PROTOKÓŁ NR XLVII/2010
z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 21 lipca 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta
i Gminy w Działoszycach.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 8.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Pan Zdzisław Leks – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Pani Krystyna Ciszek – Sekretarz Miasta i Gminy
3. Pani Krystyna Konderak– Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy
4. Pani Grażyna Wojtaś – pracownik Urzędu Miasta i Gminy
5. Pan Marcin Leszczyński - pracownik Urzędu Miasta i Gminy
oraz przewodniczący jednostek pomocniczych, których lista obecności stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
PORZĄDEK OBRAD SESJI:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
2. Uchwalenie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji:
− 28 maja 2010 rok
− 24 czerwca 2010 rok
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres
międzysesyjny.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
6. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie ''weksa in blanco''
realizacji zadania pod nazwą Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie Związków Międzygminnych '' Nidzica'' ''Nida 2000''

a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały
7. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa przypadających Gminie Działoszyce lub jej jednostkom organizacyjnym
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały
8. Projekt uchwały w prawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
Gminy Działoszyce na lata 2010-2015
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały
10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Miasta i Gminy Działoszyce, złożonej przez Pana Bogusława Szczepkę.
a) podjęcie uchwały
11. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu
Państwa na rzecz Gminy Działoszyce
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieruchomości położonej przy ulicy Piłsudskiego oznaczonej numerem
działki
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały
13.
14.
15.
16.

Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na zapytania.
Sprawy rożne.
Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1-go
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 8.00
Otwarcia sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Pan
Zygmunt Saracki i powitał biorących w niej udział. Stwierdził, że w sesji bierze
udział 13 radnych i Rada jest uprawniona do podejmowania prawomocnych uchwał
i wniosków.
Do pkt. 2-go
Uchwalenie porządku dziennego obrad .
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zaproponowany porządek
obrad sesji i zapytał, czy radni maja uwagi do przedstawionego porządku.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
porządek obrad sesji . Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie / ''za'' – 13,
''przeciw'' – 0, ''wstrzymał się od głosu'' – 0/ i przystąpił do następnego punktu
porządku obrad.

Do pkt. 3-go
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z sesji
Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2010 roku. Protokół został przyjęty jednogłośnie
/ ''za'' – 13, ''przeciw'' – 0, ''wstrzymał się od głosu'' - 0.

Następnie poddał pod głosowanie protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca
2010 roku. Protokół został przyjęty jednogłośnie

/ ''za'' – 13, ''przeciw'' – 0,

''wstrzymał się od głosu'' – 0/ i przystąpił do następnego punktu porządku obrad.
Do pkt. 4-go
Sprawozdanie

z

działalności

Burmistrza

Miasta

i

Gminy

za

okres

międzysesyjny.
W okresie międzysesyjnym Burmistrz wydał zarządzenia, które przedstawił i
szczegółowo omówił.
Szanowni

Państwo

,

wszyscy

którzy

uważnie

słuchali

mojego

sprawozdania na pewno zauważyli , że w ostatnim okresie międzysesyjnym
wydałem kilka zarządzeń, które dotyczyły powołania komisji przetargowych, w
zarządzeniach tych nie było mowy o przetargach dotyczących remontu dróg w
Szczotkowicach i w Stępocicach. Chcę Państwa poinformować, że przetargi na te
drogi zostaną ogłoszone w tym tygodniu i po ich rozstrzygnięciu przystąpimy do ich
remontu.
W miesiącu czerwcu jak Państwu wiadomo został wydany przez Urząd
informator , w którym znalazły się informacje dotyczące inwestycji, remontów oraz
naszych wspólnych działań społecznych na terenie Gminy.
Każda inwestycja to owoc pracy nie tylko mojej , ale przede wszystkim
Rady, Sołtysów jak i również pracowników Urzędu. Do wydania informatora skłoniły
mnie głosy mieszkańców Gminy, którzy prosili mnie o to aby ich informować o tym
jakie działania podejmowane są przez Gminię.
Każdy mieszkaniec Gminy powinien posiadać wiedzę, na temat tego
jakie decyzje podejmuje Rada odnośnie środków pieniężnych spływających do
Gminy oraz to jakie inwestycje są prowadzone i z tą właśnie myślą został wydany
informator.
Pragnę również państwa poinformować, ze w prasie , a konkretnie w
„Echu Dnia” został opublikowany wykaz Gmin, które żyją na kredyt. Działoszyce

jako jedna z niewielu do takich Gmin nie należy. Gdybyśmy prowadzili politykę
nieplanową to Gmina mogłaby zostać zadłużona. W 2004 roku przyjęliśmy
wieloletni plan działania. Część zaplanowanych zadań

została już zrealizowana lub

jest w trakcie realizacji. Jeszcze kilka lat wstecz plany te wydawały się niemożliwe
do wykanania. Każda inwestycja wymaga wkładu własnego oraz wykazania
zdolności finansowej, jeśli Gmina nie ma płynności finansowej nie jest w stanie
realizować zaplanowanych działań. Jest to nie tylko moja zasługa ale przede
wszystkim

Wysokiej Rady oraz pracowników urzędu, to dzięki waszej mądrej

polityce możemy dziś realizować zaplanowane inwestycje.
Do pkt. 5
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
przedstawiła i omówiła Skarbnik MiG – Pani Krystyna Konderak.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W związku z brakiem

dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki

odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania
uchwała została przyjęta jednogłośnie / „za’’ – 13, ”przeciw’’ – 0, ’’wstrzymał się od
głosu’ ’ – 0/.
Do pkt. 6-go
Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie ''weksa in blanco''
realizacji zadania pod nazwą Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej

na

terenie

Związków

Międzygminnych

''

Nidzica''

''Nida

2000''

przedstawiła i omówiła Skarbnik MiG – Pani Krystyna Konderak.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
Pan Radny Rady Miejskich Andrzej Kołpak
−

Pan Radny odniósł się do tytułu uchwały, który według niego nie koresponduje z
treścią uchwały ponieważ w tytule jest mowa o zabezpieczeniu w formie ’’weksla
in blanco’’ natomiast treść uchwały mówi o zawarciu umowy przez Pana

Burmistrza, nie ma natomiast podane z kim ma być ona zawarta. Pan Radny
osobiście nie będzie przeciwny tej uchwale ponieważ nadrzędnym celem jest
przystąpienie do realizacji kanalizacji. Według Pana Kołpaka jeżeli służby
Wojewody nie zakwestionują w/w uchwały, to niech ona zostanie w takiej formie
jak jest. Na przyszłość prosi jednak, żeby tak formować tytuły uchwał aby
korespondowały one z jej treścią.
W związku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. W wyniku
glosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / „za’’ – 13, ”przeciw’’ – 0,
„wstrzymał się od głosu’ ’ – 0/.
Do pkt. 7-go
Salę opuścił Radny Rady Miejskiej – Jerzy Suwała
Stan radnych - „12”
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w
spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Działoszyce lub jej jednostkom
organizacyjnym przedstawiła i omówiła Skarbnik MiG – Pani Krystyna Konderak.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
Pan Radny Rady Miejskich Andrzej Kołpak
- Na Komisjach dyskutowaliśmy nad zapisami w/w uchwały, przede wszystkim nad
§2 w którym według mnie nie są zawarte ważne interesy publiczne. Są inne
przyczyny, które można zaliczyć do katalogu ważnych interesów publicznych.
Czytając uchwałę myślałem, że zostanie wymieniony katalog ważnych interesów,
natomiast są tu inne przypadki wręcz odwrotne do interesów publicznych, bo
interesem publicznym jest to żeby ściągnąć pieniądze do Gminy, a nie to że ktoś

unika płacenia podatku przez to, że nie można ustalić jego miejsca zamieszkania.
Proszę o przeredagowanie i wprowadzenie poprawek do uchwały.
Pan Przewodniczący Rady – Zygmunt Saracki
Szanowni Państwo, jestem w posiadaniu projektu

uchwały po

zmianach, dlatego proszę Panią Skarbnik o ponowne przedstawienie i omówienie
uchwały po zmianach.
Pani Skarbnik przedstawiła i omówiła poprawiony projekt uchwały.
Na salę wszedł Radny Rady Miejskiej – Jerzy Suwała
Stan radnych - „13”
W związku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. W wyniku
glosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / ’’za’’ – 13, „przeciw’’ – 0,
„wstrzymał się od głosu’’ – 0/.
Do pkt. 8-go
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy Działoszyce na lata 2010-2015 przedstawiła i omówiła
Skarbnik MiG – Pani Krystyna Konderak.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt
Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. W wyniku glosowania
uchwała została przyjęta jednogłośnie / ’’za’’ – 13, „przeciw’’ – 0, „wstrzymał się od
głosu’’ – 0/.
Przerwa

Stan Radnych po przerwie ”11”
Sale opuścili Radni Rady Miasta Pan Jerzy Mucha oraz Jerzy Suwała.
Do pkt. 9-go
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego przedstawiła i omówiła Pani Grażyna
Wojtaś – pracownik Urzędu Miasta i Gminy.
Na salę weszli Radni Rady Miasta Pan Jerzy Mucha oraz Jerzy Suwała.
Stan Radnych „13”
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt
Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. W wyniku glosowania
uchwała została przyjęta jednogłośnie / ’’za’’ – 13, „przeciw’’ – 0, „wstrzymał się od
głosu’’ – 0/.
Do pkt. 10 –go
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował Wysoką Radę, że
otrzymał od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego skargę złożoną przez Panią
Bogusławę Stępień na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce. W
związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami Przewodniczący Rady
Miejskiej skierował otrzymaną skargę do Komisji Rewizyjnej celem zbadania
zasadności złożonej skargi.
Zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Stanisława
Grelewicza o przedstawienie protokołu sporządzonego przez Komisję Rewizyjną w
przedmiotowej sprawie.
Następnie zgodnie z przedstawioną opinią przez Komisję Rewizyjną

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał przygotowany projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce złożonej
przez Bogusławę Stępień i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów /
„za’’ – 10, „przeciw’’ – 0, ‘’wstrzymał się od głosu’ ’ – 3/.
Do pkt. 11-go
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Działoszyce przedstawił i omówił Pan Marcin
Leszczyński - pracownik Urzędu Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt
Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. W wyniku glosowania
uchwała została przyjęta jednogłośnie / ’’za’’ – 13, „przeciw’’ – 0, „wstrzymał się od
głosu’’ – 0/.
Do pkt. 12-go
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
przetargu ustnego nieruchomości położonej przy ulicy Piłsudskiego oznaczonej
numerem działki przedstawił i omówił Pan Marcin Leszczyński - pracownik Urzędu
Miasta i Gminy
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.

W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt

Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. W wyniku glosowania
uchwała została przyjęta jednogłośnie / ’’za’’ – 13, „przeciw’’ – 0, „wstrzymał się od
głosu’’ – 0/.
Do pkt. 13-go

Pan Radny Rady Miasta – Stanisław Juszczyk
−

Pan Radny proponuje aby

zaprosić

na następną sesję Dyrektora dróg

powiatowych lub inna osobę kompetentną, ponieważ nie można się z nimi
dogadać, obiecują dużo natomiast nie robią nic. Nie ma na nich żadnego
wpływu.
Pan Radny Rady Miasta – Andrzej Kołpak
−

zwróciła się do mnie delegacja mieszkańców Pl. Partyzantów 12 z prośba o
interwencję w sprawie wykupu przez nich mieszkań. Szacunek dla tych ludzi
wymaga, żeby chociaż im odpowiedzieć czy Gmina jest za tym by umożliwić im
wykup mieszkań czy nie. W takim wypadku należałoby im dać konkretną
odpowiedź.

−

na kwietniowej sesji wystąpiłem z pomysłem wprowadzenia przesz Radę
podatku śmieciowego, czy jest już jakiś postęp w tej sprawie?

- kiedy ruszy z prawdziwego zdarzenia rewitalizacja miasta? W kwietniu lub w maju
w Urzędzie zapoznawałem się z pozwoleniami na budowę. Pan Burmistrz zapewniał
w ubiegłym roku ze Gmina ma pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na
rewitalizację. Czy jest prowadzona jakaś polityka, że te prace budowy nie ruszają,
czy może jakieś inne względy?
Jakiś czas temu ruszyły

prace na stadionie, ale od około

trzech

tygodni nic się tam nie dzieje. Jestem prawie co dzień, bez problemu wjeżdżam na
teren budowy, nie ma tam żadnej tablicy informującej o budowie jak również teren
nie jest oznaczony. Widziałem jak bawią się tam dzieci, a przecież jest to duże
zagrożenie dla ich życia. Firma która wykonuje budowę powinna zabezpieczyć ten

teren , aby osoby trzecie nie miały tam wstępu.
Do pkt. 14 – go

Odpowiedzi udzieliła Pani Sekretarz UMiG Krystyna Ciszek
−

odnośnie podatku śmieciowego – Pani Sekretarz poinformowała Radnych, że nie
mogą oni wprowadzić takiego rodzaju podatku ponieważ nie ma do tego
podstaw prawnych. Podatki, które Rada uchwala

są uregulowane przepisami

prawa, natomiast podatek śmieciowy nie wchodzi w ich zakres. ( w załączeniu
opinia Radcy Prawnego)
−

odnośnie sprzedaży mieszkań – Pani Sekretarz nawiązała do skargi, która
została rozpatrzona na dzisiejszej sesji. W jednym z tych lokali nie ma
kanalizacji. W obecnej chwili jest przygotowywany projekt uchwały, i Rada
zadecyduje czy w tych okolicznościach

sprzedać mieszkania.

Przyłączenie

kanalizacji w mieszkaniu wymaga uzyskania pozwolenia, aby je uzyskać jednym
z załączników jest oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane, czyli zgodę właścicieli. W związku z tym Pani Sekretarz zapytuję
Wysoką Radę czy przystąpić do procedury sprzedaży mieszkań przy Placu
Partyzantów 12 czy wstrzymać się z ich sprzedażą do czasu założenia
kanalizacji, co nastąpi już w 2011 roku?
Pan Radny Rady Miejskiej Andrzej Kołpak
−

Mieszkańcy budynku przy Placu Partyzantów 12 chcą wykupić lokale w takim
stanie w jakim się obecnie znajdują, jeśli będzie taka potrzeba sami zrobią sobie
kanalizację.

Pan Radny Rady Miejskiej Stanisław Grelewicz
−

Czy mieszkańcy tego budynku nie zablokują wykonania kanalizacji poprzez
niewyrażenie zgody na przejście przez ich mieszkanie, tak jak było to w
przypadku rozpatrywanej w dniu dzisiejszym skargi?

Pan Radny Rady Miejskiej Andrzej Kołpak
−

Są to dwie różne sprawy i dwa różne budynki

Pan Radny Rady Miejskiej Stanisław Grelewicz
−

Ale sytuacja w przyszłości może będzie taka sama.

Pan Burmistrz Miasta i Gminy Zdzisław Leks
−

Pan Burmistrz uważa, że należy na ta sprawę spojrzeć szerzej. Należy się
zastanowić czy sprzedaż tych lokali nie wywoła tego rodzaju przypadków, które
dzisiaj Wysoka Rada rozpatrywała . Czy nie lepiej rozwiązać sprawę kanalizacji i
w następstwie zająć się sprzedażą tych lokali. Natomiast jeśli chodzi o
rewitalizację miasta i przebudowę stadionu. Pan Burmistrz uważa, że

w

pierwszej kolejności należy zaznajomić się ze specyfikacją budowy.

W

specyfikacji zaznaczone są wszystkie

wymogi dotyczące wykonawcy, a przede

wszystkim termin realizacji zadania. Są również harmonogramy odnośnie
wykonania prac

Urząd interesuje wykonanie prac w terminie oznaczonym w

umowie. Pan Burmistrz poinformował Radę, że Umowa z Marszałkiem
Województwa

Świętokrzyskiego

nie została zerwana i

środki

pieniężne

przeznaczone na rewitalizację zostaną przekazane w odpowiednim czasie. Jeśli
natomiast chodzi o dzieci przebywające na terenie przebudowy stadionu i o ich
bezpieczeństwo to tą kwestią powinni zająć się rodzice, którzy są odpowiedzialni
za bezpieczeństwo swojego dziecka. Należy zwrócić uwagę

rodzicom aby

mieli na uwadze zachowanie swoich dzieci. Pani Dyrektor ze Szkoły Podstawowej
w trakcie odbioru nowego boiska przy szkolnego poinformowała Pana Burmistrza
o już

zniszczonym ogrodzeniu na terenie boiska jak również zdewastowaniu

urządzeń się tam znajdujących. Pan Burmistrz uważa, że to w tym kierunku
powinniśmy apelować do swoich dzieci aby nie niszczyły tego co wspólnie
budujemy.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki

−

Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Radnych aby wyrazili swoją opinię
odnośnie sprzedaży lokali przy Placu Partyzantów 12.
Pan Radny Rady Miasta Andrzej Kołpak

−

interwencja w sprawie sprzedaży mieszkań nie odnosiła się do tego aby podjąć
decyzję w tej sprawię na dzisiejszej sesji lecz dać odpowiedź lokatorom w
kwestii sprzedaży mieszkań.
Pani Sekretarz UMiG Krystyna Ciszek

−

Pani Sekretarz zaproponowała aby tą kwestię Rada rozstrzygnęła na następnej
sesji.

Do pkt. 15 – tego.
Pan Przewodniczący Rady Miasta - Zygmunt Kołton
−

Rada w 2002 roku określiła, które budynki zostaną przeznaczone do sprzedaży.
Budynek przy Placu Partyzantów 12 znajduje się w wykazie budynków
przeznaczonych do sprzedaży. Natomiast jeśli chodzi o Panią Stępień i o jej
skargę. Pan Kołton uważa, że Komisja Rewizyjna i Rada jest niekonsekwentna w
swoim działaniu ponieważ w kwestii sprzedaży budynku przy Placu Partyzantów
12 twierdzi, że po jego sprzedaży o założeniu kanalizacji będą decydować tylko
właściciele, natomiast w przypadku skargi Pani Stępień , Pan Grelewicz czytał ,
że lokator mieszkający niżej sprzeciwia się przeprowadzeniu przez jego lokal
kanalizacji. Od kiedy w budynku należącym do Gminy decyduje lokator? Pan
Kołton twierdzi, że taka sytuacja może mieć miejsce wyłącznie w Działoszycach .

−

Natomiast jeśli chodzi o stadion w tej chwili stadion jest rozkopany i nic się tam
nie dzieje. W obecnej chwili są wakacje i dzieci jak i również młodzież nie mają
gdzie się spotykać. Uważam że Gmina postępuje wbrew logice pozwalając na
taki tryb wykonania inwestycji. W okresie wakacji należy zapewnić dzieciom i
młodzież miejsce do spotkań.

Pani Sołtys wsi Dzierążnia Maria Paterek
−

Kiedy ruszy fundusz sołecki i czy w ogóle ruszy?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Zdzisław Leks
−

W sprawie funduszu sołeckiego – Fundusz sołecki jest w trakcie realizacji, część
sołectw złożyła wnioski odnośnie kamienia i w obecnej chwili do tych
miejscowości dostarczany jest kamień. Sołectwa złożyły również wnioski w
sprawie remontu świetlic wiejskich,

i takie remonty zostały po części już

wykonane. Natomiast w obecnej chwili jesteśmy w trakcie realizacji pozostałych
wniosków z funduszu sołeckiego. Nie ma żadnych przeciwwskazań aby fundusz
został zrealizowany w tym roku.

−

W sprawie pytań Pana Kołtona – To Rada podejmuje uchwały i Rada Miejska
może w różny sposób je zmieniać. Jeśli chodzi o odprowadzenie ścieków , i
skargę Pani Stępień

Komisja Rewizyjna odniosła się do tego , że w 2011 roku

będzie wykonana kompleksowa kanalizacja miasta i takich przypadków jak ten
jest więcej. Uważa Pan, że rozwiązanie gospodarki ściekowej u Pani Stępień jest
proste, dlatego rodzi się pytanie, dlaczego Pan jako Zarząd

Wspólnoty

Mieszkaniowej nie zastosował prostych rozwiązań w sprawie kanalizacji?

−

jeśli chodzi o stadion -

to wszystkie prace dotyczące rewitalizacji miasta

powinny odbywać się zimą, bo w momencie kiedy rozpoczynamy inwestycję
zawsze jest problem dzieci i młodzieży i tego, ze nie mają gdzie spędzać
wolnego czasu.

Do pkt. 16 -go

W związku z wyczerpaniem tematów sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Zygmunt Saracki podziękował wszystkim przybyłym i zakończył obrady sesji.

Protokołowała:
Agnieszka Iwan

−

