PROTOKOL NR VI/03
z sesjiRady Miejskiejw Jpdrzejowieodb¡ej w dniu 28 kwietnia2003roku
w saliwielofunkcyjnejDomu Kultury w Jgdrzejowie.

Ad. 1
Rady Miejskiej Elzbieta Wiéniewskao godzinie l0r0 otwaria obrady
Przewodnicz4ca
Obrady rozpoczptoprzy obecnoScina sali obrad l9
Vl sesji Rady Miejskiej w Jpdrzejowie^
radnych na stan 21 radnych, co stanowi 90,48 % ogotu Rady. Przewodniczqcastwierdzila
quorum prawomocnedo podejmowaniauchwal.
Przewodnicz4caRady powitala przybylych na sesjp. Burmistrza Leszka Kapcig,
Wiceburmistrzów.JanuszaWoániaka i StanislawaNowaka, radnych,naczelnikówwydzialów
gminy, sottysów,przedstaw'icieli
UrzgduMiejskiego,kierownikówjednostekorganizacyjnych
partii, stronnictw politycznych, zwi4zków zawodowych,mediów oraz wszystkichprzybylych
goSci.
Przewodnicz4caRady zglosila kandydaturgradnegoRyszardaDzwonka na sekretarza
obrad;radny Dzwonek wyrazil zgodg.
Sekretarzem obrad -przy jednym glosie wstrzymuj4cym- wybrano radnego Ryszarda
Dzwonka.

Ad 2.
Na sesji w dniu 20 marca 2003 rok-unieobecnabyla jedna radna, nieobecnoÉézostala
usprawiedliwiona.
Ad. 3
Przewodnicz4caRady Miejskiej Elzbieta WiSniewska wnosi o wprowadzenie do
porz4dku obrad punktu 2l A ,,Uchwaiaw sprawie zatwierdzeniataryf Zakladu Wodoci4gów
iKanalizacji w Jgdrzejowie za zbiorowe zaoparrzeniew wodp i zbiorowe odprowadzanie
Scieków".
Przewodnicz4cawyjaénila, 2e projekt uchwaly zostal dorpczony radnym w ustawowym
terminie.
Burmistrz Leszek Kapcia wnosi o wycolanie z porzqdku obrad punlctu 19 ,,Uchw'ala
w sprawie wyru2enia zgody na zamianq nieruchomoÉci komunalnej na nieruchomoéó
stanowi4c4wlasnoSóPowiatu Jgdrzejowskiego",z powodu wyra2nej dysproporcji wartoici
tvch nieruchomosci.
Radny StanislawBaranski zap74al.kiedy zostal zlolony wniosek o podwyzszenietaryf
za wodg i Scieki,do Urzgdu i do Rady.
BurmistrzLeszekKapciaodpowiedzial,ze wniosekwptynql do Urzgdu 16 marca2003
roku, natomiastdo Pani Przewodniczqcejwptynqt 16 kwietnia. W zwiq,zkuz tym, ze porz4dek
obrad zostal wczeSniej napisany i rozeslany, równieZ do wielu osób na zewnqfÍa. nie
chcieliSmynastppnego
dnia ponawiaóporz4dkui zrobiliSmyto r,v'tensposób.
Radny Stanislaw Baraúski pyla, czy wniosek nie powinien byó zlo2ony na 70 dni
wczeSniej.
Burmistrz Leszek Kapcia wyjaénil. ze termin 70-dniowy dotyczy azegoinnego. Rada
ma 45 dni na rozpatrzeniewniosku ZakladuWodoci4gów i Kanalizacji. Je2eIiw tym terminie
Radanie rozpatrzywniosku, to po uplywie 70 dni te taryfy wchodz4w zycie.
Radny Pawei Smor4g zap5fr.al,
co sip staniew przypadku,gdy ta uchwala nie zostanie
uchwalona.
Radca Prawny Pani Danuta Kiwiorska wyjaénila, 2e w takim przypadku stawki
proponowaneprzezzwiKwejd4w Zyciepo uplywie 70 dni.
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Rada Miejska q,' Jgdrzejowiejednogloénieprzyjgla wniosek w sprawie wycofania
punktu 19 zporzqdkuobrad.
Rada Miejska w Jpdrzejowie przyjgla wniosek o wprowadzeniedo porz4dku obrad
punktu 2l A ,,Uchwala w. sprawie zatwierdzenia taryf Zakladu Wodoci4gów i Kanalizacji
w Jgdrzejowie za zbiorowe zaopatrzeniew wodg i zbiorowe odprowadzanie scieków"
nastgpuj4c4iloéci4glosóu':
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Radny Adam Wójcik proponujeprzeniesieniepunktu 21 A w miejsce wycofanego
punktui9.
Rada Miejska w Jgdrzejowie jednogioSnie przyjqla porz4dek obrad wraz z wnioskiem
zgloszonymprzezRadnegoWójcika.
Porz4dekobrad:
1. Otwarcie sesji,stwierdzeniequon¡m,powolaniesekretarzaobrad.
nieobecnoiciradnychna sesjiw dniu 20 marca2003 roku.
2. Usprawiedliwienie
3. Przyjgcieporz4dkuobrad.
4 Przyjpcieprotokotuz poprzedniejsesji.
5. Zapytaniai interpelacjeradnych.
6. Sprawozdaniez pracyBurmistrzamigdzy sesjami.
7. Sprawozdaniez wykonaniauchwal Rady podjgtychna poprzedniejsesji
8. IJchwala w sprawie przyjpcia sprawozdaniaz wykonania bud2etu Miasta i Gminy
Jpdrzejów2a2002 rok oraz udzieleniaabsolutoriumBurmistrzowi Miasta Jpdrzejowa.
9. lJchwala w sprawie utworzenia odrgbnych obwodów glosowania w referendum
ogólnokrajowym.
10.Uchwalaw sprawienadaniaStatutuZespolowi Szkol w Jgdrzejowie.
1 l. Uchwala w sprawie ustalenia stawki najnizszego wynagrodzenia zasadniczego
iwartoéci jednego punktu dla potrzeb wynagradzania pracownikór.vnie bgd4cych
nauczycielami.zatrudnionychw' placówkachoúwiatowychprowadzonychprzez Gminq
Jgdrzejów.
przedszkolipublicznych prowadzonychprzez
12. Uchwala w sprawieoplat za Swiadczenia
Gming Jgdrzejów.
13. Uchwalaw sprawie zasadwynajmowanialokali wchodz4cychw sklad mieszkaniowego
zasobuGminy Jgdrzejow.
14. Uchwala w sprawie przystqpieniado sporzqdzeniazmrany czpsci miejscowegoplanu
J. Pilsudskiego,
zagospodarowania przestrzennego terenu pomigdzy Al.
ul. Przypkowskiegoi Szkol4Podstawowqnr2 na obszarzemiastaJgdrzejów.
15.Uchwala w spraw\e przeznaczeniado sprzeda2yw drodze przetargunieruchomoici
komunalnej oznaczon€1w rejestrach ewidencji gruntów wsi Piaski jako dzialka
nr 54314.
16. Uchwala w sprawie w-yra2ania zgody na sprzeda2 w drodze bezprzetargowej
komunalnej,polozonejw Jpdrzejowieprzy ul. Dr StanislawaSgdka.
nieruchomoÉci
17.Uchwala w sprawiewyrazeniazgody na nabycie nieruchomoúci,na których urzqdzona
jest ul. Dr Kwarty.
w obrqbieulic,
18.Uchwaiaw sprawieprzyst4trlienia
do scaleniai podzialunieruchomoSci
Przypkowskiegoi Al. J. Pilsudskiego.
19. Uchwala w sprawie zatwierdzenia taryf ZakJadu Wodoci4gów iKanalizacji
w wodp i zbiorowe odprowadzanieScieków.
w Jpdrzejowieza zbiorowe zaopalrzenie
20. Uchwala w sprawie uérednieniaterminów wieczystegouzy'tkowanianieruchomoÉci
w Jgdrzejowie.
komunalnych,oddanychSpóldzielniMieszkaniowej,,PrzyszioSó"

:i

21. Uchwala w sprawieustaleniapoboru naleznoÉcipienigznychpobieranychw formie
lqcznych zobowiqzanpienigznych,podatkuod nieruchomoéci,podatkuleinego od osób
fizycznych w drodze inkasa, okreÉleniainkasentów, wysokoSci wynagrodzenia za
inkasona tereniemiastai gminy Jqdrzejóww 2003 roku oraz ustaleniawynagrodzenia
sottysówza wydawanieéwiadectwmiejscapochodzeniazw-retzqt.
22. Odpowiedzina interpelacje.
23. Sprawyrózne.
?4. Zamknigcieobrad.

Ad4
Nie zgloszonouwag do protokofuz poprzedniejsesji.
RadaMiejska przyjgta protokol z poprzedniejsesji.
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Radny Pawel Smor4gp)ta, w jakim termtnte bgd4wykonywane praceprzy remontach
drógna tereniemiastai gminy.
Radna Ewa Ptasznik wnosi o zagospodarowaniezatoczki autobusoweJprzy ul. Sw.
Barbarv.któraod I maiama byó uruchomiona.
Radna Ewa Ptasznik wnosi o wykonanie obudowy wokol 2ródelka Sw. Barbary
i zalo2eniekranów do czerpaniawody, co byloby korzystne dla mieszkaúcówi dla
promocji gminy, atakle ozywiioby terenywokol íródla.

Ad6
Burmistrz LeszekKapcia przeprosil zabl1d. który wkradt sig do informacji: w punkcie
19 czynszdzier2awnywynosi 25 zl" ale nie za I m'.
Wigcej uwag nie zgioszono.

Ad. 7
Nie zgloszono uwag do sprawozdaniaz wykonania uchwal Rady podjgtych na
poprzedniejsesji.

Ad8
Rady Miejskiej ElzbietaWiÉniewskapowiedziala,2e zgodniez arf. 15,
Przewodnicz4ca
ust. I ustawy o samorzqdziegminnym, organem stanowi4cym i kontrolnym jest rada.
W sprawach zwiqzanychz udzieleniemabsolutorium, rada dziala jako organ kontrolny nad
burmistrzem,który jest odpowiedzialnyza prowadzeniegospodarkifinansowej.Pan Leszek
Kapcia przedstawilradnym sprawozdaniez wykonania budzetu za 2002 rok. Sprawozdanie
zawiera nie tylko liczby, ale takíe czgéó opisow4. Komisja Rewizyjna zaopiniowala
po4tywnie wykonanie budzetu, porównala wielkoici planow'anei wykonane oraz zbadala
przyczynyrozbie2noSci.
Ocenakomisji opartazostalamigdzy innymi na analiziesprawozdan
statystycznych,wynikach kontroli komisji oraz wynikach kontroli zewngtrznych.Wniosek
Komisji Rewizyjnejw sprawieudzieleniaabsolutoriumBurmistrzowizostalwysiany do RIO
w Kielcach,który to organ przedlo2onywniosek zaopiniowalpozytywnie.
Przewodnicz4cyKomisji Rewizyjnej Pan Pawel Smor4g odcrytal wniosek Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Jqdrzejowa za 2002 rok
lw zalqczeniudo protokolu/.
Skarbnik Gminy Pani Bozena Ciepluch odczylala Uchwalg Nr 42103 Skladu
Orzekaj4cegoRegionalnejIzby Obrachunkowejw Kielcach z dnia 22 kwietnia 2003 roku,
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w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budzetu gminy wraz z odrgbnymi
sprawozdaniamiz wykonania planów finansowych zadahz zakresy administracji rz4dowej
zleconychgminie lw zalqczeniudo protoko+u/.
Rady Miejskiej ElzbietaWiÉniewskaodczytalaUchwalQnr 11/2003IV
Przewodnicz4ca
Izby Obrachunkowejw Kielcach z dnia 16 kwietnia 2003
Regionalnej
Sktadu Orzekaj4cego
roku w sprawieopinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczqcegoudzieleniaabsolutoriumza
2002 rok lw zalqczeniudo protokotul.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej zapytala, czym kierowal sig Burmistrz, dziel4c rezerwQ
budzetow4.
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedziaL,2e w kazdym budzeciejest zaplanowana
rezerwabudzetowana nieprzewidzianezadania.Podczaspodzialu rezerwy budzetowej byly
akurat takie potrzeby. Rezerwa pozwala sfinansowaózadania.które wyst4piiy w ci4gu roku
budzetowego.Komisja Rewizyjna otrrymalaw tej sprawiewyczerpuj4cewyjaSnienia.
Wipcej uwag nie zgloszono.
Rada Mie.fska w Jgdrzejowiepowzigla Uchwalg Nr VI I 54 I 03 w sprawie przyjqcia
sprawozdaniaz wykonania budzetu Miasta i Gminy Jgdrzejówza 2002 rok oraz udzielenia
absolutoriumBurmistrzowi Miasta Jgdrzejowa,nastgpuj4c4iloSciqglosów.
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fuchwala Nr Vl/54l03 w zalaczeniudo protokolu/.

Ad. 9
Naczelnik Wydzialu Orgatizacyjnego i Spraw Obywatelskich Pani Anna Stawecka
zglosila poprawkg dotycz4cq tytulu uchwaly: zamiast. .,Uchwala w sprawie utworzenia
odrpbnych obwodów glosowaniaw referendum ogólnokrajowym", powinno byó. ,,UchwalQ
w sprawie utworzenia obwodów glosowania w Szpitalu w Jgdrzejowie i Domu Pomocy
Spolecznejw Mni chowie dla przeprowadzeniareferendumogólnokrajowego".
jednogloéniepowziglaUchwalgNr VI I 55 I 03 w sprawie
RadaMiejskaw Jpdrzejowie
utworzenia obwodów glosowania w Szpitalu w Jpdrzejowie i Domu Pomocy Spolecznej
w Mnichowie dla przeprowadzeniareferendumogólnokrajowego.
/Uchwala Nr VI/55103 w zat4czeniudo protokolui.
O godzinie I 100Przewodnicz4caRady oglosila przerwgtrwaj4c4do godziny I 120
Obradykontynuowanoprzy obecnoécina sali obrad l8 radnych

Ad.10.
Radny Jan Zipbiiski zapytat,czy naczelnikKo3mider podczasopracowywaniaprojektu
statutu wspólpracowalze irodowiskami zainteresowanychszkól oraz czy projekt statutujest
zgodnyz obowiqzujecymprawem oSwiatowym.
Naczelnik Wydzialu OSwiaty, Kultury i Sportu Pan Maciej Koémider powiedziai, ze
kiedy byla koncepcjal4czenia obu szkól byla mowa o projekcie statutu. Odpowiedziano,ze
zgodnie z ustaw4 o systemie oSwiaty to organ prowadz4cy nadaje pierwszy statut. W tej
sytuacjibior4c pod uwaggobowi4zujqceprzepisyi doéwiadczeniainnych szkol naczelniksam
opracowalprojekt statutu.
Radca Prawny Danuta Kiwiorska odpowiedziala, 2e opiniowala uchwalg, natomiast
w sprawach szczególów statutu bañziej kompetentny jest Naczelnik Wydzialu OSwiaty,
Kultury i Sportu.W zwi4zku ztym Pani Kiwiorska poprosilao bardziej szczególowepytania.
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Radna Ewa Ptasznikuwaza za zasadnenie uchwalanietego statutu,poniewaz zapisy
Po co w niedlugim czasieuchwalaóaneksydo statutu,
w wielu paragrafachbudz4 zastrze2enia.
jest
przeredagowanie
w taki sposób, aby statut byl zgodny
i
na
czas
dopracowanie
skoro
z ustaw4 o systemieoéw.iatyi sluzyl calej spolecznoici szkolnej. Zastrze2eniabudz4 zapisy
w $ l3 pkt I a i pkt 2'. niejest sprecyzowane,o co tam chodzi. Taka pomoc le|y w kompetencji
jego istot4jest, aby pieni4dze,które uczniowiewplacaj4 wracaly
Komitetu Rodzicielskiego;
do nich w róznychfonnach.
PrzewodniczqcaRady Elzbieta Wiéniewskapowiedziala.2ew protokolachz posiedzeú
komisji nie bylo uwag i wniosków w tej sprawie.
czy wnioski komisji s4 na tyle obowi4zuj4cena sesji,ze
RadnaEwa Ptasznik zap5rta\a,
powinnybyó odczytane.
Rady odpowiedziala,ze nie i dlatego prosi o sprecyzowaniewniosku,
PrzewodniczEca
aby moína go bylo zanotowaói poddaópod glosowanie.
Radna Ewa Ptasznik powiedziala,ze zglaszato, co budzi jej zastrze2eniat co nalezy
dopracowaó,natomiast nie jest kompetentnqosob4 aby podaÓwlaSciwe brzmienie zapisu.
|{astgpnym paragrafem wymagaj4cym dopracowaniajest $ 34 pkt lc. Tu chyba chodzi
o Szkolny System Oceniania.Jest to odrpbny dokument,który powinien istnieó w kazdej
szkole i powinien byó opracowanyw oparciu o PrzedmiotowySystem Oceniania.S4 to
budzi samo
dokumentywewngtrzniewypracowane,obowi4zuj4cew szkole Tutaj zastrzezenia
sfbrmulowanie.nie wiadomo dokladnie,o co chodzi. $ 35 pkt t, o jak4 radg chodzi?Chyba
chodzi o radg rodziców. Q 36, 35, 40 dotycz4 organów szko\. rady pedagogicznej,rady
to na
rodziców,samorz4duszkolnego.Wszystkojest ,,wloZonew jeden worek". PodnosiliSmy
na
klasy
radp
rodziców,
pedagogiczn4
radg
rozdzielió
szkoly,
Komisji OSwiaty, aby
samorz4d
I - 6 i gimnazjum.Jak mamy uczyó nowe pokoleniedemokracji,jeZeli chcemytworzyÓjeden
wspólny samorzqdszkolny,w któregopracachbgdziebraludzialuczeh 7-letni iuczeh 15-letni.
Wiadomo, ze starsi uczniowie bgd4 pelnió lunkcje przvwódcze.Wiadomo. 2e potrzebytych
sq diametralnie
i wspólodpowiedzialnoéci
dwóch grup wiekowych w zakresiewspólrz4dzenia
ró2ne.To samo dotyczyrady rodziców i rady pedagogicznej.Jak sobie moznawyobraziópracp
rady pedagogicznejprzy liczebnoéciklas ponad40?
Przewodnicz4caRady Miejskiej Elzbieta WiSniewska powiedziala. 2e uczestniczyla
w pracachtakiej Rady w czasie,kiedy w 8-klasowej Szkole PodstawowejNr 4 bylo ponad
1000 uczniów. Zawsze bylo to podzielonena klasy 1-3 i klasy 4-8; wicedyrektor byla
odpowiedzialnaza klasy mlodsze,dyrektor za klasy starszei nigdy nie bylo zadnychklopotów.
Pierwszaczgéóposiedzeniarady byla oddzielna,druga wspólna. To nalezy do wewngtrznych
ustaleúw szkole.
Radna Ewa Ptasznik uwaZa, ze rada pedagogicznajest jednym organem i jeSli ma
pracowaóoddzielnieto powinienbyó odpowiednizapis.Statutjest kardynalnymuchybieniem.
W $ 46 brak jest programu profilaktycznego, któ.y jest obowi4zkowy. Przekazujg
niedoci4gnigcia.Nie mam pretensji do Pana Naczelnika; kazdy moze sip mylió - ja te|.
Wypowiedzialamswoje zdanie,ale nie jest moj4 rolq redagowanieprzepisów.
Radca Prawny Pani Danuta Kiwiorska powiedzial.a,2e nie wie jak przebiegaly prace
nad statutem,natomiastnie wyobraZasobie,aby co do statutunie wypowiedziatasip tak wa2na
to lezy. Pracepowinny wygl4daów ten
komisjajak Komisja Oówiaty"w której kompetencjach
Komisji powinienbyó zaproszonyNaczelnikWydzialuOSwiatyoraz
sposób,2e na posiedzenie
SekretarzGminy i wszystkie uwagi" które dzié Pani Radna zglaszawinny byó na Komisji
przedstawionea redagowaniew odpowiedni4 formg prawnq - to sprawa Wydzialu OÉwiaty.
Je2elichodzi o uwagi to uwaZam,2e mapone charakterorganizacyjny- nie prawny. Ustawa
o systemieoówiaty mówi wyraZnie,ze mogq byó odrqbnerady, ale moze byó jedna, jezeli tak
statutpostanowi.Jeélichodzio radgszkoly- ustawao systemieoSwiatymówi wyraánie,2e do
azasyustanowieniatakiej rady nazywasig to rad4pedagogiczn4.Uwa2am.2eKomisja OSwiaty
powinna nad statutem popracowaó trochg dluzej i jako cialo kompetentne przedstawió
wszystkie uwagi, a odpowiedni wydzial nadalby odpowiedni4 formq. Do Panstwa nale2y
decyzjaczy uchwalicie,czy odeSleciedo Komisji.
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Wiceprzewodnicz4cyKomisji OSwiaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznej Jan
Zigbiúski poinformorval,2e 25 kwietnia odbylo sig posiedzenieKomisji, na które byi
zaproszonyPan Koémider i te sugestiezostaty przekazane.Komisja opowiedziala sig za
podzieleniemrady pedagogicznej,samorz4dyi rady rodziców. Poniewazprzy fwotzeniu statutu
nie wspólpracowalySrodowiskaszkolnei nie opiniowaly go nvi4zki zawodowe,radnyZiqbiski
zgiosil wniosek. aby statut zostal cofnigty do Komisji Oéwiaty i dopracowanywspólnie ze
srodowiskiemszkoly, której bpdziedotyczyi.
Naczelnik KoSmider przypomnial, 2e organ prowadzqcy powinien nadaÓ statut
zespolowi szkóI. Zgodnie z prawem oSwiatowymbierze sip pod uwagQdwa modele statutu:
obszerny, obejmuj4cy sw4 treéci4 dotychczasowestatuty szkó1,drugi wgzszy zawierqqcy
jedynie niezbgdneregulacje.Uwa2am,2e bardziejgodny poleceniajest ten pierwszy daj4cy
mozliwoÉó konkretnego i spójnego uregulowania wszystkich spraw dotycz4cych
funkcjonowania utworzonego zespolu. W RozporzqdzeniachMinistra Edukacji Narodowej
i Sportu w sprawie ramowych statutów szkoly publicznej, statuty wykazuj4 sposóbustalania
nazw zespotu szkól itd. Pierwszy statut nadaje organ prowadzEcy, natomiast póániej
kompetencjeuchwalaniastatutui jego zmian przynale24radziezespolu,a je2ehtakiej rady nie
ma to radziepedagogicznej.Art. 42 mowi'.,,radapedagogicznaprzygotowuj4cprojekt statutu
lub jego zmian przedstawiado uchwalenia radzie szkoly lub placówki". Kiedy bylem na
posiedzeniu
Komisji Oswiatybyly zadawanete pytania,odpowiedzialemna nie. Byla mowa na
temat kompetencji w sprawie zmian w statucie; odpowiedziaiem. uwa2am, 2e zgodnie
zpodstawami prawnymi, iz opracowuje rada pedagogicznai przedstawia radzie szkoly.
OdnoSniefunkcjonowania: mówilem Paústwu, ze ten statut jest bardzo obszerny, statuty
niektórychszkól sq bardzokrótkie. OdnoSnie$ 13 uwazam,2eto jest bardzodobre wyjScie.
Dlaczego nie daó takiej mo2liwoScidyrektorowi,jeéli bpdq pieni4dze.Ten statut bgdzie
sprawdzanyprzez kuratora pod wzglpdem zgodnosci z prawem. Skoro ludzie zajmuj4cy sig
prawem oÉwiatowympolecaj4statuty obszerniejsze.mialem prawo oprzeÓsig na tym oÍaz na
innych zespolówi gimnazjów.Nastgpnie$ 3a - Szkolny SystemOceniania.
doéwiadczeniach
W statuciejgdrzejowskiegoLO jest zapis: Rada Pedagogicznawykonuj4c zadania Rady
Liceum zasiggaopinii Rady Rodziców, Samorz4duUczniowskiego w sprawachprzyjgcia do
realizacji regulaminu wewngtrznego systemu oceniania. Róznica migdzy tym zapisem,
a zapisemw naszym statuciejest niewielka,jednak, jezeli uwa2aciePañstwo za zasaóne,
mozna zamienióten zapis.W imieniu burmistrzawnoszgo dokonaniezmiany: $ 34 pkt lc
otrzymujebrzmienie:,,po zasiggnigciuopinii Rady Rodziców i SamorzqduUczniowskiego,
przyjqcie do realizacjiRegulaminuWewn4trzszkolnegoSystemuOceniania" $ 36 dotyczqcy
s4 dokladnieokreélone.$ 46:
Rady Rodziców;zadaniaRady Rodzicéwi Rady Pedagogicznej
moim zdaniemnie musitego regulowaóstatut,bo to okreÉlaj4inne przepisy.
RadnyAdam Wóicik potwierdzil,2ena posiedzeniuKomisji OSwiatybyly podnoszone
te tematy, naczelnik skladal wyjaénienia,przekonywai,ze ujgcia ogólne nie przekreSlaj4
mozliwoSci,aby odpowiednieorgany szkolnedostosowalysobie organizacjpi statut do swoich
potrzeb. C.y my jesteémy na tyle m4drzy. Zeby zadzialaó za te organy szkolne,
ubezwlasnowolnióje i podjaókonkretneszczególoweustaleniaw sprawiepodzialu,opracowaó
szczególowystatut, który rada pedagogicznapo zasiggnigciuopinii odpowiednich organórv
szkoly mo2e zmienió?Uwazam, 2e lepiej daó szkole pewne ogólne ramy, a szkola,-jeÉli
bpdzie czula potrzebp- niech w odpowiednimtrybie dostosowujesobie. Jeilelichodzi o plan
profilaktyki uwazam,ze ten program mo2nazawrzeów $ 46 pl<t2b, lub wprowadzió pkt 2c .,programprofilaktyki uzale2nien"i taki wniosek zglaszam.
Radny Pawel Smor4g- w zwi4zku z wieloma w4tpliwo3ciamiw tym temacie- wnosi
o zdjgcietego punktu z dzisiejszegoporzqdkuobrad i omawianiego na nastgpnejsesji.
RadcaPrawny DanutaKiwiorska powiedziala,2e nie mo2nazdj4ó punktu z porz4dku
obrad,który jest przeglosowany.Rada mozejednak nie przyj4óuchwaly.
Naczelnik KoSmider przypomnial.ze s4 dwie mozliwoSci projektu statutu,jednak
opieral siQ na doSwiadczeniachinnych jqdrzejowskich szkól, w tym Zespolu Szkol
Ponadgimnazlalnych.
W duzych szkolachjest jedna rada i jeden samorz4d.To dyrektor okreila
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Przewidujesig dwa stanowiskaw-icedyrektorów:
ieden do
dzialalnoSóRady Pedagogicznej.
spraw szkoly podstawowej,drugi do spraw gimnazjum.Bgdzie glówny dyrektor i bgdzietym
kierowal.Na temattego czy bgdzielepiej z jedn4 czy z dwoma radami s4 zdaniapodzielone.
Radny Jan Ziqbiiski uwaza,ze najlepiejbyloby, gdyby Érodowiskaszkolnebraly udzial
w dopracowaniustatutu
PrzewodniczqcaZNP Pani Elzbieta Dorobczyúskapowiedziala, 2e przysluchuje siq
dyskusji i jest zaniepokojona.Co prawda prawo dopuszcza tworzenie jednej rady
poniewazs4to
pedagogicznej,
ale nie mo2emysig wzorowaóna szkolachponadgimnazjalnych,
szkoly specyficzneucz4ce mlodziez o okreélonymwieku, s4 to szkoly jednolite. Do naszego
zespoluuczpszczajqdzieciz zerówk| z klas 1-3. z klas 1-6 i gimnazjum.Nie mozemy za wzór
braó szkól ponadgimnazjalnych.Dlatego uwazam, ze dobrze byloby zrobió to zgodnie
z artykulem, nie koñcowym zapisem art. 62, który mówi, 2e ,,pol4czenienie narusza
odrgbnoSci rad pedagogicznych"rad szkól lub placówek i samorzqdów uczniowskich
poszczególnychszkól lub placówek, o ile statut nie stanowi inaczej". Po co ten zbpdny
eksperyment?Je2eli Pafrstwouchwalicie dzisiaj, 2e rada pedagogicznazespolu szkól bpdzie
stanowió jedno, to czy ta rada pedagogicznabgdzie miala kompetencje rozdzielenia rad
Co bgd4
pedagogicznych?
Aby sprawniezarz4dzaószkol4muszqbyó dwie rady pedagogiczne.
obchodzily nauczycielauczqcegow gimnazjumklasy 1-3 ? W tych dwóch grupachwiekowych
s4 inne problemy i powinniémy sip kierowaó dobrem ucznia. Rada pedagogicznabgdzie
sprawnie funkcjonowala, jezeli bqdzie zajmowaia sig problemami, które jej bezpoÉrednio
dotyczq. OczywiScie mozna zawrzeó w statucie zapis o pol4czonych radach pod
kierownictwemdyrektora.bo sEpewnetzeczy wspólnei s4 pewnerzeczy rozdzielne.Uwazam,
2e na to powinniúciepaústwo zwrócióuwagQ.
Rady oglosila l0-minutowq przerwg.
O godzinie 12to Przewodnicz4ca
Rada Miejska w Jgdrzejowie przystepila do glosowania poprawki zgloszonej przez
naczelnikaKoémidra: $ 34 pkt 1c otrzymuje brzmienie: ,,po zasiggnigciuopinii Rady
realizacji Regulaminu
Rodziców i
Samorz4du Uczniowskiego, przyjgcie do
nastgpuj4co.
glosowania
wygl4daly
Wewn4trzszkolnegoSystemuOceniania".Wyniki
Z
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Wstrzvmalosie
NastgpnieRada Miejska przystqpilado glosowaniapoprawki zgloszonejprzez radnego
Adama Wójcika: wprowadzicw $ 46 pkt 2 ppkt c -,,programprofilaktyki uzaleznieú"
Z
a
^
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Przeciw
14
Wstrzvmalosie
Radny Wojciech Bilewicz zapyral, czy bqdzie glosowany wniosek zgloszony przez
radnegoPawla Smor4-ea.
Radny Pawet Smor4gpowiedzial,2e dla niego jasnajest opinia radcy, iz nie mozna tej
uchwaly zdj4cz porz4dkuobrad.Nalezy wigc calq uchwalgprzeglosowaó.
Rada Miejska w Jpdrzejowie glosowala nad Uchwal4 w sprawie nadania Statutu
Zespolowi Szkol w Jgdrzejowie.Wyniki wygl4daiy nastgpuj4co:
J
Za
Przeciw
l5
0
Wstrzymaiosig
Uchwai4 nie zostalapowzipta
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Ad 11.
Uwag nie zgloszono.
RadaMiejska w Jgdrzejowiejednoglosniepowziqla Uchwalg Nr VI I 56 I 03 w sprawie
ustalenia stawki najnizszego wynagrodzenia zasadniczegoi wartoÉci jednego punktu dla
potrzeb wynagradzania pracowników nie bpd4cych nauczycielami, zatrudnionych
w placówkacho úwiatolvychprowadzonych przez Gminp Jpdrzejów.
/UchwalaNr VI/56/03 w zataczeniudo protokotul.

Ad. 12
Uwag nie zgioszono.
jednogloéniepowziglaUchwalpNr VI I 57 I 03 w sprawie
RadaMiejska w JEdrzejowie
prowadzonychprzez Gminp Jgdrzejów.
publicznych
przedszkoli
oplatza Swiadczenia
/tlchwala Nr VI/57l03 w zalqczeniudo protokolu/.

Ad. 13
Uwag nie zgloszono.
jednogloiniepowziglaUchwalpNr VI I 58 I 03 w sprawie
RadaMiejska w Jgdrzejowie
zasadwynajmowanialokali wchodz4cychw sklad mieszkaniowegozasobuGminy Jpdrzejów.
,i{JchwalaNr VI/58/03 w zalaczeniudo protoko}u/.

Ad 14
Uwag nie zgloszono.
jednogloéniepowzigla Uchwalp Nr VI I 59 I 03 w sprawie
RadaMiejska w Jgdrzejow'ie
przyst4pienia do sporz4dzenia zmiany czgici miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
terenupomigdzy Al. J. Pilsudskiego,ul. Przypkowskiegoi SzkolqPodstawowq
nr 2 na obszarzemiastaJpdrzejów.
fuchwala Nr VI/59/03 w zal4czeniudo protokotu/.

Ad 15
Uwag nie zgloszono.
RadaMiejska w Jqdrzejowiejednogloéniepowziqla Uchwalg Nr VI I 60 I 03 w spraw.ie
przeznaczenia do sprzeda|y w drodze przetargu nieruchomoSci komunalnej oznaczonej
w rejestrachewidencjigruntów-wsiPiaskijako dzialkanr 54314.
/Uchwala Nr VI/60/03 w zalqczeniudo protokolu/.

Ad 16
Uwag nie zgloszono.
RadaMiejska w JpdrzejowiejednogloSniepowzigla Uchwalg Nr Vl I 6l I 03 w sprawie
wyrazaniazgody na sprzedazw drodzebezprzetargowejnieruchomoScikomunalnej,polozonej
w Jgdrzejowieprzy ul. Dr StanislawaSpdka.
AJchwalaNr VI/61/03 w zalqczeniudo protokolul.

Ad 17
Radny Wojciech Bilewicz wnosi o doprecyzowanie tytutu uchwaly; zgodnie
powinien byó zapis,,-w drodzeprzymusowegowykupu".
z uzasadnieniem

9

Radca Prawny Danuta Kiwiorska powiedziala, 2e nie ma takiej potrzeby, poniewaz
dobrowolnie.
wiaiciciel mozesprzedaó
Rady
Elzbieta Wiéniewskawniosla poprawkp polegaj4cana dodaniu
Przewodniczqca
w $ 2 przedslowami ,,ust. I i2" zapisu ,,$ 1", poniewazbrakujetego zapisu.
Rady.
RadaMiejska jednogloSnieprzyjgla poprawkgzgloszonqprzezPrzewodnicz4c4
w
jednogloSnie
powziplaUchwalgNr VI I 62 I 03 sprawie
RadaMiejska w Jgdrzejowie
wyraaeniazgodyna nabycienieruchomoéci,na których urzqdzonajestul. Dr Kwarty.
lÍJchwalaNr VI/62l03 w zal4czeniudo protokofu/.

Ad. l8
Uwag nie z-qloszono.
RadaMiejska w JgdrzejowiejednogloÉniepowzipla Uchwalg Nr VI I 63 I 03 w sprawie
w obrgbieulic. Przypkowskiegoi Al. J.
przystqpieniado scaleniai podzialu nieruchomoSci
Pilsudskiego.
/UchwalaNr VI/63/03 w zalqczeniudo protokotu/.

Rady o godzinie 1255oglosila przerwetrwaj4c4do godziny 1320
Przewodniczqca

Ad 19
Radny Adam Wójcik powiedzial, ze projekt uchwaly zostal dorgczony radnym w
odpowiednimterminie,byt on przedmiotemobradwszystkichkomisji. W sprawietej uchwaly
wniosków komisji nie bylo, z wyj4tkiem Komisji Rewizyjnej.W migdzy czasiebyly w tej
sprawie wnioski mieszkañców.Po konsultacji Klubów koalicji i opozycji radny Wójcik
wnioskujeo zmiangzapisówwysokoScistawek:w tabeli 1, Lp. 1: zamiast2,38 - 2,10. czyl\
podwyzka o 5 oA;Lp 2 równiez 5 % do poprzedniejstawki. W pkt. 3. trzeci wiersz od góry
zamiast20,00- 15,00,w szóstejrubrycezamiast,,zaosobg"-,,od umowy". W tabeli 2 w
wierszu I zamiast3,62 - 3.42; w wierszu 2. zamiast4,08 - 3,88. W imieniu Klubu SLD
proponujgpodwyzki5-procentowe.
Radny Leszek Sulekw imieniu radnychKlubu PSL popierawniosek radnegoWójcika.
Radna Ewa Ptasznik w imieniu radnych Klubu Wspólnota Jgdrzejowskapopiera
wniosekradnegoWójcika.
RadnyJózefKgdra w imieniu radnychSamoobronypopierawniosek RadnegoWójcika.
Radny Alfred Bialy w imieniu radnych Klubu Blok Samorzqdowypopiera wniosek
radnegoWójcika.
Kierownik ZWiK Pan Zbigniew Lato pow-iedzial,ze jest zaskoczony stanowiskiem
Rady. Taryfy, które uchwalila poprzedniaRada obowi4zujq na jeden rok. Na rok biez4cy
taryfy zostaly opracowanezgodnie ze sztuk4 aby nikt tego nie podwazyl. Uczestniczyiemwe
wszystkich komisjach, wyjainialem" na wszystkie pytania udzielalem wyczerpuj4cych
odpowiedzi. Szczególoweuzasadnienie,zgodnie z ustawowym wymogiem. zalqczonejest do
projektu uchwaly. 20 marca bie2qcego roku Rada zalwierdz\la wieloletni plan. Wnioski
Paírstwaéwiadcz4o braku konsekwencji.Zgodniez ustaw4,jedynym, który mozeweryfikowaó
wszystkie stawki jest burmistrz. Spotykaliémy siQ w tej sprawie, weryfikowaliémy,
przedkladalem dokumenty. 31 marca ukaza\o sig rozporzqdzenie Ministra Ochrony
Srodowiska,który zweryfikowal stawki oplat za wydobycie wody i ,,dal" 7 groszymniej dla
gospodarstwdomowych. W zwiqzku z tym na polecenie burmistrza zostaladokonana taka
weryfikacja. Swego czasupodjpliéciePanstwouchwalg w sprawiepodatku od nieruchomoéci.
W roku ubiegiym taryfy wynosily 0,5 %, PanstwoprzyjqliSciepodatek2 %. Skutkujeto 400 th
podwyzk4. W ubieglym roku placilem podatku 84 000 zl; w tym roku muszg zaplació4 razy
tyle. Przez 5 miesigcy zaklad tych pienigdzy nie otrzyma; rok obrachunkowynie jest równy
kalendarzowemu.W roku ubieglym byl haczyk w postacioplaty na ochronpúrodowiska,teraz
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- podatekod nieruchomoÉci.
Napisaliémywieloletni plan rozwoju i modernizacji'.zakladchcial
siq wykazaói zrobiócoSdla tego miasta.W planiejest pozycja 810 000 zlprzeznaczonana
inwestycje,które s4konieczne lszczególoworozpisanew planiel. Ku2da z pigciu pozycji nie
byla modernizowana i nadszedl taki moment, ze musi to byó zrobione. JeíeIi chodzi
o oczyszczalnigÉcieków- mówilem o tym na posiedzeniachkomisji - czy to Zaklad musi
wykonaó?Czy w czasiemodernizacjinie moznabylo tego zrobió?
Ze wszystkich pienigdzy, które s4 tu zapisane,musze rozliczyó sip co do zlotówki. Zysk
w wysokoéci 139 000 bgdziezagospodarowanyna sieówodoci4gow4:budowa 100 m sieci od
ul. KoÉcielnejdo Kieleckiej, zakup agregatupr4dotwórczego.aby nie naraZaósig na zloSliw-e
komentarze.
Chcemycoézrobiódla tego miastai robimy.Dzialamyw skladziezwigkszonymtylko o dwóch
pracowników,a pracyjest znaczniewigcej: przeprowadzamyakcjp opomiarowania.
W tej chwili przygotowujemy wniosek do Funduszu Rozwoju Regionalnego: chcemy
kompleksowo rozwiqzaóproblem kanalizacji i oczyszczaniamiasta Jgdrzejowa.Z funduszu
oA
mozna otrzymaó2 500 000 E pod warunkiem,2e inwestycjabgdzie rzpdu 10 ml zl. 65
o/o
pienipdzygminy. Jestwiqc
pienigdzyunijnych, 20 % FunduszuOchrony Srodowiska,15
o co walczyó.Kiedy spotkamysig za rok taryfy byó moze utrzymaj4sig na tym poziomie.
W uzasadnieniumówtlem" 2e o 2,3 oA powinny wzrosn4ókosáy we wszystkich taryfach, nie
mówi4c o tych dwóch newralgicznych.Swego czasuodsylalemPaústwado ,,Wspólnoty"Nr I
do artykulu ,,Czy woda jest droga". Kazdy ma swój punkt w'idzenia.Mozna porownywaÓceny
wody, które s4 w Gminie Imielno - jak wójt sobie zgotowal taki los. Nie ukrywam, mamy
propozycjg.zeby przejqcwodoci4gi w Imielnie. Wraca sprawa5 zl od ryczaltowców $ 5 pkt 1,
3 C ustawy mówi, 2e ,, za osobg na miesi4c w rozliczeniu ryczahowym". Mam przed sob4
materialz íJrzgduMieszkalnictwapotwierdzalqcyto. Zapomnieliwszyscy ryczaltowcy, 2ebyla
norma ryczahu4,5 m3, zmienionona 3 m3. lloSóosóbx 1,5 m x cena;ta woda odplywa i nic
22 %, terengminy 16 %,
nie zostajew ZWiK. W tej chwili w mieríciejest nieopomiarowane
oA,
jakii postQp,
jednak
roku
zrobiliSmy
niespelna
ieSlichodzi
a bylo 38 %. W ci4gu
razemlg.8
jeszcze
tak dopieszczaó,skoro na
o opomiarowanie.Nie wiem, dlaczegotych ryczattowców
dzieú dzisiejszy robiq nam blokadg. Wysylamy pisma, zawiadamiamy"2e chcemy zakladaó
wodomierze,jednak odbiorcy oci4gaj4sig i testuj4 nas, dok4d sig oplaci z ryczahu.Niektórzy
majq wodomierze, ale ich nie zgtaszajq.Nie wiem, jak4 Pañstwo podejmq uchwalg.
Odpowiedzialnym za weryfikacjg wniosku zlo2onego przez Zaklad Wodoci4gów jest
Burmistrz.Radaw przeci4gu45 dni zatwierdza,a w odwrotnejsytuacjiproszgo uzasadnienie.
Radny StanislawBaraúski zapyial.jaki zakladmial zysk w ubieglym roku.
Kierownik Lato odpowiedzial,ze 190 000,00 zl. Niespójnoió roku taryfowegoz rokiem
kalendarzowym spowodowala, 2e nie zda;2ylem tego ,,skonsumowaó". Ogólny zysk
w granicach,,0".
Radny Stanislaw Baraúski zapf.al ile burmistrz przekazal pieniqdzy dla zakladu
w ubieglym roku. ,,Wciqit Pan mówi, ze jest za malo. Wodomierze nale2qdo Panai Pan jest
obowi4zanyzainstalowaó.JeSli ktoS nie chce tego wodomierza,mozna go ukaraó, ale karaó
kogoé po 5 zl. od osoby za coi, co nalezy do Pana obowi4zków?Jest to niepowazne.Proszq
radnycho poparciew caloScizlo2onegowniosku'".
RadcaPrawny Pani Danuta Kiwiorska powiedziala.2e sprawadotyczy materii prawnej.
Tak, jak kierownik wyjaSnii, ustawodawca wcale nie dat radzie gminy mozliwoéci
wprowadzaniajakichkolwiek poprawek do uchwaty. Przedstawionetaryfy weryfikuje wójt.
Zaklad Wodoci4gów przedstawiataryfy na podstawieuzasadnionychkosztów i zaklad za to
odpowiada. Co sig stanie, jezeli Paústwo przeglosujeciepoprawki? Kierownik bpdzie
zmuszonywyst4pió do Wojewody, aby tak4 uchwalq uchylit i Smiernpowiedzieói ostrzec,ze
wojewodatak4 uchwalg uchyli, bo rada nie ma prawa wnosió poprawekco do wysokoSci,
a Paústwotakq poprawkgchceciewprowadzió Jeéli Wojewoda tak4 uchwalg uchyli, to po 70
dni ach zacznqobowi 4zywaé taryfy przedstawione przez ZWiK.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej zapy'tala,jaki jest senspoddawaniataryf na sesji pod
slosowanie.
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Radca Prawny Danuta Kiwiorska odpow-iedziala,ze jezeli radni wídz4 blgdy
w przedstawionychkosztach, to tak. Ale jezeli Przewodnicz4cy Komisji Budzetu wnosi
Proszgwskazaó
oobnizeniestawek,2e sqzbyt fiskalnete podwyzki,to nie jest uzasadnienie.
niezgodnoSciw przedstawionychkosztach;wykazac.ze burmistrz LIe zweryfikowal. Takie s4
przepisy.
Radny Alfred Bialy uwaza, ze radni niepotrzebniesip nadyskutowali.Pan Burmistrz
w dobrej wierze dal to na sesjg,bo jest to moralne podparciedo decyzji, które musi podjaó
A sq to decyzjbardzoniepopularne.Chcialbym abyémyskoúczyli z takqpraktyk4, aby na sesji
staw'iaóto, co nie naleíy do Rady. My nie moZemybyó paraw-anem
dla kogos, kto musi podjaó
Wobec
decyzjg samodzielnie.Niech te decyzje podejmuje zgodnie z odpowiedzialnoéci4.
wyjainieú Panimecenasnie mamytu nic do zrobienia.
Radca Prawny Pani Danuta Kiwiorska powiedziala,2e perfidia tego przepisujest
oczywista. ,.Jezeli Paírstwo nie uchwalicie, to takze zaskar2yótakq uchwalp mo2e Zaklad
Wodoci4gów"2ebez zadnegouzasadnienia
Pañstwoodmówiliéciezatwierdzenia
taryf'. Zaklad
jakiekolwiek
procesy bylyby przed S4dem
Wodoci4gów nie ma osobowoSciprawnej. Jezeli
Gospodarczym to zobowiqzania zaHaduplaci gmi na.
BurmistrzLeszekKapcia powiedzial.2eprzyjmujete gorzkieslowa,ale to nie jest tak,
2e szuka parawanu. Jest to pewna konsekwencja wczeSniejszychdzialah. Na podstawie
oczekiwaú mieszkaócównaszej gminy, kierownik przedstawil plan dzialah, jakie zamierza
podjqó Wiemy, jaki jest stanw'odoci4gów"wnaszejgminie. Chcemyto zrobió.ale to odbywa
sip kosztem calego spoleczeústwa- musimy na to znaleáópieniqdze. Kaídy oczekuje, ze
gmina musi. Gmina wszystko musi, tylko jednoczeÉnieta gmina musi mieó swoie érodki.
W dalszymci4gu poglpbiaósw'ojegozadluLenianiewiele mozemy.Tez do koñcanie wiemy jak
to bgdzierealizowane.Nawet przyklad z SAPARD'.czy naszqbgdziewin4 ze zaplanowaliémy
kosztorysofertowy duzo wipkszy i tylko mo2nabylo maksymaln4i to stanowito360Ai tylko
tyle dostaniemy.Tak sq skonstruowaneprzepisy. Wszystkiegodo konca tei sig nie da
przewidzieó, co nas bgdzie czekalo w przyszlym roku. Przy uchwalaniu przysziorocznego
budzetu, który bqdzie juz zdecydowanietrudniejszy, bo ka2dy z Paústwazna potrzeby,tez
inaczej bgdziemy sip poruszali. Bpdzie cipzka koncepcja tego budzetu. Nie patrzmy w tej
chwili krótk4 chwilq 2e na dziendzisiejszyzaspokoimyoczekiwania.Ze wodajest towarem- równie2zdajemysobie sprawppodobniejak
zdajemysobiesprawg,2e rrzebaj4 oszczgdzaó
z tego, 2e trzeba szanowaóÉrodowisko.Dlatego pozwólmy kierownikowi zrealizowaéplany,
a bgdziemy go w stanie rozliczyó. To, ze nie otrzymaliSciePaústwo wczeéniejprojektu
poniewaz
uchwaly, to nie bylo moje widzimisip; oczekiwalemszczególowegorozporzqdzenia,
wielokrotnie dyskutowaliSmy na temat oplaty za ochrong Srodowiska, bo nie bylo to
uwidocznione w sposób dla mnie pewny. Dopiero po ukazaniu siQ rozporzqdzenia
ustosunkowalemsip do tego, bo propozycja kierownika byla duzo wipksza. Znajqc koszty
i realiafunkcjonowaniaZWiK proszQPanstwao odpowiedniespojrzenie.Cipzari tak spocznie
na nas bez wzglgdu na to, przez kogo podwyzki bedAfirmowane. Oczekiwaniaspoleczeóstwa
i tak s4 inne: najlepiej,gdyby nic nie plació,problemw tym, aby cigzaroplat byl sprawiedliwie
rozlo2ony.Spróbujmyjeszczeporozmawiaó,aby osi4gn4óconsensus.
Przewodnicz1caRady Elzbieta WiSniewska zapytala..poniewaz kontrowersje budzi
oplata abonamentowaw rozliczeniachryczaholvych, za osobp: czy Kierownik Lato potrafi
wskazaó gminy, zblizone do naszej pod wzglgdem iloSci mieszkanców,które mialyby
zafwierdzonetakie oplaty abonamentowe?
Kierownik Lato powiedziaL,2e w pocz4tku 2001 roku w Jgdrzejowie bylo 38 %
oA.P\hczow
ryczahowców,w Kazimierzy 12 yo. w Kielcach 9 %, Osiek 1 Yo,OstrowiecSw. 2
0 o/o,Polaniec 2 oA, Sandomierz2 oA, Skarzysko2 oA, Starachowice-5%, St4porkó*' l0 o/o.
Z 290 wodoci4gów Jgdrzejów mieSci siQ w pi4tce najbardziej niezwodomierzowanych
w-odoci4gówna terenienaszegokraju. Sprawaryczahowcówrozwiqzanajest zgodniez ustawa
i nie ma sensubroniótego 5 zl.
Mam dane odnoÉniecen wody w poszczególnychgminach. Sgdziszów2.33; Staszów:
gospodarstwadomowe 2,5. szkoly, przedszkola,szpitale, przychodnie zdrowia - 3,41,
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pozostali. Kazimíerza'.
gospodarstwadomowe, 4.8
3,61; écieki: 3,42
pozostali
gospodarstwadomowe, szkoly, przedszkola,szpitale,przychodniezdrowia - 2,74, pozostaliod wodomierza.
4,56; Scieki.3, l8 plus oplataabonamentowa
Z uwagi na to, ze écieki pozostaj4w wyzszych cenachprzemyéleliémynastgpuj4capropozycjg:
gdyby zrezygno.wac
z uszczelnieniakolektora A przy ul. Barbary ( 150 000) dajew przeliczeniu
obnizenia ceny Scieków o 20 groszy. Wtedy écieki kosztowalyby 3.42 zl i takq poprawkg
zglaszamdo przedstawionychtaryf.
Radny Krzysztof Chalupka zapytalkierow-nika,czy znagminy, gdziejest stalaoplataod
osoby. Druga sprawa. Przy 190 000 zysku za ubiegly rok podwyzki w' tej w'ysokoScis4
szokuj4ce.
Radny Krzysztof Swietlik zapytalPani4 Radcg,czy Rada ma prawo uchwalió uchwalg
przymusowym
zainstalowaniuwodomierzy dla odbiorców prywatnych.Cyf.y przedstawione
o
przez kierownika mówi4 same za siebie. Osobom, które nie majq pieniqdzy nale2noSciza
wodomierzemoznarozlo2yóna raty.
Radca Prawny Danuta Kiwiorska odpowiedziala,2e nie prowadzi obsfugi prawnej
Zakladu Wodoci4gów i aL tak szczegolowojej wiedza w tej materii nie sigga.Poza tym nie
chcialabywchodziów kompetencjekolezanki,która prowadziobsluggprawne ZWrK.
Przewodniczqca Rady powiedziala, 2e mo|na zobowi4zaó kierownika do
na kosztodbiorcyi niniejszymzobowi4zujemy.
opomiarowania
systematycznego
Radny Ryszard Dzwonek vwa2a, 2e nie nale|y bronió ryczattowców.jeéli nie chc4
zalo2ycwodomierzy,to znaczy,ze im sig to oplaca.
Kierownik Lato - w odpowiedzi na py'tanie zadaneprzez Przewodnicz1cqi radnego
Chatupkg - powiedzial. ze nie ma rozeznaniaw tym temacie, ale jezeli jest 2 * 5 yo
ryczaltowców,to jest to pryszczdla zakladu.U nas na 30 czerwcaroku ubiegtegobylo 1250
odbiorców ryczaltowych, teraz na koniec marca byto 776. Bylo 36 oA a teraz jest 19,8 %.
Zapewniam, 2e poniewaz poprawia sig pogoda, bgdziemy prowadzió akcje kontrolne
i zdyscyplinujemy odbiorców. Kanalizacja w tej chwili wykonana jest w Sudole
i w Skroniowie. Co trzeci odbiorca nie jest podl4czony do kanalizacji w Skroniowie, a co
azwarty w Sudole. Na ul. Dygasiúskiego wybudowana jest nowa kanalizacja,ul. Barbary
budowanaw ubieglym roku: - 50 % gospodarstwnie jest podlqczonych W tym roku na ul. 3
Maja robimy odcinek 100 m, aw przyszlymroku robimy calqulicp: od ul. Koécielnejdo ul.
Okrpznej. Czy podejmieciePaústwouchwal€,aby wodociqg w Zagajachwymienió na nowy?
Kazdy powie, 2e nie ma jeszczewodoci4gu w Prz4slawiu,Ciernie, Jasionnieitd. Musimy to
zrobró z zaplanowanych pienigdzy. Bardzo proszg: zaryzykujcie Paústwo tq uchwalg,
rozliczyciemnie, co do grosza.Czaspokaze.jak sig spotkamyza rok bgdziena pewno inna
atmosferana tej sali.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Elzbieta WiÉniewskapowiedziala,iz radni chc4 aby
mieszkancypiacili kwotg adekwatn4do zu2ycia wody, jednak nie wszyscy mieszkaúcys4
sltuow-anina tyle dobrze,aby staóich byto na oplaty od osoby.
Radny StanislawBaranski powiedzial,2e w czasiekanalizacji Sudolu nie bylo ani
jednego w-odomierza.wszyscy rozliczali sip z ryczahu. Teraz czpéó odbiorców zalo|yla
wodomierzena wlasny koszt, a pozostali nie zalozyli nie dlatego, 2e nie chcq. Ich na to nie
staó.
Przewodniczqca Rady Elzbieta Wiéniewska pow.iedziala, 2e naleLy zobowrqzaé
kierownika,aby w uzasadnionychprzypadkach
naleznoécirozloíyl na raty.
Radny Stanislaw Baraúski odczytal urywek ustawy mówi4cy o obowi4zku
zain stalowania wodomierzy przez zakladwo doci4gów.
Kierownik ZWiK Zbigniew Lato wyjaénil, ze montaz wodomierza nale2y do ZWiK
a wodomierz do zainteresowanego.
Wystawiaj4c fakturg piszemy: wodomierz - 53 zl, koszty
jest
montazu
kreska.Nalezy to do naszychobowi4zków. Nikogo nie obci4zamyodsetkami
i czekamyna zaplatgza wodomierze.
PanMarek Perzyúskipowiedzial,ze scenariuszpowtarzasig z ubieglegoroku. Na dzien
dzisiejszy kierownik zaproponowalwzrost ceny écieków ponad 40 %. wody powy2ej 20 %
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przy inflacji 3 oA Pan Burmistrz mówil, 2e za to musimy wszyscy plació. Nie Panie
Burmistrzu. Za Io placq ci, którzy placq rzetelnie. Pytanie do Pana Kierownika: ilu Pan ma
dluzników i kto jest najwigkszyma nich? Smiem twierdzió, 2e Urz4d Miejski równiezjest
dlug bqdzie
dluznikiem.Ten dlug bedziePanu rósl: jezeli podniesiemystawkg,automatycznie
wigkszy. Trzeba rozwatyó t4 sltuacjg, bo pieniqdzes4 tam gdzieé zapisane,ale ich nie ma.
Dlatego ci, którzy plac4 rzetelniesq obci4zenikwotami, które Pan co roku podwyzsza.Dlatego
sluszny jest postulat radnego Wojcika w tym temacie. Jeszczeraz proszQprzeanalizow-aÓ
firmy i dluzników. Wtedy zobaczymy,jaki bgdziemial Pan zysk.
sprawgzadlu2entaPaúskiej
PrzewodniazqcaRady
ElzbietaWisniewskao godzinie1415oglosilal0 minut przerwy.
Radny Adam Wójcik przypomnial,ze zglaszalwniosek w sprawiezmniejszeniataryf.
który wywolal duzo dyskusji, a uslyszal" 2e wniosek byt bez uzasadnienia i jako
przewodniczqcyKomisji Budzetu bpdzie pil piwo, którego nawa|yl. Jest to konsekwencja
i przy planowaniu
zasadplanowania'..jezeli zeszlorocznestawki odzwierciedlalyrzeczywistoSó
stawki o 5
budzetupañstwaprzyjgto, ZeinfTacjabedziedo 3 Yo,a my decydujemysig podnieSÓ
dla tego wniosku.Pozatym nalezywzi4c pod uwagg
% jest to moim zdaniemuzasadnieniem
wzglgdy spoleczne.W Jgdrzejowie ludzie w wipkszym stopniu s4 biedni niZ Srednia
ogólnokrajowa. Nasz wniosek nie jest ,,w czambul". Wiemy, ze kierownik ma chwalony
program rozwoju, wiemy równiez, ze ten program w celu realizacji musi mieó poparcie
w konkretnych zlotówkach. Z drugiej strony nie moZemy nie patrzeó na s1'tuacjpnaszego
spoleczenstwa.Kolega Perzyúski slusznie zauwa2y\"2e byó mo2e s4 jeszczerezerwy, które
kierownik na pewno nie omieszkawykorzystaó,jeáli chodzi o éci4ganiezalegloSci.Nalezy
doprowadziódo tego, aby ci, co plac4 wiedzieli, ze slusznieplac4 i ze nikt nie ,,krpci". Jeíeli
te 5 o/obytoby za malo,to spotkamysig za rok, kierownik bgdzie sprawozdawalswoje dzialania
i powie, czy poszedlw tym kierunku i czy odzyskainaleznoici od zalegaj4cychodbiorców.
Jeéli chodzi o rzetelnoÉówyliczen kosztów, to nie podejmowalbym sig tego sprawdzaó.
Przypuszczam,2e 2adenz radnych nie ma na tyle wiedzy fachowej, aby sprawdziówyliczenia
kosztów.W tym zakresienalezalobyzawezwacspecjalistg.Jestto rola burmistrza.
Soltys Laskowa Pan Adam Grad zapytal czy oplata za odczyt bpdzie pobierana
kazdorazowo.
Kierownik Lato wyjaSnil. 2ejest oplata abonamenckaza odczyt licznika w wysokoéci
2,96. Jestto podobniejak z oplat4 za telefon. bez wzglpdu na to, czy sig korzysta,czy nie.
abonamenttrzeba zaplació.
Pan Marek Perzynski zapytat, czy jesli w bloku wisi kartka ,,Proszg podaó stan
licznika", czy równiez wtedy obowi4zujeta oplata?
Kierownik Lato wyjaÉnil, 2e ZWiK odczltuje stan wodomierza w studzience
wodomierzowejprzedblokiem.
Przewodnicz4caRady poprosila Radp o przeglosowaniepoprawki zgloszonej przez
radnegoWójcika.
Radca Prawny Danuta Kiwiorska powiedziala, ze taka poprawka bytaby ustaleniem
taryfy" a rada nie moze ustalaó, moze tylko zatwierdzaó.Byioby wiqc to wkroczenie
w kompetencjeZWiK.
Radny StanislawBaraúski w imieniu radnych poprosil Burmistrza o wprowadzenie
poprawki do uchwaly - zgodniez wol4 Rady.
Kierownik Lato przypomnial,i2 prosil, aby radni wzigli udzial w szkoleniudotycz4cym
tego tematu. Gdyby rani z tego skorzystalinie byloby takich dyskusji. Zgodnie z ustaw4Pan
Burmistrz jest zobowi4zany sprawdzió,czy wszystko zrobione jest rzetelnie. W tej chwili
Paústwopodejmujecieuchwalg wbrew poprzedniopodjgtym: o podatku od nieruchomoSci,
o zatwierdzeniuplanu wieloletniego.ZapraszamPanaPerzynskiegodo siebie,pokazpPanujak
to sig dzieje'.jeSli mnie ktoSnie zaplaci,to ja te2 komus nie zaptacg.W pierwszejkolejnoéci
regulujemyZUS i place. Wreszcietrzeba przeci4ózalegloscii pomóc zakladowi.Jak pyatem
mojego poprzednikadlaczegozostawil zalegloScii 30 yo nie opomiarowanychgospodarstw,
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powiedzial,ze skladalwnioski, a Rada byla glucha Przez 3 lata nie byio podwyzki cen wody
DziS decyzjajest trudna,ale nie ma wyboru.
Burmistrz Leszek Kapcia przypomnial slowa radnego Baranskiego dotycz4ce
mozliwoéci przecigciatej sytuacji; powiedzial. 2e zawsze stoi przed dylematem.Zalú.ad
posiadastareurz4dzenia.Dotychczasusuwalo sig awariebez powa2niejszychrobót. Jeslinadal
chcemy utrzymywaó tp prowizorkg, to moze sip nam uda, ale nie mamy zadnej gwarancji, ze
nagle nie wyst4pi taka awaria, Lebpdziemy musieli znaleíó wielokrotnie wigksze pieni4dze.
Proszgmi wierzyó, 2ejest konsekwencjaw postQpowaniui ta konsekwencjamusi byó. Dlatego
proszQo uwzglgdnieniepoprawki zgloszonej przez kierownika i uchwalenieuchwaly. Znalqc
koszty zakladu, potrzeby, plany, maj4c na wzglgdzie to, ie nasze miasto jest naprawdp
zaniedbanepod tym wzglpdemproszgo uchwaleniezaproponowanychstawek.
Radny Adam Wójcik powiedzial, 2e po interpretacjiradcy nie widzi mozliwoSci
podtrzymania wniosku, który jest calkowicie niezgodny z prawem, w zwi4zku z czym
wycofuje swój wniosek i prosi o przeglosowanieuchwaly z autopoprawk4burmistrza.
Rada Miejska w Jqdrzejowie przyst4pila do glosowania nad uchwal4 w sprawie
zatwierdzenia taryf Zakladu Wodoci4gów i Kanalizacji w Jgdrzejow-ie za zbiorowe
w wodg i zbiorowe odprowadzanieÉcieków.Wyniki wyglqdaly nastqpuj4co
zaopatrzenie
0
Za
t7
Przeciw
I
Wstrzymalosig
Uchwalanie zostalapowzigta

Ad 20
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jqdrzejowiejednogloéniepowziqla Uchwalg Nr VI I 64 I 03 w sprawie
uSrednieniaterminów wieczystego uzytkowania nieruchomo3ci komunalnych, oddanych
w Jgdrzejowie.
SpoldzielniMieszkaniowej,.PrzyszloÉó"
fuchwala Nr VI/64l03 w zalqczeniudo protokolu/.

Ad 21
SkarbnikGminy Pani BozenaCiepluchzglosilapoprawkgpolegaj4cqna dodaniuw $ 4,
po slowach,,dlasottysów" slów: ,,o których mowa w $ 2".
RadaMiejska jednogloénieprzyjgla poprawkgzgloszonqprzezPaniqSkarbnik.
Rada Miejska w Jgdrzejowiejednogtoéniepowzigla Uchwalp Nr VI I 65 I 03 w sprawie
ustalenia poboru nale2noSci pienipznych pobieranych w formie l4cznych zobowi4zañ
pienigznych,podatku od nieruchomoSci,podatku lesnegood osób fizycznychw drodze inkasa.
okreslenia inkasentów,wysokoÉci wynagrodzeníaza inkaso na terenie miasta i gminy
Jgdrzejów w 2003 roku oraz ustalenia wynagrodzeniasottysów za wydawanie Swiadectw
mi ejscapochodzeniazwierz4t
/Uchwala Nr VI/65/03 w zalqczeniudo protokoiu/.

Ad 22.
L

Radn.vPawel Smorqg p1,ta, w jakim terminie bqdq vtkonw)ane prace prz.r''remonlach dróg na terenie
ntia.sloi gtrtin1.

Naczelnik Barbara Blaszkiewicz powiedziala, 2e od Wielkiego Czwartku trwaj4 prace
rernontowe na ulicach: Dmowskiego, Armii Krajowej, Chrobrego, Dojazd, Dr Kwarty. Po
zakoíczeniu remontów cz4stkowych ekipy przyst4pi4 do remontu dróg gminnych metod4
natryskow4 jezeli bgdzie odpowiedniowysoka temperatura.Umowa zawartajest na okres od
1 kwietnia do 31 pa:Zdziernika.KolejnoÉóremontów zostanieustalona.
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Ratlna Ev,a Pta.szuik v'nosi o zagospodarov,aniezatoczki autobusov'ej prz1, ul. Su'. Rarbarv, która od
I mafa ma b.véuruchomiono.

Naczelnik Barbara Blaszkiewicz powiedziala, Le zadaszeniezostanie zamontowane
z demontazu.
w maju. Bgdzieto zadaszenie
Radna Ewa Ptasznik uwaza, 2e przy tak ladnej ulicy powinno byó ustawione nowe,
ladnezadaszenie.
-1. Raclna Ev,a Ptosznik v,nosi a y,.vkonanieobudctw.vu'okót iródetka Sv. Barbar.v'i zal<tzettiekrantiv' da
czerpania wodv-,co b1iob1-korz.-stnedla mieszkanc(nvi dla promocii gntin.t', a takze <tzttril<¡bvteren.t:
wokól irtidla.

Naczelnik BarbaraBlaszkiewiczpowiedziata.2e praceprzy iródelku ograniczones4 pÍzez
wlasnoSógruntu, który jest wlasnoéci4ogródków dzialkowych. JeSli érodki finansowe na to
pozwol4 wejdziemyw porozumieniei zrobimyto, co bpdziemozliwe.
Burmistrz Leszek Kapcia uwaza,2e nie nale2ydzielió skóry na niedlwiedziu. kupimy,
otrzymamypozwoleniei dopierobqdziemycoSrobió.

Ad 23
Przewodnicz4ca Rady Miejskiej Elzbieta Wiéniewska poprosila radnych, aby
zastanowili sig nad zmianami w StatucieGminy w czqScidotyczqcejpracy Rady, poniewaz
brakujeuregulowaúw niektórychsprawach.
Burmistrz Leszek Kapcia poinformowal"2e przypadl nam zaszczyti obowi4zekgoéció
PrezydentaRP. Szczegolowyprogram wizy4y jeszcze nie jest ustalony, ale na pew-nocale
spotkaniebpdzieprzebiegalow Domu Kultury i na placu przedDomem Kultury. O 14" bgdzie
burmistrzami
spotkanieze Swigtokrzysk4Rad4 Integracji Europejskiej,z parlamentarzystami,
i wójtami oÍaz samorzqdowcami Regionu Swiptokrzyskiego. Nastgpnie odbgdzie sig
konferencjaprasowai spotkaniez mieszkancami.
Burmistri zaprosil zebianychna obchody Swigta 3-Maja oraz na obchody Swigta Strazaka
w dniu 4 mqa.
Radny Adam Wójcik odczyial list od Panstwa Demby lw zal1czeniudo protokolu
lw sprawiepomocy dla choregodzieckai zaaOpelowaldo radnycho przyl4czeniesig do akcji.
Radna Ewa Ptasznik zapytala" czy przedstawicielezwiqzków' zawodowych oéwiaty
moge byó zapraszanina sesjeRady i posiedzeniaKomisji Oéwiaty.
Przewodnicz4caRady Elzbieta WiSniewska poinformowala, 2e rozmawiala w tej
sprawie z przedstawicielamizwrqzków zawodowych. Oczekuj4 oni pisma, na podstawie
którego przyslugiwaó im bgdzie zwolnienie z pracy. PrzewodniczqcyRady nie ma takich
uprawnien.
RadnaEwa Ptasznikpowiedziala,2e mówionojej tylko o zawiadomieniach.
Przewodniczqcawyjaíntla,2e zawiadomienias4 i bedewysylane. Je2eliprzedstawiciele
zwiqzków zawodowych znajq przepis, na podstawie ktérego przysluguje im zwolnienie
w pracy do pracy w Radzie,powinni taki przepiswskazaó.
Sohys wsi Jasionna Pani Wanda Marcinkowska zapytala. co ma odpowiedzieó
rolnikom, którzy zwracajqsigdo niej w sprawiewymarznigciazboLa.
Burmistrz StanislawNowak powiedzial, 2e skala stratjest bardzo duza; wymarznigcie
nie zostalo zakwalifikowane jako klpska losowa w zwiqzku z czym gmina nie otrzyma
dodatkowych Srodków. Posiadaneérodki sq bardzo maie i nie wystarczq dla wszystkich.
Rolnicy, którzy ponieéli najwigksze straty moge wystQpowaó o kredyty preferencyjne
w wysokoéci2,5 %.
oprocentowane
Pani Wanda Marcinkowska uwaza, ze rolnicy zdeneruarjqsie, kiedy sip dowiedz4 2e
mogq otrzymaópieni4dze,które b9d4musieli zwróció.
Radny Laskowa Adam Grad zapf.al, co z przystankamina wsiach. W tej sprawiejedni
odsylaj4do dru-eich.
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Naczelnik Barbara Blaszkiewicz powiedziala, 2e lJrz4d wchodzi w kontakt
z przewo2nikiem,który zadeklarowal,2e pomo2eprzy remoncie.
Soltys Mnichowa Halina Myélinska poprosilao remont oSwietleniena terenie wsi;
lampy, które s4 nie dzialaj4 lub brakuje zarówek. Pani Myélinska zapytalarówniez, kiedy
soltysi otrzymaj4tablice ogtoszeniowei teczki.
Pan Marek Perzyiski zaapelowalo zlikwidowanierozlewiskapod mostemna ul. 11
Listopada,tworz4cego sig po opadachdeszczu;poprosil radnegoBaranskiegoo pilotowanie
sprawy.PanPerzyúskizwrócil równiezuwaggna niedokoiczonychodnikmigdzyblokiem l2l
przy ul. 1I Listopadaa szkol4nr 3.
jest ok¡eélonapula pienigdzy,
BurmistrzLeszekKapciaodpowiedzial.2e na oSwietlenie
bpdzienaprawione.
a potrzebjest duzo.JezeliÉrodkipozwolqoSwietlenie
Teczki i tablice ogloszeniowedla sottysówbgd4zakupionei przekazanew najblizszymczasie.
JeSli chodzi o rozlewisko pod mostem, to trwaj4 rozmowy z Generaln4 Dyrekcjq Drog
Krajowych i Autostrad, która jest zarz4dc4 drogi. Najpierw trzeba bgdzie dokoúczyÓ
infrastrukfurppodziemn4i dopiero przekazaódo wykonania.Jestto wipc sprawaprzyszloÉci.
SprawgniedokoúczonegochodnikaKierownik ZB}l4welmie pod uwagp.
Burmistrz Janusz WoZniak wyjaénil, ze niektórzy mieszkancybloku l2l bqd4cy
wlaÉcicielamigruntu nie pozwolili nic robió do czasuzakohczeniauzgodnieú.
Kierownik ZBM Pan Stanislaw Jach zobowi4zal sig do wyjainienia tej sprawy
i poinformowaniaPanaPerzyúskiego.
Przewodniczqca Rady Miejskiej Elzbieta Wiéniewska przypomniala radnym
o koniecznoécizlozenia oiwiadczenia maj4tkowegowÍaz z PIT-em za ubiegly rok, w dwóch
Do konca terminu zostalo tylko 2 dni; po tym terminie s4 okreílone ustaw4
egzemplarzach.
sankcje.

Ad 24.
porzqdku obrad, Przewodnicz4caRady Miejskiej Elzbieta
Ze wzglgdu na wyc_zerpanie
Wiéniewska,o godzinie15" zamknqlaobradyVI sesjiRady Miejskiej w JEdrzejowie.
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