PRoroKór Nn xxv / 04
znadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w JEdrzejowieodb¡ej w dniu 29 vnze(nia 2004 roku
w sali konferencyjnej Domu Kultury w Jgdrzejowie.

Ad. 1.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Elzbieta Wi5niewska o godzinie 1600otwarla obrady
XXV nadzwyczajnejsesji Rady Miejskiej w Jgdrzejowie.Obrady rczpoczQtoi kontynuowano
przy obecno$cina sali obrad 21 radnych na stan 21 radnych, co stanowi 100 % ogólu Rady.
Przewodniczqcastwierdzila quomm prawomocnedo podejmowania uchwal.
Przewodniczqca Rady powitala przybytych na sesjg: Wice burmistrzów: Janusza
WoZniaka i Stanislawa Nowaka, radnych, naczelników i kierowników oraz wszystkich
przybytych na obrady.
Przewodniczqca Rady zglosila kandydaturg radnego Krzysztofa Swietlika na sekretarza
obrad.
Radny Swietlik wyrazi\ zgodg.
Sekretarzem obrad -przy jednym glosie wstrzymuj4cym- wybrano radnego Krzyszlofa
Swietlika.
Przewodnicz4caRady Miejskiej ElzbietaWiSniewska przedstawilaporzqdekobrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzeniequorum, powolanie sekretarzaobrad.
2. Uchwala w sprawie ograniczenia dzialalnoSci Zakladu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Jgdrzejowie poprzez likwidacjE Poradni Medycyny Pracy i Poradni
LeczeniaUzalehnien.
obrad.
ZamkniEcie
3.

Ad.2.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej poinformowala, 2e w dniu 24 wrzeínia otrzymala
od Burmistrza WoLniaka wniosek o zwolanie sesji w trybie $ 23 Statutu Gminy Jqdrzejów.
Wniosek zostalodczytany i stanowi zal4cznlkdo niniej szegoprotokolu.
Radna Ewa Ptasznik -odno5nie porz4dku obrad- wnioskuje, aby oddzielnie
rozpatr:ywaópunkt dotyczqcy Poradni Medycyny Pracy i punkt dotyczqcy Poradni Leczenia
IJzalehniei. poniewaZich spolecznyzasiggjest zupelnie ró2ny.
Burmistrza JanuszaWoZniaka zglosi\ nastppuj4ce autopoprawki:
1. W $ 2 pkt I dopisaó:,,Wykaztych podmiotów okreSlazalqczniknr 1 do niniejszej
uchwaly".
2. W $ 2 pkt 2 po wyraZeniu,,wKielcach" dopisaó,,u1.JanaPawla II 3".
3. $ 5 otrzymuje brzmienie: ,,Uchwala podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzpdowym
Województwa Swiptokrzyskiego i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej
opublikowania".
Radca Prawny Pani Danuta Kiwiorska powiedzial.a,2e to, co zglosila radna Ptasznik,
to jest merytorycznapoprawka do uchwaly; to nie jest Zadenporz4dek obrad. Wniosek radnej
Ptasznik mozebyó glosowany, kiedy Pani Przewodnicz4caprzejdzie do glosowania.

Radny Wojciech Bilewicz zwrócil uwagQ, 2e kiedy Rada przejdzie do glosowania
to zaglosuje przeciwko calej uchwale, a nie przeciwko jednemu zapisowi, który nie
odpowiada. ,,JesteÉmyza stworzeniemdwóch uchwal: jednej dotycz4cej Poradni Medycyny
Pracy, drugiej dotyczqcej Poradni Leczenia Uzaleimieí.
Przewodniczqca Ptady zapytala wnioskodawczyniE poprawki, czy zgadza sip, aby ten
-ovniosek
przeglosowaópo dyskusji ogólnej.
Radna Ewa Ptasznik zgadzasip, aby przeglosowaópo dyskusji ogólnej. Chodzi o to, aby
tryly dwie uchwaly: Uchwala w sprawie Poradni Medycyny Pracy i Uchwala w sprawie
Poradni LeczeniaUzale2nieú,juko kolejne punkty 2 i 3.
Przewodnicz4ca Rady Miejskiej odczytala projekt uchwaly w sprawie ograniczenia
dzialalnoÉci Zaktadu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jqdrzejowie poprzez likwidacjq
Poradni Medycyny Pracy i Poradni Leczenia IJzaJeinien z autopoprawkami zgloszonymi
przez Burmistrza JanuszaWoániaka. Przewodnicz4caRady poprosila o przedstawienieopinii
Wojewody, opinii Rady Powiatu i opinii Rady Spolecznej ZPOZ oraz stanowiska Komisji
Oéwiaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznej.
Kierownik ZPOZ Marek Boguslawski poprosit o podjgcie tej uchwaly. Uchwala pozwoli
aa prowadzenie tych poradni przez inne podmioty. Na dziefi dzisiejszy akces prowadzenia
Poradni Medycyny Pracy w formie dzialalnsÉci gospodarezej zloíyla Pani dr Ciosk, która
pracuje w tej poradni. Kierownik wyjaÉnil, 2e tego typu poradnie, to nie tylko domenaZPOZ;
s4 prowadzoneprzez róintepodmioty. Ta poradnia przynosi straty ZPOZ: poradnia nie zatabia
na siebie w zwiqgku zcrym musi to byé uzupelniane zpozosta\ych Érodków finansowych. Ta
poradnia nie ma wplywu - jeili chodzi o zabezpieczeniemedyczne mieszkaóców naszej
gminy; dziala na podstawie ustawy o medycynie pracy a nie na podstawie ustawy
o narodowym funduszu zdrowia. Nikt nie zawiera kontraktu z tymi poradniami, natomiast
zaklady pracy zawierajq umowy. W tej sprawie aspekl ekonomiczny ma glówne znaczeniedzialalnoéó siq nie bilansuje i musimy dokladaó. W tej sytuacji wydaje siq, 2e takie
ro zvwqzarúej est rozs4dne.
Na kolejn4 proóbg Przewodnicz4cej Rady Miejskiej kierownik Ma¡ek Boguslawski
do protokolu/. Kierownik
przedstawil opiniE Wojewody i opiniq Rady Powiatu /w zatrqczeniu
dodal, Ze art.60 ustawy o zoz dotyczy calkowitej likwidacji zaHadu i w tym przypadku nie
ma zastosowania.Potwierdzila to takíe Pani mecenas.
Przewodnicz4caRady Miejskiej - ze wzglgdu na to,2e opinia wydana z upowainienia
Wojewody S-iEtotoyskiego skierowana na rQce Burmistrza mówi, 2e powinien byó
w podstawie prawnej przywolany arr. 60 ustawy o zoz- poprosila Pani4 Danutq Kiwiorsk4
aby przekazalaRadzie tak4 interpretacjp, jak4 przekazala PaIru Kierownikowi.
Radca prawny - Pani Danuta Kiwisrska powiedziala, 2e ze zdumieniem slucha.la
w,vpowiedzi kierownika Boguslawskiego, bo nigdy takiej opinii nie przekazywala. TreÉÓ
pisma od wojewody to nie jest przypadek i wojewoda na pewro sig nie pomylil, natomiastto,
2e w naszejuchwale nie ma przywolanegotego przepisu- jest rozmyÉlne.Jestto tak powaina
sprawa,2e wczoraj rozpatrywal j4 Trybunal Konstytucyjny i odroczyl wydanie orzeczeniana
2 tygodnie. Art. 60 ust 4 mówi, 2e ,,oÍgan, który utworzyl samodzielny publiczny zak\ad
opieki zdrowotnej z uwzglgdnieniem ust. 2 pokrywa ujemny finansowy wynik zakladu ze
Srodków publicznych i mo2e okreÉlió formg dalszego finansowania zakladu na zasadach
okreélonychw art. 35 c". Z ustawynie wynika,2e po podjqciuuchwaly nie bgdziemyponosió
skutków finansowych; na pewno bEdziemy, jak calkowicie zlikwidujemy, a nikt nie wie,
co bqdzie, jak zlikwidujemy czqÉciowo. Dlatego zglosilam szereg w4tpliwoSci do Pana
Burmistrza na temat proponowanej uchwaty, m.in.: jak wyglada sytuacja finansow4 jeÉli

chodzi o pfoponowan4 likwidacje, jak wygl4da sprawa ustawy ,,203", kto wyplaci odprawy
jesli sip kogokolwiek zwolni, kro zaplaci te 300 tysiEcy NFZ? MySlq, 2e na te pytania
powinna byó odpowied2. Czy podjqcie tej uchwaly nie wiq¡e sig z jakimikolwiek skutkami
finansowymi dla buüetu gminy? Inne gminy czry powiaty podejmowaty jur| tego rodzaju
úehwaly i nigdzie nie przywoly*aly aft. 60. Dlatego pozrvolilam sobie go nie przywolywaó,
jakkolwiek nie mam na dzieú dzisiejszy 100-procentowej pewnoÉci czy to nie spowoduje
jakichÉ skutków finansowych. Psza tym tryb nadnryczajny dla tego rodzaju uchwaly? Ja
mam powa2ne wqtpliwoÉci, czy tego rodzaju uchwala mo2e byó podejmowana w trybie
aaüwyczajnym. To nie jest nic nadzwyczajnego, czegosig nie dalo przewidzieé. To nie jest
¿sdnapoprawka do uchwaly, to jest coS,o czym wiadomo od pól roku, a mo2e i wczeSniej.
Jak nikt tego nie zaskariry to najprawdopodobniej przejdzie; u Wojewody nikt siq nie
przryglqdaczy ta bylo podjgte w trybie zwyczajnyffi, cZy nadmtyczajnym. Muszpzastrzec,2e
E¿ 100 procent nie mog4 byó pewne losy tej uchwaly z powodu podjqcia jej * trybie
riadzwyczajnym. Projekf uchwaly podpisalam 20 wrzesnia; dziÉ mamy 29 wrzeÉnia wipc
$o2nabylo zrobió to wtrybie mtyczajnym.
Przewodnicz4caRady El¿bieta Wiiniewska powiedziatra,2e równie2 byla zaskoszona
.,vnioskiemo zwolanie sesji nadzwyczajnej i wyjainita,2e nie ma mo2liwoÉci nie zwolania
sesji, kiedy dostaje od burmisfza wniosek w tej sprawie. Przepisy mówi4 2e w trybie
zwyczajnym rada odbywa sesje nie rzadziej, nia raz na kwartal. JeÉli burmistrz we wniosku
powotuje siq na g 23 Statutu Gminy JEdrzejów- jest to tryb sesji nadzwyczajnej. Tak4 sesjq
musialam zwolaé. Przewodniczqca zapytal4 czy w tej sprawie jest potrzebna opinia
zwiqaków zawodowych.
Pani Danuta Kiwiorska odpowiedziala,2e nie.
Kierownik Marek Boguslawski poinformowal, 2e Poradnia Medycyny Pracy jest
prowadzonaprzez 2 osoby: lekarza i pielggniarkg. Obie te osoby s4 zatrudnione na Vz etatu.
Pani dr Ciosk jest emerytkru umowQ ma podpisan4do koúca roku. WygaÉnipcieumowy nie
wi4Ze siq z 2adnymi skutkami finansowymi. Natomiast pielggniarka nie jest zwalniana,
przechodzi na caty etat do rejestracji w Poradni nr l. JeÉli chodzi o Poradniq Leczenia
iizale2nien - zatrudnionajest 1 osoba na tA etatu, przy czq nie jest to jej jedyna praca;jest
kierownikiem Poradni Wychowawczo-Zawodowej. Skutki finansowe podjgcia uchwaly to:
lI20 zl odprawy i 660 zl z tytulu ustawy 203. W przypadku Pani Ciosk skutki ustawy 203 ta
fiAA zl. Za 5 miesiEcy tego roku strata Poradni leczenia Uzale2nieú wyniosla 2000 zl
natomiaststrataPoradni Medycyny Pracy wyniosla 6100 z\. CVfry mówi4 sanrcza siebie.
Przewodnicz4caRady Miejskiej zapytatraBurmistrza, jeÉli wprowadzil autopoprawkq
w $ 5 ,,Uchwala podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym Województwa
SwiEtotrryskiego i wchodzi w 2ycie po uptywie 14 dni od daty jej opublikowania", co bylo
przyczyn4podjgciatej uchwaly w trybie sesji nadzwyczajnej.
Burmistrz JanuszWomiak wyja$nil, 2e $ nr 3 tej uchwaly mówi4cy,2e zakofrczenie
,íwiadczenia uslug zdrowoürycb przez Poradniq Medycyny Pracy i Poradniq Leczenia
íJzaleimieí nastqpi nie wczeiniej, niz po uplywie 3 miesiEcy od daty podjEcie uchwaly.
Burmistrz powiedzial, 2e od Rady zale2y, cW poradnie bgd4 zlikwidowane, czy nie, jednak
trzeba sip liczyó z tym, 2e w dalszym ci4gu bilans tych dwóch poradni bgdzie ujemny i ktoi
rlo tego musi doplacié.
Przewodnicz4caRady zapytatra,czy gdyby ta uchwala byla podjEta w trybie sesji
zv,,yczalnejplanowanej na okolo 2A pu2dziernika,byloby zapaino.
Kierownik Marek Boguslawski powiedzia\, 2e np. tryb wypowiedzenia warunków
pracy i placy wynosi 3 miesi4ce. Poza tym, aby Caritas mógl przystqpió do rokowaú zNFZ,

zdniem 1 stycznia musi przejqé zadania. W innym przypadku ja musialbym wystgpowaó
o kontraktowanietego typu Swiadczeú.
Wiceprzewodnicz4cyRady Józef Kgdra zapytal, na czym bqdzie polega.ladzialalnoÉó
Caritasui Akademii Swiqtokrzyskiej i jak to bpdzie wygl4daó.
Radny Andrzej Hatny zwrócil uwagQ, 2e pismo skierowane na rece Burmistrza
Nowaka, ma charakter opinii Wojewody, jednak treSó pisma nie zawiera opinii, natomiast
zawienuwagi do projektu uchwaly. Zlikwidowanie z blgdami prawnymi rodzi konsekwencje
finansowe. Wedfug mnie pismo zawiera wyraZenie uwag, a nie wyra2enie opinii. Rozumiem,
ie Dyrektor Jakubczyk chcialby, aby te uwagi zostaly uwzglgdnione i dopiero wyrazi swoj4
rrpiniq.
Przewodnicz4caRady poinformowala, 2e równie2zwtíclla uwagq na to, iZ nie ma ani
pozytywnego, ani negatywnegowyraZeniaopinii.
Radny Pawel Smor4g powiedzial,2e nie rozumie pewnych sy.tuacji.Jeíeli temat znarry
jest od dlu2szegoczasu, czy nie mo2na bylo sprawy przedstawiówczeÉniej,aby mo2na bylo
sip zastanowió?Temat jest powaZny i rozwiryanie go w trybie natychmiastowym odbieram
jako presjE.Za2 tygodnie bgdziemy mieli orzeczenieTrybunalu Konstytucyjnego w sprawie
art. 60. DziS podejmuj4c decyzjg na tak mo2emy wejéó w jakiÉ dolek finansowy, bo byó moZe
zobowiqganiazakladu bgdziemy musieli przej4ó. Na pewno na komisjach bylyby zadawane
pytania kierownikowi i burmistrzowi. Musimy siE zastanowió- je2eli czas nie jest pilny - czy
musimy tak nagle podejmowaódecyzjg.
Przewodniezqca Rady Miejskiej poprosila Przewodniczqcego Komisji OÉwiaty,
Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznejo przedstawieniestanowiskaKomisji w tej sprawie.
Pan Jan Ziqbiúski powiedzial, 2e stanowiskaKomisji przedstawiénie mohe',poniewaZ,
pomimo 2e Komisja odbyla posiedzenie23 wrzeSnia,a projekt uchwaly byl opiniowarry przez
radcq prawnego 20 wrzeSnia, przez RadE Powiatu 3l sierpnia, pomimo, 2e tematem
posiedzenia Komisji byla sytuacja ZPOZ i w posiedzeniu Komisji uczestniczyl Kierownik
ZPOZ M. Boguslawski i Burmistrz Nowak, na temat projektu tej uchwaly nie bylo
wspomniane a¡ri slowa. Nie wiem i nie rozumiem, dlaczego. Komisja na temat projektu tej
uchwaly nie dyskutowala, poniewul - pfzypuszczam,2enie tylko naszaKomisja ale równie2
R.ada- nie wiedziala.
Radny Krzysztof Chalupka uwaZa, 2e sluZba zdrowia nigdzie nie jest dochodowa,
jednak jest zaskoczony,2e Poradnia Medycyny Pracy jest niedochodowa. Marny kolegów,
którzy zacierajq rqce, 2e dostan4 tych ludzi. Dlaczego Poradnia Medycyny Pracy w ZOZ
przynosi dochód? Radny Chalupka zwrócil równie2 uwagg, 2e w zalqczniku do uchwaly
podany jest pod pazycj4 4 Gabinet Lekarski Ewa Grzyb, a pod uchwal4 Rady Powiatu
widnieje podpis Stanislawa Crrzybai wyrazil nadziejE,2e Pan Grzyb podpisal siq jako osoba
urzqdowa,a nie prywatna.
Radny Adam Wójcik potwierdzil to, co powiedzieli przedmówcy. Radny uwaza,2e ta
uchwala nie powinnabyé, podejmowana w trybie nadzwyczajnym.Mamy w4tpliwoóci co do
tlpinii Wojewody, nie mamy merytorycznej opinii merytorycznej komisji, w uzasadnieniu
kierownik podal daneza 5 miesigcy, a mamy wrzesieú. Dlaczego dane nie s4 za 8 miesigcy?
Skoro obradujemy we wrzesniu to dane powinniÉmy mieó pramajmniej za7 miesigcy. Co do
Poradni Medycyny Pracy, to nie ma Zadnego uzasadnienia. ZalóZmy, 2e likwidujemy
przychodnie, ale gabinety zostajq koszty i tak bpd4 ponoszone, natomiast wptywów nie
bgdzie Zadnych.To takich tematów jest wlaSciwa komisja, która rczpatrywalaby tego rodzaju
sprawy.
Radna Ewa Ptasznik powiedziala, 2e ma zastrze2eniaco do orgarúzacji pracy Rady.
Wszyscy radni se zaskoczeni trybem nadzwyczajnym. Radna zapyla\a, czy Pani

Przewodnicz4ca mogla odmówió zwolania nadmvyczajnej sesji wiedz4c to, co wiedziala
wczeSniej: 2e s4 pewne "kruczkio' mogece spowodowaó niekorzystn4 sytuacjg dla budzetu
gminy.
Przewodnicz4ca Rady Miejskiej powtírzyla, 2e dostala od Burmistrza pismo
zwolanie
sesji w trybie nadrwyczajnym i musiala to zobió.
o
RadnaEwa Ptasmik przypomniala,2e w poprzedniejkadencji nie bylo ani jednej sesji
nadzv,,yczajnej;teraz zaczynajqsig te sesje nadzwyczajnemno2yó. Z czegoto wynika? Czy
Pani mo2e odmówió: powiedzieó np.,2e ten punkt nie kwalifikuje sig do sesji nadzwyczajnej.
Przewodniczqca Rady Miejskiej odpowiedziala, 2e ustalila z Burmistrzem, i2 we
wrzeéniu sesji nie bEdzie.W ostatni pi4tek otrzymalaz Biu¡a Rady telefon,2e ptzyszlo pismo
iJ zwolanie sesji w trybie $ 23 Statutu Gminy Jpdrzejów. W rozmowie z Panem
Boguslawskim, z PanemBurmistrzem i zPani4sekretarz przekonywano, 2e jest koniecznoÉó
zwolania sesji w trybie nadrvtryczajnym,tote2 tg sesjgzwolalam. Gorzej by bylo, gdybym nie
zwolala. UwaZam,2e od tego jest sesja,abyÉmywszyscy na ten temat rozmawiali. Ja równieZ
nie bylam zaznajomionawczeÉniej - wbrew temu, co - jak wynika z protokolu Komisji
Oéwiaty - kierownik Boguslawski powiedzial: 2e toczyly siq takie rozmowy mipdzy mn4
¿ Burmistrzem. Ja w takich rozmowach nie uczestriczylam. Bylam goÉciemRady Spolecznej
ZPOZ gdzie omawiane byly pewne problemy. Nigdy nie uczestniczylam w innych
zebraniach, rozrnowach z Panem Kierownikiem Boguslawskim i Burmistrzem na temat
prywatyzacji.
Radna Ewa Ptasznik uwaha, 2e w organizacjg pracy Rady wkradl sig jakiÉ
nieporz4dek. Mamy uchwalg Rady Powiatu z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie
!-vyrazeniaopinii w sprawie dotycz4cej ograniczeniadzialalnoíci ZPOZ. Czy ktoS z radnych
wiedzial,Ze Rada Powiatu tak4 uchwalEpodjela? My sig dowiadujemy o tym z zalqcznikado
projektu uchwaly. Malo tego: spotkaliSmy sig 23 wrzeúniajako Komisja OSwiaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Spoleczneji niestety nie bylo o tyrn mowy. Kierownik nas nie informowal,
te taki projekt zostal pozytywnie zaopiniowany przez Radp Powiatu. My, jako organ
prowadz4cypowinniSmy wiedzieó o wszystkich krokach podejmowanych* a tego nie wiemy.
Mam -jak s4dzE- uzasadnione pretensje do organizacji pracy Rady. Zwoluje sig sesjp
nadzwyczajn4 23-go na Komisji nic siE nie mówi, coé tu nie jest w porz4dku. Kierownik
Boguslawski kieruje pisma do Burmistrza, ale Rada ma tutaj coi do powiedzenia, a Pani
Przewodnicz4capowinna nad tyrn czuwaé.
PrzewodniczqcaRady powiedziala,2e nie chcialaby dywagowaóna ten temat i dodala,
2e jej obowiqgkiem bylo zwolanie sesji i poinformowanie radnych, 2e taka uchwala w trybie
tadzv,ryczalnym wplyngla do Biura Rady.
Burmistrz Janusz Woániak powiedzial, 2e gdybyÉmy siE spotkali w styczniu, Pan
Boguslawski jako kierownik ZPOZ wystqpilby do Rady o zwrot poniesionych strat z tyfiúa
prowadzeniaPoradni Medycyny Pracy i Poradni LeczeniaUzale2niei - Rada odpowiedziala
Lry, 2e nikt o niczym jej nie informowal. Skutki finansowe kierownik Boguslawski
przedstawil. Jeileli chodzi o PoradniE Medycyny Pracy nie kontraktuje siQ uslug
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Je2eli ta poradnia przynosi straty, a Pani Ciosk chce sig
podj4ó prowadzeniatej poradni - prawdopodobniew tym samym miejscu i bqdzie siEjej to
oplació, (w tej chwili jest 6 tys. zl straty a mogloby byó np. tysi4c zl zysku z wynajgcia
iokalu), to ja siE Paústwu dziwig. Nie dziwig sig natomiast,jeZeli chodzi o PoradnigLeczenia
IJzaleinieit Tu ustugi sig kontraktuje. Dlatego wymagane jest podjEcie uchwaly dzii, aby
kierownik Boguslawski wiedzial, 2e np. z dniem 2 stycznia musi wyst4pió o kontraktowanie
ustug w dziedzinie leczenia uzaleznieú. W tej chwili jest kilka niepublicznych zoz
w dziedzinie medycyny pracy i kazdy za¡abia na siebie. Marny wolny rynek, a za badaria

plac4 pracownicy lub pracodawcy. Czy jest ktoS zobligowany do zlecenia badan u Pana
Boguslawskiego?Nie. Mo2e zleció badaniakomu chce.
Radny Krzysztof Swietlik vwaza, 2e taka uchwala powinna byó przedyskutowana
przez wszystkie komisje. Poza tym nie ma odpowiedzi na pytania: czy na pewno nie jest
konieczna opinia zvnqzków zawodowych? --co siE stanie w póZniejszym terminie, jeÉli dziS
zadecydujemyna tak?
Radny Alfred Bialy uwaaa,2e sesja nadzv,ryczalnato taka sesja,któr4 trzeba zwolaé
zwuimych dla gminy powodów. Przez to, 2e 2lata temu nie zwolaliÉmy sesji nadzwyczajn€¡
gmina stracila ogrornne pieni4dze, bo nie poprawiliSmy uchwaly o podatku od Érodków
iransportowych. Nie wydaje mi sig, aby to, co dziÉ omawiamy nale2alo zwolaé w trybie
nadzwyczajnym.PrzecieZo tych sprawachsiE mówilo juZ dawno. Na komisji nie mówiliSmy
nic a teraz mamy podj4ó uchwalg w trybie nadrwyczajnym. Ta sytuacjajest analogicznajak
sprawa specjalistyki w ZOZ: jeheli siE nie zdqzy zakontraktowaó Swiadczeú, to Pan
Boguslawski zakontraktuje a pózniej przejmie to, kto ma przej4ó i dostanie pieni4dze, które
s4na poradniq.Poza tym nie bardzo mogQpojqó jak to sig dzieje, 2e PoradniaMedycyny
Pracy przynosi straty a nie dochody. Poradnia i jej pracownicy musz4 szukaó klientów.
Trzebawykazaó inwencjg. Trzebato wszystko przemySleó,bo zlikwidowaó jest bardzo latwo,
ale póZniej odbudowaójest bardzo trudno.
Radny Andrzej Gawlowski zapyla| kiedy projekt uchwaly zostal podpisany przez
radcE prawnego i kiedy wptynql do Przewodnicz4cej Rady. Pan Gawlowski uwaZa, 2e na
ujemqy bilans przychodni maj4 wplyw godziny otwarcia np. laboratorium jest czynne tylko
io 15'".
PrzewodniczqcaRady odpowiedziala,2e o uchwale dowiedziala sig w Srodq22IX.
w czasiedyZuru, natomiastwniosek o zwolanie sesji nadzwyczqnej wplynel w piqtek 24IX.
Radca Prawny Pani Danuta Kiwiorska powiedziala, 2e pracownik Pana
Boguslawskiego byl u niq z projektem uchwaly 20 wrzesnia. W nvi4zku z wypowiedzi4
radego Bialego wyjaÉnila, 2e gmina nigdy Zadnychodszkodowaú nie wyplacila z powodu
uchwaty o podatku od Srodkówtransportowych.
Kierownik ZPOZ Marek Boguslawski jest zdziwiony,2e nikt o niczym nie wie. Byly
posiedzenia Rady Spolecznej; na ka2dym posiedzeniu oprócz radnych bywa równie2 Pani
Przewodnicz4ca.Uchwala Rady Spolecznej w tej sprawie byla przeglosowana. Dzisiejsza
sprawa,to ci4g dalszy dzialafipodjgtych na Radzie Spolecznej.PoradniaLeczenia Uzaleimiei
zatrudnia psychologa na Y¿etatu na podstawie kontraktu zNFZ. Ten kontrakt nie pokrywa
nawet funduszu plac psychologa. Rozmawiaj4c z ksigdzem Drapal4 z Cantasu na temat
ewentualnego przejgcia Poradni Leczenia Uzalehnieh dostalem informacjg, 2e NZOZ
CARITAS specjalizujesig w poradnictwie uzale2nieúi chgtnie przejmie tego typu dzialalnoÉó
w Jqdrzejowie na bazie i sprzgcie naszej przychodni, oczywiÉcie po wczeÉniejszych
uzgodnieniach. Ponadto rozszerry dzialalnoSó o poradnictwo antynarkotykowe, wlqczy
iqdrzejów i Powiat Jgdrzejowski pod monitoring odnoÉnie uzale2niefi na terenie calego
wojewódxwa. Jest to promowane przez AkademiQ Swigtokrzysk4. Zakres dzialalnoici tej
poradni bylby o wiele wigkszy ni2 dotychczas.Jaw tej chwili mogg wyst4pió o kontrakt na %
€tatu, natomiast NZOZ CARITAS moZe wystqpió o duzo wigkszy kontrakt, bo ma crym to
robió. Musi mieó szans€zaistnieó i dlatego musi mieó moZliwoÉóprzyst4pienia do konkursu
w sprawie kontraktowania Swiadczeú.Po to jest okres 3-miesigczny, aby ten podmiot mial
szansQzaistnieó w Jgdrzejowie, bo inaczel przejmie tylko dotychczasowy zakres. Poradnia
dzialalaby w tych samych pomieszczeniach, co dotychczas; nie po to zostaty one
wyremontowane, aby je teruz zamykaó.JeSli chodzi o Poradniq Medycyny Pracy: wygralem
przetargna bada¡rieuczniów w szkole podleglej Starostwu. Co z tego, 2e wrygralem,jak nie

dostalemdo badaniaani jednego ucznia,bo Starostazdecydowal, 2e te badaniamusi wykonaó
Poradnia Medycyny Pracy w ZOZ. JeZeli chodzi o laboratorium dotychczas nikt siE nie
skarzyl. Nigdy nie mówilem, 2e laboratorium przynosi straty. Przychodnia jest czynna
do godziny 18. Kierownik wyjaénil,2e w ubieglym tygodniu zostalpoproszonyprzez Pani4
Przewodniczqcqdo Biura Rady - byl obecny równieZ Pan Kgdra -, aby wyjaSnió, dlaczego
trzeba zwotywaó sesjg.Dokladnie tak samo argumentowalemjak dziS.Zaleiry mi na tym, aby
ZPOZ nie ponosil dalszych strat. St4d chcialbym, abySmyten 3-miesigczny okres zachowali
i stqd proSbao zwolanie sesji.
Radny Krzysztof Swietlik powiedzial, 2e w tej sprawie nie bylo wspólpracy. Opinia
Rady Spolecznej jest z 14 lipca, a do tej pory nikt z radnych nic nie wiedzial. Straty tych
poradni to nie sqjakieS kolosalne pieni4dze. Czy nie lepiej przekazaéprowadzenie poradni
innej osobie,która - byó moíe - bpdzie siE staralazwigkszyó zyski?
Radny Pawel Smor4g zapytal,dlaczego kierownik zv¡rócil siE w tej sprawie tu?przed
koúcem terminu, a nie wczesniej? Radny dodal, 2e sesjg nadzwyczajn4przewodniezqcy rady
jest obowiqzarry zwolaó na wniosek wójta lub burmistrzaw ci4gu I dni. Przewodniczqcynie
ma wyjécia - musi zwolaó.Tylko - czy bylapotrzebazwo\aó tak4 sesjE?.
PrzewodniczqcaRady wyjaínila, 2e to, czy byla potrzebato jest sprawa burmistrza.
Stanowisko burmistrza i kierownika zostalo juZ przedstawione.Projekt uchwaly wplyn4l 20
wrzeéniaw normalnym trybie natomiast24 wp\ynS wniosek o zwolanie sesji nadzwyczalnej.
Burmistrz Janusz Wozniak wyjaúnil, 2e wszystko jest póíno dlatego, 2e dopiero 20
wrzeénia wplynglo pismo od Wojewody w sprawie wyra2enia opinii o projekcie uchwaly.
Przedwyra2eniemtej opinii nie mo2na byto podj4ó tej uchwaly;bezwzglpdu na to czy opinia
jest pozytywna czy negatywna,jest to obligatoryj n4rzeczqdo podjgcia tej uchwaly.
Kierownik ZPOZ Marek Boguslawski przedstawil uchwalg Rady Spotecznej ZPOZ
w sprawie omawianej uchwaly lw za\qczeniu do protokolu/. Kierownik wyjaSnil, 2e aby
uchwala mogla byó realizowana musial wskazaé, zakJad,który przejmie zadartia. Lipiec
i sierpieúto okres urlopowy, w którym nie ma moZliwoéci uzyskaniajakiejkolwiek decyzji.
We wrzesniu znalazlemtaki podmiot, podj4lem rozmowy i uzyskalem zapewnienie,2e tego
fypu dzialalnoSózostanie przejEta. Póki nie uzyskalem zapewnienia, 2e NZOZ Caritas
przejmie te zadania,nie moglem przygotowaó uchwaly. Mnie, jako kierownika ZPOZ- nie
interesujeczy sqtarcia w Radzie, czy nie.Mnie zale|y na kondycji finansowej zakladu,a tego
typu dzialania poprawi4 tp kondycjg; pozwol4 o graniczyó straty zakJadu.
R.adny Adam Wójcik powiedzial, 2e wyja3nienia kierownika rozSwietlily sprawQ
radnym. -Podoba mi sig inicjatywa z Caritasem- jezeli byloby to w takim ukladzie, jak Pan
deklaruje. Wiemy, 2e majq wigksze szanse uzyskaó lepsze kontrakty, poniewaZ
sqwyspecjalizowan4 jednostk4 dzia\ajqcq od paru lat i maj4ca w tym zakresie spore
osi4gnigcia.Nasze dzialanieco do dalszegoci4gu leczenia i pomocy tym ludziom bgdzie dla
nich korzystne. JeZeli chodzi o medycynQpracy to temat jest duZo prostszy. Niepubliczne
zak\ady prowadz4 dzialalnoSów tym zakresie i kuzdy zaHad ma woln4 rgkE, co do wyboru
poradni. Starosta bior4c pod uwagE swoje interesy swoich klientów odsyla do swojej
przychodni i to jest zrontrniale. Pozostawienie Poradni Medycyny Pracy przy ZPOZ
rraprzysz\oió na pewno nie przyniesie 2adnych dochodów - poglgbi tylko straty. W zwi4zku
ztym apelujEdo koleZaneki kolegów, aby ten temattak widzieó.
Wiceprzewodnicz4cy Rady lózef Kgdra po wyjaSnieniach kierownika apeluje
o glosowanie ,,2a" poniewaZ bEdq tam fachowcy oddani sercem a poradnia bgdzie lepiej
dzialaó.

8

PrzewodniczqcaRady Miejskiej El2bieta WiSniewska o godzinie 1530oglosita przerwe
trwaj4c4 do godziny I 7ao.
Wice burmistrz Janusz Woíniak zglosil kolejn4 autopoprawkQ:w $ 2 pkt 2 wykreSlió
slowo ,,organizacjp".
Radna Ewa Ptasznik ponownie wnioskuje, aby byly dwie uchwaly: Uchwala w sprawie
Poradni Medycyny Pracy i Uchwala w sprawie Poradni Leczenia Uzale2nieq jako kolejne
punkty 2 i 3.
Radca Prawny Danuta Kiwiorska odpowiedziala, ze to jest niemoZliwe. W porz4dku
obrad sesji nadzwyczalnejjest jedna uchwala i nie mo2na zmieniaé w ten sposób uchwaly,
aby to doprowadzilo do podjgcia dwóch uchwal, bo to burzy caly sens. Jeheli Pani radnej
chodzi o to, aby uchwala nie dotyczyla którejS z poradni, to wystarczy zglosió wniosek
o skre5lenie.
RadnaEwa Ptasznik wycofala swój wniosek.
Rada Miejska w JEdrzejowie powzipla uchwalq Nr XXV/236104 w sprawie ograniczenia
dzialalno5ci Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jgdrzejowie poprzez likwidacjq
Poradni Medycyny Pracy i Poradni LeczeniaUzalehnieinastgpujqc4 iloSciq glosów:
- 1 4
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UchwalaNr XXV/236104w zalqczeniu
do protokolu.
Ad.3.
Przewodniczqca Rady Miejskiej o godzinie 1740 zamkngla obrady XXV
nadzwyczalnej
sesjiRadyMiejskiejw Jgdrzejowie.
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