
RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU 

27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 

tel. 41 2736149, 

email:biurorady@wąchock.pl  

PROTOKÓŁ Z L 

SESJI RADY MIEJSKIEJ 

W WĄCHOCKU, 

KTÓRA ODBYŁA SIĘ 

29 SIERPNIA 2014 r. 

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

Obradom przewodniczył: Robert Janus Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku. 



Protokół Nr L/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, 

która odbyła się 29 sierpnia 2014 r. 

Obrady sesji Rady Miejskiej odbyły się w Szkole Podstawowej w Parszowie. 

Sesję rozpoczęto o godzinie 10:00 

Uczestniczyło w niej 14 radnych. 

(Lista obecności - załącznik nr 1) 

Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej zaplanowano w sposób następujący: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich 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. Informacja dotycząca przygotowania szkół z terenu Gminy Wąchock do nowego 

roku szkolnego. 

8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji uchwał Rady 

Miejskiej w Wąchocku podjętych w I półroczu 2014 r. 

9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca realizacji zadań 

inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy Wąchock za I półrocze 2014 r. 

10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2014 r. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2014 r. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wąchock na lata 2014-2028. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatności za korzystanie 
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ze świadczeń udzielanych przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne 

organizowane w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wąchock. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Parszów. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu zmiany obszaru i uranie 

aglomeracji Starachowice. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej w sprawie Sieradowickiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

19. Interpelacje i oświadczenia radnych. 

20. Sprawy różne. 

21. 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 Miasta i Gminy Wąchock wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta 

i Gminy, 

Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, 

Mieszkańców 

Kierowników jednostek 

Zaproszonych gości 

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. Przyjecie porzqdku obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus przedstawił ww. plan 

przebiegu obrad sesji. Następnie zapytał czy do przedstawionego porządku obrad 

są proponowane zmiany. 
Sekretarz Gminy Barbara Derlatka poprosiła o wprowadzenie dodatkowego punktu 

w brzmieniu ,Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2012 
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Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy 

Wąchock na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym" jako punkt 18 i nadanie kolejnym punktom 

porządku obrad stosownej poprawionej numeracji. 

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz złożył wniosek 

o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu nr 17 dot. „Rozpatrzenie projektu uchwały 

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu". 

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk oraz Przewodniczący 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Edward Lipiec dodali, że podobne 

propozycje padły również na posiedzeniach pozostałych komisji. 

Wobec zgłoszonych wniosków Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus 

zarządził głosowanie. 
Za dodaniem dodatkowego punktu do porządku obrad: 14 głosów „za" przy O głosów 

wstrzymujących i O głosów „przeciw". 

Za zdjęciem z porządku obrad: 14 głosów „za" przy O głosów wstrzymujących i O głosów 

„przeciw". 

Zaktualizowany porządek obrad 

(załącznik nr 4) 

Ad. pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
Do protokołów z XLVIII i XLIX sesji Rady Miejskiej w Wąchocku nie zgłoszono uwag 

i poprawek. 

Protokoły przyjęto do wiadomości. 
Ad. pkt 4 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w Wąchocku za okres  

miedzy sesjami.  

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela przedstawił sprawozdanie z pracy 

za okres między sesjami. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zapytał czy ktoś ma pytania 

do przedstawionego sprawozdania. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości 

(załącznik nr 5) 
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Ad pkt 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczace2o Rady Miejskiej w Wach ocku  

za okres miedzy sesjami.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus przedstawił sprawozdanie 

z pracy za okres między sesjami. Następnie zapytał czy ktoś ma pytania do przedstawionego 

sprawozdania. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości 

(załącznik nr 6) 

Ad. pkt 6. Wnioski i zapytania 

Lista zgłoszonych wniosków i zapytań 

(załącznik nr 7) 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił następnie o zabranie 

głosu przybyłą na sesję Radną Powiatu Starachowickiego Bożenę Wronę. 
Radna Powiatu Starachowickiego Bożena Wrona podziękowała za częste zaproszenia 

na sesję Rady Miejskiej w Wąchocku oraz za oddanie jej głosu. Następnie zakomunikowała, 

ze na ostatnich sesjach Rady Powiatu radni powiatu przyjmowali sprawozdania finansowe 

za 2013 rok oraz zajmowali się uchwalaniem uchwał pozwalających na przeprowadzenie 

remontów drogi powiatowej Mirzec-Wąchock. Środki na ten cel zostaną wyasygnowane 

z 3 źródeł: partycypacji kosztów inwestycji ze strony gmin Mirzec i Wąchock, środków 

własnych powiatu oraz środków finansowych pozyskanych w ramach Programu przebudowy 

dróg lokalnych. Dodała, że powyższy remont jest odpowiedzią na liczne interwencje 

mieszkańców gmin oraz lokalnych samorządów. Dodała następnie, że w br. Zarząd Dróg 

Powiatowych w Starachowicach wyremontuje krótki odcinek drogi na ulicy Kolejowej 

tj. od wysokości przejścia dla pieszych na wprost budynku MGOPS do mostu, oraz 

prawdopodobnie odcinek za mostem w kierunku przejazdu kolejowego na ul. Radomskiej. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela wyjaśnił, że z jego informacji 

wynika że remont w br. na ulicy Kolejowej będzie dot. fragmentu drogi od przejścia 

dla pieszych do mostu z dodatkowym wytyczeniem przejścia dla pieszych z Alejki Humoru 

(ul. Błonie) w kierunku Skateparku (ul. Kolejowa). Dalszy fragment ulicy ma być 

remontowany w roku przyszłym. 
Radna Powiatu Starachowickiego Bożena Wrona stwierdziła, że na sesji Rady Powiatu 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach mówił o remoncie od przejazdu 
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kolejowego do przejścia dla pieszych na wysokości MGOPS-u. Dodała, że w dalszym ciągu 

będzie interpelowała do władz Powiatu Starachowickiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych 

w Starachowicach o dokończenie remontu drogi powiatowej przebiegającej przez Marcinków, 

ponieważ jest to trasa bardzo niebezpieczna zarówno dla pieszych jak i kierujących 

pojazdami. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus podziękował za przybycie 

i za udzielenie wyczerpującej informacji na temat planowanych remontów drogowych 

na drogach powiatowych biegnących przez teren Gminy Wąchock. 

Ad. pkt 7. Informacja dotycząca przygotowania szkół z terenu Gminy Wąchock do nowego  

roku szkolnego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił o opinię komisję 

merytoryczną. 
Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk oznajmił, 

że w miesiącu sierpniu Komisja Obywatelska odbyła dwa posiedzenia w tym jedno 

wyjazdowe do wszystkich szkół z terenu Gminy Wąchock, by na miejscu zapoznać 

się ze stanem przygotowań jednostek do nowego roku szkolnego. Na drugim posiedzeniu 

odbyło się spotkanie w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock oraz przedstawicieli 

poszczególnych placówek oświatowych, na którym analizowano przedłożone przez 

dyrektorów szkół sprawozdania. Podkreślił następnie, że na przestrzeni ostatnich około 8 lat 

wiele zmieniło się na lepsze w szkołach, w czym duża jest zasługa zarówno dyrektorów 

poszczególnych placówek jak i samorządu, który w miarę możliwości budżetowych wspiera 

szkoły m.in. w przeprowadzaniu remontów budynków szkół. Przyznał następnie, 

że największe obawy komisji wzbudził stan estetyczny elewacji oraz stan techniczny szatni 

w budynku Zespołu Placówek Oświatowych, które wymagają jak najpilniejszego remontu. 

Dodał, że w przypadku kontroli z Sanepidu wspomnianej szatni istnieje realne ryzyko, 

jej zamknięcia aż do momentu jej wyremontowania oraz wykonania odwodnienia wokół 

budynku ZPO. Reasumując stwierdził, że mimo powyższych uwag Komisja Obywatelska 

dobrze ocenia przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi Bożena Wrona podziękowała 

za dotychczasową współpracę na linii szkoła — samorząd, która układa się wzorowo. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zapytał czy ktoś ma pytania 

do przedstawionej informacji. 

Nikt nie zabrał głosu. 
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Informacja została przyjęta do wiadomości. 

(załącznik nr 8) 
Ad. pkt 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wachock z realizacji uchwał Rady 

Miejskiej w Wąchocku podjętych w I półroczu 2014 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił o opinię 

poszczególne komisje. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Edward Lipiec oznajmił, 

że na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano przedłożoną informację. Stwierdził 

następnie, że komisja przyjęła do wiadomości informację. 

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz oznajmił, 

że na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano przedłożoną informację. Stwierdził 

następnie, że komisja przyjęła 'do wiadomości informację. 

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk oznajmił, 

że na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano przedłożoną informację. Stwierdził 

następnie, że komisja przyjęła do wiadomości informację. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz oznajmił, że na posiedzeniu 

komisji wnikliwie analizowano przedłożoną informację. Stwierdził następnie, że komisja 

przyjęła do wiadomości informację. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zapytał czy ktoś ma pytania 

do przedstawionej informacji. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Informacja została przyjęta do wiadomości. 

(załącznik nr 9) 

Ad. pkt 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy 

inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy Wach ock za I półrocze 2014 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił o opinię 

poszczególne komisje. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infr astruktury Edward Lipiec oznajmił, 

że na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano przedłożoną informację. Stwierdził 

następnie, że komisja przyjęła do wiadomości informacj ę. 

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz oznajmił, 

że na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano przedłożoną informację. Stwierdził 

Wąchock dotycząca realizacji zadań 

następnie, że komisja przyjęła do wiadomości informacj 
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Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk oznajmił, 

że na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano przedłożoną informację. Stwierdził 

następnie, że komisja przyjęła do wiadomości informację. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz oznajmił, że na posiedzeniu 

komisji wnikliwie analizowano przedłożoną informację. Stwierdził następnie, że komisja 

przyjęła do wiadomości informację. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zapytał czy ktoś ma pytania 

do przedstawionej informacji. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Informacja została przyjęta do wiadomości. 

(załącznik nr 10) 
Ad. pkt 10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wqchock z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  

Narkomanii za I półrocze 2014 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił o opinię 

poszczególne komisje. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Edward Lipiec oznajmił, 

że na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano przedłożoną informację. Stwierdził 

następnie, że komisja przyjęła do wiadomości informację. 

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz oznajmił, 

ze na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano przedłożoną informację. Stwierdził 

następnie, ze komisja przyjęła do wiadomości informację. 
Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk oznajmił, 

że na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano przedłożoną informację. Stwierdził 

następnie, że komisja przyjęła do wiadomości informację. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz oznajmił, że na posiedzeniu 

komisji wnikliwie analizowana przedłożono informację. Stwierdził następnie, że komisja 

przyjęła do wiadomości informację. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zapytał czy ktoś ma pytania 

do przedstawionej informacji. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Informacja została przyjęta do wiadomości. 

(załącznik nr 11) 
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Ad. pkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Pro ramie  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2014 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił o opinię komisję 

merytoryczną. 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Edward Lipiec oznajmił, 

że na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano projekt uchwały. Stwierdził następnie, 

że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zapytał czy ktoś ma pytania 

do przedstawionego projektu uchwały. 

Nikt nie zabrał głosu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus odczytał projekt uchwały, 

po czym zarządził głosowanie. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie tj. 13 głosami „za" przy O głosów „wstrzymujących się" 

i O głosów „przeciw" przy 13 radnych obecnych na sali obrad. 

Uchwała L/251/2014 

(załącznik nr 12) 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zarządził następnie 

5 minutową przerwę która trwała od 11:30 do 11:35. 
Ad. pkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie zminy na 2014 rok.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił o opinię komisję 

merytoryczną. 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Edward Lipiec oznajmił, 

że na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano projekt uchwały. Stwierdził następnie, 

że kolejny rok z rzędu budżet gminy dofinansowuje koszt zakupu sprzętu specjalistycznego 

dla OSP, co pozwoli na zwiększenie możliwości bojowych „strażaków ochotników". 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zapytał następnie czy ktoś ma 

pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Nikt nie zabrał głosu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus odczytał projekt uchwały, 

po czym zarządził głosowanie. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie tj. 13 głosami „za" przy O głosów „wstrzymujących się" 

i O głosów „przeciw" przy 13 radnych obecnych na sali obrad. 
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Uchwała L/252/2014 

(załącznik nr 13) 
Ad. pkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wąchock na lata 2014-2028.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił o opinię komisję 

merytoryczną. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Edward Lipiec oznajmił, 

że na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano projekt uchwały. Stwierdził następnie, 

że w trakcie dyskusji członkowie zauważyli, że w przypadku partycypacji kosztów inwestycji 

dot. przebudowy drogi powiatowej Wąchock-Mirzec nie ma danych o tym, jakie koszty 

poniesie powiat i gmina Mirzec. 
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela wyjaśnił, że koszt ewentualnej 

inwestycji na terenie Gminy Wąchock będzie oscylował w granicy około 1,300 mln zł, ( z 

czego dotacja z budżetu gminy Wąchock będzie wynosiła około 400 tys. zł, 700 tys. zł 

zostanie pozyskanych ze środków zewnętrznych a kwota około 300 tys. złotych to wkład 

własny powiatu). Dodał następnie, że ogólny koszt inwestycji będzie niższy niż jest 

zakładany. Stwierdził następnie, że remont tego szlaku komunikacyjnego dla Wąchocka i jego 

mieszkańców ma strategiczne znaczenie, o czym wspominała w swoim wystąpieniu radna 

powiatu Bożena Wrona. 

Radny Włodzimierz Sobala oznajmił, że jest przeciwnikiem w partycypacji kosztów 

inwestycji tego typu zadań. Dodał, że w budżecie gminy z jednej strony ciężko znaleźć środki 

na realizowanie drobnych wniosków i postulatów mieszkańców oraz radnych, a z drugiej 

strony potrafi się znaleźć w budżecie środki na wspófinansowanie inwestycji. Stwierdził, 

że w przypadku Parszowa potrzebne jest utwardzenie poboczy na ulicy Szkolnej, co również 

jak w przypadku przebudowy drogi powiatowej znacząco podniesie bezpieczeństwo pieszych 

i kierujących pojazdami. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela wyjaśnił, że na terenie Parszowa 

realizowana jest inwestycja warta kilkaset tysięcy złotych dot. budowy sieci kanalizacyjnej. 

Dodał, że niebawem być może uda się znaleźć środki finansowe w budżecie gminy 

na współfinansowanie budowy ostatniego odcinka sieci kanalizacyjnej w Parszowie 

o wartości około 2,5 mln złotych. Stwierdził następnie, że przy prowadzeniu inwestycji i ich 

zakresu bardzo ważne zarówno dla niego, budżetu i podatnika jest, aby do planowanej 

inwestycji udało się znaleźć zewnętrzne źródło współfinansowania, co de facto obniża koszty 
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udziału środków własnych w inwestycji. Dodał, że przy tak prowadzonej polityce finansowej 

udało się wykonać więcej inwestycji niż zakładano a budżet gminy zaoszczędził środki 

własne. Oznajmił także, że remonty cząstkowe dróg, o które proszą radni i mieszkańcy 

zostaną przeprowadzone w miesiącu październiku, zaś środki na ten cel zostały 

zabezpieczone przez Radę Miejską w dopiero, co przyjętej uchwale dokonującej zmian 

i korekt w budżecie gminy na 2014 r. 
Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz stwierdził, 

że wypowiedź kolegi Włodzimierza Sobali odebrał, jako protest radnego przeciwko jak radni 

są informowani przez UMiG w Wąchocku o planowanych inwestycjach i kosztach, jakie 

z tego tytułu będą związane oraz ewentualnych możliwościach pozyskania środków 

zewnętrznych. Dodał, że po 'raz kolejny radnych stawia się przed przymusem głosowania 

bez możliwości przeprowadzenia spokojnej merytorycznej dyskusji. Dodał następnie, 

że osobiście obawia się tego, że brak budowy GP-42 głośno ogłaszanej i zapowiadanej przez 

posłów Platformy Obywatelskiej będzie w niedalekiej przyszłości odbijać się na braku 

przeprowadzenia drobnych inwestycji na terenach, na których ma przebiegać słynna 

obwodnica Wąchocka. Wyjaśnił, że chodzi tu o remont DK-42, który nie jest robiony, 

bo będzie budowana OP-42. Nie buduje się chodników dla pieszych wzdłuż DK-42, bo będzie 

budowana OP-42. Stwierdził, że cierpią na tym zamieszaniu wyłącznie kierujący pojazdami, 

którzy muszą jeździć zatłoczoną i dziurawą drogą krajową oraz mieszkańcy którzy mieszkają 

przy jednej z najniebezpieczniejszych tras na terenie powiatu. Oznajmił, że zasadne 

jest to, aby lokalne samorządy lobbowały u kierownictwa GDDKiA, aby zaczęła budować 

cząstkowe elementy obwodnicy jak wiadukty, zjazdy etc. tak jak to ma miejsce w innych 

częściach kraju. Zadał następnie pytanie retoryczne na ile warte były obietnice posła 

Platformy Obywatelskiej składane radnym i mieszkańcom gminy na specjalnych 

konferencjach prasowych i jak te obietnice mają się do rzeczywistości. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela wyjaśnił, że problemem przy 

prowadzeniu inwestycji na terenach, po których ma przebiegać GP-42 nie jest brak budowy, 

ale obowiązujące prawo, które nie pozwała na wydanie pozwolenia na budowę na terenie, 

którym już wcześniej wydano pozwolenie na rozpoczęcie innej inwestycji. Dodał, że o tych 

wszystkich zawiłościach i szczegółach mógł opowiedzieć na posiedzeniach komisji, na które 

nie jest zapraszany za wyjątkiem Komisji Obywatelskiej. 
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Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz kategorycznie 

stwierdził, że na posiedzenia komisji jest proszony Burmistrz lub jego zastępca, ale często 

są oni po za UMiG w Wąchocku. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus oznajmił, że w tym momencie 

przerywa dyskusję, ponieważ jest ona nie na temat. Poprosił następnie o prowadzenie 

dyskusji na temat. 

Radny Włodzimierz Sobala oznajmił, że w swoim wystąpieniu nie stwierdził, że będzie 

głosował przeciw podejmowaniu uchwały w takiej formie, jaką zaproponował UMiG 

w Wąchocku. Poprosił następnie, aby Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock był bardziej 

wrażliwy i czuły na potrzeby mieszkańców sołectw. Dodał, że przypadku np. utwardzenia 

poboczy na ulicy Szkolnej można wykorzystać frezowany asfalt z ulicy Kolejowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zapytał następnie czy ktoś 

ma pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Nikt nie zabrał głosu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus odczytał projekt uchwały, 

po czym zarządził głosowanie. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie tj. 13 głosami „za" przy O głosów „wstrzymujących się" 

i O głosów „przeciw" przy 13 radnych obecnych na sali obrad. 

Uchwała L/253/2014 

(załącznik nr 14) 
Ad. pkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwali, w sprawie odpłatności za korzystanie  

ze świadczeń udzielanych przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne organizowane 

w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę ~kock.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił o opinię komisję 

merytoryczną. 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Edward Lipiec oznajmił, 

że na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano projekt uchwały. Stwierdził następnie, 

że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zapytał następnie czy ktoś ma 

pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Nikt nie zabrał głosu. 
Przewodniczący Rady Miejśkiej w Wąchocku Robert Janus odczytał projekt uchwały, 

po czym zarządził głosowanie. 
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Uchwałę przyjęto jednogłośnie tj. 13 głosami „za" przy O głosów „wstrzymujących się" 

i O głosów „przeciw" przy 13 radnych obecnych na sali obrad. 

Uchwała L/254/2014 

(załącznik nr 15) 
Ad. pkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Parszów.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił o opinię 

poszczególne komisje. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Edward Lipiec oznajmił, 

ze na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano projekt uchwały. Stwierdził następnie, 

że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz oznajmił, 

ze na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano projekt uchwały. Stwierdził następnie, 

ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dodał, że na przyszłej sesji przedstawi 

projekty uchwał dot. nadania nazw niektórym obiektom i ulicom na terenie Wąchocka. 

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk oznajmił, 

że na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano projekt uchwały. Stwierdził następnie, 

że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dodał, że w przeszłości jedna z ulic 

w Wąchocku nosiła nazwę Cmentarna, ale po protestach mieszkańców została zmieniona 

na ulicę św. Rocha. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz oznajmił, że na posiedzeniu 

komisji wnikliwie analizowań() projekt uchwały. Stwierdził następnie, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zapytał następnie czy ktoś ma 

pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Nikt nie zabrał głosu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus odczytał projekt uchwały, 

po czym zarządził głosowanie. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie tj. 13 głosami „za" przy O głosów „wstrzymujących się" 

i O głosów „przeciw" przy 13 radnych obecnych na sali obrad. 

Uchwała L/255/2014 

(załącznik nr 16) 
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Ad. pkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu zmiany obszaru i v-anic  

azlomeracji Starachowice.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił o opinię 

poszczególne komisje. 

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk oznajmił, że bardziej 

zasadne byłoby oddanie głosu przybyłemu na sesję przedstawicielowi PWiK 

w Starachowicach Robertowi Packowi, aby ten wyjaśnił, dlaczego taki projekt uchwały 

powstał i czemu ma służyć, ponieważ takie uwagi pojawiały się na posiedzeniach 

poszczególnych komisji. 

Robert Pacek specjalista ds. technologii wody i ścieków w PWIK w Starachowicach 
wyjaśnił, ze zmiana obszaru aglomeracji Starachowice ma związek z tym, że do 2015 roku 

Polska, jako kraj członkowski UE musi się rozliczyć z przyznanych dotacji na wspieranie 

budowy sieci kanalizacyjnej. Otrzymując dotację i ją wykorzystując bez ryzyka potrzeby jest 

zwrócenia należało skanalizować około 90 % obszaru danego samorządu. Nie spełniając 

określonych kryteriów samorządy oraz Polska, jako kraj narażony jest na nałożenie 

drastycznych kar, które musiałby uregulować finalnie podatnik. Dlatego też, aby tego 

uniknąć proponuje się wyłączenie takich terenów, które są włączone do sieci kanalizacyjnej 

poza obszar aglomeracji. Dodał, że taka procedura będzie korzystna dla wszystkich, ponieważ 

pozwoli uniknąć kar, umożliwi całościowe rozliczenie otrzymanych dotacji, 

oraz w nieodległej przyszłości na sięgnięcie po dotacje przeznaczone na sfinansowanie 

całościowego lub częściowego zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków. Resumując 

podjęcie uchwały w takiej formie jak została zaproponowana jest korzystna dla każdej 

ze stron. 

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że jego 

wątpliwości po udzieleniu takiej informacji zostały rozwiane. 

Sołtys Sołectwa Rataje Krystyna Lach zapytała czy informacja dot. ilości przydomowych 

oczyszczalni ścieków jest aktualna, ponieważ przy jednej z posesji mieszkańcy skarżą się, 

że na teren drogi wycieka ciecz, która prawdopodobnie pochodzi z przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 
Robert Pacek specjalista ds. technologii wody i ścieków w PWIK w Starachowicach 

odpowiedział, że przedstawiona informacja dot. przydomowych oczyszczalni ścieków 

pochodzi z danych przesłanych z UMiG w Wąchocku. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus oznajmił, ze przerywa 

dyskusję, ponieważ jest ona nie na temat. Zaproponował, aby takie pytania kierować 

do pracowników merytorycznych z UMiG w Wąchocku. Zapytał następnie czy ktoś ma 

pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Nikt nie zabrał głosu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus odczytał projekt uchwały, 

po czym zarządził głosowanie. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie tj. 13 głosami „za" przy O głosów „wstrzymujących się" 

i O głosów „przeciw" przy 13 radnych obecnych na sali obrad. 

Uchwała L/256/2014 

(załącznik nr 17) 
Ad. pkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwal),  zmieniająca Uchwale Nr XXVII/128/2012 Rady 

Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wąchock 

na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  

w każdym okregu wyborczym.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił o opinie 

poszczególne komisje. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Edward Lipiec oznajmił, 

że na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano projekt uchwały. Stwierdził następnie, 

że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz oznajmił, 

że komisja nie zajęła stanowiska w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Zapytał 

następnie, dlaczego uchwała z roku 2012 jest korygowana. 

Sekretarz Gminy Wąchock Barbara Denatka wyjaśniła, że przy itstalaniu granic i obszaru 

poszczególnych okręgów jednomandatowych w wyborach samorządowych omyłkowo 

pominięto kilka numerów posesji na ulicy Kolejowej. 

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz zapytał 

czy w przypadku gdyby hipotetycznie taka sytuacja wydarzyła się na terenie sołectwa 

Węgłów, można byłoby tam utworzyć okręg jednomandatowy bez potrzeby scalania 

go z częścią Wielkiej Wsi. 

Sekretarz Gminy Wąchock Barbara Denatka wyjaśniła, że dopisanie kilku numerów 

posesji nie dałoby szansy Węglowi na utworzenie okręgu jednomandatowego. 
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Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk oznajmił, 

że na posiedzeniu komisji wnikliwie analizowano projekt uchwały. Stwierdził następnie, 

że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz oznajmił, że na posiedzeniu 

komisji wnikliwie analizowano projekt uchwały. Stwierdził następnie, ze komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zapytał następnie czy ktoś 

ma pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Nikt nie zabrał głosu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus odczytał projekt uchwały, 

po czym zarządził głosowanie. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie tj. 12 głosami „za" przy O głosach „wstrzymujących się" 

i O głosach „przeciw" przy 12 radnych obecnych na sali obrad. 

Uchwała L/257/2014 

(załącznik nr 18) 

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz poprosił 

o zarządzenie 10 minutowej przerwy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zarządził następnie 

10 minutową przerwę, która trwała od 13: 15 do 13:25. 

Ad. pkt 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.  

Listę zgłoszonych wniosków i zapytań oraz odpowiedzi zawiera załącznik nr 6 

Ponadto: 

Sołtys Sołectwa Marcinków Ewa Madej zapytała o uściślenie wypowiedzi dot. remontu 

łącznika łączącego Marcinków Górny z Dolnym. 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski wyjaśnił, 

że przeprowadzenie kompleksowego remontu łącznika będzie wymagało zabezpieczenia 

w budżecie gminy znaczących środków finansowych, których w obecnej chwili nie ma. Dodał 

następnie, ze kompleksowy remont łącznika będzie zadaniem inwestycyjnym, które 

należałoby wprowadzić do budżetu gminy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił o bardziej 

szczegółowe informacje dot. budowy drogi na ulicy Nadrzecznej. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela wyjaśnił, ze z uwagi na brak 

wydania ZRiD-u i przedłużające się negocjacje z PKP spowodowały, że planowana budowa 
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drogi na wspomnianej ulicy przy udziale środków zewnętrznych musi zostać przesunięta 

na rok 2016. 

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz przypomniał, 

że pytania o budowę tej drogi pojawiają się, co sesja od ponad 4 lat. Zapytał, czy nie da się 

przyspieszyć procedury uzgodnień i wydawania decyzji. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela wyjaśnił, że największym 

problemem budowy drogi na tej ulicy jest fakt, że przebiegać ona będzie na gruntach 

będących własnością PKP. Dodał, że w przypadku gdyby ta droga miałaby przechodzić przez 

grunty będące własnością gminy takich problemów z uzgodnieniami i wydawaniem decyzji 

zdecydowanie nie byłoby. 

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz zapytał 

o utwardzenie brakującego odcinka drogi łączącego ulice Torową z Marcinkowem Górnym. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela wyjaśnił, że wspomniany odcinek 

drogi nie został utwardzony, ponieważ leży on na działkach będących własnością Gminy 

Mirzec. 

Sołtys Sołectwa Marcinków Ewa Madej zakomunikowała, że wg zapewnień Burmistrza 

złożonych na zebraniu wiejskim w Marcinkowie i potwierdzonych zapisem w protokole 

remont łącznika łączący Marcinków Górny z Dolnym miał zostać wykonany przy okazji 

budowy drogi na Marcinkowie Górnym. Dodatkowo padały zapewnienia ze strony władz, 

że zostanie wykonany chodnik dla pieszych na Marcinkowie Górnym do posesji 

p. Krakowiak. Ostatecznie okazało się, że w trakcie realizacji inwestycji dostępu do chodnika 

i korzystania z wyasfaltowanej drogi zostały pozbawione 4 domostwa. Zapytała następnie jak 

należy tłumaczyć mieszkańcom gminy taką sytuacją, skoro zapewnienia władz były inne 

a realizacja tych inwestycji jest inna niż była zapowiadana. Dodała, że nie wie czy pieniądze 

na ten cel tak się skurczyły jak ten chodnik, bo jej umysł jest tu cyt. „za ciasny", że nie 

pojmuje i nie nadąża za myśleniem Burmistrza. Zapytała następnie retorycznie czy w związku 

z takim rozwojem sytuacji jest usprawiedliwione, aby pobierać od mieszkańców podatek, 

daninę na rzecz gminy, która ma w założeniu być spożytkowana na poprawę życia 

mieszkańcom. 
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela odpowiedział, że nie będzie się 

wypowiadał o tym, jaki kto ma umysł, tym bardziej przedmówca sam to stwierdził. 

Przypomniał następnie, że plan budowy drogi i chodnika był cały czas do wglądu i zgłaszania 

poprawek do momentu rozpoczęcia inwestycji. Dodał, że z planem budowy nie zaznajomił się 
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nikt aż do momentu rozpoczęcia zadania. Stwierdził, że zadanie jest realizowane zgodnie 

z zatwierdzonym projektem budowy, zaś chodnik jest budowany po jednej stronie i na takiej 

długości, aby mogło z niego korzystać jak najwięcej mieszkańców. Wyjaśnił ponadto, że nie 

widział potrzeby utwardzania drogi na całej długości w kierunku lasu, ponieważ droga ta jest 

ślepa. 
Sołtys Sołectwa Marcinków Ewa Madej oznajmiła, że nikt nie zaglądał i zgłaszał uwag 

do planu, ponieważ wszyscy wierzyli w zapewniania i obietnice Burmistrza. 

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz stwierdził, 

że wydaje mu się, że Burmistrz ma jakąś fobię względem przedstawicieli Marcinkowa. Dodał, 

że drogi i chodniki powinny być budowane na całej długości a nie tylko od punktu do punktu. 

Radny Andrzej Cioroch zapytał, dlaczego na końcu ulicy Torowej gdzie znajduje się tylko 

jeden dom również nie zaniechano budowy chodnika jak w Marcinkowie. 

Dodał, że do ostatnich posesji na Marcinkowie Górnym zabraknie raptem około 100 metrów 

chodnika. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela wyjaśnił, że udzielił 

już na to pytanie odpowiedzi i nie zamierza dalej dyskutować. Dodał, że jako osoba 

odpowiedzialna za realizację budżetu i racjonalne gospodarowaniem środkami publicznymi 

jest zmuszony podejmować decyzję, które często nie budzą aprobaty ani radnych ani 

mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił Burmistrza 

o opanowanie emocji. 

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz zażądał, 

aby Burmistrz nie podnosił głosu na uczestników dyskusji. 

Radny Andrzej Cioroch zażądał, aby UMiG w Wąchocku oraz Burmistrz wyciągnęli 

konsekwencję względem firmy, która swoim ciężkim sprzętem drogowym użytym do budowy 

drogi na Marcinkowie Górnym doprowadziła do zniszczenia łącznika. Zażądał także, aby 

Burmistrz nie opowiadał kłamstw jakoby został wykonany remont cząstkowy tego łącznika, 

ponieważ zapiachowanie ubytków w drodze oraz załatanie większych dziur zimnym asfaltem 

nie można nazwać jakimkolwiek remontem. Przypomniał ponadto, że Gmina Wąchock 

w wygranym procesie sądowym przeciw Gminie Starachowice „zarobiła" 100 tys. zł. z tytułu 

odszkodowania za wysypisko śmieci i część tych środków powinno trafić na realizację 

drobnych inwestycji na terenie sołectwa, nie zaś częściowe roztrwanianie środków 

na przyznawanie nagród dla pracowników urzędu. 
18 



Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz zapytał 

czy mieszkańcy Marcinkowa Górnego, którzy nie będą mieli dostępu do chodnika i drogi 

mogą być zwolnieni z podatku od nieruchomości. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela wyjaśnił, że nie ma żadnej 

możliwości prawnej aby podatnika zwolnić od takiej daniny na rzecz samorządu ponieważ 

zabrania tego prawo. Dodał, że możliwe jest umorzenie podatku od nieruchomości, jeśli 

podatnik takie pismo złoży do UMiG w Wąchocku. Poprosił następnie o zakończenie dyskusji 

w tym punkcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus przypomniał, że zgodnie 

z obowiązującym statutem dyskusję może przerwać tylko przewodniczący rady miejskiej nie 

zaś burmistrz. 
Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz oznajmił, że zgadza 

się z opinią Przewodniczącego Rady i podziękował za przypomnienie odpowiedniego zapisu 

w statucie. Dodał następnie, że nie zgadza się z wypowiedzią Zastępcy Burmistrza, 

że Wąchock nie ma związków z wojną polsko-bolszewicką, dlatego takie uroczystości 

w Wąchocku nie są organizowane. Przypomniał, że w tej wojnie zginęło 21 mieszkańców 

Wąchocka, dlatego jest zasadne, aby ten pomnik wyeksponować i zlokalizować 

w zaszczytnym miejscu, tak, aby władze Wąchocka zaczęły oficjalnie obchodzić 

dzień 15 sierpnia tak jak to ma miejsce w innych gminach. Żartobliwie stwierdził także, 

że rozumie opory Burmistrza i jego Zastępcy, jako członków Platformy Obywatelskiej partii, 

która jest prorosyjska do obchodzenia i celebrowania tego typu świąt i uroczystości. 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski stwierdził, 

że przedmówca źle zrozumiał jego wypowiedź. 
Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz oznajmił, 

że chciałby, aby tak było, ale wypowiedź była jednoznaczna. 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski wyjaśnił, 

że mówiąc o tym, że każdy może obchodzić święta, jakie chce miał na myśli wolności 

obywatelskie zapisane w Konstytucji RP. Stwierdził, że obchodzenie przez władze gminne 

święta z okazji 15 sierpnia jest nieuzasadnione, ponieważ jest to święto resortowe MON-u. 

Przypomniał, że pamięć i cześć bohaterom wojny z bolszewikami oddawana jest zazwyczaj 

w dniu 11 listopada. 
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Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz oznajmił, że święto 

obchodzone 15 sierpnia nie jest świętem resortowym jak uważa przedmówca, ale świętem 

państwowym, co nakazuje władzom lokalnym na szczególne jego obchodzenie. 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski odpowiedział, 

że tak też jest robione i przypomniał, że na maszt w tym dniu jest wciągana flaga polska. 

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz zapytał czy w tym 

roku zostanie wykonany rów odwadniający na ulicy Ceglanej. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela wyjaśnił, że rozważane jest 

wykonanie takiego odwodnienia i skierowania wody opadowej w kierunku ulicy św. Rocha. 

Ad. pkt 19. Interpelacje i oświadczenia radnych.  

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Tomasz Szczykutowicz oświadczył, 

że należałoby się zastanowić nad zmianą imienia patrona Szkole Podstawowej w Parszowie 

z imienia Ludowego Wojska Polskiego na Wojsko Polskie. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Parszowie Barbara Gajewska wyjaśniła, że były 

podejmowane próby rozmów z Radą Rodziców oraz z mieszkańcami nad pomysłem zmiany 

patrona szkole, ale nieprzypadły one do gustu. 

W tym punkcie nikt więcej nie złożył interpelacji ani oświadczeń. 

Ad. pkt 20. Sprawy różne.  

Radny Daniel Szczodry poprosił w związku z wystosowanym pismem od mieszkańców 

ul. Polnej o dokonanie napraw na wspomnianej drodze gruntowej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz dodał, że przy okazji 

remontowania drogi na ulicy Polnej należałoby oczyścić korytka odwadniające. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Edward Lipiec 

stwierdził, Ze równie pilnego remontu oczekuje droga na ulicy Tychowskiej na odcinku około 

150 metrów. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus poprosił o pilne wykonanie 

remontów na wspomnianych drogach. 

Ad. pkt 21. Zamkniecie sesji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus podziękował dyrektorowi 

Szkoły Podstawowej w Parszowie Barbarze Gaj ewskiej za gościnę i umożliwienie 

zorganizowania w jej placówce sesji Rady Miejskiej w Wąchocku. Następnie zakończył 

obrady L sesji Rady Miejskiej. 

Sesję zakończono o godzinie 14:40 
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Przewodniczący Rady lej skiej w Wąchocku: 

r Konrad Borek 

Protokołował: 
PODI 	TOR 

Rady 
PRZE •DNICZĄCY 

Rady Miej lej W Wąchc 

mgr 	obert Jar 

Obrady trwały z przerwami od godziny 10:00 do godziny 14:40 
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