PRoroKór Nn xvlr/o4
z sesjiRady Miejskiej w Jpdrzejowieodbytejw dniu 29 stycznia2004 roku
w sali wielofunkcyjnej Domu Kultury w Jgdrzejowie.

Ad. l.
Rady Miejskiej ElzbietaWiSniewskao godzinie12u'otwarlaobrady
Przewodniczqca
przy obecnoscina sali obrad2l
X!'l sesjiRady Miejskiej w Jgdrzelowie.ObradyrozpoczQto
radnych na stan 2l radnych, co stanowi 100 9á ogolu Rady. Przewodnicz4castwierdztla
uchwal
ouorumprawomocnedo podejmowania
Przewodnicz4caRady powitala przybylych na sesjp:Burmistrza LeszkaKapciq, Wice
burmistrzów: JanuszaWoániaka i Stanislawa Nowaka, radnych, naczelników wydzialów
Ui'zgdu liicjskiego, kierorvnikórvjcdnostek organizacijnycli gtttin¡, ulaz 'r'szlsifioii
przybylych na obrady.
PrzewodniazEcaRady zglosila kandydaturgradnegoRyszardaDzwonka na sekretarza
obrad;radny Dzwonek wyrazll zgodg.
Sekretarzemobradjednogloinie wybrano radnegoRyszardaDzwonka.

4d.2.
Rady poinformowala,2e na sesji w dniu 29 grudnia obecni byli
Przewodnicz1aa
wszyscyradni.

4d.3.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Elzbieta Wiéniewskawnioskuje o wprowadzeniedo
por'z4dkuttbrad punktu 7 A ,,Informacja na tenlat kt-¡rrtroliZ¿kladu PodstarvorvejOpieki
Zdrowotnejrv Jpdrzejowieprzez SwigtokrzyskiOddzial Wojewódzki NarodowegoFunduszu
Zdrowia w Kielcach".
Wiceprzewodnicz4cy Rady Jozef Kgdra wnioskuje o przeniesienie punktu 22
w miejscepunktu 21, a punkt 2l w miejscepunktu 22. Bgdziewówczas mozliwoéó przyjqcia
prcblenr[....,
infhrn:acji z r.vl'konaniasminneqc pragramu prcfilaktvki i ¡¡7r¡'iq71,1..'¿¡i¿
alkoholowychza rok 2003 przeduchwaleniemplanu na rok biez4cy.
Radny Jan Zigbiiski w imieniu Komisji Oéwiaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznej
wnosi o wycotbnie z porz4dku obrad punktu. ,,Uchwaiaw sprawie gminnego progralliu
profilaktyki i rozwiqzywaniaproblemów alkoholowych na rok 2004". ze wzglgdu na to,
iz nafezalobv siQ nainierw zastanowiónad przvigcieminformacji z wvkonania gminnego
programuprofilaktyki i rozwiqzywaniaproblemów alkoholowychw roku 2003.
Radny StanislawBaraúski powiedzial, 2e wiadomo mu, i2 kontrola w ZPOZ jeszcze sig
r i i ez a k o r i c z y lna z n i q z k i iz i l n i n i r n r t r Z nd. i : ' i i r i o i i a óo j e j i r l r i i k . r c hi s i a i i i ; c¿ a t ¿ u i i ú r i .
Przewodnicz4ca
Rady wyjaénila,2e otrzymatajuz protokol pokontrolny.
Radny StanislawBaraúski zapytat,czy chodzio odwolaniekierownika Boguslawskiego.
PrzewodniczqcaRady wyjaSnila,ze chodzi o irrtbrmacjg.Dyskusje w tej sprawietocz4 siq
na lamachprasy,a radni nie s4 poinformowani.
Radnv Andrzej Hafnv urva2a. ze Pan Baraúski ma racjq. Kontrola jeszcze siq nie
zakohczyla.Kontroluj4cy przedstawilswoje stanowisko,ale jeszczejest odwolanie.Dopiero
potem mo2nabgdzie mówió o wynikach kontroli. Radny Hatny proponuje zawszezapraszaó
koniroluj4clch na scsje
.
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RadaMiejska przest4pilado glosowaniawniosków:
Wprowadzenie do porz4dku obrad punktu 7 A ,,Informacja na temat kontroli ZaVJadu
PodsrawowejOpieki Zdrowotnej w Jgdrzejowieprzez Swiqtokrzyski Oddzial Wojewodzki
NarodowegoFunduszuZdrowia w Kielcach".
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punktu22 w miejscepunktu 21, a punkt 2l w miejscepunktu 22.
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Wycofanie z porz4dku obrad punktu. ,,Uchwalaw sprawie:gminnego programuprofilaktyki
i rozwi4zywaniaproblemówalkoholowychna rok 20A4".
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Wniosek nie zostalprzyjpty. Rada Miejska w Jgdrzejowie przyjqla porz4dek obrad
nastppuj4c4iloéciqglosów:
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Porz4dekobrad:
1. Otwarciesesji,stwierdzeniequorum,powolaniesekretarzaobrad.
radnychna sesjiw dniu 29 grudnia20Ui roku.
nieobecnosci
2. Ltsprawiedliwienie
3. Przyjgcieporzqdkuobrad.
4 Przyjqcieprotokofuz,poprzedniejsesji
5. Zapyianiai interpelacjeradnych.
6. Sprawozdaniez pracy Burmistrzamigdzy sesjami.
sesji.
z rvykouaniaush\.raiRady podjgtychna poprzeciniej
7. Sprawozdanie
Zdrowotnej
Opieki
Zaktadu
Podstawowej
7 A. Informacjana temat kontroli
w Jgdrzejowieprzez SwiptokrzyskiOddzial Wojewódzki NarodowegoFunduszu
Zdrowtaw Kielcagh.
8. Sprawozdaniez dzialalnoéciKomisji Budzetui Mienia Komunalnegow roku 2Aü.
q Sprawozdanie
z dzialalnoíciKomisji Rewizvjneiw roku 2003.
10. Sprawozdaniez dzialalnoíciKomisji OÉwiaty,Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznej
w roku 2003.
Komisji Rolnictwa i Integracjiz Uniq Europejsk4w roiiu
i i. Sprawozdaniez dzialalnc:Éci
2003
12. SprawozdaniezdzialalnoÉciKomisji GospodarkiKomunalneji Porz4dkuPublicznego
w roku 200i.
13.Uchwala w sprawie przyjqcia rezygnacji radnej Janiny Szreniawa z funkcji
Przewodnicz4cegoKomisji Oéwiaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznej Rady
Vliejskiejw Jqdrzejowie.
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14.Uchwala w sprawie wyboru PrzewodniczqcegoKomisji Oéwiaty, Kultury, Zdrowia
i Opieki SpolecznejRady Miejskiej w Jgdrzejowie.
i5. Uchwaiaw sprawieprzyjqciaplanówpracyKomisji Rady Mtiejskiejw Jqdrzejowiena
2004 rok.
stanowiqcvch
l6 I-lchwalaw sprawieohnizeniawysokoici wskaáników procentow-vch
o wysokoÉcidodatkumieszkaniowego.
17. Uchwala w sprawieprzyst4pieniado sporz4dzeniazmiany czpécimiejscowegoplanu
zagospodaronania przestrzeunego terenu pornigdzy Al. J. Pilsudskiego,
ul. Przypkowskiegoi Szkot4Podstawow4nr2 na obszarzemiastaJpdrzejów.
18. Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzedazyw drodze przetargunieruchomoéci
komunalnej, zabudowanej,oznaczonejw rejestrachewidencji grutrtow obr. Ú4 tn.
Jgdrzejowajako dzialka nr 458.
do zbvcia w drodze przetargtl putrlicznego
l9 lchwala w sprawie przeznacz.enta
zabudowanejnieruchomoScikomunalnej,polozonejprzy ul. Glowackiego.
20. Uchwala w sprawie wyst4pienia z wnioskiem o dokonanie zmiany granic
orva i ri,si K siepeSk¡r:¡liórv.
admi¡ri straoyjn1'cirmi astaJt¿drzej
problemów
21. Informacjaz wykonaniagminnegoprogramuprofilaktyki i rozvviqzywania
alkoholowychza rok 2003.
22. LJchwalaw sprawie. grninnego programu profilaktyki i rozwiqzywania problemów
alkoholowychna rok 2004.
23 Odpowiedzina interpelacje
24. Sprawy ró2ne.
25. Zamknigcieobrad.
4d.4.
Nie zgloszonouwag do protokoluz poprzedniejsesji.
RadaNliejskaprzyjpla protokoi z poprzedniejsesji.

Przewodnicz4caRady Miejskiej Elzbieta WiSniewska poinformowala, 2e zgodnie
z ustaleniami prawie wszystkich radnych, na nastQpnejsesji zostanie rozszeÍzony $ 29
o punkty4, 5 i 6. W zi."i4zkuz t1rn,iz raiiriieirc4 a'oy'nadzisiejszej
StatutuGrniny-rgdrzejów
sesji postgpowaózgodniez t4 zmian4 zostanieto ogloszonenie w ,,Sprawachró2nych", lecz
teÍaz.
4. Przewodnicz4cyRady wyjqtkowo moze udzielió glosu w sprawachobjgtych porz4dkiem
obrad osobom spoza rady, po uprzednim zlo2eniuprzez te osoby pisemnegowniosku do
przervodnicz4cego
radv
5. Wniosek winien zawieraóimig i nazwisko oraz punkt, w którym zglaszajqcychce zabraó
glos.
ó. Czaswyst4pieniaosób nie bpd4cychradnymi nie moZeptzekraczaci minut.
Wlw zmiany dotyczyó bedq wszystkich, ktorzy b9d4 chcieli braó udzial w dyskusji
dotycz4cejporzqdkuobrad.
Ad.5.
Radna Janina Szreniawapyta, po lakich cenach Zarz4d Budynkow Nlieszkainych
wywozi nieczystoécistalei plynne.
2 RadnaJaninaSzreniawapvta. na iakichzasadach..Ekom" przeja!od ZBM pracownikóu'
amfiteatru.
3. RadnaJaninaSzreniawapyta,jakie s4 plany zagospodarowania
t.
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Radna Janina Szreniawa pyta, azy ,,Ekom" odprowadza podatek od Srodkéw
transportowychi dochodowy.
5. Radna Janina Szreniawa pyta, co z lodowiskiem; gdzie Burmistrz ma ludzi
odpowiedzialnychza to. Ferie sig koúcz4 a dzieci lodowiskanie maj4.

4.

4d.6.
RadnaJaninaSzreniawazapy\ala,dlaczegoumowa na wydzierzawienieplacu przy ul.
Reymonta l2 zawarlajest tylko na okres 2 miesigcy. Jak ten szlowiek moze prowadzic
dzialalnoSógospodarcz4skoro wydzierzawiamu sig plac na 2 miesi4ce?
iest
2e dztalkata. zgodniez uchwalaprz.eznacz.ona
BurmistrzLeszekKapciawv.iaénil"
procedura
wykupu
do sprzedazyw drodze przetargspublicznego.W tej chwili koúczy sig
nakladów poniesionychprzez GS. Po przejgciu nakladów zostanieogloszony przetarg, do
któregt-'kazdy bpdzie rnial prar.r'oprzyst4pió.Czy dzier4awcaprzi'sttpi do przetarguto juz
jego indywidualna sprawa. Termin przesuwamy o 2 miesi4ce po to, aby mial mozliwoéó
prowadzeniadzialalnoécigospodarczejdo czasurozstrzygnigciaprzetargu.
W zwi4zku z zarzuta¡nipublikowanyrniw prasie dotycz4cymitrie zorgatrizowartiazbiorki na
Wielk4 Orkiestrp Swi4tecznejPomocy w dniu 11 stycznia Burmistrz wyjaénil, 2e zgodnie
z Llstaw4o zhiórkach putrlicznychburmistrz jest organem.którv udziela zezwoleniana
przeprowadzeniezbiórki w drodzedecyzji administracyjnej Skorojest organemudzielaj4cym
pozwolenia,nie mo2e sam byó organizatoremtakich zbiórek. Gdyby ktokolwiek zwrócil sig
u rvydanietaliiegozezwoieniauzyskalbyzeznoleniei niezbpdn4polt]oc ze strolly UrzEdu.
To, co mo2na bylo zrobió, zostalo zrobione; byla aukcja obrazów, kto chcial, mógt
uczestniczyó.
RadcaPrawny Urzgdu Miejskiego Pani Danuta Kiwiorska - w zwtqzkuw wrlioskien't
Doraznej Komisji o skierowanie do Prokuratury sprawy oczyszczalni Scieków
Wervngtrznego
poinformor,¡ala.2e IIrzAd otrzvmal informacig iz Agencja Rez-pieczeústwa
Delegaturaw Radomiu w dniu 8 grudnia wszczglaÉled¿wo w sprawienaduZyciauprawnien
i niedopelnienia obowi4zków przez funkcjonariuszy publicznych Urzpdu Miasta
w Jgdrzej<trvierv 1996 roku. Pani Kiwiorska poiniormowala rów'niez, 2e na pocz4tku
ubieglego roku zostaly skierowane dwie skargi do NSA przez wlasciciela Elmaru Pana
Mariana Glitg. W dniu 22 styczniaotrzymaliÉmy orzeczeniaz NSA. w których sqd skargi
odrzucil. Skargi Pana Nlariana Glity dotyczyiy podatku od srodkow transpofiowych.Byty
to skargi na wszystkie uchwaly podjgte przez Radg Miejsk4 zarówno w 2001 iak i w 2002
roku

4d.7.
Nie zgloszono uwag do sprawozdania z wykonania uchwal Rady podjptych
na poprzedrtrel
sesli
Ad. 7 A.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Elzbieta Wiéniewska powiedziala, 2e dyskusja
na temat kontroli ZPOZ w Jgdrzejowieprzeprowadzonejprzez NFZ odbywa sig poza rad4
najczgsciejlia larnachlokalnej pfas),.\\r przyszlymnriesi4curada bgdzieucltn'alaúbud¿et.
W pismach przychodzqcychdo Biura Rady jest mowa o 285 000 zl, które ZPOZ bpdzie
musial zwrócic NFZ. Rada,jako organ, który uchwala budzet i interesujesig éwiadczeniami
fia rzecz mieszkancowpowinnawiedzieó,co sig dzieje,w czyfi1tkwi problem.-lria tnoje rqce
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wplynglo piso od dyrektoraNFZ oraz od kierownika Boguslawskiego.Chcialabymradnych
zapoznaóz treSci4tychpism.
Kierowlik ZPOZ Pan futarekBoguslawskizwrócil sip z pytanienrdo radcy prawnego,
czy jest mozliwe dyskutowanie nad kontrol4 przed zakohczeniemtej kontroli.
Naczelnik Wvdziahr Kontroli Realizacii [ ]mów
Pan Tomasz Jagiello
ze SwiadczeniodawcamiNFZ wyjaSnil, 2e kontrola sig. zakoirczyla.natomiast procedura
pokontrolnanie zakoúczylasig. Przyjechalirówniez pan Spiewak,Pani Golaírskai Pan Ryú,
ttógy bgd4 mogli uclzieiióodporviedzina zadarvallepytania dotycz4cckontroli. Po kontroli
powstaje protokol pokontrolny. Taki protokol zostal przedstawiony i podpisany przez
ki.ro*niku Boguslawskiego.Potem jest czas na odwolanie; kierownik sig odwolal od tego
protokoiu. NIy ustosunkowuj4csig do tego odwolania sporzqdzanykolejny dokurnetlt,ktory
-maj4c
nazywasig wyst4pieniempokontrolnym.Wyst4pienieto dotarlo do kierownika,ktéry
takie prawo- odwolal sig od niego My teraz mamv czas. ahy kierorvnikorvi na
to odpowiedzieó.W tej chwili nie ma ieszczeodpowiedzina to odwolanie.
PrzewodniczqcaRady vwa2a, ze radni powinni dowiedzieó sig, w czym tkwi spór.
Jeélimediaclyskuruj4nacit4 kontrol4 jeSii kieror.vnikclajenri do rviadonloúcir.risylale przez
siebie pisma, otrzymujq równiez pisma z NFZ, chcg, aby dwie strony wypowiedzialy sip
na temat istoty sporu,i aby taka informacjadotarla do radnych.
RadcaPrawny Pani Danuta Kiwiorska powiedziala,2e spor jest bezprzedmiotowy,
poniewazrada mo2eobradowaónad kazdym problemem,który w glosowaniuzostal przyjpty
clo porzadku obrad Racla jest wladna dvskutowaó nad kazdvm problemem z,wlasztzadotycz4cymjej jednostki.
Przewodnicz4caRady Miejskiej odczytalaoówiadczenieDyrektora Swigtokrzyskiego
ücldzialu Wojelvórlzkiego Narodor.vegoFunduszu Zdrowia Pana Hetrryka l'{ichalkiewiuza
lw zalqczeniudo protokofu/.
Na czascz¡ania w/w oSwiadczeniasalgobradopuéciliradni. Ewa Ptasznik.JaninaSzreniawa
Baranski.
i Stanrslaw
Kierownik Marek Boguslawski powiedzial, ze poniewaz zostalo przytoczonepismo
flyrekfora Henrvka Michalkiewicza odczyta pismo. które wplynqlo równiez
do PrzewodniczqcejRady Miejskiej odnoszqcesip do wyst4pienia pokontrolnego /pismo
w zalqczeniudo protokolu/. Kierownik Boguslawski poinformowal, ze ,,podobnakontrola
b1,1a przeprouadzt-rna\\ rr-rku 2000, obejmou'ala rórvniez Slviaciczetiiar'" zal'resie
pielggniarstwairodowiskowo-rodzinnego.Wówczaspracowaly4 pielggniarkiérodowiskoworodzinne, z czego 2 prowadzily dokumentacjg. Kontrolujqcy nie mieli zadnych zastrze2eí,
co do takiego sfanyrzeczy.Czym to siq róznilo? Tylko iwylqcznie dyrektorenl'Przewodnicz4caRady poprosila Naczelnik Wydzialu Kontroli Realizacji Umów
sprawv
PanaToma*qza
Jagielloo przedstarvienie
ze Swiaclczeniodawcami
Naczelnik Jagiello zaproponowal,aby sprawe przedstawilyosoby, które tej kontroli
dokonywaly: mgr pielggniarstwa Pani Golariska oraz lek. med. Marek Spiewak. Pan
jest odr.volatliem
Naczelnik doclal,ze pismo odcz)'tansprzez Kieror.vnikaBogusiar.l'skiego
na wyst4pieniepokontrolne.
Pan Marek Spiewak poinformowal, 2e w 6 punkcie umowy zawartej migdzy
dyrektorem Swiptokrzyskiejregionalnej Kasy Chorych, a pozniej aneksowatrejprzez SOW
NFZ, a Kierownikiem Boguslawskim jest punkt o ordynowaniu leków i materialów
medvcznych.Éroelkówleczniczvchi pomocniczychPunkt 3 mówi, 2.efakt zaordvnowania
leku powinien zostaó odnotowany w dokumentacji medycznej. SprawdzaliSmywybiórczo
pewn4 grupg pacjentów specyficznych, jakq s4 inwalidzi wojenni i wojskowi. Pan
Boguslarvski ¡nóu,i, ze dokumentacja byia w kompurerze. Pan cioktor i kontr,-riuj4c1
doskonale wiedz4 2e w komputerze s4 dane osobowe, natomiast nie ma nic na temat
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przepisanychleków. To jest indywidualnahistoria choroby.W trakcie kontroli prosiliémy
iekairy, których recepty zostaly zrealizowane w aptekach o odnalezienie kart
i porownywalisrnypod k4tem zgodno$cizapisów o zaordytrowaniuleków. Niejednokrotnie
dokumentacjasklaáala sig z kilkunastu czy kilkudziesipciu lulno lataj4cych kartek, bez
zaclnejchronologii Zarórvnomy. jak i lekarze nie znaleili srvoichrvpisów Takie dane nie
moge byó w komputerze;tam mo2e byó odnotowanyfakt, 2e taki a taki pacjent byl w tym
i tym dniu w takiej czy innej przychodni. Dane komputerowe nie stwierdz4 czy zostaly
leki, jakie ieki i na jak4 kwotp. Rór.vniezindl'widualnaunlowa na refunda,;jg
,uysta1uio,re
telów, któr4 kazdy lekarz ma mówi jasno, 2e lekarz ma pelnq swobodg w ordynowaniu
leków, materialów medycznych itd., ale powinny one byó uwidocznione w dokumentacji
7 900 retundacji,p{zy czyrn kwota .¡est
medycznej.Na tej podstawiezakwestionowalistny
rzeczqwtórn4.
Mgr pielggniarstwaPani Golaóskapowiedz.iata./.e zgodnie z ustaw4 o zakladach
opieki zdiowotnej kazdy zakladopieki zdrowotnej ma obowi4zekprowadzeniadokumentacji
medycznej. (art. 18, ust.l). Ustgp 6 mówi o tym, 2e rodzaj prowadzonej dokumentacji
nic oli¡súia,
zostánic okreélon1' odpor.vicdnimi aktami rvykona* czymi. R.ozporz4cize
ze pielggniarkaérodowiskowama obowi4zek prowadzíc czpió formularza dotycz4cqopieki
Srodowiikowej.Nowe rozporzqdzeniew tej sprawie obowi4zuje od l0 sierpnia2001 roku'
w tej sprawientc sip nie zmienilo. $ 33 ust. 5 rowniezwymienia
W nowynr rozporzqdzeniu
obowi4zek prowadzenia dokumentacji przez pielggniarkg érodowiskow4 i szczególowo
okreÉla.co taka pielggniarkaporvinnaprowaclzióZgodniez ustaw4o zarvodziepielegniarki
ipoloznej zawody te se zawodami samodzielnymi. Art. 20 ust 3 tej ustawy mówi, ze
pielggniarka i polozna ma obowi4zek prowadzenia dokumentacji medycznej okreélonej
umcn'a zawarta pomipdzy Srvigttllilzysk4Regionaln4Kas4
ocirpbnyrniprzepisami.R.ór,vniez
Chorych w dniu 29 grudnia 2000 roku obowi4zuj4caod 1 stycznia2001 roku do ostatniego
grudnia 2002 roku, przedluZanaaneksamimówi w S 13, na który powotuje sig kierownik
opiekg niezbgdnqdla okreSlonejpopulacli, ale ustpp 7 wlw
Boguslawski,ze :ntazabezpieczyé
realizuj4c zadaniaz zakresupielggniarstwaírodowiskowego
$ mówi, ie Swiadczeniodawca
nr 9 do umowv
jest
do prowadzeniadokumentacjiwu z.al4cz.nika
roelzinnegozobowi4zanir
W trakcie kontroli stwierdzono, ze kierownik zatrudnia wymagan4 liczbg pielggniarek
érodowiskowych.Liczbata byla zgodna zliczbqwykazan4 do funduszu.Problemtkwi w tym,
Le 1rzt'pielggniaritiSrodo**iskoneár.riadczyiluslugi z tego zakresui prouadzill stosurtrt4
dokumentacjg.Pozostalepanie, - co zostalo potwierdzone oéwiadczeniami- éwiadczyly
uslugi pielggniarskie,ale na innych stanowiskach.Transzafinansowaokreilona w zal4cznrku
nr 4 do umowy wygl4dala zupelnie inaczq. W zwi4zku z fym. moitn obowi4zkierll,jako
pracownika wydzialu kontroli bylo przedstawienie faktycznego stanu. Tak to zostaio
przedstarvione
w protokole
Kierownik Marek Boguslawski powiedziat, ze zaklad,zgodnie z umowq zatrudnial
wymagan4iloéó pielggniarek.W zalqcznikuekonomicznymwykazanes4 pielggniarki,nie te,
które pracuj4 lesz te, które maj4 rvyksztaicenie.Z tej umot\) w'ynika pelvna
charakterystycznarzecz. pielggniarki érodowiskowo-rodzinnes4 finansowanekapitacyjnie.
Uslugi éwiadczyly3 pielggniarki,bo takie bylo zapotrzebowanie.
Przewodnicz4ca Rady zapytwa, za co NFZ placi: za wykotrane uslugt, czy
za wyksztalcenie?
iwiadczeú
¡-e fundusz ptaei za z.abezpiecz.enie
Kierownik Bogu-qlawskioelporviedzial"
zabezpieczone.
przezZPOZ
zostaly
pacjentów.
Te
Swiadczenia
dla okreílonej iloSci
Radny Pawel Smor4g- w zwi4zku z tym, 2e w porzqdkuobradjest tylko informacjapropr.riiuj
e zakoúczic dyskusjg.

maj4c na uwadze wypowiedl kierownika BoguslawskiegoPani Golaírska
powiedziala, 2e stwierdzenie, i2 nie ma potrzeb jest nie do przyjgcia. Pielggniarka
srodowiskowarodzinna na bardzo szerokiekompetencjei wykonywanie zlecetl lekarskich
takich jak iniekcje jest kolejn4 pozycj4. Taka pielggniarkamaj4c pod opiek4 2 600ludnoéci
ma rwkonywaé dzialania profilaktvczne.promocvjne i inne rzeczv Gdvbv faktvcznie
pozostale pielggniarki maj4c zdrowe Srodowisko nie musialy wykonywaó zleconych
zabiegów,to mogly robió wlaéniete rzeczy,aby zdrowie tego Érodowiskapodtrzymaó.Gdyby
zustala przedstawiona dokumentacja, ze panie wykonl'r.valy profilaktyczne wejSoia
wSrodowisko, niezaleznieod tego czy ich bylo l czy 20. czy codziennie,czy 2 razy
w tygodniu,taka dokumentacjaprzezzespolkontrolny na pewno zostalabyvznana.
Kierownik jagielio powiedzial,ze taka dyskusjapowintrasig odbyc z kierowtrikietn
placówki z ekip4 kontrolujqcaw dniu lub przed podpisaniemprotokotu. l8 grudnia protokol
- podpisanv Prawo daje kierownikowi mozlirvoíó
zostal przez kierownika - bez z.astrz"e|eh
odmówieniapodpisaniaprotokolu.
Radny Adam Wójcik wnioskuje o zamknigciedyskusji.
Radalvfiejskajednogloúnicprzl'jglawnioseko zamknipciedyskusji.

do godziny 1130.
Rady Miejskiej oglosilaprzerwetrwaj4c4
O godzinie 772aPrzewodniczqca
Ad.8.
Uwag nie zgloszono.
z. d,zialalnoÉci
R.ada\{iejska r,r' Jqdrzejon'iejednoslo(nic prz¡,jqla sprar,vozdanic
Komisji Budzetui Mienia Komunalnegow roku 2003.
4d.9.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie jednogloSnie przyjgla sprawozdaniez dzialalnoSci
Komisji Rewizyjnejw roku 2003.
Ad. t0.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie jednogloénie przyjgla sprawozdaniez dzialalnosci
Komisji Osrviaty,Kultury, Zdrorviai Opieki Spoiecznejw roku 200i.
Ad. 11.
Uwag nie zgloszono.
Rada Nliejska w Jpclrzejowiejednoglosnie przylpla sprawozdaniez dzialalnosci
Komisji Rolnictwa i Integracji zUni4Europejsk4 w roku 2003.
Ad. 12.
Uwag nie zgloszono.
Rada N{iejska rv Jpdrzejorviejednogloinie przyjpia sprarrozdaniez dziaialrruúci
Komisji GospodarkiKomunalnej
i Porz4dkuPublicznegow roku 2003.

Ad. 13.
Uwag nie zgloszono.
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Rada Miejska w Jgdrzejowie jednogloénie przyjqla uchwalg Nr XVIU176lA4
Komisji
w sprawieprzyjpciarezygnacjiradnej Janiny Szreniawaz funkcji Przewodnicz4cego
OSwiaty,Kultury, Zdrowtai Opieki SpolecznejRady Nliejskiej w Jqdrzejowie.
/Uchwala Nr XVIVl76l04 w zal4czeniudo protokolu/.
radnejJaninieSzreniarva
Radv Mieiskiej ElzbietaWiÉniewskapoclzigkorvala
Przewodniczqca
pracp
przewodniczenie
Komisji.
i
za dotychczasow4
.\d. f 4.
Radna Janina Szreniewaw imieniu Komisji Oéwiaty, Kultury, Zdrowia i Opieki
Spolecznejzglosila kandydaturgradnego JanaZipbiirskiegona przewodnicz4cegoKomisji.
RadnyJanZigbinskiwyrazil zgodqna kandydowanie.
Wigcej kandydaturnie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie jednogloinie przyjgla r"rchwalqNr XVII/I 77104
w sprawie wyboru Przewodniczqcego Komisji OSwiaty, Kultury, Zdrowia i Opieki
SpolecznejRady Miejskiej w Jgdrzejowie.
,tüinvala Nr XVIIr'i 771A1lv zal4czeniudo protokolu;'.

Ad. ls.
PrzewodniczqcyKomisji Rewizyjnej Pawel Smor4gzglosil autopoprawkppolegaj4c4
na znrianie zapisów w zalqcznrkunr 2 do uchwaly: w miesi4cachpazdziernik i listopad
powinien byó zapis:,,Kontrolakosztów funkcjonowaniaZarz4duBudynków Mieszkalnych".
Radca Prawnv Pani Danuta Kiwiorska wvjaénila.2e ta uchwala nie jest przez nia
opiniowana,poniewaz uwa2a,iz radn\ s4 suwerenniw uchwalaniu wlasnych planów pracy.
PaniKiwiorskadodala.2elychplanówby nie zaopiniowala.
Wipccj uuag nie zgloszorto.
Rada Miejska w Jgdrzejowie jednogloénie przyjgta uchwalp Nr XVIVI78104
w sprawieprzyjgciaplanów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jpdrzejowiena 2004 rok.
ll¿chwalaNr XVll/178104 w zalqazeniudo protokolur'.
Ad. 16.
Radny Andrzej Hatny przypomnial, i2 prosil" aby do uchwal byly dol4czane
odpowiednie wyliczenia, jezeli uchwaly poci4gaj4 za sob4 skutki finansowe. Burmistrz
obiecai,zc takie rv1'liczenia
bpd4 jcdnak przl'tej uchwaleicir nic nta. Radny '\nilrzuj }Iatny
prosi o blilsze przedstawieniesprawy.
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzial, 2e tam gdzie bgdzie to mozliwe, takie
wyliczenia bgd4. W tej sprawie nie mozna przewrdziec,jaki bpdzie status maj4tkowy
mieszkaúców i ilu z nich bgdzie uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego.
Kazdv rok rodzi norve listy l)odatek to pomoc socjalnamieszkaúcomDla gminv -sqto
koszty. Po podjgciu tej uchwaly bgdzie mniejszy dodatek dla mieszkaúców, a wigcej
pienigdzyzostaniew budzeciegminy.
RadaN4iejskar.r,Jgdrzejonieporvziplauclirvalgirir XVII/ 179lA1r,rsprarvieobnizenia
wysokoéciwskalników procento!\ych stanowiqcycho wysokoéci dodatku mieszkaniowego,
nastEpuj4c4
iloéciqglosów:
Z
a
1
2
Przeciw
6
Wstrzvmalosie
3
fuchwala Nr XVII/I79104 w zal4czeniudo protokofu/.
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Ad. 17.
Rady Miejskiej Elzbieta WiSniewskapoinformowala,ze jgdrzejowscy
Przewodniczqca
przedsigbiorcypodjplt dzialattia konsolidujqce, kupcy i rzemieSlnicy chc4 stworzyó sieÓ
handlowq ,,Jgdrzejowianka". Ostatnio na rgce przewodnicz4cej wplyn4l wniosek
przestrzenneqotego terentl oraz
od przedsigbiorców.o zmiang planu zagospodarowania
jest
znana spoleczeistwu, kupcom i przedsipbiorcomoraz
wniosek ZHU Elmar. Sprawa
radnym.
wnioskór,vn tcj sprariie.
RadnyWojciecliBilewicz poprosilo przedstawienie
PrzewodniczqcaRady odczy'talawnioski lw zalqczeniudo protokolui.
Radny Adam Wójcik powiedzial.2e bardzo sig cieszy,iz wplyngly te 2 wnioski. Byla
umowa, na spotkaniu z mieszkaicarni; padla równiez ustua olbrta zagospodarowattiategt-r
terenu. My, jako radni, przyjgliémy to z radoéci4.Wspólnie doszliSmydo wniosku, 2e do
koócaroku 2003 urodzi sig jakai koncepcjawlasna.nasza,wspólna Przy lekkim spóánieniu
jest inicjatywa.Wszyscy zdajemy sobie sprawQ"ze to jest pierwszy krok. Wnioski muszq
spelnió warunki formalne, aby przygotowaó to, co potrzebnedla miasta, dla podmiotów
liic
ze nie jest to teren miasta, lccz pryr,'"'attry',
gospodarczych.N{iejury SwiadornoSó,
zaryzykowaó,
bo
musz4
grupy
inicjatywne
gospodarczo.
2e
Problem w tym,
wykorzystany
trzebabgdzie sip dogadyrvaóz wlascicielami.Poniewazwszystkie kluby radnych sq zgodne,
Przynajmniejjedna
co do tego,ze powinientu byc naszbiznes,ta spraw.abyla jednoznaczna.
ztych koncepcji na pewno wypali, ale jest to dopiero pocz4tekdrogi. Poniewaz,jako rada,
jesteÉmvoskar2anio bezczvnnoÉóna dzisiejszej sesji stanqla ta sprawa W zwiqzktr
zpov"ry2szym
apelujgdo radnych,aby podeszlido tematuw sposóbwczeSniejustalony.
Burmistrz Leszek Kapcia powiedzial, ze poniewa2 prasama prawo pisaó wszystko
i krytyktrr,r'aówladze. W ostatnich dniach padlo kilka ur,vagpod moim adresetn.ze jesteltl
przeciwny lokalnemubiznesowi,2e nie dbam o lokalny biznes.Ka2dy podmiot,jesli wyst4pi
do Urzgduz wnioskiem,wniosek ten musi byó rozpatrywany.To, ze w tym przypadkutrwa to
tak dlugo, nie jest moj4 winq. Burmistrz poprosil o odczytanieuzasadnienia,ktore jest
w materialachna sesjg.
Radnv Pawel Smor4g podzigkowal radnvm za zrozamieniew tmdnvch sytuaciach
i dbatoió o wszystkiestrony.
RadnaJaninaSzreniawazapTrtal,
czy Burmistrzwyliczyl, ile stracigmina,jezeli padn4
przcJsigbior
maieroclzirtne
strra.
Przewodnicz4ca Rady Elzbieta Wiéniewska przypomniala, 2e na spotkaniu
z mieszkaricamibyla umowa, ze jeéli wplynie wniosek od naszychprzedsigbiorców,damy im
szansQ.Przedsigbiorcyskonsolidowalisig i zajpli w tej sprawiejednoznacznestatrowisko.
Przewodnicz4caodczytala uzasadnienie do projektu uchwaly.
Pani Alina Polcikiewicz bgcl4cawlaÉcicielkqprzedmiotoweidzialki prosi o iak
najszybsze przeksztalcenieplanu dotycz4cego dzialek. Prosi równiez radnych, aby nie
utrudniali sprzedu2y dzialek. Sprawa wykupu dzialki przeznaczonej w planie
przestrzennego
zagospodarorvania
na terenyzieione trlva 7 lat. G¡ninaci4gle nie ma pienigdzy
na wykup, a wlaéciciele s4 wlaScicielami tylko do podatku. Dzialka jest z trzech stron
skanalizowana.Nie moZnajej sprzedaó,bo ci4gle s4 przeszkody.Pani Polcikiewicz prosi
o ponlocw sprzedazy;
uwaza,zejgdrzejowscykupcy chc4tyiko to wszystkozablokowac.Oni
tego nie wykupi4 bo kazdy z nich ma dzialkg. Gdyby chcieli coSrobió, robiliby to u siebie.
komu sprzedaó
Czy wlaécicielnie ma prawazadecydowaó,
dzialkg?
Radny Adam Wójcik, ze atrakcyjnoéódzialki trudno w tej chwili ocenió. Dzialki
nabior4 atrakcyjnoéci,kiedy bgdzie pomysl i biznes plan. Dla kazdego wlaéciciela dzialki
jest tylko mozliwoÉci4.To, ze jest trzy podmioty'zainteresowane
t4 'iziaii'4
czl,jasinicjatl'r.va
jest tylko dodatkowym atutem.Na dzieú dzisiejszynikt nie jest w staniepowiedzieó,dok4d
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Pani Polcikiewicz bgdzie musiala czekaó ze sprzeda21.My, jako rada moíemy stworzyó
mozliwoÉó,aby tam powstala danegotypu inwestycja.Nasza dzisiejszainicjatywa zmierza
w takim kierunku,aby Pani zamiastjednegopozyskalakilku kontrahentow.
Pan JanuszBorówka reprezentantprzedsigbiorcówzrzeszonychw Cechu Rzemiost
plan
urvaza. ze wiele juL zostalo powieelzianeOborvi4zu.i4cv
Róznvch w Jqelrzejor¡¿ie
którzy
sip
dzialek,
przestrzennego
z
wlaScicielami
zagospodarowania
byl uzgodniony
zgodzrli.Nikt nie wskazal,co bylo zlego w tym planie. Jezeli ktoé buduje w centrum miasta,
Je\eli
to chcialbyrówniez rvybudowaczapleczedla siebie,tak jak przy ul. Przypkorvskiego.
przy Al. J. Pilsudskiego powstanie supermarket, to czy bede chQtni na wykupienie
pozostalych gruntów? Pan Borówka poinformowal równiez, 2e Cech RzemieÉlników'
iPrzedsigbiorcowRóznychjest organizacjqz tradycjami skupiajqca120 przedsigbiorct-rw.
Chcielibyémy nawiqzaówspólpracpz Rad4 Miejsk4. Byloby milo, gdyby przedstawicielbyl
zapraszanvna sesjei na komisje Cech RzemioslRóznych dysponujelokalem, którv mógib¡,
byó wykorzyslanyprzez radnychdo kontaktuz wyborcami.
Pan Adam Czajor powiedzial, ze jest mu szkoda wlaécicieli dzialek. Jest jednym
z inicjatorón ruchu, któr1'prx.vstal.Te tereny nie byly tak atrakcljne kiedy'ú.Po r,i1'bucir-rwaniu
osiedlaSzansai budynków u2ytecznoícipublicznejprzy Al. Pilsudskiegostatysip atrakcyjne.
Zorganizowaniesiq przedsigbiorcównie jest prostq spraw4.Nie chodzi o to, aby ktoS sig
zadeklarowaii nic nie zrobil. Nie mozefe2byó tak" aby l0 osóbzamkng{odrogppozostaiym.
Sprawa zaczqlasig klarowaó i teraz pójdzie juz w miarg szybko. Szkoda, ze miasto nie
z,abez-pieczvlo
irodków i nie wvkupilo tvch dzialek Mamv pretensie 2e miasto nie dha
o rodzimych przedsigbiorców.Nie boimy sig konkurencji,jezeli bgdzie ona zdrowa i czysta.
Hipermarket- tak, ale na obrzeíachmiasta.Pan Czajor prosi, aby nie psuó tego, co jeszcze
ózíaladobrzena te¡enierniasta.
Pan Marek Florczyk powiedzial, ze na poprzednim spotkaniu przedstawil, ile
Jgdrzejówmoze zyskaóa ile stració,jeSli dopuéci sig do tej inwestycji. Teren ten byl objpty
szczegolowyrnplanem zagospodarowaniaprzestrzennego.To gmina tniala obowi4zek terett
wykupió, uzbroió,dzigki czemu wzrosla by wartoéó dzialek.Tego nie zrobiono. Teren objgty
przeksztaiceniem
ma powierzchnig2,5 ha Terenpod inwestycjqma powierzchnig1.5 ha Ten
t ha to strefa ochronna i stracq na tym wlaScicielesqsiednichdzialek. Nasza gmina liczy
30300mieszkaúcówi wszystkichdotknieta inwestycja.Podmiotówzajmuj4cychsig handlem
jest ó20, handlemobvrt"r/n1rn 610, handler¡ iO0.trVszystkich
doti'nie ta ittwestycja.jcúii
inwestycjapowstanie,miasto zyska podatek od nieruchomoéci(okolo 37 000); zatrudnienie
wedfug deklaracji inwestora- nie wiadomo jakie. Do strat nale2yzaliczyó spadekwartoéci
s4siednichdzialek oraz rnasowebankructwapodmiotów, bo równowagaw handlujest bardzo
delikatna. Na tym terenie mo2e powstaó co najmniej 40 budynków, w hórych bpdzie
prorvaelzonadzialalnoió gospodarcz.a.
co z kolei wplvnie na dochodrrbudzetu qminv
PlanowanainwestycjadotkniebezpoSrednio
okolo 1330podmiotów gospodarczych.
W chwili
obecnejna jeden podmiot zajmuj4cysig handlem przypada25 - 49 osób; érednio37 osób.
juz w chwili obecnej nie wytrzymuj4 konkurencji.
Niektóre z podmiotów gospodarczy'ch
Negaty"wytej inwestycji znaczneprzekraczajq ewentualnezyski. Pan Florczyk poprosil
radnycho imienneglosowaniei o postawieniewniosku o odrzucenieuchwaly w caloéci.
Rada Miejska w Jpdrzejowie jednoglo5nie nie powzigla uchwa$ w sprawie
przystqpienia do sporz4dzenia zmiany czgéci miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennegoterenu pomigdzy Al. i. Pilsudskiego, ul. Przypkowskiego i Szkoiq
Podstawowqnr2 na obszarzemiastaJpdrzejów.
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Rady Miejskiej oglosila przerwQtrwajqcqdo godziny 1320.
O godzinie l2s5Przewodnicz4ca
Ad. 18.
Uwag nie zgloszono.
RadaMiejska w Jpdrzejowie/przv obeenoÉcina sali obrad l7 radnvch/.iednoglo(nie
powzigla uchwalq Nr XVIVl80/04 w sprawie przeznaczeniado sprzeda2yw drodze przetargrt
nieruchomoécikomunalnej,zabudowanej,oznaczonejw rejestrachewidencji gruntów obr. 04
jako dzialkanr 458.
m. Jpdrzejowa
fuchwala Nr XVIV1SO/04w zalqczeniudo protokotu/.

Ad. 19.
Uwag nie zgloszono.
Rada tlLejska w Jgdrzejowie/przy obecnoScina sali clbrad l8 radnyclr/jednoglosnie
powzigla uchwalg Nr XVII/I81/04 w sprawie przeznaczeniado zbycia w drodze przetargu
publicznegozabudowanej
nienrchomoÉci
komunalnej.polozonejprzv ul Glowackiego
AJchwalaNr XVII/I81104 w zal4czeniudo protokolu/.

4d.20.
Uwag nie zgloszono.
RadaNliejskaw Jpdrzejowieiprzy obecnoScina sali obrad l9 radnyclvledrroglosrtie
powzipla uchwalg Nr XVII/I82104 w sprawiewyst4pieniaz wnioskiem o dokonaniezmiany
granicadministracvjnvch
miastaJgdrzejowai wsi Ksi4zeSkroniów.
AJchwalaNr XVII/182104 w zal4czen\udo protokotu/.
,1d.21.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie lprzy obecnoécina sali obrad 19 radnych/ przyjgla
infbrrnacjq z wykonania grninnego programu profilaktyki i rozwrqzywania problemow
alkoholowychza rok 2003,nastgpuj4c4iloéci4glosów:
Za
18
Przeciw
0
I
Wstrzymalosig
,'infornracjaw zalqczeniudo protokolui.
4d.22.
Burmistrz LeszekKapcia zglosil nastgpuj4cepoprawki do projektu uchwaly:
F w zalqczntkunr l:
- rozdzial II ppkt 2 w pierwszym akapicie, po przecinku dodaó ,,éwietlicy
$roclowiskowejprowadzonejprzezZIIP".
- rozdzialII ppkt 5 w ostatnimakapicie:,,dofinansowanie
zakupu..." skreÉlió
wyraz ,,samochodu"a wpisaó ,,alkomatówi narkotestów",,...na potrzeby
iiontroli" , skreSlió,,punktówze sprzedal4alkoholu".
'.
w zal4cznlku nr 2'.
- w pkt 6 bgdzie33 000,00,
- dol4czyc pkt 8 A. ,,Dotinansowanieswietlicy Srodowiskowejprowadzonej
przez ZHP przy Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Szkót przy
- 5 000.00zJ"
rrl Przvpkowskieqo
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w
w
w
w
w

pkt 14 bpdzie39 000,00zl,
pkt 2l bpdzie8 500,00zl,
pkt 23 wykreslic,,15000 na zakupsamochodu"i bgdziel0 000,00,
pkt29 bgdzie2 000,00,
pkt 30 bedzie4 500.00

Radny Jan Zigbiúski powiedziat.2e niebez przyczyny Komisja Oéwiaty wnioskowala
o zdjgcie tego punktu z porzqdku obrad. Gminna Komisja Rozwi4zywania Problemów
Alkoholowych zostalapowolananiedawno,a dzialaniaujgte w tym programiepowinny byc
inicjowane przez tp Komisjg. Patrz4c na ten program mo2na dojéó do wniosku, 2e
z problememdotvcz4cvmalkoholtrmamy do czynieniatylko vr¡mieÉcie.\ przectelgminato
nie tylko miasto, ale równieZ solectwa.Nie ma w tym programiedofinansowaniaorganizacji
typowo wiejskich Szczgéliwes4 te miejscowoéci,które majq szkoty, które zagospodarowuj4
czas wolny mlodzre2y. Jaki my malny pomysl na realizor,ranie proÍilalityki
które szkol nie maj4?W rozdziale13 na pozostaleorganizacjesportowe
w miejscowoÉciach,
pieni4dze,jezeli welmiemy pod uwagg,2e mo2natam uj4ó
mamy 3,5 tysi4ca.To s4 Smieszne
16 Ludowych Zespolow Sportowych. Prawd4 jest, ze w ubiegiyrtr roku pieni4dze
przeznaczone
na ten cel nie zostaly wykorzystane,jednak aby otrzymaóte pieniqdzeLZS-y
zarejestrowaó
w formie stowarzvszenia.Nie wszystkie zd4i.vlv - prosze daó im
musz4 sig
szansg.Radny Zigbinski wnioskuje, aby do pozostalych organizacji sportowych doloZyó
4 000 ztego samegopunktu, z pienigdzy przeznaczonychna Naprzód.
Radny Stanisiau Barariskipor,vicdzial,
ze u,spólniez soltysemr\ielokrotnie prosiii
o pomoc w sprawieÉwietlicywiejskiej; potrzebana éwiatlo i oplaty za wodg i écieki oraz na
opal. Nie mozna tego przebrnqó.Jest to budynek po bylym przedszkolu,w doéó dobrym
stanie,utrzyrnywaltyw czynie spoiecznym.Nie chodzi o du2e pieni4dze.Radny Baraúski
prosi o poparcie.
apeluieo nie
RadnaE'rvaPtasznikrv zrvi4zkuz t'ym,iz programjest niedopracowanv
jezeli
program
przegtosowanieuchwaly. Nic sip nie stanie,
zostanieuchwalony na nastppnej
sesji.
Rady lózef Kgdra powiedziai, ze w ubieglym roku byia
Wiceprzewoclnicz4cy
przeznaczona du2a kwota na adaptacjg budynku po kolejowym domu kultury. PóZniej
pieni4dze byly zabrane.W tym roku znów przeznaczymy i pod koniec roku jako nie
wykorzystanebgd4 na ,,lataniedziur". To s4 duze pieniqdzei trzeba zvlraaacuwagg, aby
naprawdgbyly wykorzystanena profilaktykp.
RadnaEwa Ptasznikwnioskujeo przelozenie
tej sprawyna nastgpn4sesjg
Radca Prawny Danuta Kiwiorska przypomniala, 2e porz4dek obrad zostal
przeglosowany.Radni mogQzglaszaópoprawki do projektu uchwaiy.
RadnaEr.laPtasznil'por.r'ied¿iala,
2e iiclmisjaniedar.vno
zostaiapow'oiaita.Poza rlut
nie bylo czasuna dokladne przeanalizowanieprogramu.
Rada Miejska przyjgla wniosek zgloszonyprzez radnego JanaZigbiiskiego, aby do
pozostalych organizacji sportowych dolozyó 4 000 z tego samego punktu, z pienipdzy
prl.eznacz-onych
na Naprzód.nastgpuj4c4 i Ioici 4 elosów.
i
9
Za
I
Przeciw
Wstrzymalosip
-
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RadaMiejska w Jgdrzejowiepowzigla uchwalgNr XVIVI83104 w sprawie.gminnego
programu profilaktyki i rozwiqzywaniaproblemów alkoholowych na rok 20A4, nastgpuj4c4
ilosci4glosow:
11
Za
5
Przecirv
5
Wstrzymalosig
Nchwala nr X\f[Vl83/04 w zalqczeniudo protokotu/.
4d.23
Radnq .Iqnina Szreniav'ctpyla, po .iakich cenach Zarzqd Budynków Mieszkalnych w.¡¡wozi
stulei plytuu.
ntec:)stusL't
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzial. 2e ZBM nie prowadzi dziatalnoSciw tym
zakresie.Ieilelt wvwozi- to ze swoichzasobówi z teeo tytutu po2vtku nie ma
Radna,JaninaSzrenicrwapyta, najakich zasadach,.Ekam" przejql od ZBM pracov'nikótt'.
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzial,ze trudno mówió o przejmowaniu,bo Ekom
przeJú ciqzar wywozu nieczystoSci po upadlym RPGKiM. W ubiegiyrn roku
wypowiedzieliSmyumowg Ekomowi iprzejS to ZRB kierowanyprzez PanaJe2ewskiego.
Radna .lani na Szreni awa pyta, .jaki e sq plany zagospodarowani o amfr|eafru.
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzial,2e w sprawie zagospodarowaniaamfiteatru
poproszoltrJ
pojarlil sig inr,vestor.
\\¡ zrvi4zkuz t1'm,i2 rvnioseknie byl skonkretl'zowan)',
go o uwidocznienietego na piémie.Kiedy to wplynie dopierobgdzie mo2narozpatrywaó.
Ruclnu Junitru Szreniuwu pytcr, czy ,,Ekom" odprowatlza podulek od sn¡¿lków
transporkm'y ch i dochrxic;'y.
BurmistrzLeszekKapciaodporviedzial.
ze od pojazdów.które sAu naszarejestro'rvane
- tak. Podatek dochodowy od osób prawnych, w czgéci,w której zaklad funkcjonuje na
naszymterenie oraz podatek dochodovvyod osób fizycznych zatrudnionychtam - jesteÉmy
beneficjentempoprzezU r zqd Skarbor.vy
.
Radna Janina Szreniatuapyta, co z ktdotviskiem; gdzie Burmistrz nta ludzi odpowiedzialnych
za tr¡. Ferie siq ku'rczq a dzieci lodowiska nie majq
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedziai, 2e lodowisko zostaio zorganizowane
na osiedlu.Jakiejest zainteresowanie- najlepiej widzqci, którz1ttam mieszkaJq.Czy warto
prTeznaezaó
pieni4dzena kolejnelodowiska?

A.d.24.
Radny Pawel Smor4gwnioskuje, aby w zwiqzku z planowaniemuchwaleniabudzetu
na najblizszelsesji"zaprosii przedstawicieliZarzqduPowiatuna posiedzeniaktxrrsjr i sesl9
RadyMiejskiej.
BurmistrzStanislawNowak zaprosilradnychna spotkanie"które odbqdziesig w dniu
23 lutego o godzinie 1300w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej. Spotkaniebpdzie
dotyczylo problemu reorganizacji sieci szkol. Specjalnie powolana komisja wypracowala
rvnioski,które trzebaskt-rnsuito
w aó z zainteresowanymi
Srodouiskami.
Burmistrz Leszek Kapcia zapytal radn4 Ewp Ptasznik, czy otrzymal.a materialy
na sesjgw innym terminieni2 pozostaliradni.

t4
Radna Ewa Ptasznik odpowiedziala, 2e Komisja Oéwiaty miala posiedzenia
we czwartek i we wtorek. Na posiedzeniachbyly omawiane inne, równie wa2ne sprawy
w zwi4zku z azyrnniewiele czasuzostalona doktadnezapoznaniesig z planetrtwydatkowanra
Srodkówz funduszualkoholowego.
Burmistrz Leszek Kapcia poinformorval, 2e zglosil sip organizator wyicigr-r
.,Olimpijczyków i SolidarnoÉci"z propozycj4 aby wyScig Kielce - Sandomierzrozpoczynal
sig w Jgdrzejowie.Wyécig ruszylby sprzedDomu Kultury, bylby objazd miasta,a start bylby
przed budynkiem starostr,r
a. Oczyr,viúciebpdzie to lvyt.nagalookreSionychnakladÚu.
bpdzie moanamówió w póániejszymterminie. lmpreza bpdzietransmitowana
O szczególach
na caly kraj
bgdzie to wigc promocja dla miasta. Burmistrz zachgcil przedsipbiorców
imprezy.
do rozwazeniarnozliwoúcisponsorowania
4d.25.
Ze wzglgdu na wyczerpanie porz4dku obrad Przewodnicz4caRady Miejskiej
o godziniel4r0 zamknglaobradyXVII sesjiRady Miejskiejw Jgdrzejowie.
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