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Protokół Nr    8  / 09
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia     22 kwietnia   2009 r.


Posiedzenie prowadził p. Marek Miernik    – Przewodniczący Komisji .
W posiedzeniu udział wzięli:
-	członkowie Komisji wg listy obecności,
-	zaproszeni goście wg listy obecności.

Porządek posiedzenia



1.  Rozpatrzenie projektów uchwał.



Streszczenie posiedzenia


Komisja rozpatrzyła projekty uchwał w poniższych sprawach.

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: 4 osoby za. 

wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Projekt uchwały przedstawiła p. Magdalena Grzmil – Skarbnik Miasta.

Komisja opowiedziała się za projektem uchwały w głosowaniu: 4 osoby za. 

zarządzenia wyborów do Rady Osiedla.

Komisja opowiedziała się za projektem uchwały w głosowaniu: 4 osoby za. 

powołania Miejskiej Komisji Wyborczej  do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Pogorzałe.

Komisja opowiedziała się za projektem uchwały w głosowaniu: 4 osoby za. 


powołania Miejskiej Komisji Do Spraw Przeprowadzania Referendum wyznaczonego na dzień 7 czerwca 2009 roku w sprawie  przejęcia przez Gminę Skarżysko-Kamienna od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych,

Projekt uchwały przedstawił p. Roman Szapsza – Naczelnik Wydziału.

Komisja opowiedziała się za projektem uchwały w głosowaniu: 4 osoby za. 


zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.


Projekt uchwały przedstawił p. Krzysztof Myszka – Naczelnik Wydziału.

Komisja opowiedziała się za projektem uchwały w głosowaniu: 4 osoby za. 

zmian uchwały nr XXXII/14/2009 Rady Miasta Skarżysko – Kamiennej z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Skarżysko-Kamiennej do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR”

Komisja opowiedziała się za projektem uchwały w głosowaniu: 4 osoby za. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  zwanego „Krasińskiego - Okrzei” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

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

Komisja opowiedziała się przeciwko projektowi uchwały w głosowaniu: 1 osoba przeciwko, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego

Projekt uchwały przedstawiła p. Magdalena Grzmil – Skarbnik Miasta.

Komisja opowiedziała się za projektem uchwały w głosowaniu: 4 osoby za. 


zaciągnięcia kredytu

Projekt uchwały przedstawiła p. Magdalena Grzmil – Skarbnik Miasta.

Komisja opowiedziała się za projektem uchwały w głosowaniu: 4 osoby za. 


udzielenia absolutorium


Komisja opowiedziała się za projektem uchwały w głosowaniu: 2  osoby za, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

    12) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej.

Komisja opowiedziała się za projektem uchwały w głosowaniu: 2  osoby za, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła                                                 Przewodniczący Komisji

Renata Kuza                                                                    Marek Miernik                       

