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Protokół Nr   18 / 08
z posiedzenia Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

odbytego dnia   5 grudnia   2008 r.


Posiedzenie prowadziła p. Halina Karpińska – Przewodnicząca Komisji.
W posiedzeniu udział wzięli:
-	członkowie Komisji wg listy obecności,
-	zaproszeni goście wg listy obecności.


Porządek posiedzenia

1. Rozpatrzenie projektów uchwał.


Streszczenie posiedzenia


Ad. pkt. 1.

1/ Zmiany  uchwały Nr XXXV/19/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przez Gminę Skarżysko- Kamienna.

Projekt uchwały przedstawił p. Roman Wojcieszek – Prezydent Miasta.

Komisja opowiedziała się za projektem uchwały w głosowaniu: 3 osoby za, 1 osoba przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

2/ Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Projekt uchwały przedstawił p. Zdzisław Kobierski – Zastępca Prezydenta Miasta.
Nad projektem uchwały komisja głosowała następująco: 2 osoby za, 2 osoby przeciwko 1 wstrzymała się od głosu.

3/ zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju  i modernizacji urządzeń wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. w Skarżysku-Kamiennej.

Projekt uchwały przedstawił p. Zdzisław Kobierski – Zastępca Prezydenta Miasta.

Komisja opowiedziała się za projektem uchwały w głosowaniu: 4 osoby za, 1 osoba wstrzymała się od  głosu.

4/  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Projekt uchwały przedstawiła p. Magdalena Grzmil – Skarbnik Miasta 

P. Bogusław Ciok – członek komisji – zapytał ile zewnętrznych środków finansowych otrzymała już gmina  na budowę boiska „Orlik”.

P. Magdalena Grzmil – Skarbnik Miasta – odpowiedziała, że otrzymaliśmy 333 tys. od wojewody i 242,800 zł od marszałka.

P. Roman Wojcieszek – Prezydent Miasta – wyjaśnił, że na inwestycje „Orlik” w ministerstwie  przeznaczono konkretną pulę  środków , niestety nie jest to dopłata wg obiecanego udziału procentowego. Następnie wyraził opinię, że mimo wszystko inwestycja jest warta realizacji.

P. Bogusław Ciok – członek komisji -  zapytał, czy gmina w kwestii tej inwestycji związana jest 
Już jakimiś umowami.

P. Roman Wojcieszek – Prezydent Miasta – odpowiedział, że inwestycja jest już na ukończeniu.

Komisja opowiedziała się za projektem uchwały w głosowaniu: 4 osoby za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

5/ Zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2011”.

Projekt uchwały przedstawił p. Zdzisław Kobierski – Zastępca Prezydenta Miasta.

Komisja opowiedziała się za projektem uchwały w głosowaniu: 5 osób za.

6/ustanowienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka                                z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej Beneficjentem Funduszu Spójności oraz upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  do złożenia  wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku- Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” 

Projekt uchwały przedstawił p. Roman Wojcieszek – Prezydent Miasta.

Komisja opowiedziała się za projektem w głosowaniu: 5 osób za. 

Protokół sporządziła                                                     Przewodnicząca Komisji

Renata Kuza                                                                        Halina Karpińska


