PRoroKór ¡vnxxvrrr / 04
z sesjiRady Miejskiej w Jgdrzejowieodbytejw dniu 9 grudnia2004 roku
w sali wielofunkcyjnej Domu Kultury w Jpdrzejowie.

Ad. 1.
Przewodnicz4caRadyMiejskiej Elzbieta WiSniewskao godzinie 1005otwarla obrady
XXVIII sesjiRady Miejskiej w Jqdrzejowie.Obrady rozpoczetoprzy obecnoScina sali obrad
19 radnych na stan2l radnych,co stanowi 90,48 Yo og6lu Rady. Przewodnicz1castwierdzila
quorum prawomocnedo podejmowaniauchwal.
PrzewodniczqcaRady powita\a przybylych na sesjp:Burmistrza LeszkaKapcig, Wice
burmistrzów JanuszaWoániaka i StanislawaNowaka, radnych, naczelników wydzialów
Urzgdu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oÍaz wszystkich
przybylych na obrady.
Przewodniczqca Rady zglosila kandydaturg radnego Krzysztofa Chatupki na
sekretarzaobrad.
Radny Chalupkawyrazil zgodg.
SekretarzemobradjednogloÉnie wybrano radnegoKrzysztofaC halupkp.

4d.2.
Przewodnicz4caRady poinformowatra,2e na sesji w dniu 15 listopada 2004 roku
obecnibyli wszyscyradni.
Ad.3.
Na salg obrad przybyli pozostaliradni; obrady kontynuowanoprzy obecnoécina sali
obrad21 radnych.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Elzbieta WiÉniewska-ze wzglgdu na rozstrzygnigcie
Paústwowej Komisji Wyborczej w Warszawie- wycofala punkt 8 z porz4dku obrad.
Przewodniczqcaodczylalauchwalg PanstwowejKomisji Wyborczej w Warszawiew sprawie
okreélenia terminu wygaSnipcia mandaturadnegoAndrzeja Gawlowskiego.
Burmistrz Leszek Kapcia wnioskuje o wprowadzeniedo porzqdku obrad po punkcie
23 punkt 24: ,,Uchwala w sprawie wyrazenia zgody na rozpoczgcie prac zwtqzanych
wraz
z realizacjqinwestycjipod nazw4:budowa budynku handlowo-usfugowo-mieszkalnego
z przylqczami infrastruktury technicznej przy ul. KoScielnej w Jgdrzejowie". Burmistrz
nadmienil,2e radni otrzymaliprojekt uchwaly w ustawowymterminie.
Radny Stanislaw Baraúski w zwiqzku z tym, 2e zmiany w budzecie s4 wysokie
idotyczq ZBl lf i ZWiK, a radni nie wiedzq na co te pieni4dze zostanq pÍzeznaczonewnioskuje o wycofanie zporzqdku obrad punktu 1l: Uchwala w sprawie zmian w budzecie
miastai gminy na 2004rok.
Burmistrz Leszek Kapcia wyjaSnil, ze uchwala dotyczy érodków otrzymanych
z MinisterstwaFinansów;irodki te nalezywprowadziódo budzetui rozdysponowaó.
Radny StanislawBaraiski - w zwiqzku ztym, ze Srodkiprzyszly z zewnqtrz-wycofal
swój wniosek.
Rada Miejska w Jgdrzejowiewycofala z porzqdkuobrad punkt 8 nastgpuj4cqiloéciq
slosów:
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Radny Stanislaw Baraúski zap\tal Burmistrza, na jakiej podstawie ma byó podjgta
uchwalaw sprawieul. KoScielnej,skoro nie ma jeszczeuchwalonegobudzetuna 2005 rok.
Burmistrz Leszek Kapcia wyjaSnil, ze jest to uchwala intencyjna pozwalaj4ca
na rozpoczgcie czasochlonnej procedury przetargowej, uzyskanie pozwolenia Prezesa
Zamówieí Publicznych. Aby w przyszlym roku ponieSónie tylko koszty ale i uzyskaó
dochody ze sprzedu2y tych budynków trzeba odpowiednio wczeénie rozpocz4ó proces
inwestycyjny. Podjgcie uchwaly pozwoli do lutego uzyskaó decyzig PrezesaZamówieh
Publicznych a nastgpnierozpocz4ó procedurg przetargow4,która pozwoli na wylonienie
wykonawcy w miesi4cu marcu i rozpoczgcieprac w kwietniu. Proces inwestycyjny musi
potrwaó 3 - 4 miesi4ce.W lipcu moglibySmy rozpoczqcprocedurgprzetargowEzwrqzanq
ze zbyciem wybudowanych pawilonów St4d propozycja podjpcia uchwaly intencyjnej
odpowiednio wczeénie.To nie jest jeszczewydawanie pienigdzy. Po uchwaleniu budzetu
rozpoczniemydalszy etap realizacji tego zadania.
Rada Miejska w Jgdrzejowiewprowadzila do porz4dku obrad punkt 24 nastqpuj4c4
iloéciqglosów:
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Rada Miejska w Jgdrzejowieprzyj$a porz4dekobrad z poprawkami i odpowiednim
przesunipciemnumeracji kolejnych punktów, nastgpuj4cEiloéciqglosów:
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Porz4dekobrad:
1. Otwarciesesji,stwierdzeniequorum,powolaniesekretarzaobrad.
nieobecnoéci
radnychna sesjiw dniu 15 listopada2004r.
2. Usprawiedliwienie
3. Przyjpeieporz4dkuobrad.
4. Przyjgcieprotokolu z poprzedniejsesji
5. Zapl4aniai interpelacjeradnych.
6. Sprawozdaniez pracyBurmistrzamigdzy sesjami.
7. Sprawozdaniez wykonaniauchwal Rady podjptychna poprzedniejsesji.
8. Uchwala w sprawieuchwaleniaprogramuwspólpracyGminy Jgdrzejówna rok 2005
z organ\zailami pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami prowadzEcymi dzialalnoSó
pozytku publicznego.
9. Uchwala w sprawie trybu postppowania o udzielenie z bud2etu gminy dotacji
podmiotom, nie zaliczonymdo sektorafinansów publicznych,sposobujej rozliczenia
oraz sposobukontroli wykonaniazleconegozadania.
10.Uchwalaw sprawiezmianw budzeciemiastai gminy na 2004 rok.
11. Uchwala w sprawie: wprowadzenia zmian w: Gminnym Programie Profilaktyki
i RozwiqzywaniaProblemówAlkoholowych na rok 2004"

12.lJchwala w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/I74103 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie
z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Zwiqzku Migdzygminnego
..Ekologia"z siedzib4w Jgdrzejowie.
13.Uchwala w sprawie wyru2enia zgody na nabycie nieruchomoécina rzecz Gminy
Jpdrzejów.
14. Uchwala w sprawie wyraaen\a zgody na zamiang nieruchomoSci komunalnej
na nieruchomoÉó
stanowi4c4wlasnoSóosoby frzycznei.
i5. Uchwala w sprawie wyrazenia zgody na zamiang nieruchomoici komunalnej
na nieruchomoóóstanowi4c4wlasnoríóosoby fizycznej.
16.Uchwala w sprawie wyrahenia zgody na zamianp nieruchomoÉcikomunalnych
na nieruchomoéóstanowi4c4wspótwlasno3óosób ftzycznych.
17.Uchwala w sprawieokreSleniawzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek
rolny, podatekleSnyoraz podatekod nieruchomosci.
18. Uchwala w sprawie obnizenia ceny skupu Zy|a do celów wymiaru podatku rolnego
na 2005 rok.
19.Uchwala w sprawie ustaleniawysokoSci stawek podatku od nieruchomoScina 2005
rok.
20. Uchwala w sprawie ustalenia wysokoÉci stawek podatku od posiadania psów,
okreÉleniaterminu platnoSciorazjego poboruw 2005 roku.
21. Uchwala w sprawie zarzqdzeniapoboru podatków i oplat w drodze inkasa"okreélenia
inkasentéwi wysokoÉciwynagrodzeniaza inkaso.
22.IJchwala w sprawie.ustaleniawysokoScistawekpodatku od Srodkówtransportowych
na rok 2005.
23. Uchwala w sprawie wyrazenia zgody na rozpoczpcieprac zwiEzanychz realizacl4
wraz
inwestycji pod nazw4: budowa budynku handlowo-uslugowo-mieszkalnego
z przylqczamiinfrastrukturytechnicznejprzy ul. KoScielnejw Jgdrzejowie.
24. Odpowiedzina interpelacje.
25. Sprawy ró2ne.
26. ZamkniQcieobrad.
4d.4.
Nie zgloszonouwag do protokolu z poprzedniejsesji.
Protokol zpoprzedniejsesjizostalprzyjgty.

Ad. s.
1. Radny Jan Zipbiiski pyta jak wyglqda sprawa Poradni Leczenia lJzale2n\eh czy
zostalapodpisanaumowa z zakladem,który mial przej4óporadniguzaleznien;czy nie
na zagroaenia,2e od I stycznia2005 roku gmina zostaniebez poradni czy tocz4 sig
w tej sprawierozmowy ze Starostwem.
2. Radny StanislawBarañski poinformowal, 2e Pan FranciszekMichalkiewicz w lipcu
2003 roku zloLyl w rJrzgdzieMiejskim dwa pisma, na które nie otrzymal odpowiedzi.
Jedno z pism bylo w sprawie wody, a drugie w sprawie zboía. Radny prosi
o sprawdzenietego i zajpciestanowiskaw sprawie.
3. Radny StanislawBarañski przypomnial. ze w poniedzialekzostalo powiedziane,i2
budynekna kolejcezostal sprzedany.Radny pyta jak ta sprawawygl4da.
4. RadnaJaninaSzreniawa- w zwiqzku z eksmisj4z mieszkaniapolozonegoprzy ul. l1
Listopada 111116,podczasgdy sprawajest w S4dzie- radna pyta, czy nie nalezalo
poczekaó na zakoúczenie tej sprawy. W tym samym bloku jest przydzielone
poniewa2nieiest wyremontowane.
mieszkaniei od dwóch lat iest niezamieszkale.

5. Radny Andrzej Hatny powiedzial,2e zbulwersowalago informacja" i2 w ubieglym
roku ZBM wydal 68 000 zl na dozorowaniebudynku na kolejce. Radny pyta jaki jest
status prawny nieruchomoÉci-na pewno nie jest to wlasnoSógminy, kto podj4t
decyzjgo dozorowaniui w jakim trybie wydano te 68 000.
4d.6.
Radny StanislawBarariskipoprosil o wyjaénieniepunktu 17 lnformacji.... Radny
poinformowal, ze pytat o tg sprawp na posiedzeniu komisji i uzyskal odpowiedá, ale
mieszkaúcynie wiedz4jak ta sprawawygl4da
W imieniu Burmistrza Skarbnik Gminy Bozena Ciepluch wyjaénila, ze w budzecie
gminy na 2004 rok byla zapisanapo stronie dochodów kwota zysku za 2003 rok od ZWIK
257 267 zl. Po przeanalizowaniusprawozdahza ten rok ustalono,2e ZW|K nie zamknie siQ
zyskiem za rok 2004 i nie uregulowal zysku za rok 2003 z tego tytufu, ze nie posiadai
Srodków finansowych aby tego dokonaó. W lipcu 2004 r zostala podjpta uchwala Rady
Miejskiej zmniejszaj4cadochody z tego tytulu kosáem dochodów z subwencji. Gmina
praktycznietego by nie miala a ZWiK nie mógl by nim dysponowaójako 2e pieniqdzyz tego
zysku nie posiada.Porównuj4c przychody do wydatków okazuje sig, ze jest to tzw. zysk
.,papierowy". Bior4c pod uwagg. 2e ZWIK ma swoje wydatki Pan Burmistrz skorzystal
z takiej mo2liwo3ci i ten niby-zysk przeznaczyldla ZW|K. C"y mo2na bylo to przeznaczyÓ
dla ZBM - nie mo2na bylo, poniewaz takiej kompensatygmina przeprowadzaónie moZe.
Dotuj4c ZBM moznapoprawiósytuacjefinansow4ZWIK.
Wipcej uwag nie zgloszono.
Sprawozdaniez pracy Burmistrzamigdzy sesjamizostaloprzyjgte.

Ad.7.
Nie zgloszono uwag do sprawozdania z wykonania uchwal Rady podjgtych
na poprzedniejsesji
4d.8.
Burmistrz Leszek Kapcia wprowadzil nastgpuj4ceautopoprawki w zal4czniku do
uchwaly:
- w S 4 dodaópkt 11 wbrzmieniu: ,,11)wspieraniedzialalnoéciwspomagaj4cej
rozwój
gospodarczyw tym rozwój przedsigbiorczoóci",
- w $ 7 plrt 2 slowa ,,Burmistrz Gminy Jgdrzejów" zast4piówyrazeniem: ,,Burmistrz
Miasta Jgdrzejowa",
- dodaó S 11 w brzmieniu: ,,11) Sprawozdaniez realizacji programu Burmistrz
przedkladaRadzieMiejskiej l4cznie ze sprawozdaniemz wykonania budzetu 2a2005
rok".
PelnomocnrkZarzqdu Cechu Przedsigbiorcówi Rzemieélników Róznych Pan Janusz
Borówka podzigkowalza wniesienieautopopraweki powiedzial,ze jest usatysfakcjonowany.
DzialalnoSó organizacji pozarz4dowych jest bardzo istotna. Organizacje te nie byty
doceniane.W tej chwili ustawodawcanadajeinn4 ranggtej wspólpracy.Jednakco innegojest
zapisac a co innego jest realizowaó. Na terenie miasta jest mnóstwo organizacji
pozarzqdowych,czgsto ich nie znamy. Zobaczmy jakie s4 realizowane wspaniale idee przez
np. Migdzynarodowe Koncerty Organowe, kluby sportowe, Zwiqzek Hodowców Golgbi
Pocztowych, Zwiqzek Emerytów i Rencistów, PCK, ZW, mo2nadlugo wymieniaó bo jest
mnóstwotych organizacji.Pracuj4tam wspaniali ludzie, ale ci ludzie s4 wrazliwi: szybko sig
irytuja lub obrazaj4kiedy np. napotykaj4 na opór urzpdników. I to trzeba zmienió. S4 to

ludzie, którzy pracuj4 w czynie spdecznym, wydaj4 swoje pieni4dzei trac4 swój czas. IdQ
nowe czasy w tej wspolpracy Apelujg, aby Rada to zauwu2yla i docenila; aby docenila
wolontariuszy, bo prawie wszystkie organizacje pracujq przy pomocy wolontariuszy.
W Jgdrzejowiejeszczewolontariatjest w powijakacha juz robi pigknerzeczy.

Rada Miejska w Jgdrzejowie jednogloSnie powzigla uchwalg Nr XXVlll/249104
w sprawieuchwaleniaprogramu wspólpracy Gminy Jpdrzejówna rok 2005 z organizacjami
pozarzqdowymioraz innymi podmiotamiprowadz4cymidzialalnoéópozy'tkupublicznego.
/Uchwala Nr XXVIIV749|A4 w zalqczeniudo protokotu/.
4d.9.
l)
2)
3)
4)

Burmistrz LeszekKapcia zglosil nastgpuj4ceautopoprawki:
w $ i2 po slowie ,,Burmistrz" dodaó,,przed[JadaRadzieMiejskiej oraz"
w zalqcznikunr 1 pod spodempo lewej stronie ,,podpis i pieczgó"a po prawej stronie
,,Osobaodpowiedzialnaza realizacjp zadania".
w zalqczn\kunr 2 pod spodempo lewej stronie,,podpisi pieczgó"a po prawej stronie
,,Osobaodpowiedzialnaza realizaqp zadania".
W zal4czniku nr 2 punkt 7 informacji o projekcie otrzymuje brzmienie.
,,Przewidywanedzialaniai calkowity koszt realizacjil4czniez kalkulacj4"

Rada Miejska w JpdrzejowiejednogloÉnieprzyjgla poprawkg: u' zutqczniht nr I pod
spodempo lewe.jstronie ,,podpis i pieczqó" a po prawej stronie ,,Osoba odpowiedzialna za
realizac.jqzadania".
Rada Miejska w Jpdrzejowieprzyjqlapoprawkp:w zalqcznikunr 2 pod spodempo lewe.i
strtmie ,,podpis i pieczqó" a po prcrweJ stronie ,.Osoba odpowiedzialna za realizaciq
zarlania". W zalqczniku nr 2 punkt 7 informacji o projekcie ofrzymuie brzmienie:
dzialania i calkr¡wity koszt realizacji lqcznie z kalkulacjq" nastgpuj4cqiloéci4
,.Przewidln+'ane
glosów:
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Rada Miejska w Jgdrzejowie jednogloénie przyjqta poprawkg: w' $ 12 po slowie
,,Burmistrz" dodaé ,,przedkladaRqdzieMiejskiei oraz"
Rada Miejska w Jpdrzejowie jednogloénie powzigla uchwalp Nr X){VllU250l04
w sprawie trybu postgpowania o udzielenie z budzetu gminy dotacji podmiotom. nie
zaliczonymdo sektorafinansów publicznych, sposobujej rozliczeniaoraz sposobukontroli
wykonania zleconego zadania.
/Uchwala Nr XXVII l25OlO4w zalqczeniudo protokotu/.

Ad. 10.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie lprzy obecno3ci 19 radnych/ jednoglo3nie powziqla
uchwalgNr XXVIIV2slrc4 w sprawie zmianw budzeciemiastai gminy na 2004 rok.
AJchwalaNr XXVIIV21L|A4 w zal4czeniudo protokotul.

Ad. 11.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie jednogloSnie powzigla uchwalq Nr XXVLIU252|04
w sprawie: wprowadzenia zmian w: Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi4zywania
ProblemówAlkoholowych na rok 2004".
/Uchwala Nr XXVIII l252lo4 w zalqczeniudo protokotu/.
PrzewodniczqcaRadyMiejskiej o godzinie I 10soglosilaprzerwptrwaj4c4do godziny I 135.
Ad. 12.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie lprzy obecnoSci 19 radnych/ jednogloSniepowzipla
uchwalg Nr XXVIIll253l04 w sprawie zmiany uchwaly Nr XVV174|03 Rady Miejskiej
w Jgdrzejowie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Zwi4zku
Migdzygminnego,,Ekologia"z siedzib4w Jgdrzejowie.
/Uchwala Nr XXVIIV253|04 w zal4czeniudo protokotu/.
Ad. 13.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie lprzy obecnoÉci 17 radnycV jednogloénie powzigia
uchwalpNr XXVIIll254l04 w sprawie wyru2enia zgody na nabycie nieruchomoécina rzecz
Gminy Jgdrzejów.
/Uchwala Nr XXVIII l254lo4 w zalqczeniudo protokotu/.
Ad. 14.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jpdrzejowie lprzy obecnoéci 18 radnych/ jednogloSniepowzigla
uchwalg Nr XxYllll255l04 w sprawie wyra2enia zgody na zamianq nieruchomoéci
komunalnejna nieruchomoéóstanowi4c4wlasnoéóosoby frzycznei.
fuchwala Nr XXVIIIl255l}4 w zal1czeniudo protokotu/.
Ad. 15.
RadnaJaninaSzreniawazapyfala,dlaczegozamieniamy53 ary na l1 arow.
BurmistrzLeszekKapciawyjaSnil,2eto, iz sig zamieniamynie znaczy,ze dajemycoé
za coé. Bgdzie sporz4dzony szczegüowy protokol uzgodnieú - st4d zapis w $ 2, ze
szczególowewarunki zamianyokreÉliBurmistrz. Bgdziemy rozmawiali o rekompensaciena
rzecz Gminy.
Rada Miejska w Jpdrzejowie powzigla uchwalq Nr XXVIÍU256104 w sprawie
wyrazenia zgody Ra zamiang nieruchomo3ci komunalnej na nieruchornoSóstanowiQc4
wlasnoSóosoby frzycznej.
fuchwala Nr XXVIII|256|04 w zalqczeniudo protokotul.
Ad. 16.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie lprzy obecnoSci 19 radnych/ jednogloénie powzipla
uchwalg Nr Xxll|rlI257l04 w sprawie wyrazenia zgody na zamianq nieruchomoéci
osób frzycznych.
komunalnychna nieruchomoéóstanowi4c4wspóhrrlasno3ó
AJchwalaNr XXYIII1257|04 w zal4czeniudo protokotu/.

Ad. 17.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie powzipla uchwalq Nr XXVIIU258|04 w sprawie
okreéleniawzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leény oraz
podatekod nieruchomoSci,nastepujecqiloéciqglosów:
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AJchwala Nr XXWIV258|04 w zal4czeniudo protokold.
Ad. 18.
Radny Jan Zigbiñski powiedzial, 2e doplaty unijne nie rekompensuj4spadku cen
zbo2a.Pozatym ostatniodrastyczniewzrosly Srodkiprodukcji np. nawozy azotowepodrozaty
o 5A Yo, paliwo rolnicze równiez. Dlatego radny prosi, aby zrobió maly uklon w kierunku
rolników Gminy Jpdrzejów i wnioskuje o pozostawienie ceny 25rtana poziomie roku
ubieglego. Po zaczerpnigciuinformacji w okolicznych gminach okazuje sip, 2e bgdziemy
mieli najwyaszy podatek rolny na rok 2005. Nie ma zadnych przeslanek mówi4cych,
ze rolnikom w naszejgminie zyje sig lepiej - wrecz przeciwnie- w okolicznychgrninach
gleby sq lepsze.Aby wplywy do budzetugminy nie zmalaly nale2yiSów kierunku poprawy
Sci4galnoSci.
Radny Krzysztof Swietlik powiedzial, i€ wniosek Komisji Rolnictwa jest podobny.
Poniewazspoleczeústwona wsi ubozejeradny Swietlik wnioskuje, aby utrzymaóceng skupu
zyta na ubieglorocznympoziomie,
jest ubogie,ale ten
Burmistrz LeszekKapcia powiedzial, 2e rozvmie,i2 spoleczenstwo
cipaarmusimy ponosiówspólnie.Wzrost z tego tytulu w budzecieplanowanyjest na l0 000
Czy fe l0 000 dla 12 000 mieszkaiców terenów rolniczychjest az takim obci4zeniem? Inne
podatki równiez podnosimyo 3 Yo.Szanujmysip wzajemnie.Na terenachwiejskich równiez
kazdy bgdzie oczekiwal inwestycji, wigkszych zadan do realizacji. Stanowimy calo3ó
i odpowiedzialnoéó
spadana naswszystkich.Nie dzielmy sig na lepszychi gorszych;jednym
bgdziemy podnosió a drugim nie. Jezeli obnizymy dochody bgdziemy musieli z czegoí
zrezygnowaó.
Radny Jan Zipbihski przypomnial, ze Burmistrz sam powiedzial, iz sq to niewielkie
kwoty. Dlatego te Z prosi o maly uklon. Te 10 000 do budzetu nie jest wielk4 kwot4 i na
pewno ztego powodunie bgdziemymusielirezygnowaóz inwestycji.
Radny Adam Wójcik powiedzial,2e w rwi4zku z tym, i2 zostalawywolana dyskusja
o charakterzetypowo populistycznym stwierdzil, 2e do innych podatków mo2na zgiosió
równie wspanialewnioski. Podwyzkatego podatkumieécisip w granicachpodwyzki podatku
od wszystkich podmiotów. Czy ceny wzrosly tylko w stosunkudo rolników? Nie, wzrosly
w stosunkudo biznesmenówi kazdego zwyklego obywatela,który pracuje i placi podatki,
Zarownow mieSciejak
W zwi4zku ztymjest bez sensuró2nicowanienaszegospoleczeñstwa.
i na wsi s4 osoby, które nie mogg zaplacióani wysokiego podatku,ani niskiego. Jak nie ma
z czego,to nie zaplaci. Jest grupa osób, któr4 staó i je2eli bgdzie go staó zaplacié30 zl
to bgdzie go staó zaplacic 32 zl pomimo, 2e ceny maszyn i nawozów wzrosly. Takich
wniosków kazdy pod swój elektoratmoze zglaszaómnóstwo.
Radny lan Zigbinski zapytal radnego Wójcika, czy populizmem jest mówienie,
ze bgdziemymieó najwyíszqstawkppodatkurolnegow powiecie.

kopii i proponuje
Radny Pawel Smor4g uwa1a,ze o te 10 000 nie warto kruszyó
utrzymanieubieglorocznychstawekpodatku.
roku powinno byÓ
Sohys *ri gorki Pan Baryiski uwa2a, 2e 3A zl z ubieglego
groszyjest to niewiele' ale
utrzymane,aby mieszkaúcybyli ,aáowoleni z decyziiradnych' 90
jest podwyzka.
poparcie radnym:
Sottys Jasionny Wanda Marcinkowska podzipkowala za
cieszv to, ze radni
Ziqbiúskiemu, SwietliÉowi i Smor4gowi. S4 to drobne sprawy, ale
bpd4 naliczani
pamiptajq. Pani Marcinkowska dziwi sig radnemu Wójcikow\, 2e równo
jest, aby na podstawie ceny Ly:ta ustalaó podatek
rolnicy i Uirn.rrn.ni. S;i;"e
biznesmenowi.
przedstawila' juk
Radny Kazimierz Michalski poprosil, aby Pani Skarbnik
w Gminie Jpdrzejów
ks¿ahowala sig wysokoéó podatku l.oin.go w ci4gu ostatnich lat
byly najw-yzsze
w odniesieniudo innych gmin. Z tego,ro l.udnypamigtaw Gminie Jpdrzejów
2A zl'
granicach
w
to
podatki sipgajqce33 zl,"podcras gáy * innyótr gminach oscylowalo
zatrzymaliémy
itada nie j"rtiuf.u ,ta ¡eStichodzi ó wieé i roiników, bo od pewnegomomentu
sig na pewnympoziomiei ten poziomutrzymujemy'
Jpdrzejów
w
Skarbnik Gminy Bozena Ciepluch powiediiala, 2e od trzechlat Gminie
ta cenaksztaltujesig
ta cenajest w granicaci 3A zl. W sqsiednióhgminach w roku biez4cym
- 34'52
-1O
z|,Wloszczowa
Malogoszcz 12
nastgpuj4co.Sgdziszów- 28 zl, Wodzislaw
"1,
zl; Piñczów- 34 zl.
podatkowe
BurmistrzLeszekKapciapoinformowa\,2ew latach2003 2004 wplywy
6 10.1987 zl' Taka jest
z soiectwwyniosly | 2446n natomiastponiesionewydatki wyniosly
wiejskie "Zostawiam to
relacja migdzy przychodami a koniecznymi wydatkami na tereny
pod iorwage.iezeli ma byó taki uklon - Paústwozdecyduj4''
wniosek radnego
Rada Miejska w Ígdrzejowie lprzy obecnoéci19 radnych/ przyigla
glosÓw:
iloÉciq
JanaZigbiúskiegéaby obnizyócengskupuzyta do 30 zl nastppuj4ca
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jednogloinie
Rada Miejska w Jgdrzejowielptzy obecnoécina sali obrad 20 radnycw
lyta do celów
powzipla uchwaip Nr XXVtit l25gl}4 w sprawie obnizenia ceny skupu
wymiaru podatkurolnegona 2005 rok.
/L]chwata-NrXXVIIV2 59104w zalqczeniudo protokotu/'
Ad. 19.
2e w $ 1 Pkt 8
Skarbnik Gminy Bozena Ciepluch w imieniu Burmistrza wyjaénila,
jest od I hektara. Skarbnik zglosila
myélnik pierwszy stawka 3,50 zgodnie z ustaw4
t ha
autopoprawkgpolegajqc4na uzupelnieniuzapisu w I I pkt 8 myélnik PierwszY,,od
powierzchni- 3,50''
budYnków
Radna Janina Szreniawa zap;¡.ala ile wynosila stawka od 1 mZ
mieszkalnychw roku ubieglYm.
maj4
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzial, ze zgodniez informacja która radni
zalqczonqdomaterialów, ta stawka wynosila 0,41 zl.
jednogloÉnie
Rada Miejska w Jqdrzejowie/przy obecnoscina sali obrad 20 radnycV
w sprawie ustalenia wysokoÉci stawek podatku
powzipla uchwalp xr ixvúrl}60l04
od nieruchomoécina 2005 rok.
/Uchwala Nr XXVIII 1260104w za\qczeniudo protokotu/'

4d.20.
Burmistrz Leszek Kapcia uwzglgdniajqc wnioski komisji uzasadniaj4ceobnizenie
stawekpodatkuod psów, co byó moze pozwoli na bardziej rzetelnewplacanietego podatku.
zglosil autopoprawki.
- W $ 2 pkt 1 ppkt I otrzymujebrzmienie:,,1) od jednegopsa- 20 zl";
- W $ 2 pkt l ppkt 2o:rzymrfiebrzmienie:,,2)
oddrugiegoi nastqpnych-25zl",
- W $ 2 pkt 2 ppLt I otrzymujebrzmienie:,,1) od jednegopsa- 30 zl";
- W $ 2 pkt I dodajesigppkt 2,,2) oddrugiegoi nastgpnych-35zl";
- W $ 3 zdaniepierwszeotrzymujebrzmienie.,,Stawki
okreSlonew$ 2 obnizasigo 50
%owobec:".
- W $ 4 po slowie,,posiadanie"
dodaó,jednego".
- Ostatniparagrafotrzymujenr I I
Skarbnik Gminy Bozena Ciepluch wyrazlla w4tpliwoió, czy zasadnejest uzupelnienie
zapisu w $ 4 o slowo ,jednego". Sprawy te uregulowanese ustawq, na terenachwiejskich
wolne od podatkujest posiadaniedwóch psów.
Burmistrz LeszekKapcia wycolal autopoprawkpdotycz4cq$ 4.
Radny Kazimierz Michalski poinformowal, 2e z takim wnioskiem wystqpila Komisja
Porzqdku. Argumentacjqjest to, 2e z roku na rok wplywy z tego podatku malejq lub
utrzymuj4 sig na takim samym poziomie. Obnizka spowoduje, 2e ten podatek stanie siQ
poprawi sig.
bardziejpowszechnyi Éci4galnoSé
Rada Miejska w Jgdrzejowie lprzy obecnoócina sali obrad 20 radnych/jednogloÉnie
powzigla uchwalp Nr XXVIII/261104 w sprawie ustalenia wysokoSci stawek podatku
od posiadaniapsów"okresleniaterminu platnoécioraziego poboruw 2005 roku.
NchwataNr XXVIII1261104 w zal4czeniudo protokotu/.
4d.21.
Burmistrz Leszek Kapcia poinformowal, ze dotychczas prowizja dla sohysów
wynosila 13 Yo.Ta kwota wydatkowanajest z budzetunarzecz soltysów. StaramysiQo i00
oA SciryalnoSó,
jednak za 70 miesigcybiez4cegoroku wynosila ona 70 %. Chcqcuhonorowaó
pozycjgtych, którzy podatekéci4gaj4atakze zmotywowaóburmistrz zaproponowall5 %. Na
ten rok prowizja soltysówwynosi lqcznieokolo 72 000 z\.
Radny Adam Wójcik wnioskuje o utrzymanieprowizji na ubieglorocznympoziomie,
podobniejak stawkgpodatkurolnego.
Radny StanislawBarafrski - w zwi4zku z tym, ze jest to niewielka kwota a pobÓr
podatkunie nalezy do przyjemnoéci- popierawniosek Burmistrza,aby prowizja wynosita l5
%.
Skarbnik Gminy Bo2ena Ciepluch zglosila autopoprawkqpolegajqca na skreéleniu
slów ,,i posiadaniapsów" w $ I pkt l, poniewazsprawata jest juz unormowanaw uchwalew
sprawiestawekpodatkuod posiadaniapsów.
Radny Wojciech Bilewicz wyrazrl wqtpliwoéó, co do zasadnoéciwykreSleniatego
zapisu.
Skarbnik Gminy Bozena Ciepluch wyjaSnila,2e ten zapis spowodowalbypodwójny
pobór prowizji.
Rada Miejska glosowalawniosek radnegoAdama Wójcika o utrzymanieprowizji na
ubieglorocznym poziomie:
Za
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Rada Miejska w Jpdrzejowiepowzigla uchwalp Nr XXVIII|262|04 w sprawie
inkasentówi wysokoSci
poborupodatkówi oplat w drodzeinkasa,okreÉlenia
zarzqdzenia
o/o,
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Wstrzymalo sig
AJchwalaNr XXVIII/262104 w za\qczeniudo protokotu/.
Ad.22.
SkarbnikGminy wyjaÉnila,2e w rozporz4dzeniuMinistra Finansóww sprawiestawek
maksymalnychi minimalnych nie zostaly okreilone stawki podatku dla ci4gników, przyczep
i naczepmajqcychwigcej niz 4 osie. RIO wystosowalapisma do gmin, 2e rady gmin mog4 w
swoich uchwalachumieéciótego typu pojazdy,poniewazw przypadkupojawienia sig takich
pojazdów na danym terenie bylyby one nie opodatkowane. Taki zapis jest zgodny
z wyjaónieniemRIO.
Rada Miejska w Jgdrzejowie lprzy obecnoSci 18 radnych/ jednoglosnie powzigla
uchwalp Nr XXVIIll263lO4 w sprawie. ustalenia wysokosci stawek podatku od érodków
na rok 2005.
transportowych
/Uchwala Nr XXVIII1263104 w zalqczeniudo protokotu/.
4d.23.
Radny Jan Zipbiiski zap¡al, co bgdzie jezeli z t4 inwestycj4 nie zamkniemy sig
w roku budzetowym i planowane pieniqdze nie wpbnq do budzetu. Co wtedy zrobimy.
bpdziebrakowaów budzecieokolo miliona zlotych.
Przewodnicz4caRady Miejskiej zapyla\aczy byl robiony kosztorys tej inwestycji
i sk4dwiadomo, 2ebpdziekosztowaó900 000 zl.
Burmistrz Leszek Kapcia powiedzial, ze chce zamknqó inwestycjg w roku
budzetowym.Jak wiele spraw robionych po raz pierwszy budzi to w4tpliwoSci.Po co robimy
czasow4konstrukcjgrealizacji zadania,aby byla pewnoÉó.Jeóli dzié nie uchwalimy uchwaly
wszystko przesuniesig w czasie.Waznejest, aby wykonawcajak najszybciejwszedl na teren
budowy. Chcemy oglosió konkurs polegaj4cyna tym, 2e nie bgdziemy musieli anga2owaÓ
Srodków wlasnych w momencie realizacji. Zaptrataza wykonanie zbiegnie sip w czasie
z uzyskaniem dochodów z tytufu sprzedazy wybudowanych obiektów. Tak to chcemy
okreéliów specyfikacji.Jezeli nikt nie przyst4pido takiej konstrukcji, my widz4c zagroZenie
nie podejmiemyryzyka, jezeli nie bgdziemozliwe skoúczenieinwestycji do lipca.
Naczelnik Wydziafu Inwestycji Krzysztof Wójcik powiedzial, ze wartoSóinwestycji
zostala okreélona na podstawie planowanej powierzchni zabudowy. Niedoszacowanie
inwestycji powoduje konsekwencje.przed otwarciem ofert nalezy podaó jak4 kwotg rada
gminy zamierza przeznaczyó. Je2eli siQ oka2e, 2e najni2sza oferta jest dro2sza niL
zaplanowano,przetargjest uniewa2niony,a proceduraprzebiegaod nowa. UwazaliSmy,2e ta
inwestycja nie powinna tyle kosztowaó, ale zabezpieczyliÉmysig w ten sposób. Mamy
wyliczenie szacunkowe, a wartoió inwestycji zostanie ustalona tylko i wyl4cznie na
podstawiewaZnegoprzetargu.Wazn4 sprawqjest równiel, 2e ftmy w miesiqcachstyczenluty dopierorozpocrynaj4nabór zleceh.Cenaofert w tych miesi4cach,kiedy firmy poszukuj4
zleceh s4 nizsze ni2 w wakacje, a zainteresowaniespada wtedy gwaltownie. St4d apel
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o podjgcie uchwaly. Ogloszenie o przetargu zostanie ogloszone w Biuletynie Zamówieri
publicznych; w przetargub9d4 mogly wzi4ó udzial firmy z calego kraju.
Rady Miejskiej zapyfalaile kondygnacjibqd4mialy te budynki.
Przewodnicz4ca
NaczelnikWydziafu lnwestycji Krzysztof Wójcik odpowiedzial.ze zgodniez wydanq
decyzj4 o warunkach zabudowy bpdzie to budynek dwukondygnacyjny. OkreÉlonajest
wysokoSói forma zabudowy zwiqzanez tym rejonem miasta Jgdrzejowa.Najdluzszy proces
jest od podjgciadecyzji przez inwestorado otrzymaniadecyzji o warunkachzabudowy.W tej
chwili jako inwestor posiadaj4cy decyzjgo warunkachzabudowy narzucamyjak4 formg ten
budynekmusi mieó. Terazw specyfikacjiokreélimy co chcemyuzyskaói w jakim czasie.
Burmistrz LeszekKapcia powiedzial,2e tlem zaczgtejproceduryjest to, Zebylo w-iele
propozycji co do uporz4dkowaniahandlu na ul. KoÉcielnej,ale nie bylo porozumieniaco do
scaleniai zamianydzialek.Dzirí zostalapodgtauchwalaw tej sprawie,co umozliwia podjgcie
kolejnego kroku. Modernizacja ul. KoÉcielnej, przeniesienie handlu na targowicq
i umozliwienie handlu na targowicy przez caly tydzieh zawszebylo motywem przewodnim.
Zrealizowanietego zadaniaprzez gming równiez otwiera jakiei mozliwo3ci, szczególniedla
gminy.
Rada Miejska w Jgdrzejowielprzy obecnoScina sali obrad 17 radnycU powzigia
uchwalg Nr XXVIIU264|04 w sprawie wyrazenia zgody na rozpoczgcie prac zvviqzanych
wraz
z realizacjqinwestycji pod nazw4: budowa budynku handlowo-uslugowo-mieszkalnego
z przylqczami infrastruktury technicznej przy ul. Koécielnej w Jgdrzejowie, nastgpuj4c4
iloÉciaglosów:
o
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NchwalaNr XXVIII1264104 w zalaczeniudo protokoful.
4d.24.
Radn.r-Jan Ziqbiñski p.vtajak v,.vglcldasprav'a Itora¿lni Leczenia {tzaleZnien; czv-zt¡stala podpisana
unu)v,ez zokladem, którv mial przeiqó poradniq uzaleZnieú:czy nie ma zagrt)zenia,ze od I stvcznia 2005 roku
gmina zosÍaniebezporadni; czv toczq siq w tej sprorrie rozmowy ze Storoshtem.

Kierownik ZPOZ Marek Boguslawski poinformowal, 2e zostaly podjpte dzialania
w celu przedluzeniadzialalnoÉciPoradni Uzalezniefi.Zabezpieczeniedzialalnoécitego typu
poradni,jako poradni specjalistycznejciqzy na powiecie. Wynika to z planu zabezpieczenia
medycznegoWojewództwa Swigtokrzyskiego,kazdy szczebelsamorzqduma swoje zadania.
NFZ zostal poinformowany, 2e rezygnujemy z prowadzeniatego typu dzialalno3ci. Tak
naprawdg NFZ placil tylko Vt etatu psychologa, natomiast wszelkie inne éwiadczenia:
orzeczenialekarskie, skierowaniado s4du itd. Byly placone z funduszu antyalkoholowego.
W tym zakresienic sig nie zmienia i tego typu Érodkisq przeznaczonena tg dzialalnoéó.
Jestem w stalym kontakcie z doktorem Dobijq który jest przewodniczqcympowiatowej
komisji zdrowia; ta sprawastaniena komisji zdrowia w powiecie,gdzie b9d9przedstawialtq
sprawe. W sprawie przekazania poradni innemu podmiotowi odbylo sip spotkanie
u Burmistrza z Niepublicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej CARITAS w Kielcach, który
przedstawilwarunki prowadzeniatego typu poradni. Stwierdzlli, 2e s4 zainteresowanitylko
wtedy, jeSli zostan4dofinansowaniw kwocie 50 000 rocznie, na co Burmistrz nie wyrazll
zgody.
Radny lan Zigbiírski zapytal, czy mo2e siq tak zd,arzyc,ze od 1 stycznia tej poradni
nikt nie zagospodaruje.
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Kierownik ZPOZ Marek Boguslawskipowiedzial, íejest po rozmowie z Paniqdoktor
Sito" która sprawujeopiekg na ruchem AA; deklaruje,ze nikt tych ludzi nie bgdziewyganial
z naszychpomieszczeírw Przychodninr 1. Poradniata na dziei dzisiejszypracuje silami'/¿
etatu psychologa. Natomiast wszelkie inne Éwiadczenia zwiqzane z poradnictwem
antyalkoholowyms4 prowadzoneza pieni4dzez funduszuantyalkoholowego.Wobectego nie
wydaje mi sig, ze pacjenci znajd¡ sig nagle ,,na lodzie". Ruch AA bgdzie dzialaó, dalej
pacjenci bgdq przyjmowani i oceniani pod k4tem ewentualnegoprzymusowego leczenia
w zakresie AA i dalej te osoby (w ramach funduszy AA) bedq mialy opiekg w zakresie
uzaleLnieh.Przy odpowiedniej organizacji jest mozliwe, aby od I stycznia rozszerzyc
dzialalnoSóporadni o leczenieuzaleínienw zakresienarkotyków.Te dzialaniapowinny byó
na poziomiepowiatu.
Redaktor GazetyJgdrzejowskiejGrazyna Slusarekpoinformowala, ze dochodzl do
niej sygnaly, 12lvdztekierowani na leczeniese z poradni odsylani,S4 wipc obawy, ze ludzie
zostan4bez opieki w tym zakresie.
Kierownik ZPOZ Marek Boguslawski powiedzial..ze s4 lekarze i inni ludzie, którzy
zajmuj4 sig ruchem AA. Jesli sL czy b9d4 pacjenciwymagaj4cypomocy w tym zakresie,na
pewno takq pomoc otrzymajq. JeSli chodzi o orzekanie w zakresie prawnym dotycz4ce
alkoholików, jest potrzebny lekarz znajdujqcysig na liécie Wojewody. Na dzieír dzisiejszy
tych lekarzy jest niewielu. Moze to stanowió problem, jednak jest to problem
wieloszczeblowy/województwo-powiat-gmina/.Uwa2am,ze ta poradnianadal powinna byó
w naszejprzychodni,tyle tylko,2e organizatorembpdziepowiat.
Wiceprzewodnicz4cyRady Józef Kgdra uwa2a,2e z profilaktyk4 AA w Jpdrzejowie
jest bardzo íle. ZaproponowalBurmistrzowi, aby czpéciowozmienió sklad Gminnej Komisji
Rozwi4zywaniaProblemów Alkoholowych. Jestw Jpdrzejowiewielu odpowiednichludzi. -Ja
ju2 nie chcabyó - zebym nie byl pos4dzany.Wrócilo to samo:dokumentacjaponiewierasig
po - nie powiem którym - urzpdzie. Jest to zalatwianew godzinach pracy, bo nie da sig
inaczej.Stawialemwniosek, aby przypisaódokumentacjQpracownikowi Urzgdu Miejskiego
i daó mu jakié dodatek. Tak nie moze byó. To s4 sprawy poufne. JeSli chodzi o tg
przychodnip,to jest wyrywanie sobie po to tylko, zeby sig wykazaó,nie zeby pomóc. Ja tam
nie widzg wielkiej sily. Za malo jest wykorzystanaPani Sito. Nie nale2ysig przejmowaÓtym,
2e prowadzijedn4 grupQ;nalely daójej tyle, ile sig da, szczególniedo prowadzeniarozmów
z alkoholikami.To nie jest rozmowatypu ,,dlaczegoty pijesz". Do tego trzebafachowców.Ze
ktoS byl dyrektorem szkoly to nie znaczy,ze sip do tego nadaje.Jest w Jgdrzejowiewielu
ludzi, którzy zetkngli sig z tym i bedEto robió calym sercem.Panie Burmistrzu. Proszgto
przemyéleó- tu chodzi o nieszczgscialudzi. Dalo by sig pomóc wielu z tych ludzi i ich
rodzinom.
Radny JanZipbiñski zapytal,czy ZOZ w Jgdrzejowiewyst4pil do NFZ o pieniqdzena
ten cel.
Kierownik ZPOZ Marek Boguslawskiodpoüedzial,2e nie ma takiej wiedzy.
Burmistrz LeszekKapcia powiedzial,2e celempracy GKRPA jest utrzymywaniegrup
i rozmowa z uzaleanionymi.Mamy nadziejg, ze Pani Sito zdobgdzie uprawnienia do
prowadzeniatych grup, bo ma bardzo dobry kontakt z osobami uzale2nionymi.Pieni4dze
z AA s4 to pieniqdzedo wzigcia. W innych miastachporadnieleczeniauzalezniehprzynoszq
dochody - u nas jest inaczej St4d pomysl prywatyzacli. Przy odpowiednim prowadzeniu
poradnia moze przynieéédochody. Przy uchwalaniu gminnego rozwi4zywania problemów
alkoholowychna przyszlyrok znajdqsigw nim zadaniarealizowanedotychczas.
Radnv Stanislar Baraúski poinfonnou'al, ze Pan Franciszek tríichalkiev'icz t lipcu 2003 roku zloayl
w Llrzqdzielliejskim dv'a pisma, na które nie otrn-mal odpov,iedzi.Jedno z pism bylo w'sprav'ie v'ody, a tlntgie
v sprau'ie zboZa.Radnv prosi o sprmtdzenie tego i zajqcie stanowiska u, spratvie.
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Burmistrz LeszekKapcia powiedzial,2e ta sprawatoczy sig zbyt dlugo. Burmistrz byl
u PanaMichalkiewicza w roku 2002, proponowalrozrvi4zanie,dzipki k1óremumial by wodg
w ci4gujednegodnia. Opór nie wiadomo z czegowynika;jest to opór dla oporu.Bylo wiele
rozmów i wiele propozycji, jednak jest opór. Doprowadzenie wody do budynku Pana
Michalkiewicza moglo sig odbyé w momencie,kiedy wodoci4g byl tam robiony. Na dzieít
dzisiejszy nie ma mozliwoSci kompromisowego rozwiqzaniasprawy; jest dyktat ze strony
PanaMichalkiewicza.Czy byla odpowiedána pisma,czy nie - wyjainimy.
Radna Jattina Szrenimta - u,zu'iqzku z eksmisjqz mieszkaniapoloZonegoprn ul. I I Listopada I I l'16,
podczas gdv sprau,a jest u, Sqdzie- radna pvta, cm- nie nale1alo poczekaé no zakoñczenie tej sprav'v. ll' rtwt
satn.v,ltbloku jest przydzielo¡temieszkaniei ad dv,óclt lal jest niezsmieszkale,poniev'az nie iest vvreilnntav'ane.

Burmistrz Leszek Kapcia powiedzial,2e z uwagi na Smieróglównego najemcy zostal
lokal wolny, natomiastpozostal maj4tek osobisty lokatora. W zwi4zku z tym poprosiliimy
rodzing, aby zabrala ten maj4tek. Nie bylo mozliwoSci, aby ten lokal przejgla rodzina
glównegonajemcy.Maj4tek osobisty zostalzabranyprzez rodzing,lokal zostalwolny i zostal
przydzielony kolejnej osobie. Sprawy, które wnosi rodzina po glównym najemcy niech sig
rozstrzygn4w sqdzie.Nie bylo tam eksmisji w doslownym tego slowa znaczeniu.MyÉ19,ze
Pani radna pamigta,jak bylo uzasadnianei bronione przydzieleniemieszkania,które stoi
puste. Czynszjestplaconyna biezqcoi nie mamy podstaww tej chwili do usuwanialokatora,
któremu przydzieliliémymieszkanie,zawarliémyz nim umowg najmu, podczasgdy wszystkie
zobowiqzaniaz tego tytufu sq regulowanena biezqco.
Radnv ,lndrzej Hatnv powiedzisl, ze zbltlwersowala go informac.ja, ¡2'n' ubiegh'nr roku ZBltí tt.vdal 68
000 zl na tlozorowanie budynku na kolelce. Radryt pvta jaki jest statuspravtn)) nieruchtttttt>.íci no pev'no nie iest
Ío tlasnt¡!ó gmin.,-,kto podjql tlec.v'zjqo dozorov'aniu i w jakim trybie wydano te 68 000.
Radtt-t,Stanislaw Baranski przypomnial, ze w poniedziqlek zostalo powiedziane, iz bttch,nekna krtlejce
zostal sprzedan.v-.
Radny pvta jak ta sprewa v'yglqda.

BurmistrzLeszekKapcia przypomnial,2ew 2A02roku podjgto staraniao przejgcie
majqtku kolei dojazdowej na rzecz gminy. W wyniku dtugotrwatychrozmów i pertraktacji
dostaliSmyto w uzyczenie do czasu unormowania stanu prawnego. Równiez w wyniku
rozmów zostaloustalone,ze kolejna dzialkazostanienam przekazanapo wyodrgbnieniujej
z caloéci. Wyodrpbniliémy dzialkp wraz z budynkiem i ponosiliémy koszty do momentu,
kiedy przyjechali przedstawicielez Lublina w celu podpisaniaumowy notarialnej w 2003
roku. Jednakdo Jgdrzejowaprzyjechali z informacj4 2e -zgodniez uchwalqzarzqdu PKP nie mog4 tego przekazac na Ízecz gminy; mogli przekazaó Obwodowi Lecznictwa
Kolejowego w SkarzyskuKamiennej, a z chwllq przejgcia decyzja nale2alado starostwa.
W tym czasie mieliSmy obowi4zek zabezpieczeniaobiektu, w którym znajdowaly sie
wartoéciowesprzQty,np. rentgen.Jak by to wygl4dalogdyby nie bylo dozorowane?Moze tak
jak przystanki.Bylo to jedyne rozsqdneposunigcie.Komisja, która przyjechalaocenlla,2eze
wzglpdu na dobry stan tego majqtku moina zarobió wigcej i zobowrqzala OLK do
zorganizowania przetargu, Dwa przetargi sip nie odbyly; trzeci przetarg nie zostal
rozstrzygnigtyi nie mam wiedzy, 2e zostalazawartaumowa u notariusza.Czekam na pismo
od dyrektoraOLK o aktualnym stanieprawnym. My wystosowaliémypismo informujqce,ze
jestesmy gotowi przyst4piódo negocjacji w sprawie odplatnegonabycia w przypadku,gdy
trzeci przetarg nie dojdzie do skutku. W sprawie kosztów dozorowania toczy siQ
postgpowanieprzed s4dem. Nie wiemy jaki bgdzie wyrok. Czy byl sens dozorowaniaoceócie paústwo sami. Czuliémy sig odpowiedzialni za ten budynek, dozorowaliémy go
w dobrejwierze.
RadnaJanina Szreniawapowiedziala,2e mówi4c o niezamieszkalymlokalu miala na
mySli ta, 2e gdyby ZBl|i4podlqczyl sanitariaty,to ta pani, maj4ca niepelnosprawnegosyna,
moglaby sig wprowadzió.
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Radny Pawel Smor4g zapSrtal,jakijest stanprawny budynku na kolejce; czy na dzieh
jest Kolej?
dzisiejszyjego wlaScicielem
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzial, 2e w wyniku niemoznoScizawarcia aktu
notarialnegoumówiliémy sig, ze obiekt zostanieprzekazanyOLK, który przekazenam.
Radny Pawel Smor4g poprosil o konkretn4 odpowiedá. ezy przetarg zostal
rozstrzygniqty,czy nie. Jezelizostal,to dla nas drogajest zamknigta.
Naczelnik Wojciech Abramowicz wyjaénil, 2e przetarg zostal rozstrzygnigty,
natomiast ni doszlo do zawarciaaktu notarialnego.Mamy informacjg, 2e nabywca, który
przetargwygralodst4pilod zawarciaaktu. W zwi4zku ztym nadaljest drogaotwarta.
Radny Andrzej Hatny ponowil pytanie, w jakim trybie wydano 68 tysigcy na
dozorowanie.Kto podjql decyzjg? Czy umowa u2yczeniaupowaZnialado podjqcia takiej
decyzjl?
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzia\, 2e ZB}i4 w porozumieniu z nim podj4t
decyzjg o rozpoczQciudozorowania. Wtedy nikt nie przypvszczal ze moze to trwaó a2 tyle.
Gdy sprawy zaczplyprzybieraóniekorzystnydla nas obrót wystosowaliÉmypismo, aby OLK
jako wlaSciciel przej4l dozorowanie.Moze to trwalo za dlugo, ale robiliémy to w dobrej
wierze.
Kierownik ZB}r4 Stanislaw Jach powiedzial, 2e po przejgciu kluczy, przy wizji
tego obiektu, zauwa2ono,2e
lokalnej, gdzie ZB}y''wykonywat koncepcjezagospodarowania
poodkrgcanowszystkiegrzejniki, parapety,rozpoczplasig dewastacja.Z tq sprawezwrócilem
siq do Burmistrza Kapci i wspólnie doszliÉmydo wniosku,2e nale2y zabezpieczyédozór,
W póZniejszymterminie Burmistrz zwroctl sig do OLK o zaplaceniefaktury za dozorowanie
(wówczas kwota byla nizsza). Przed rozpoczgciem procedury przetargowej przyjechali
przedstawicieleOLK po odbiór kluczy - co odbylo sig protokolarnie,z powiadomieniem
Burmistrza, prokuratury i policji. Zastalo nie zaplacone68 000 zl; 15 grudnia jest sprawa
w SadzieOkrggowym Wydzial Cywilny w Kielcach. Uwazam, 2e dziataniePanaBurmistrza
w tej sprawie bylo odpowiednie.W sprawie mieszkania,kierownik wyjaénit, ze czynszjest
regularnieplacony.Zgodniez prawemw tej sytuacjinie mo2emyusuwaóz mieszkania.
Radna Janina Szreniawa powiedziata, 2e nie chodzi jej o usunigcie, tylko
o dokonczenieremontu,by ta kobietamogla sig wprowadzió.
Kierownik Jach wyjaÉnil, 2e zostal sporzqdzony protokol przejgcia, gdzie jest
napisane,2efotaPani wykona. Chodzi o troje drzwi, drzwi zewnptrznei zlewozmywak.
4d.25.
na poprzedniej
Radny Krzysztof Swietlik podzigkowal za zrealizowaniezglaszan€1
sesji sprawy dotycz4cej pozostawionych galqzi wzdluz drogo Jgdrzejów - Kazimierza
Wielka. Radny p¡4 ile wynosi koszt budowy budynku komunalnegoI etap. Jaki jest koszt
wynajmu mieszkaú w szkolach podstawowych.Mieszkania stojq puste i na pewno chptni
znaleZlibysip.
Kierownik GZOSIP Jan Robak odpowiedzial,2e na zebraniu w Zagalu mieszkaicy
wy"razlli zgodg, aby górna czgSóbudynku szkoly podstawowej zostala przeznaczonana cele
mieszkalnedo dyspozycjiburmistrza.W szkolew Podchojnachdyrektor mial przeanalizowaó
potrzeby lokalowe placówki. Mieszkania w Chorzewie sq przekazanew zarz4dZBM. Na
terenie miasta:w Gimnazjum nr I mieszkaniejest zamieszkale,w SP nr 3 jest zamieszkale,
w ZespoleSzkoljest zamieszkale,w SP nr 2 nie ma pomieszczeniamieszkalnego.
Burmistrz Leszek Kapcia powiedzial, 2e mamy do zagospodarowanialokale
mieszkalnew Chorzewie, Sudole i Zagaju. Optaty s4 to drobne kwoty; bgdziemy szukaó
chetnvch.
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Naczelnik Wydzialu Inwestycji Krzysztof Wójcik powiedzial, 2e budowa budynku
komunalnego etap I bgdzie kosztowaó okolo 770 000 zl. Jest to koszt zaprojeklowania
iwybudowania I etapu wraz z infrastrukfurq. W calym budynku bgdzie 22 m\eszkania,
w I etapie 11. Budowa jest tak zaprojektowana,2e zakohczenieI etapu pozwalawprowadzió
lokatoréw.Termin budowy II etapuzale2yod rady.
RadnyPawel Smor4gw imieniu mieszkaiców Brynicy prosi o zainstalowanie1-2 lam
w miejscu, gdziedwa razy dzienni zatrzymqe sig autobusdowoz4cy dzieci. Ze wzglgdu na
porg roku dzieci wsiadaj4i wysiadaj4z autobusuw ciemnoéciach.
Kierownik ZB}y'' Stanislaw Jach podzigkowal radnym za poparcie dofinansowania
ZB,ly'roraz Burmistrzom za wniesienie na sesjg projekfu uchwaly. Kierownik podzigkowal
równiez PrzewodniczqcejRady i Komisji Rewizyjnej za zainteresowaniespraw4 zakladu.
Kierownik poinformowal, 2e w tym tygodniu zostalo wyslane pÍzez niego do Agencji
BezpieczeústwaWewngtrznegozawiadomienieo podejrzeniupopelnieniaprzestepstwaprzez
Dalkip Termikp S.A. w WarszawieDelegaturaw Radomiu. 1 grudnia w S4dzieOkrpgowym
Wydzial Cywilny w Kielcach odbyta sig kolejna sprawao sporne400 000 zl. Zobowiqzana
przez S4d Dalkia Termika nie dostarczyla2adnychdokumentów,o które siq S4d upominal.
Powstatrasytuacja patowa. Dalkia Termika oéwiadczyla,2e dokumentów, o które S4d siQ
upomina,nie dostarczy.ZBM upominal sig o to od kilkunastumiesipcy.Podejrzeniejest doéó
wyraine i z uwagi na to musieliÉmysprawqskierowaódo ABW. Odpis pisma przeéIgdo Pana
Burmistrza. JeÉli chodzi o sprawg 68 000 zt za dozorowaniepomieszczeúna kolejce- 15
grudniajest sprawaw s4dzie.
Pan Marek Perzyúski powiedzial, ze spoleczeústwobulwersuje zadtuzenieZBM
i lokatorów. Suma jest astronomicznadla lokatorów, którzy regularnie oplacaj4 czynsz.
Gdziete pieni4dzeid4 - trudno powiedzieó.Pan Kierownik na pewno wie. Dobrze sip staio,
2e zostatroto dofinansowane,gdyz bpdzie mozna splació dlug innym podmiotom. Pan
Perzyfrskiprosi o podaniestanuzadluíeniaZBM w chwili przejpciaprzez Kierownika Jacha,
jaki jest stanzatrudnieniana dziefidzisiejszyi czy fo zatrudnieniejest racjonalne.\
PrzewodniczqcaRady Miejskiej El2bieta WiSniewska poinformowala, Ze na 30
grudnia planowanajest sesja,która bgdzie dotyczyla ZBM. Sesjata przyblizy nam sytuacjp
w ZBM. Na tej sesji bgdzie równieZ omawiany protokol kontroli ZBM przeprowadzonej
przez Komisjg Rewizyjnq.
Pan Józef Bryla -w odniesieniu do poniedzialkowego spotkania Burmistrza
z mieszkahcami- zapfial, kto Burmistrzowi podal informacjg, ze byly jakieé roboty
chodnikoweprzy ul. Chrobrego.Na tym spotkaniuwyst4pil Pan Kasprzak.Pan Bryla zgadza
sig z jego wypowiedzi4 ale z odpowiedziqsip nie zgadza.Prosi o przeanalizowaniesprawy
kultury na którejé z sesji. Pan Bryla ze swej strony i ze strony Ligi Polskich Rodzin potgpil
inicjatorahandluw dniu 1l Listopada.
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedz\al,2e mówi4c o chodniku przy ul. Chrobrego,
chodzi o chodnik obok bloku przy ul. ChrobregoI i kiosku PañstwaOlszewskich.Tam ludzie
od wielu lat tonpli w blocie i w tym roku zostaloto zrobione.-Jezeli chodzi o potgpienie,to
przypuszczam,2e Pan potgpia wszystkich tych, którzy uczestniczyliw handlu na targowicy
w dniu 11 listopada.Panu Kasprzakowipodzigkowalem,jako animatorowikultury na terenie
do tego,2e nie ma
Jgdrzejowa,zato wszystko,co robi, ale trudno mi sig ustosunkowywaó
telewizji, która by go promowala. Myélp, 2e wszyscy zajmuj4cy sig kulturq mogq znaleié,
wiele ciekawych rzeazy i daó odpór tym wszystkim, którzy mówi4 ze w Jpdrzejowie
w zakresiekultury nic sig nie dzieje.
Radna Janina Szreniawaprzypomniala,2e w sprawie handlu w dniu 1l listopadana
ostatniejsesjizadalapytaniei otrzymalaodpowiedl. Sprawajest wyjaSniona.
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Pan Krystyn Toczylowski powiedzia\, ze na terenie w4skotorówki gdzie s4
wydzier2awionegaraze, po pracach ziemnych teren nie zostal przywrócony do stany
pierwotnego.Jesttam strasznebloto.
Naczelnik Krzysztof Wójcik poinformowal, 2e wykonawca mial zausterkowane
migdzy innymi wjazdy do garazy. W dniu dzisiejszym wykonawca zglosit, ze prace
zakohczy| zglosil sip do Urzpdu Miejskiego i poinformowal, 2e przywrócil do stanu
pierwotnegowjazd do garazy.Wykonawcy zostalo wstrzymanewynagrodzeniedo momentu
przywróceniaterenydo stanupierwotnego.
Pan Krystyn Toczylowski poinformowal, ze wla3ciciele gara2y robili wjazdy we
wlasnym zakresie.Ich pracazostalazniszczona,dlategoczujq sig pokrzywdzeni.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej a nastqpnieBurmistrz Miasta Jqdrzejowawszystkim
zebranym ztoZyli 2y czenia Swi4teczne.
Ad.26.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej o godzinie 14" zamknglaobrady XXUII
M iejskiejw Jgdrzejowie.
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