
P r o t o k ó ł  Nr   30    /06

 z posiedzenia Komisji ds. rolnych i ochrony środowiska  Rady Miejskiej w Małogoszczu

 z dnia 1 9 czerwca 2006 r.

       W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności .
       oraz  Zastępca Burmistrza  Miasta i Gminy p. Józef Latos i Skarbnik Gminy  p. Krystyna Kot.

Posiedzenie komisji otworzył, powitał obecnych na posiedzeniu przewodniczący komisji p. Marek Łataś 
i poinformował że tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej na dzień
22 czerwca 2006 r. tj.
1.Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej    w Małogoszczu.
2.Informacja o działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     w Małogoszczu.
3.projektów uchwał  w sprawach:
1/ustanowienia herbu miasta i gminy, flagi i pieczęci  oraz form i sposobu ich  używania,
2/ wprowadzenia zmiany w  statucie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Małogoszczu.
3/wprowadzenia  zmian  w Regulaminie  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  na  wyrównywanie

szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych gminy Małogoszcz będącej uczestnikiem
porozumienia  w  ramach  realizacji  projektu  pod  nazwą:  „Stypendia  dla  uczniów  szkół
ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006”.

4/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
4.Sprawozdanie Burmistrza.
5.Sprawy różne
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji zaproponował rozpatrzenie spraw na podstawie porządku obrad sesji.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący  komisji  zapytał    czy  są  uwagi  i  zapytania  do  informacji  o  działalności  Zakładu
Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej    w Małogoszczu.  Następnie zapytał  czy zwiększa się ilość
Wspólnot mieszkaniowych.
-czł.  komisji  p.  Leszek Klimek zapytał  jaką kwotę  z ogólnego zadłużenia ZGKiM stanowi zadłużenie
wobec FORTUM DZT S.A. w Walbrzychu za dostarczenie ciepła .
Zastępca  Burmistrza  odpowiedział,  że  wspólnoty  z  bloków Nr  4  i  Nr  14  administruje  MBM Kielce,
Wspólnoty oraz mieszkania komunalne z pozostałych bloków oprócz bloków Spółdzielni Mieszkaniowej
administruje ZGKiM. Odnośnie kwoty zadłużenia odpowiedzi udzieli Dyrektor ZGKiM.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Przewodniczący komisji zapytał   czy są  uwagi i zapytania do informacji o działalności Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     w Małogoszczu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono.

Przewodniczący komisji zapytał  czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały w sprawie ustanowienia
herbu miasta i gminy, flagi i pieczęci  oraz form i sposobu ich  używania.
Uwag i zapytań  nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 
Po przegłosowaniu stwierdził, że przy 5 głosach za  /w obecności 5 członków komisji/ komisja 
pozytywnie zaopiniowała wymieniony projekt uchwały.

 Przewodniczący komisji zapytał   czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia
zmiany w  statucie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Małogoszczu.
Uwag i zapytań  nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 
Po przegłosowaniu stwierdził, że przy 5 głosach za  /w obecności 5 członków komisji/ komisja 
pozytywnie zaopiniowała wymieniony projekt uchwały.



Przewodniczący komisji zapytał   czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych gminy Małogoszcz będącej uczestnikiem porozumienia w ramach
realizacji  projektu  pod  nazwą:  „Stypendia  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  w  Województwie
Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006”.
Zastępca  Burmistrza  poinformował,  że  proponowane  zmiany  w  regulaminie  dotyczą  zmiany  zasad
wypłaty stypendiów Unijnych.
 Uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 
Po przegłosowaniu stwierdził, że przy 5 głosach za,   /w obecności 5 członków komisji/ komisja
pozytywnie zaopiniowała wymieniony projekt uchwały.  

Przewodniczący komisji zapytał   czy są  uwagi i zapytania do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Skarbnik MiG  poinformowała, że są już przyznane środki ze ZPORR na inwestycję wodociągu Lipnica –
Mniszek w wysokości  489.737,84 zł.  ze środków Unijnych  i ze środków krajowych  75.344,28 zł.  .Była
już kontrola odnośnie wykonanej inwestycji. Nie stwierdzono uwag. Następnie odczytała uzasadnienie do
projektu uchwały. Ponadto poinformowała, że proponowane jest zwiększenie  środków na drogi gminne i
powiatowe w związku z tym że po przetargach wynikły wyższe kwoty na te zadania. 
Zastępca Burmistrza powiedział  że aby nie ograniczać zakresu robót  dróg zasadne jest  zwiększenie
środków na ten cel.
-czł. komisji p. Sławomir Mikulski zapytał czy w przypadku radnego miesięczna kwota diety plus kwota
diety  za  udział  w  posiedzeniach  Gminnej  Komisji  Rozw.  Probl.  Alkoholowych  nie  przekracza  kwoty
możliwej do otrzymania przez radnego miesięcznie.
Skarbnik   odpowiedziała, że ryczałt  miesięczny wypłacany radnemu a wynagrodzenie za posiedzenie
GKRPA są to dwie różne sprawy i nie są ze sobą powiązane.
Przew. komisji zapytał jakie koszty poniosła gmina na wodociąg Lipnica Mniszek.
Skarbnik  odpowiedziała,   że  na  wodociąg  Lipnica  Mniszek  otrzymaliśmy  75%  kosztów  inwestycji,
natomiast wcześniej na wodociąg Złotniki otrzymaliśmy tylko 45% kosztów inwestycji.
-Przew. komisji zapytał czy jest możliwość udzielenia pomocy finansowej dla mieszkańca Wygnanowa
gdzie wystąpiło zdarzenie losowe -pożar w jego gospodarstwie.
Skarbnik odpowiedziała, że jest taka możliwość poprzez Opiekę Społeczną do której tej pan powinien się
zwrócić.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 
Po przegłosowaniu stwierdził, że przy 5 głosach za  /w obecności 5 członków komisji/ komisja 
pozytywnie zaopiniowała wymieniony projekt uchwały.

    
    Przew. komisji  zapytał czy są uwagi i zapytania do sprawozdania Burmistrza.

-czł.  komisji  p.  Marek  Stańczyk  zapytał  czy  wykonywania  droga  Zakrucze  Leśnica  będzie  taka  jak
obecnie gdzie jest dużo zakrętów.

Zastępca Burmistrza  odpowiedział,  że  będzie wykonywany projekt  budowlany tej drogi  i na pewno
zakręty będą zlikwidowane.

-czł.  komisji  p.  Marek  Stańczyk  zgłosił  potrzebę  ścięcia  topoli  która  zagraża  bezpieczeństwu  przy
strażnicy OSP w Mieronicach.

Innych spraw nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji  podziękował za udział w posiedzeniu i na tym posiedzenie zostało zakończone.
Protokółowała
Maria Kot                                                                         

      Przewodniczący  Komisji  
            

             Marek Łataś


