PRoroKór IvnvIVo3
z sesjiRady Miejskiej w Jgdrzejowieodbytejw dniu 29 maja2003 roku
w sali wielofunkcyjnej Domu Kultury w Jgdrzejowie.

Ad. r.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Elzbieta WiÉniewskao godzinie l0r0 otwarla obrady
VI sesjiRady Miejskiej w Jqdrzejowie.Obrady rozpoczQtoi kontynuowanoprzy obecnoécina
sali obrad l8 radnych na stan 21 radnych, co stanowi 85,71 oA og(tlu Rady. Przewodniczqca
stwierdzilaquorum prawomocnedo podejmowaniauchwal.
Przew-odnicz4caRady powitala przybylych na sesjg: Burmistrza Leszka Kapcig,
Wiceburmistrzów:JanuszaWoániaka i StanislawaNowaka, radnych,naczelnikówwydzialów
Urzpdu Miejskiego, kierowników jednostekorganizacyjnychgminy, kierownika Powiatowego
Urzgdu Pracy, sottysów, przedstawicieli partii, stronnictw politycznych, mviqzków
zawodowych,mediów oraz wszystkichprzybylych goSci.
PrzewodniczqcaRady zglosila kandydaturgradnegoStefanaFiutka na sekretarzaobrad;
radny Fiutek wyrazit zgodg.
Sekretarzemobrad*przyjednym glosie wstrzymujqcym-wybrano radnegoStefanaFiutka.

4d.2.
Na sesjiw dniu 28 kwietnia 2003 roku nieobecnebyly dwie radne;nieobecnoéózostala
usprawiedliwiona.
4d.3.
Radna Maria Baranska - w zwi4zku z pismami jakie wplyngly od Rady Rodziców
Szkoly Podstawowejnr 4 i Gimnazjum nr 2 oraz od nauczycielii zwi4zków zawodowychwnosi o uwzglgdnieniew porz4dkuobrad dzisiejszejsesjiRady Miejskiej punktu dotycz4cego
uchylenia uchwaty Rady Miejskiej nr Vl52/03 w sprawie utworzenia Zespolu Szkól
w Jgdrzejowie,jako niezgodnejz prawem.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej wyjaénila, ze nie mozna na sesji wprowadzaó do
porz4dku obrad punktu zmierzaj1cegodo podjgcia uchwaly. PrzewodniczqcaRady poprosila ze wzglgdu na nieobecno3óradcy prawnego- Paniq Sekretarz,o wyjaénieniesprawy.
SekretarzGminy Pani RenataKawiorska wyjaénila, 2e aby wprowadzié da porz4dku
obrad projekt uchwaly, musi on byó zlo2ony do przewodnicz4cego rady na 7 dni przed
terminemsesji.
RadnaMaria Baraúska z-¡vrócilauwagg, ze pisma wplynely na l0 dni przed terminem
sesji.
Przewodnicz4caRady wyjaénila, 2e nie wptynql projekt takiej uchwaly.
Burmistrz Leszek Kapcia powiedzial, 2e wprowadzenie takiego punktu to
przeciwieústwo uchwaly o nadaniu statutu Zespolowi Szkól w Jgdrzejowie, bgdqcej
w porz4dku obrad dzisiejszejsesji. Je2eli statut nie zostanieuchwalony bgdzie to samo, co
proponujePani radna.
Przewodnicz4ca Rady przypomniala, 2e uchwala o utworzeniu Zespofu Szkól
w Jgdrzejowiezostalapodjgta. O waznoéciuchwaly i o zgodnoÉciz obowi4zuj4cymprawem
decydujeorgan nadzoru.Organ nadzoru nie stwierdzil naruszeniaprawa, a ze strony radnych
nie bylo woli uchyleniatej uchwaly.
Rada Miejska przyst4pila do glosowania wniosku radnej Marii Baraiskiej
o uwzglgdnienie w porzqdku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, punktu dotycz4cego
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uchylenia uchwaly Rady Miejskiej nr Vl52l03 w sprawie utworzeniaZespolu Szkól
w Jgdrzejowie,jako niezgodnejz prawem.
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Porz4dekobrad:
1. Otwarciesesji,stwierdzeniequorum,powolaniesekretarzaobrad.
2. Usprawiedliwienienieobecnoéciradnychna sesjiw dniu 28 kwietnia 2003 roku.
3. Przyjgcieporz4dkuobrad.
4. Przyjqcieprotokolu zpoprzedniejsesji.
5. Zapytaniai interpelacjeradnych.
ó. Sprawozdaniezpracy Burmistrzamipdzy sesjami.
7. Sprawozdaniez wykonaniauchwal Rady podjqtychna poprzedniejsesji
8. Sprawozdanie z dzialalnoí:ci Osrodka Pomocy Spolecznej Miasta i Gminy
za20O2rok.
w Jgdrzejowie
g. Informacja Powiatowego Urzgdu Pracy w Jgdrzejowie o poziomie i strukturze
bezrobocia w Powiecie Jgdrzejowskim oraz o realizaqi progr¿rmu ptzeciwdzialania
bezrobociuza2Q02rok.
10. Uchwala o nadaniuStatutuZespolowi Szkol w Jgdrzejowie.
I l. Uchwala w sprawieokreéleniaobwodów szkolnychZespofu Szkü w Jpdrzejowie,ul.
43.
FeliksaPrzypkowskiego
w budzeciemiastai gminy na 2003 rok.
zmian
12.Uchwala w sprawie
13. Uchwala w sprawiezaci4gnigciakredytu na finansowaniewydatków nie znajduj4cych
pokryciaw planowanychdochodachgminy.
14.Úchwala w sprawieupowaznieniado wydawania decyzji administracyjnychzzakresu
pomocy spolecznej.
15. Uchwala w sprawie zmian w Statucie Zwi4zku Mipdzygminnego ,,EKOLOGIA"
z siedzib4w Jgdrzejowie.
16. Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzedazy w drodze przetargu nieruchomoSci
komunalnej oznaczonejw rejestrach ewidencji gruntów obr. 09 m. JEdrzejowajako
dzialka nr 54.
17.Uchwala w sprawiewyrazeniaopinii dotycz4cej zgody na budowg w 2004 roku i latach
nastgpnych inwestycji pod nazw4. budowa drogi dojazdowej do Euroubojni oraz
przebudowaul. Przemyslowej.
stawek podatku od srodków transportowychna
18.Uchwalaw sprawieuszczególowienia

2003rok.
19.Odpowiedzina interpelacje.
20. Sprawyrózne.
obrad.
2I. Zamknigcie

4d.4.
Nie zgloszonouwag do protokolu z poprzedniejsesji.

J

RadaMiejska przyjqlaprotokol z poprzedniejsesji.

Ad.5.
ulicy pomigdzy Kopcem a cmentarzem,
1. Radny StanislawBaraúskiprosi o oczyszczenie
z gliny, która zostalatam wywieziona i powoduje,2e po opadachdeszczunie mo2na
tamtgdyprzejéó.Pomimo wczefniejszychinterwencji,gliny nie usunigto.
Z. RadnaEwa Ptasznikw imieniu mieszkaácówulicy Piastowskiej3, prosi o wyjaSnienie
sytuacjiprawnejbudynku,pod k4tem mo2liwosciwykupu mieszkaá.
3. Radny Leszek Sulek po raz kolejny wnioskuje o usytuowanie szaletu na obiekcie
wpdkarskimw Chorzewie.
4. Radny Leszek Sulek prosi o wystosowaniepisma do zarz4dvobiektu wgdkarskiego
w Chorzewie,w sprawie zakazuparkowaniapojazdów na ulicy, z powodu utrudniefr
w pracachrolnych.
4d.6.
Nie zgloszonouwag do sprawozdaniaz pracy Burmistrza mipdzy sesjami

4d.7.
Nie zgloszono uwag do sprawozdaniaz wykonania uchwal Rady podjqtych na
poprzedniejsesji.

Ad.8.
Nie zgloszono uwag do sprawozdania z dzial,alnoéciOérodka Pomocy Spolecznej
w Jpdrzejowieza20A2 rok.
PrzewodniczqcaRadyMiejskiej ElzbietaWiSniewskazapytalao trudnoéciZakladu.
Kierownik Oérodka Pomocy Spolecznej Pani Gru2yna Chabior powiedziala, ze
najwigkszymproblememjest przesuniqciepomocy dla osób maj4cych grupy inwalidzkie.
Osoby te s4 objgte pomocq z mocy prawa. Teraz nie ma pomocy dla osób bezrobotnych.
Orzecznictwow tej chwili jest na poziomie powiatu i jego poziom jest duzy. Srodki, które
dotychczasbyly przeznaczonedla osób bezrobotnychzostaly przesuniptedla osÓbz grupami
inwalidzkimi w zwiq¡ku z czym brakuje pienigdzy na wyplatg zasilków okresowychdla osób
bezrobotnych. Skromne érodki gminne nie zabezpieczajqpotrzeb - jest to zjawisko
ogólnokrajowe.Przygotowywanesqrozv'nqzaniasystemowe:bgdzie zmianaustawy o opiece
spolecznej.Byó moze coSsig zmieni od nowegoroku.
Ad.9.
Radny StanislawBaraúski przyznal.,2esprawozdaniejest bardzo obszerne;zapylalczy
jest ktoé, kto kontroluje w poszczególnychzakladachile osób jest zatrudnionychna ,,dziko"
ijakie wnioski wyci4gane s4 w tej sprawie?Pan Baraúski pyta ile bylo interwencji Starosty
w stosunku do Urzgdu Pracy, bo w opinii spoleczeústwajest to ,,najgorzej pracujqcy zal<lad
w Jgdrzejowie".Wszystkie te slowa moZna poprzeó faktami, jeSli zqdzie potrzeba. Petent
przychodzipuka do pokoju i slyszy ,,czy pani nie widzi, 2e rozmawiamy,proszgwyjéó." Nie
slyszalem,zeby wydarzylo sig to w jakimS innym urzpdzie.Po póhoragodzinnymoczekiwaniu
wchodzi i slyszy ,,proszgiéó do tego, co pani4 skierowalniech da pani skierowaniedo oérodka
na badania."Po wielu perypetiachi tak skierowaniedal Urz4d Pracy. Radny Baraúski pyta,
dlaczegow lJrzgdziePracy, nie moze byó tak jak w innych instytucjachnp. tak jak w Wydziale
Komunikacji, gdzie mimo ogromu zadahpraca szla sprawnie. W Urzgdzie Pracy jest duZo
uchybiei, dlategop. Kierownik powinnazwróció uwagQna swój personel.
Kierownik Powiatowego Urzgdu Pracy p. Helena Seweryn odpowiedzial na pytanie
radnegoBaraiskiego.
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Do koñca 2001 roku kontrola legalnoÉcizatrudnieniaprzez okres dwóch lat lelala
w kompetencjiPowiatowegoUrzqdu Pracy.Dwóch referentówzatrudnionychna etacie
dokonywalo kontroli legalnoécizatrudnieniaw zakladachpracy. Mogg przedlozyóna
piémie, jakie byly efekty kontroli. W odniesieniu do kilku zakladów sprawy byly
Lierorroane
do s4du.Mandaty za nielegalnepodjgciepracy przez bezrobotnegobyty na
poziomie 50 - 100 zlotych, natomiastw odniesieniudo praco9awcówokolo 200 - 300
zlotyctr. Od I stycznia 2OOZroku osoby przekazaliSmydo SwigtokrzyskiegoUrzpdu
Wojewódzkiego. Kontrol4 legalnoSci zatrudnienia zajmuje sie specjalna komórka
powolanaprzez Wojewodg W tej chwili od ó lutego - po zmianie ustawy - kontrole
nadal sip organizuje,ale kary za nielegalnepodjgcie pracy s4 znacznie wy2sze. Dla
bezrobotnegoza nielegalnepodjpcie zatrudnieniaokolo 500 zlotych, dla pracodawcy
3000 zlotych. Jakies4 efekty nie wiem, poniewaznie dysponujqdanymi.
- Jezeli chodzi o sposób obslugi interesantów myólp, 2e czgéó radnych pamipta
poprzedni4kadencjp,p. radnegoBaraúskiego,kiedy bylam éciganaza po2yczki.Nigdy
otwarcie tego nie powiedzialam, ale p. Baraúski za\.atwial po2yczk\ dla rodziny.
Poniewaz po|yczka byla dana w ratach p. Barañski mial wieczne uwagi i pretensje:,
,dlaczego w ratach,dlaczegotyle, jak sip daje, komu daje, ile sig daje?".Na ten temat
skladalam wyjasnienia na sesjach Rady Miejskiej. Póániej byla sprawa umorzenia
polryczki.Nie bgdg tego przedstawiaó,jednak, jezelijest taka potrzebamogQpaistwu to
powiedzieó i przedstawió dowody. Poryczka byla dana w ratach, poniewaz
przedsigwzigcienie rokowalo powodzenia.Na dzieñ dzisiejszy ta dzialalnoéójuz nie
jest prowadzona.
- Jeéli chodzi o obslugg interesantówmyilg, 2e p. Barañski ma na uwadze spraw-Q
czlonka rodziny. O kogo chodzi, moze p. Baraúski wstanie i powie. Dlatego byl pan
zalatwianydlugo, dlaczego wyczekiwaliSmy,ze chodzilo o szkolenie bezrobotnego
u pracodawcy,któremu wczeéniejprzeszkoliliémyosoby i nie zostaly one zatrudnione
zgodnie z przedwstgpneumowq. Proszg wprost powiedzieó,2e przez kilka dni pan
chodzil, poniewazzabiegaliimy, aby zatrudnil wczeÉniejprzeszkolon4osobq.Niemniej
jednak skierowaliémyna szkolenie,zaplaciliémyponad 1200 zlotych,pracownik zostal
przeszkolony.Nie powinien, wigc pan mieó uwag. JeSlichodzi o sposóbnie negujg,ze
ktoS z bezrobotnychzostal zalatwiony niegrzecznielub nie tak, jak byÓ powinien. Ze
wzglgdu na to, ze Srodkinie pozwalaj4na zatrudnieniepracowników w wystarczaj4cej
iloéci 6 stalych pracowników obsluguje ponad 8 tysipcy osób: niecale 8 tysigcy
bezrobotnych,okolo 700 - 800 ze stalymi zasilkami przedemerytalnymi,ponad 300 ze
swiadczeniamiprzedemerytalnymii ponad 100 poszukuj4cychpracg. Proszg sobie
wyobrazió wydawanie zaiwiadczeú tygodniowo wydajemy do 200 zaiwiadczeú do
naliczenia kapitalu poczqtkowego.Czy moze tg prace wykonaó 6 osób. W zwi4zku
ztym zatrudniamyw ramach robót publicznych okoto 11 osób, pozostal4czpsópracy
wykonujq sta2ySci w ramach sta:2u absolwenckiego. Nie mogp wymagaó od
absolwentów, którzy zalatwiajq normalne sprawy i od pracowników interwencyjnych,
normalnej pracy. Ja absolutnie nie tolerujg przypadków, aby wytu2ac sip ,,proszp
Jednak,jakie konsekwencjemogp wyci4gn4ówobec
wyjéó". Jest to niedopuszczalne.
po
miesiqcach lub wczeÉniej mogg mu powiedzieÓ:
poza
2e
trzech
tym,
stazysty
,,dzigkujq,proszQiÉó do domu". Nie widzg w tym ,,biznesu",zeby ktoÉ nauczyl siQ
czegoSw ci4gu trzech miesigcy i wtedy rezygnowaó z niego i odsylaó do domu. Je2elt
kogoS niegrzecznie obslu2ono * to ja bardzo przepraszamtg osobq. Mam proibp p.
radny Barariski, jezeli mówimy, 2e niegrzecznie,2e nie tak jak potrzeba, proszQ
o konkrety:, kÍo, kiedy, w którym pokoju? Bgdg rozmawiaó z takim pracownikiem,
poniewa2uwa2am,2e pracaw urzpdziejest sluzebn4rol4 wobec klienta.
Radny StanislawBarariskipowiedzial.iz dziwi go, 2e po 6 latachwraca sig do sprawy.
Córka prowadziladzialalnoéó.W umowie bylo napisane,2e ma byó umorzone,a Pani tego
nie umorzylai ze wzglgduna to zostalosplaconew calo3ci.Nikt sig nie odwolywal.

-

5
Sprawadruga:bylem u Pani,jednak wczeániejposzedlemdo Starosty,ze wzglpdu na to, 2e
od styczniawnuczekubiegal sig o odrobieniestazupracy.Do kwietnia byl odsylany.Kiedy
uznalem, 2e sprawa przeci4ga sig zbyl dfugo, zglosilem siQ do Starosty. Starosta
przedzwonili w ci4gu dwóch dni zostalozalatwione.Mówi to samoza siebie.
Ñastgpnasprawa:nawet od wyroku smierci sluzy odwolanie,a Pani na wszystkichpismach
pisze,,bezprawa odwolania".Czyjako kierownik ma Pani takie prawo, czy nie?
Dlaczego ludzie, którzy utracili prace zostaj4wyrejestrowani?Daje sip komué dwa trzy
dni na dostarczeniezaSwiadczenia, nastgpniewykreéla sig go i przysyla sig pismo, ze
zostajewyrejestrowanyna trzy miesiqce.
Nie óhodzi mi o to, aby wyciqgaó takie czy inne sprawy, ale o to, aby Urz4d Pracy mógl
pracowaóuczciwie,a nie w ten sposób.
kto siq zwrócil o umorzeniei kiedy?
Kierownik PIIP Pani Helena Seweryn zapTaala,
W umowie wyru2nie bylo napisane,kto moze sig zwróció, kiedy, i jakie warunki musi
spelnió.Jezelichodzi o odwolania,to od pierwszegolepszegopisma nie bpdzieodwolania,
bo proceduryKpa wyraánie mówiq, od czego mo2na sig odwolaó, w jakim terminie i do
kogo.
Dlaczegownuczek nie mógl ofrzymac sta:Zu?Poniewa2 érodki Funduszu Pracy na aktywne
formy otrzymali3myw miesi4cukwietniu. W nviq.zkuz tym zawieranieumów od stycznia
do kwietnia bylo w bardzo niewielkim zakresie, a umowy dotyczyly Srodków, kfóre
dostaliémyw roku 2OO2
Przewodnicz4caRady Miejskiej Elzbieta Wiéniewska poprosila o poruszaniespraw
dotycz4cych rozwiq¡ywania problemów bezrobocia w skali miasta i gminy, a nie
rozttipzywaniaswoich prywatnych spraw.Z przedstawionychdanych wynika, 2e na rynek
pracy wchodzi mlodzie2wyzu demograficznego,co powodujQwzrost liczby bezrobotnych,
zwlaszcza mlodzie|y. Jest to rzecz bardzo przykra. Do 2002 roku liczba bezrobotnych
w wieku 18 - 23 lat wynosila 2 755 osób,co stanowi 36,5 Yoogdu bezrobotnych.Wszyscy
zdajemy sobie sprawQz tego, 2e mlodzie2, lKtórakoúczy szkolg i nie dostaje pracy moze
popaÉówe frustracje.Róznie maze to sig odbió na dalszym zyciu. Dla nas bardzo wa2nq
rzeczq jest, aby zapewnió mlodzie2y start zyciowy. Przewodniczqca zapytala Pani4
Seweryn,jakie dzialania s4 podejmowanew kierunku zmniejszenialiczby bezrobotnych
wéród mlodziezy.
Pani Helena Sewerynprzedstawilapoziom i strukturgbezrobociaw Gminie Jpdrzejów
oraz dane dotyczece aktywnych form przeciwdzialania bezrobociu na terenie gminy
Jgdrzejówlw zalqczeniudo protokoh¡/.
Na rok biezqcy UP otrzymalwy2sze Érodki na aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu
nilw latachubieglych.Kwota tazarok 1999wynosi I 017 700 za rok 2000 - 1 453 048, za
2001 rok - I 479 177,za20O2 rok 948 300. Na rok bielqcy otrzymaliémyérodki I 901 200
i 766 tysipcy zwrot kosztów wynagrodzeúi skladki ZUS w odniesieniudo mlodocianych
odbl.waj4cychpraktyczn4 naukp zawodu u pracodawcy.S4dzimy, 2e okolo 150 tysigcy
zlotych zaoszczqdzimy, poniewaz nie do wszystkich zawodów bgdzie stosowana
refundacja: ukazal sig akceptowany przez sejmik wykaz i czgéó zawodów zostala
wyeliminowanaz refundacji. Wielkoéó tych Srodków ma duile znaczenie,poniewaz ofert
pracy mamy bardzo niewiele: za cúery miesi4ce roku biez4cegodo Powiatowego Urzpdu
Pracy wplynglo 35 ofert pracy i 64 oferty stazu.W oparciu o te oferty pracQpodjgto 3l
osób. Pocieszaj4cejest to, 2e coraz wigcej osób podejmuje pracAwe wlasnym zakresie.
Znaczna czpió z naszegoregionu wyjeid2a poza teren Jpdrzejowa nie widz4c szans na
podjgcie pracy na terenie naszego miasta. Ofert pracy nie przybywa, wrQcz ubywa
rokrocznie, natomiast przybywa bezrobotnych z wyksáalceniem ekonomicznym.
W ostatnim czasie nie powstal 2aden zaklad, nie powstal4 znaczqcaliczba miejsc pracy,
pracodawcybardzo chQtniekorzystaj4 ze stafut,poniewaz sami maj4 powazne problemy
ekonomiczne;maj4 za darmopracownika,który niejednokrotniewykonuje normaln4pracg
referenta.
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P. Marek Perzyáski zapytal,czy ktoé wie ile w Polscejest bezrobotnych,i ile ich jest na
naszymterenie?P. Perzynski powiedzial równie2, ze wspólczujewszystkim bezrobotnym,iz
nie maj4 w swojej rodzinie radnego,który móglby w jakié sposóbbronió ich. Do bezrobotnych
nalezy zaapelowaó, aby w przypadkach zlego traktowania w Urzgdzie zglaszali uwagi do
Kierownika, co pozlvoli podnieÉókulturp tych pracowników.
P. BurmistrzLeszek Kapcia - poniewazmówimy o bezrobociu- poinformowal, iz faktem
stalo sig, ie mamy inwestycjg strategiczn4,jak4 jest Euroubojnia. Mamy inwestora
strategicznegotego zakladu. Objel on udzialy gwarantuj4ce wykonanie tej inwestycji:
g-urunt"¡n bgdzieosobaz calym swoim kapitalem,niezbgdnymdo rozpoczgciatej inwestycji,
zaciryania kredytów. Na nas spoczlava cieLardo zaktywizowania érodowiska, st4d proÉbado
p. Kierownik Urzgdu Pracy o przekazaniebezrobotnym wyczerpuj4cych informacji. Dla nas
jest to olbrzymia szansai olbrzymi cip2ar.Musimy sprostaówymogom i zrealizowaé zadania
umozliwiaj4ce funkcjonowanie zakladu. Produkcja trzody chlewnej jest szansqdla naszego
érodowiska.Przed koncem roku bgdzie nabór do szkoleniapracowników przysztegozakladu.
Otwarcie inwestycji planowanejest na maj przyszlegoroku. Zachpcamwszystkich do dzialaú
zmierzajqcychw kierunku aktywizacji, aby$myjako gmina mogli czerpaójaknajwigcej.Na ile
nam sig uda skorzysfaóz tego - zaleLytylko od nas.
Pani Helena Seweryn powiedziala - odpowiadaiqcna pytanie Pana Perzyúskiego-, ze
chyba nikt dokladnie nie wie ilu jest bezrobotnych. Z danych GUS wynika, ze stoPa
bezrobociawynosi:
- r5,l o/o
- dla Jgdrzejowa
- dla WojewództwaSwigtokzyskiego - I9,l %
- 18,7 0
- dla kraju
Stopabezrobociana danym tereniedyktuje okrespobieraniazasilku:,jezeli jest równa krajowej
lub wyzsza,okresten wynosi 12 miesigcy,jeéli jest ni2sza- 6 miesigcy.

Przewodnicz4caRady Elzbieta Wiéniewska, na wniosek radnego Andrzeja Hatnego,
05
o godziniel I oglosilaprzerwQtrwaj4cqdo godziny I 1 3 0 .
Ad 10.
Radny lan Zigbihski przypomnial, ze na ostatniej sesji odrzucono projekt statutu ze
wzglgdu na brak wspólpracy ze érodowiskiem szkol oraz braku rozdzialu dotycz4cegoorganów
szkoly.Zwrócono sig z proSb4do naczelnikaKoémidra,aby przy tworzeniukolejnegoprojektu
skorzystal z pomocy. Na posiedzeniukomisji w dniu 22 maia powiedzial, ze skorzystal.
Przedstawiluwagi Srodowiskaszkolnego,lecz nie zostalyone uwzglqdnionew proponowanym
projekcie statutu. Komisja Oéwiaty jednogloénie przeglosowalawnioski o rozdzieleniuRad
Pedagogicznych,Rady Szkoly i Samorz4duSzkolnego.Wnioski te nie zostaly uwzglgdnione.
Radny Ziebiúski poprosil radnych bqd4cych czlonkami Komisji Oéwiaty, aby byli
konsekwentnipodczasglosowanianad uchwaleniemstatutu.
PrzewodniczqcaRady przypomniala,ze projekt statutuzostal odeslanydo ponownego
przedyskutowaniana komisjach. Komisja Oéwiaty glosowana za rozdzialem organów szkoty,
jednak inni radni mieli inne zdaniei taka uchwalazostalaprzygotowana.
Radny Zigbiiski zapytal,dlaczegonie zostalyuwzglpdnionesugestieKomisji Oiwiaty.
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzial, 2e wnioski komisji byly brane pod uwagg.
Pewne rzeczy trzeba rozstrrygaów szerszymzakresie.W Radzie Miejskiej jest 21 radnych
ikuzdy moze mieó odmiennestanowisko.Propozycjautrzymaniajednej Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców i Samorzqdu Uczniowskiego zmierza w kierunku lepszej wspolpracy
z dyrektorem szkoly. Propozycja takiego statutu jest konsekwencjautworzenia zespofu szkól:
nie po to byl utworzony zespóI, aby byty podwójne organy w szkole. Przy rozbieznym
stanowiskudwóch rad funkcjq dyrektora byloby godzenie interesów kazdej z nich. Trudno
stawiaódyrekfora w takiej sytuacji. JeSlibpdziejedna rada, bgdzie tez jedno stanowiskodla
jednegozespofu.
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Radna Ewa Ptasznik powiedziala, 2e Komisja Oówiaty przy podejmowaniu decyzji
kierowala sig jak najlepsz4 s¡uacj4 sprzyjaj4c4uczniowi nie dyrektorowi. Chodzi przede
wszystkim o dziecko i o to, aby sprawy dzieci byly bliskie nauczycielompodejmujqcym
decyzje.To samo z dzial.alnoéci4samorz4du:latwiej prowadzié samorz4dI-VI i I-m niz od I
klasy SP do III klasy gimnazjum. Mipdzy szeÉciolatkamii szesnastolatkamijestduza róznica.
róznie ich wychowujemy, ich potrzeby s4 diametralnierózne. Chcemy zapewnióto, co dla
dziecijest najlepsze.
Radny Kazimierz Michalski vwa2a, 2e najwu2niejszejest to, co powiedzial burmistrz.
Postawienie dyrektora w sytuacji, kiedy ma 4 organy i musi godzió ich interesy, jest
nieporozumieniem.Jeéli przysz\y dyrektor uzna, ze jest taka potrzeba, moze wyst4pió
o rozdzial organów.
Przewodnicz4caRady poinformowala, 2e dzwonila do róznych miast, w których
funkcjonujqzespoly szkol. Tylko w jednym przypadkus4 oddzielnerady ze wzglpdu na to, 2e
placówki fu nkcjonuj4 w ró2nychmiejscowoSciach.
Radny Alfred Bialy powiedzial, 2e radni debatuj4 a on nie mo2e zrozumieÓ,w czym
problem. Mozna zrobió i tak, i tak. Pan Bialy nie rozumie Pana Burmistrza,ze tylko tak jest
dobrze. Kazdy mówi co innego. JeÉlinie licz4 sig uwagi Komisji OÉwiaty,to znaczy,2e jest
ona niepotrzebna.Radny proponuje, aby koalicja spotykala sig przed komisjami w celu
wypracowania stanowiska, poniewaz byloby bardzo niemilo, gdyby radni dziS glosowali
kogoé,kto tego nie chce?
inaczejniz na komisjach.Dlaczegona silg chcemyuszczgSliwiaó
glosem
Pana Michalskiego;
zdziwienie
Radna Ewa Ptasznik wyrazila swoje
przypomnialaglosowaniew sprawieszkoly w tr-ysakowie,w czasiektórego wa'2nebyly sprawy
dzieci. Komisja Oéwiaty nie otrzymala planu dz\alania dotycz4cego innych szkól
wymagaj4cych reorganizacji. Radna poprosila o przygotowanie szczegolowych materialów
dotycz4cychfunkcjonowaniaszkol.
Radny Adam Wójcik przyznal, 2e sprawa uchwalenia statutu jest istotn4 decyzjq.
Trzeba wywa2yó, jaka jest rola dyrektora wobec innych organów szkolnych. Pan Wójcik
przyznal,2e na posiedzeniuKomisji Oswiaty glosowal za wersjq"2e czy tak, czy tak, bgdzie
wszystkojedno. Póániejw dyskusjachpodkreélanofakt, 2e te samesprawy mo2naprowadzió
w róLny sposób,jednak przy jednej radzie i jednym samorz4dziedyrektor bgdzie mógl lepiej
zorganizowaói panowaónad calym zespolem.W przeciwnym przypadkujest wipksze ryzyko
wyst4pieniakonfliktów. W zwiqzku ztym radny Wójcik poinformowa\,2e bgdzieglosowal za
jedn4 rad4 i jednym samorz4dem.
Burmistrz Leszek Kapcia zwrócil uwagg, 2e je2eli nie bgdzie spójnoÉciw radzie
rodziców, radzie pedagogiczneji samorz4dzieuczniowskim, bgd4 kontrowersje.Kazdy ma
swój poglqd. Radni majq swoje zdanie. a burmistrz swoje. Pozwólmy zadecydowaó
dyrektorowi; jeéli bgdzie taka potrzeba,dokonamy zmian w statucie.Zespól szkól to jeden
obiekt i mlodziezmusi sig czuójako jeden zespol.
Radny Zigbiiski zapyta| czy Burmistrz wyobra2a sobie wspólpracp w ramach
samorzqduszeéciolatkówi szesnastolatków.
Burmistrz odpowiedzia\,2e samorz4djest wybierany i nie nale2ypopadaów skrajnoéci.
RadnaMaria Baraúskauwa'Za,ze w sytuacji,gdy bgdziejedna rada i jeden samorz4d,to
szeéciolatekbgdzie rzqdzil gimnazjalist4 a nauczyciele nauczania pocz4tkowego beda
uczestniczyów RadziePedagogicznejna której bgd4 rozpatrywanesprawy osób nieznajomych,
i bedq o nich decydowaó. Dwie rady pedagogiczne ulatwilyby prace dyrektorowi
i pracownikomplacówki.
Pani Elzbieta Bartosz uwaZa,2e Burmistrz podal.doskonalyprzyklad na to, aby rad nie
lqczyé. Jak mówili przedmówcy, inne zadania stoj4 przed szkolq podstawow4 a inne przed
gimnazjum. Organizacjeszkolneprzysylaj4oddzielnepisma, bo inne s4 problemy edukacyjne,
wychowawcze i opiekuúczeobu placówek. JeSli nie ma przeciwwskazahprawnych, to nie
powinno byó problemu. Cala rada miesiec temu wypowiedziala sig przeciwko projektowi
statutu. Sporne sprawy pozostaly. Z rozmów z naczelnikiem wynikalo, ze zostalo to
uwzglgdnione,jednak tak nie jest.
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Pan Marek Perzyúski powiedzial, 2e na posiedzeniachRady deklaruje sig, ze dobro
dzieckajest ponadwszystko.Jednak2ezaczynasig upolityczniaóstanowiska.Z gary wiadomo,
jak bgdziewyglqdaloglosowaniekoalicji, a jak opozycji.
Radny Andrzej Hatny powiedzial, 2e przy budowie domu prosi si€ o opiniq
budowlaóca.Tutaj mamyjednoznaczn4opinig nauczycielii udajemy,ze tego nie widzimy.
Radny RyszardDzwonek nie zgadzasig z tym, co powiedzialPan Perzyúski,poniewaz
glosujqcbierzepod uwaggwlasnezdanie,a nie przynaleznoSó.
Pani Elzbieta Dorobczyúskapoinformowala,2e pozwolila sobie zadzwonió r zapTrtaÓ,
czy projekt statutu bul konsultowany z organem nadzoruj4cym. Jest mozliwoéó
proponowanegorozwi4zania,jednak jako radni musicie sobie odpowiedzieóna zasadnicze
pytanie:czy statuttworzycie dla siebie,czy dla uczniów, nauczycielii rodziców.
Rada Miejska w Jgdrzejowie powzigla Uchwalg Nr VII/66/03 o nadaniu Statutu
Zespolowi Szkol w Jpdrzejowie,nastqpujqcqiloéciqglosów:
- t 2
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fuchwala Nr Vll/66/03 w zalqczeniudo protokolul.

Ad. 11.
Radna Maria Baraúska zapytal.a.dlaczego w proponowanym obwodzie szkoly
podstawowejnie znalazly sie bloki 3 i 5 przy ul. Mieszka I oraz ul. Szansa,skoro jest to
naturalnyobwód szkolny.
Naczelnik Maciej Koémider odpowiedzial,2e obwody szkolne nie zmienily sig: s4 te
same, co byty. Nikt nie zglaszaluwag w avi4zku z czym nic nie zmieniono. JeÉli bpdzie
inicjatywa, odpowiedniprojekt uchwaly zostanieprzygotowany.
RadnaBaraiska zaptrtala,czy nie mo2natego zrobiÓdzié.
Przewodnicz4caRady Miejskiej wyjainila, 2e takie zmiany wiqzalyby sig ze zmianami
w innych uchwalach.
Pani Elzbieta Bartosz przypomniala,2e kiedy istniala komisja ds. sieci szkól byla
mowa, ze jest koniecznoéózmiany obwodu szkolnegodla Szkoly Podstawowejnr 4 Naturalne
jest, ze Mieszka I 3 i 5 powinny byó w obwodzie SP nr 4. Poprzedniote bloki zostaly
,,przyklejone"do SP nr 3. Teraztrzebato wyprostowaó.
Przewodnicz4caRady przyznala, ze jest to problem. Jest mozliwoió wyst4pienia
zinicjatyw'4uchwalodawczq.Projekt zostanieprzedyskutowanyna komisjach i bgdzie molna
podjaóodpowiedni4uchwalg.
Radna Ewa Ptasznlk zapytalaczy jeÉli rodzice z ul. Szansabgd4 chcieli poslaó swoje
dziec,ido SP nr 4, czy nie b9d4mieli problemu.
Rady odpowiedziala,2e maj4 takie prawo.
Przewodnicz4ca
RadnaEwa Ptasznikstwierdzila,Zejestto drobiazg,szczegü,ale po co powielaóblgdy.
Przewodniczqcarady powiedziala,ze jest problem, ale po rozpoznaniusprawy bpdzie
mo2na zrobió poprawki w uchwale.
Radny Adam Wójcik uwa'2a,2e dzííiRada powinna podjqó t9 uchwalg, przypisuj4c4
istniej4cy obwód do istniej4cej szkoly. Zmiany mo2na zrobió,jeSli administracjaoéwiatowa
przygotujeodpowiedniematerialy,daneanalitycznei prognozy.
Burmistrz LeszekKapcia wyjainil, 2e zmianaobwodów szkolnych bgdzie sig wiq.zala
ze zmianami stanu zatrudnieniai sprawami proceduralnymi.Nalezy jak najszybciejpowotaÓ
komisjp ds. reorganizacji sieci szkóI, aby$my w przyszlym roku mogli zrobió to, o czym
mówimy; wiqze sip to z budzetemi z odpowiedni4organizaciqsieciszkóI.
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Rada Miejska w Jgdrzejowiepowzigla Uchwale Nr VII/67/03 w sprawie okreilenia
obwodów szkolnych Zespolu Szkól w Jgdrzejowie, ul. Feliksa Przypkowskiego 43,
nastgpuj4c4iloéci4glosów:
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/uchwala Nr VIV67/03 w zal4czeniudo protokolui.

Ad. 12.
Skarbnik Gminy Bozena Ciepluch rozdala radnym projekt uchwaly rózni4cy sig od
otrzymanego w materialach lw zalqczeniu/. Pani Skarbnik wyjasnila róznice i uzasadnila
zmiany.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowiejednogloéniepowziqla Uchwalg Nr VII/68/03 w sprawie
zmianw bud2eciemiastai gminy na 2003 rok.
AJchwalaNr VII/68/03 w zalqczeniudo protokoful.
Ad. 13.
Uwag nie zgloszono.
naaa Uie¡sta w Jgdrzejowiepowzigla Uchwalg Nr VII/69/03 w sprawie zaci4gnigcia
kredytu na finansowaniewydatków nie znajduj4cych pokrycia w planowanych dochodach
gminy, nastgpuj4c4iloóci4glosów:
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fuchwala Nr VII/69/03 w zal1czeniudo protokotui.
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4d.14.
Uwag nie zgloszono.
nadJUie¡ska w Jpdrzejowiejednogloinie powzigla Uchwalq Nr VII/70/03 w sprawie
upowaznieniado wydawaniadecyzji administracyjnychz zakresupomocy spolecznej.
fuchwala Nr VIV70/O3 w zalqczeniudo protokolu/.
Ad. 15.
Uwag nie zgloszono.
RadaMiejska w Jgdrzejowiejednogloéniepowziqla Uchwalg Nr VII/71I03 w sprawie
zmianw Statucie Zwiqzku Migdzygminnego ,,EKOLOGIN' z siedzibqw Jpdrzejowie.
/Uchwala Nr VII/71I03 w zalqczeniudo protokolul.
Ad. 16.
Wiceprzewodnicz4cyRady - Józef Kgdra wyjaSnil, 2e chodzi o dzialkq na Piaskach,
polozon4 obok dawnego cmentarza 2ydowskiego.Dotychczasowydzier2awcachce wykupió
dzialkg.
Rada Miejska w Jgdrzejowiejednogloéniepowzigla Uchwalg Nr VIIl72l03 w sprawie
przeznaczenia do sprzedazy w drodze przetargu nieruchomoSci komunalnej oznaczonei
w rejestrachewidencji gruntów obr. 09 m. Jgdrzejowajako dzialka nr 54
fuchwala Nr VII/72/03 w zalqczeniudo protokotu/.

l0
Ad. 17.
Burmistrz Lesz Kapcia uzasadnil koniecznoéópodjqcia uchwaly; wyjainil, 2e aby
zaftad mógl funkcjonowaóniezbgdnejest wybudowaniedrogi dojazdowej.Potrzebadeklaracji
ze strony rady gminy wynika z zamiaru wykonania inwestycji przy udziale Érodków
z SAPARD. Wniosekw tej sprawiemusi byó zlo2onydo 31 lipca br.
Radny Stanislaw Baraiski zwróctl uwagQ,ze w uchwale nie jest podane, z jakich
Srodkówzostanieto wykonane.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej wyjaSntla,ze chodzi o to, aby przy opracowywaniu
projektu budzetu miasta i gminy na rok 2004, zostaly zabezpieczoneSrodki na ten cel.
Burmistrz Kapcia dodal, ze w budzecies4 Srodkina dokumentacjgprzyszloéciow4;jest
kwestiawyboru tego, co bgdziemyrealizowaó.
Rada Miejska w Jgdrzejowiepowzigla Uchwalg Nr VII/73/03 w sprawie wyra2enia
opinii dotycz4cej zgody na budowg w 2A04 roku i latach nastQpnychinwestycji pod nazw4:
budowa drogi dojazdowej do Euroubojni oraz przebudowa ul. Przemyslowej, nastqpuj4c4
iloiciq glosów:
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fuchwala Nr VIV73/03 w zalqczeniu do protokolu/.

Ad. r8.
Przewodniczqca Rady Miejskiej Elzbieta Wióniewska wyjaínila, 2e zgodnie
z zaleceniamiRIO nale2y uszczególowió stawki podatku od érodków transportowych na rok
na tereniegminy Jpdrzejów.
2003 Dotyczy to pojazdówaktualnienie zarejestrowanych
po raz kolejny podejmuje
Miejska
Radny Jan Zigbiñski zwrócil uwagg, ze Rada
uchwalpdotycz4c4podatkuod Srodkówtransportowychi wyrazil nadziejg,2e po raz ostatni.
Radny Zigbiriski zauwa2yl, 2e w ustawie dotycz4cej stawek podatku od Srodków
transportowychwystgpuje pewna logika: przy tych samych pojazdach,o tej samej masie
dopuszczalneja o ró2nejliczbie osi, im mniejszaliczba osi, tym mniejszastawka.W projekcie
naszejuchwalyjest odwrotnie.
Rada Miejska w Jgdrzejowie powzigla Uchwalg Nr Vlll74103 w sprawie
uszczegolowieniastawekpodatku od Srodkówtransportowychna 2003 rok, nastgpujqc4iloéci4
slosów:
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Ad. 19.
1.

Radnv Stanislaty Baranski prosi o oczyszczenie ulic.y pomiqdm Kopcem a cn enflrzem, z glitw, która
zostala fam wyv,ieziona i powoduje, 2e po opadach deszczu nie moZna tamlqd.v-przei!ó. Pomimo
v,czein i ejszJ¡chi nteru'encj i, gl inlt n i e usuni qto.

Burmistrz LeszekKapcia powiedzial,ze dotychczasnic nie slyszalo tej sprawie.Nie byly
tam wykonywane Zadneroboty, wigc prawdopodobniektoé samowolniewywiózl i rozrównal.
Dziwne jest to, i2 nikt tego nie widziat. Zostanietam wyslana StrazMiejska i sprawgwyjaéni.
2.

Radna Ev,a Ptasznik .n' imieniu mieszkancówulicy Piastowskiej 3, prosi o v.ujainienie n'tuacji pr(rwneJ
budynku,pod kc¡temmoiliwoici vykupu mieszkan.

Kierownik ZB.}l4StanislawJach powiedzial, 2e na üiefi dzisiejszykazdemu,kto zwrócil
sig o sprzeda'2mieszkania, ZBly'r przygotowal odpowiednie dokumenty, jednak ZBM nie

ll

przygotowuje ofert cenowych. Jeéli chodzi o remont mieszkari,to na dzieú dzisiepzy przy
takich czynszach, dotacjach, zalegloéciach, potrzeba okolo dwóch lat na wykonanie
koniecznychremontów.W kasie miejskiej braknie pienigdzyna obiekty zaliczonedo wal4cych
sig. Kierownik ZBM powiedzial równie2, ze chcialby aby informacja o sytuacji ZB}l{ znalaáa
sip w' porzqdkuobrad sesji.Pan Jachpoinformowal równieZ,ze ZBM zakupil bardzopotrzebny
samochódza21000 zl.
Burmistrz Leszek Kapcia wyjaSnil, ze nie jest mo2liwy wykup mieszkaír przy ul.
Piastowskiej3, dopóki nie zostaniezdjgtahipoteka.
RadnaEwa Ptasznikzapytala,czy ponowniebyl wzigty kredyt na tp hipotekg.
Burmi strz odpowiedzial, 2e szczególowejodpowiedzi udzieli na pi émi e.
i.

Radnv Leszek Sutek po raz kolejn.r- u'nioskuje o usvtuov'anie szaletu na obiekcie wqdkarskitn
v'Chorzeu'ie.

BurmistrzLeszekKapciapowiedzial,2eszaletjesttam bardzopotrzebnyi problemten jest
poruszany.
1.

Radnv Leszek Sulek prosi o wystosowanie pisma do zarzqdu obiektu u,Qclkarskiegow Chorzewie,
v'sprav,ie zakazuparkov,ania pojazdóv'na uliq,, z powodu utrudnie,iv'pracach rolnvch.

Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzial, irc w najblizszym czasie bgd4 tam odbywaó sig
zawody,na których bgdzieobecny.Przy tej okazji poruszytemat.
4d.20.
Pan FranciszekWierzchowski powiedzial, Ze we wrzeéniu skladal pismo do Urzgdu
Miejskiego w sprawie mozliwoSci korzystania z czp{ci szkoty i dotychczas nie otrzymal
odpowiedzi. Mieszkancy wsi chcieliby w czgéci szkoty stworzyó kaplica, w której bytyby
odprawiane msze. Straz w ChwaScicachistnieje tylko na papierku, a moáe korzystaó
z budynku,który nie jest wlasnoéci4strazy,lecz wlasnoéci4mieszkaóców.
Pan Wierzchowski uwaZa równie2. 2e Urzqd Miejski powinien zaj4ó sig porz4dkiem na
drogach.
Wiceprzewodnicz4cyrady Teofil Spk wyjaénil, ze w sprawie kaplicy byla rozmowa
z biskupemi z mieszkaúcami,którzy zdecydowali,ze nie chc4 kaplicy w budynku szkoly.
Burmistrz Leszek Kapcia powiedzial, 2e podtrzymuje sprawg powolania komisji ds.
reorganizacjisieci szkól na rok 200412005.
W roku biez4cympewne rzeczy nie s4juz mozliwe
do realizacji,jednak znajqcliczbg dzieci nale|y opracowaóracjonalnyplan sieci szkolnej.
Burmistrz zaprosil zebranych na Mistrzostwa Polski Nauczycieli oraz na obchody Dni
Jgdrzejowa.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej przypomniala o posiedzeniuKapituty Konkursowej
,,JgdrzejowianinRoku".
NaczelnikDariusz Treliúski poinformowal,Ze | 1 lipca br. wchodz4w zycie dwie nowe
ustawy. W zwiq¿ku z tym, jezeli ktoÉ planuje inwestycjg budowlan4 powinien wyst4pió
z wnioskiem do I I lipca. Po tym terminie ka2dorazowewydanie pozwolenia wi4ze sig
z zatwierdzeniemprzez uprawnionego urbanistg. Naczelnik poinformowal równie2, 2e aby
uzyskaóstosownepozwolenienie trzebabyó wlaócicielemgruntu.
Mieszkaniecmiastaobecnyna sali obrad:
- powiedzial, ze w prasie zaÍztrcono,iz uchwala o utworzeniu Zespolu Szkol jest
niezgodnaz prawem"a nie bylo w tej sprawiesprostowania,
- zap\rtal,czy nie da sig przyspieszyóterminu rozpoczgciabudowy obwodnicy,
- zauwulyl,2e Przewodnicz4aaRady odczytalauchwalg o obwodach szkolnych, a nie
odczyfalaile gmina zacirya kredytu.
Przewodnicz1caRadywyjaénila, ze zaciryany kredyt byl uchwalony przez Radg w uchwale
budzetowej.DotychczasmoZnabylo funkcjonowaóbez niego,jednak nadszedlczas,kiedy jest
konieczny.
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzial.,2e rzetelnoéóobowi4zuje wszystkich - prase
równiez- i nie bgdziewyjaSnialwszystkiego,co ukazujesig w gazeLach.

t2
W sprawie obwodnicy - na ile gmina moze wptyn4ó - wplywa. Jest szansa,aby budowa
ruszyla na przelomie czerwca i lipca.
Ad.21.
Ze wzglpdu na wyczerpanieporz4dku obrad, Przewodnicz4caRady Miejskiej Elzbieta
Wiéniewska,o godzinie 1315zamknglaobradyVI sesjiRady Miejskiej w Jpdrzejowie.

Protokolowala
TeresaBorbwska

Przevodniczqcs Ra$l Miejskiei
w Jgdrzejowie
mgr Elzbiefa WiSniew.skt

