniani są tylko nauczyciele z odpowiednimi

kwalifikacjami, nie zaś stażyści.

Radny Tomasz Szczykutowicz stwierdził, że kolejnym problemem jest fakt, że radni

dowiedzieli się o planowanym rozwiązaniu umowy z radną Markiewicz kilkanaście dni

przed sesją, a powinni wiedzieć o tym wcześniej.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku Dorota Janas odpowiedziała

radnemu, że prawo wymaga od dyrektora przedłożenia arkusza organizacyjnego na następny

rok szkolny burmistrzowi do 30 kwietnia. Burmistrz musi zaopiniować arkusz do 30 maja,

zaś w tym przypadku już w połowie maja Burmistrz go zatwierdził dając szansę dyrekcji

i nauczycielce na przeprowadzenie rozmów.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela zakomunikował, że dyrektor

dopełniła wszelkich niezbędnych formalności przy opracowywaniu arkusza organizacyjnego.
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Dlatego też nie można się doszukiwać w tym kontekście wątków politycznych, ponieważ

sprawa jest oczywista radna Bożena Markiewicz mając zapewnioną pracę na pełnym etacie

z gwarantowaną pensją i wszelkimi nabytymi przywilejami zawodowymi odmówiła jej

przyjęcia. Jedyną zmianą w przypadku zaakceptowania nowych warunków pracy byłoby

wydłużenie czasu pracy o 4 godziny względem obecnego czasu pracy.

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry

stwierdził, nie zgadza się z wypowiedziami radnych W. Sobali i T. Szczykutowicza,

którzy chcą w imię zapisów złej ustawy chronić przed zwolnieniem radnego. Oznajmił,

że zapisy ustawy, które przyzwalają chronić radnego przed zwolnieniem są jednocześnie

przeszkodą przed zatrudnianiem radnych do pracy w różnego rodzaju firmach, czego on sam

już osobiście doświadczył. Co tylko potwierdza, że jest to zła i niepotrzebna. Podkreślił,

że dla niego osobiście bycie radnym to honor i zaszczyt, ponieważ pochodzi ten mandat

z nadania społecznego. Natomiast społeczeństwo oczekuje od swoich przedstawicieli tego,

aby prawo był równe dla wszystkich. Zapis złej ustawy nie może powodować, że będąc

radnym czy posłem będzie się chronić prywatne interesy kolegów. Nie można dopuścić

do tego, aby radny Kowalski był chroniony przed zwolnieniem natomiast pracownik Nowak

już nie. Konstytucja RP gwarantuje, że wszyscy względem prawa są sobie równi i należy tego

zapisu należy przestrzegać. Przewodniczący Komisji Budżetu Daniel Szczodry stwierdził,

że brakuje mu słów do zachowania i argumentacji radnej, która odrzuciła pracę na pełnym

etacie, w momencie, gdy wiele osób nie może liczyć na pracę nawet na pół etatu. Dodał, że po

przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień dyrektora ZPO

nie doszukuję się w tym wniosku, że ta sprawa ma jakikolwiek podtekst polityczny. Podtekst

polityczny ma za to argumentacja radnej Markiewicz, która oczekuje uzyskania pełnego etatu

dydaktycznego z uwagi na to ze pełni funkcję radnego.

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że Komisja

Obywatelska wnikliwie analizowała wszystkie dokumenty związane z rozpatrzeniem projektu

uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską na rozwiązanie umowy

0 pracę z radną B. Markiewicz. W posiedzeniu komisji uczestniczył Burmistrz,

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz dyrektor i wicedyrektor ZPO, którzy udzieli

niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania członków komisji. Komisja obradowała

z świadomością, że w Gminie Wąchock mamy do czynienia z pogłębiającym się niżem

demograficznym, co znalazło wyraz w opracowywanym przez dyrektora ZPO

1 zatwierdzonym przez Burmistrza projektem organizacyjnym tej placówki na rok szkolny

2013/2014. Rozpatrując ww. projekt uchwały komisja zwróciła szczególną uwagę na artykuł
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25 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym pod kątem czy rozwiązanie stosunku pracy

z radnym ma związek z wykonywaniem przez niego mandatu. Komisja interesowała

się czy dyrektor ZPO podejmował w tej sprawie działania z odpowiednią starannością.

Komisja zwróciła uwagę, że radna Bożena Markiewicz otrzymała od dyrektora ZPO

propozycję zatrudnienia na pełnym etacie, z tym samym zatrudnienie na czas nieokreślony.

Realnych innych możliwości zatrudnienia w tej szkole niebyło. Niestety propozycja ta nie

została przyjęta przez zainteresowaną. O skali trudności zapewnienia pracy wszystkim

nauczycielom z ZPO świadczy m.in. fakt, że z końcem bieżącego roku szkolnego wygasa

umowa o pracę również radnego Rady Miejskiej w Wąchocku Konrada Wojtachnio i nie ma

możliwości dalszego zatrudnienia go. Komisja przedłożone materiały po wnikliwej analizie

przyjęła do wiadomości. Ustalono, że jej członkowie decyzję w tej sprawie podejmą

w głosowaniu na dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Edward Lipiec oznajmił, że na sesji

w imieniu swojej komisji miał złożyć wniosek o przeprowadzenie tajnego głosowania

nad powyższym projektem uchwały. Jednak takie głosowanie byłoby niezgodne z prawem.

Przewodniczący R M Robert Janus odczytał projekt uchwały.

Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radną Bożeną

Markiewicz przyjęto bezwzględną większością głosów, tzn. 10 głosów „za" wyrażeniem

zgody przy 1 głosie „przeciw" wyrażeniu zgody oraz 1 głosie „wstrzymującym się " przy 12

radnych obecnych na sali obrad.

Uchwała XXXV/185/2013 (załącznik nr 18)

Ad pkt. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Wąchock na okres od 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 

dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach. 

Sekretarz Gminy Wąchock Barbara Derlatka przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry

stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz stwierdził, że komisja

pozytywnie zaopiniowała projekt.

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Edward Lipiec stwierdził, że komisja

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że komisja

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodniczący R M Robert Janus odczytał projekt uchwały.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie tj. 12 głosami „za" przy 12 radnych obecnych na sali obrad.

Uchwała XXXV/186/2013 (załącznik nr 19)

Ad pkt. 15 Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania zawiera załącznik nr 8 

Ad pkt. 16 Interpelacje i oświadczenia radnych. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Halina Herman złożyła na piśmie interpelację

dot. stanu środowiska.

(załącznik nr 20)

Ad pkt. 17 Sprawy różne. 

Radny Andrzej Cioroch poprosił, aby U M i G w Wąchocku zwróciły się na piśmie do władz

miasta Starachowice o podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do zabezpieczenia

uszkodzonego wału ziemnego okalającego częściowo zrekultywowany teren wysypiska

śmieci w Marcinkowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział, że ponagli władze

miasta Starachowice, które są jednoczesnym dzierżawcą terenu, na którym znajduje się

wysypisko śmieci w Marcinkowie o należyte zabezpieczenie terenu. Burmistrz stwierdził, że

otoczenie wyrwy w wale taśmą ostrzegawczą nie jest rozwiązaniem problemu jak oczekują

mieszkańcy Marcinkowa oraz władze Wąchocka.

Sołtys Marcinkowa Ewa Madej zapytała czy jest możliwość, aby U M iG w imieniu

mieszkańców zakupił kosze na śmieci.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział, że z technicznego

punktu widzenia jest możliwość zakupu koszy na śmieci dla chętnych mieszkańców.

Mieszkańcy ci musieliby się pisemnie zadeklarować, że są chętni na taką formę

rozwiązania problemu. Jednak dla U MiG to rozwiązanie musiałoby skutkować rozpisaniem

przetargu na zakup koszy, co diametralnie wydłuży czas oczekiwania na otrzymanie

pojemnika. Łatwiejszym sposobem na pozyskanie koszy jest wydzierżawienie takich

pojemników w firmie Almax, lub zakup w marketach budowlanych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Sylwester Rudzki poprosił,

aby w Centrum Rynku ustawić drogowskazy informujące gdzie znajdują się parkingi

dla samochodów i autokarów. Zabieg ten będzie bardzo pomocny zwłaszcza dla wycieczek

autokarowych, które co raz częściej chętnie odwiedzają Wąchock. Zaapelował ponadto o 

zlikwidowanie wyrwy w asfalcie na styku ulic Placu mjr. Ponurego oraz Wielkowiejskiej na

wysokości baru „U Maksyma". Następnie zapytał czy U MiG wiedział o zamontowaniu
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nadajnika internetu radiowego na Wielkiej Wsi, i kto jest właścicielem terenu, na którym

zainstalowano antenę.

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk poprosił o przekazanie

Zarządowi Dróg Powiatowych w Starachowicach pomysłu na ustanowienie drogi

jednokierunkowej od Placu mjr. Ponurego do szczytu na Ratajach Następnie od szczytu

w kierunku ulicy Krótkiej, jako bezpośredni wjazd na DK-42.

Radny Tomasz Szczykutowicz stwierdził, że wydaje się jest to jakiś pomysł tym bardziej,

że wjazd na DK-42 z ulicy Langiewicza (obok domu p. Kaczmarskiego) jest bardzo

niebezpieczny z uwagi na ograniczoną widoczność.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zaprosił na zawody sportowe

, które odbędą się w dniach od 8 do 9 czerwca 2013 r. w Wąchocku. Zmagania sportowe

odbędą się z okazji rozgrywania IV etapu zawodów z cyklu Lotto Poland Bike Marathon

2013. Zaprosił ponadto na coroczne uroczystości rocznicowe Zgrupowań Partyzanckich

"PONURY" - "NURT" , które odbędą na Wykusie i w Wąchocku odpowiednio

w dniu 15 i 16 czerwca 2013 roku.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus wobec powyższej prośby

zgodnie ze statutem zarządził głosowanie nad udzieleniem mieszkańcowi prawa do głosu.

Radni w głosowaniu jednogłośnie udzieli mieszkańcowi prawa do zabrania głosu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił mieszkańca

o skonkretyzowanie pytania tak, aby mógł otrzymać satysfakcjonującą zwięzłą odpowiedź.

Mieszkaniec Wąchocka p. Andrzej Potocki zapytał, dlaczego zbiornik w Wąchocku

nie był opróżniony przed wystąpieniem opadów deszczu.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział, że kontrolowane

zrzuty wody ze zbiornika są zarządzane, gdy wydawane są ostrzeżenia atmosferyczne

mówiące o prawdopodobnym wystąpieniu dużych długotrwałych opadów deszczu. Opady

takie mogą powodować powstawanie fali wezbraniowej na rzece Kamiennej. Przypomniał

ponadto, że prognozy meteo na tamten okres czasu mówiły o wystąpieniu opadów deszczu

o natężeniu średnim oraz krótkoterminowym punktowo dużym. Dodatkowo poziom wody

na zbiorniku w Wąchocku był niski, co pozwoliło na przeprowadzenie retencji i lekkie

„spłaszczenie" fali wezbraniowej.

Ad pkt. 18 Zamknięcie sesji. 

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

X X X V sesję Rady Miejskiej.
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