PRoroKó¿Nn xxx/ os
z sesjiRady Miejskiej w Jgdrzejowieodbytejw dniu 24 lutego 2005 roku
w sali wielofunkcyjnej Domu Kultury w Jgdrzejowie.

Ad. 1.
PrzewodniazqcaRadyMiejskiej Elzbieta WiSniewskao godzinie 1005otwarla obrady
XXX sesjiRady Miejskiej w Jqdrzejowie.Obrady rozpoczqtoprzy obecnoÉcina sali obrad20
radnych na stan 2l radnych, co stanowi 95,24 % ogotu Rady. Przewodniczqcastwierdzila
quorum prawomocnedo podejmowaniauchwal.
Przewodnicz4caRadypowitala przybylych na sesjg:Burmistrza LeszkaKapcig, Wice
burmistrzów JanuszaWoániaka i Stanislawa Nowaka, radnych, naczelników wydzialów
Urzgdu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz wszystkich
przybylych na obrady.
Przewodnicz4ca Rady zglosila kandydaturp radnego Kazimierza Michalskiego
na sekretarzaobrad.
Radny Michalski wyrazil zgodg.
SekretarzemobradjednogloSniewybrano radnegoKazimierzaMichalskiego.

4d.2.
Przewodnicz4caRady poinformowala,2ena sesji w dniu 30 grudnia 2004 roku obecni
byli wszyscyradni.
4d.3.

PrzewodniczqcaRady Miejskiej Elzbieta Wiéniewska poinformowala, ze Pkt 17
porz4dku obrad powinien brzmieó: ,,17. Uchwala w sprawie zamiatu utworzenia spólki
z ograniczonqodpowiedzialnoéci4".
Uwag nie zgloszono.
Porzqdekobrad:
1. Otwarcie sesji,stwierdzeniequorum,powolaniesekretarzaobrad.
2. Usprawiedliwienienieobecnoéciradnychna sesjiw dniu 30 grudnia 2004 r
3. Przyjqcieporz4dkuobrad.
4. Przyjgcieprotokolu z poprzedniejsesji.
5. Zapltan\a i interpelacjeradnych.
6. Sprawozdaniez pracy Burmistrzamigdzy sesjami.
7. Sprawozdaniez wykonaniauchwal Rady podjgtychna poprzedniejsesji.
8. Uchwala w sprawieuchwaleniabudzetumiastai gminy na 2005 rok.
g. Sprawozdaniez dzialalnoSciKomisji Budzetu i Mienia Komunalnegow roku 2004.
10. Sprawozdaniez dzialalnoéciKomisji Rewizyjnej w roku 2004.
Komisji Oéwiaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznej
I l. Sprawozdaniez dzial.alnoSci
w roku 2004.
12. Sprawozdaniez dzialalnoSciKomisji Rolnictwa i Integracjiz Uni4 Europejsk4w roku
2404
13. Sprawozdaniez dzialalnoéciKomisji GospodarkiKomunalneji Porz4dkuPublicznego
w roku 2004.

14.Uchwala w sprawie przyjqcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jqdrzejowie
na 2005 rok.
15.Uchwala w sprawie wyrazenia zgody na zamiang nieruchomoéci komunalnej
na ni eruchomoéó stanowi4c4wspólwlasnoSóosób frzycznych'
16.Uchwala w sprawiewyrazeniazgody na wydzierzawienienieruchomoécikomunalnej
na okres dtuzszyn\ztrzy lata.
17. Uchwalaw sprawiezamiaruutworzeniaspólki z ograniczon4odpowiedzialnoéci4.
18. Uchwala w sprawie desygnowaniaprzedstawicieliorganu prowadz4cegodo komisji
konkursowejdla wylonienia kandydatana stanowiskodyrektora Szkoly Podstawowej
w Rakowie.
19.Uchwala w sprawielikwidacji Szkoly Podstawowejw Brusie na rzecz przeksztalcenia
tejze szkoly w Filip Szkoly Podstawowejw Rakowie.
20. Uchwalaw sprawielikwidacji Szkoly Podstawowejw Zagaju naÍzeQzprzeksztalcenia
tejze szkoly w Filip Szkoly PodstawowejNr 2 w Jpdrzejowie.
2l.Uchwala w sprawie zapewnieniawarunków do osiedleniasig w Polsce rodziny
repatriantów z Kazacl'tstanu.
22.IJchwata w sprawie wspólpracy Gminy Jqdrzejów ze spolecznoéci4lokaln4 miasta
Reichenbachim Vogotland (RepublikaFederalnaNiemiec).
23. Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiqzywania
problemów alkoholowych w roku 2004 uchwalonegouchwal4 nr XVII/183/04 Rady
Miejskiej w Jpdrzejowiez dnia 29. 01. 2004 r., zmienionegouchwalaNr XÑzAll04
z dn\a28. 04. 2004r. i uchwalqNr XXV[V252104 z dnia9. 12.2004r.
24.IJchwal,aw sprawie gminnego programu profilaktyki i rozrvi4zywaniaproblemów
alkoholowychna rok 2005.
25. Odpowiedzina interpelacje.
26. Sprawyrózne.
27. Zamknigcieobrad.

4d.4.
Nie zgloszonouwag do protokolu z poprzedniejsesji.
Protokol zpoprzedniejsesjizostalprzyjgty.
Na salpobrad przybyl radny RyszardDzwonek; obrady kontynuowanoprzy obecnoéci
na sali obrad 2l radnych,co stanowi 100% ustawowegoskladuRady.
Ad.5.
l. Radna Ewa Ptasznikw zwi4zku z licznymi informacjami prasowymi i telewizyjnymi
dotycz4cymi ,,biesiady radnych" w imieniu klubu Wspólnota Jqdrzejowskaprosi
o spotkaniez P aniqPrzewodniczqcqw sprawiewyjainienia tego i ncydentu.
Przewodnicz4ca Rady Miejskiej odpowiedziala, 2e takie spotkanie odbpdzie
sig bezpoéredniopo zakohczeniuobrad dzisiejszejsesji.
2. RadnaJanina Szreniawapyta, czy Burmistrz rozstrzygn4lsprawQchodnika na ul. dr
Kwarty zagrodzonegoprzez Pat'rstwaWytrychów. Radna uwa'Za,2e nie moze tak byó,
aby chodnik,po którym chodzi spoieczeástwobyl zagrodzony.
3. RadnaJaninaSzreniawapyta. dlaczegoBurmistrz nie wszystkich pracownikówwyslal
na emeryturg.Prawo powinno byó jednakowedla wszystkich.

4 . Radna Janina Szreniawa uwa2a, 2e naleiy zainteresowaósig lokalami na terenie
miasta, które sA do rozbiórki np. budynek na ul. Kieleckiej, na ul. Jana Pawla IL
Budynek jest zawalony, mlodziez' tam wchodzi, w tazie wypadku bgdziemy
odpowiadaó.
5 . RadnaJaninaSzreniawapy'taPrzewodnicz4c4Rady Miejskiej, dlaczegow styczniunie
zwolalasesji, pomimo takich waznych sprawjak uchwaleniebudzetu,oswiata,sluzba
zdrowia,wodoci4gi.
Radna Janina Szreniawaoznajmila,ze jest wspolodpowiedzialnaza artykul w prasie,
bo tak samojest radn4 tej kadencji Kiedy sig dowiedziala,2e Pani Przewodnicz4ca
pobrala pieniqdze, postawila wniosek na Komisji Budzetu, aby Przewodniczqcy
przeslalwniosek do Komisji Rewizyjnej o sprawdzeniewydatków biura rady, dlatego,
ze nie byla pewna azy tojest prawda.W zwi4zku z tym nie mogla wyst-qpiódo prasy,
skoro nie miala odpowiedziz Komisji Rewizyjnej.
Radna Janina Szreniawapyta przewodnicz4c4Rady Miejskiej, dlaczegona pocz4tku
kadencji nie zorganizowatraszkolenia dla radnych. ,,Pani skorzystalaze szkolenia;
pojechalaPani do Zakopanegoz Radnym Smorqgiem.lle kosztowaloto szkolenie tez wiem dokladnie".
8 . RadnaJaninaSzreniawapowiedziala:,,PaniPrzewodniczqca.W telewizji wypowiadala
sig Pani, ze to jest sprawapolityczna.Moze dla Pani jest polityczna sprawa,dla mnie
nie, dla mnie to jest sprawa gospodarcza.Lle skoro Pani Posel Kiziúska przyjeid2a
i robi paczki dla dzieci z pienigdzyalkoholowych,to jest polityczna sprawa.Lepiej by
Pani Posel zrobtla,gdyby pomogla na przyklad powiatowi odnoSniesluzby zdrowia.
Takie paczkimogla opieka spolecznazrobió".
Radna Janina Szreniawapowiedziata. ,,Pani Przewodniczqca.Nie jest rady staó na
takie wydatki, jak my sobie pozwalamy.Nie wierzg w to, 2eby wiceprzewodnicz4cy
nie wiedzieli o tej sprawie,bo co by to byli za wiceprzewodnicz4cy.ProponujEPani,
zeby Pani zrezygnowalaz funkcji przewodnicz¡cel.Ja na Pani miejsce na pewno nie
pójde,bo raz. 2e nie chcp,a drugie,ze mnie nie wybior4".

1 0 Radny StanislawBarat'rskiodczytalpismo z Biura PoselskiegoPiS lw zalqczeniudo
protokotu/.
I I Radny StanislawBaraírskipowiedzial,ze zglosil siq do niego pan z Sgdziszowa,który
wystqpil do Urzgdu Miejskiego w Jpdrzejowie o wydanie opinii na przewóz osób
z Sgdziszowaprzez Krzcipcice do Jgdrzejowa.Gmina Wodzislaw wydala pozwolenie,
Spdziszówwydal pozwolenie,aby polepszyó dojazddo Jgdrzejowa,natomiastGmina
Jgdrzejówzaopiniowalanegatyvvnie.Radny uwala" 2e nie powinno sig tak staó,tym
bardziej, ie decyzji nie wydaje lJrz1d Miejski, lecz Starostwo.Radny Baraírskiprosi
o ponowne przeanalizowaniesprawy i ewentualnewydanie opinii pozytyr,vnej
4d.6.
Uwag nie zgloszono.
Sprawozdaniezpracy Burmistrzamigdzy sesjamizostaloprzyjgte

4

4d.7.

Nie zgloszonouwag do sprawozdaniaz wykonania uchwal Rady podjptych
sesji.
napoprzedniej

4d.8.
Skarbnik Gminy Bozena Cieluch odczS'talauchwalg nr 4712a04 IV skladu
orzekaj4cegoRIO w Kielcach z dnia25 listopada2O04roku w sprawieopinii o przedlozonym
projekcie budzetu gminy Jgdrzejów na 2005 rok wraz z informacjq o stanie mienia
komunalnegoi objaénieniami.Projekt budzetuzostalzaopiniowanypozytywnie.
Burmistrz Leszek Kapcia przedstawil projekt budzetu po naniesieniuautopoprawek
lw zalqczeniudo protokoh-/ i szczególowoje omówil. Burmistrz wyjaSnil, ze autopoprawki
wynikaj4 z rozpatrzeniawniosków i uwag oraz tego, co wydarzylo sip w czasie od
opracowaniaprojektu do chwili obecnej,atakze dokumentacjiskierowanejdo Urzpdu.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej odczytala projekt uchwaly wraz z autopoprawkami
i otworzyla dyskusjpnad projektembudzetu.
Radny JanuszZigbiñski powiedzial,2e reprezentujemiejscowoScispecyficzne:Potok
to 4 solectwa Íozrzvcone na wielkim obszarze,na którym jest bardzo duzo dróg, zarówno
powiatowych jak i gminnych. Gmina to wspólnota, do ldórej nalelq równiez mieszkaicy
Potok4 a demokracja, to ustrój, w którym rzqdzi wigkszoSÓpamigtaj4c o prawach
mniejszoSci.Dlatego tez Pan Ziebiúski prosi radnych o objecie inwestycj4drogi Potok przez
wie$ w kierunku dworca PKP. Jest to droga powiatowa.Radny wnioskuje o zmniejszenieo:
5000 droga Chwaécie- Kotlice; 5 000 droga Jasionna- Lécin; l0 000 droga Chorzewa Prz4slawi l0 000 droga Diament - Lysaków - Mierzwin i przeznaczyóte 30 000 na drogg
Potok przezwieé w kierunku dworca PKP.
RadnaJanina Szreniawaprzypomniala,2e na Komisji Budzetu zostal przeglosowany
wniosek o przeniesieniew dziale 900 érodkówna ulicq Zielon4 a nie zostaloto uwzglgdnione
w autopoprawkach.
Burmistrz Leszek Kapcia wyjaSnil, ze Pani Szreniawawnioskowala o przesunigcie
érodków z vl. Dmowskiego na ulicp Zielon4. Poniewaz teren ulicy Zielonej zostal
odwodniony,w zwiqzkuz planowanymi inwestycjamiw zakresiekanalizacjii wodoci4gu,co
jest ujgte w Funduszu Spójnoéci byloby nierozs4dnaklaÉó wczeSniej asfalt a pólniej
kanalizacjgi wodoci4g.Dlatego wniosek nie zostaluwzglgdnionyw autopoprawkach.
RadnaJaninaSzreniawapodtrzymalaswój wniosek.
PrzewodniczqcyKomisji Budzetu przypomnial wniosek radnej Janiny Szreniawy:
przeniesienie50 000 z ,,D2. 900 - gospodarkakomunalnai ochrona érodowiska",z zadania
,,przebudowachodników i parkingu ul. Dmowskiego" na ulica Zielon4'. Przewodnicz4cy
Komisji Budzetu poinformowal, 2e sprawy budzetu byly omawianena trzech posiedzeniach
Komisji. Komisja stwierdzila, ze organ zarzqdzajqcy dokonal wszystkich procedur
niezbqdnych do prawidlowego przygotowania projektu budzetu. Wszystko odbylo siq
w ustawowo przewidzianychterminach. Projekt budzetu zostal pozyty"wniezaopiniowany
przez RIO, byl omawiany na poszczególnychkomisjach, wnioski tych komisji trafily do
Komisji Budzetu.Jedenwniosek zostajedo przegiosowania.
RadnaJaninaSzreniawaprzypomniala,2ewnioski w sprawieulicy Zielonej skladaco
rok.
starasiQ
rady Teofil Sgk powiedzial,2eod 6lat bezskutecznie
Wiceprzewodnicz4cy
do
szkoly.
dowozone
s4
o wyremontowanie 350 metrowego odcinka drogi, którq dzieci
WspólczujeradnemuZigbinskiemu,ale nie zgadzasig, aby zabraó5 000 z drogi ChwaÉcieKotlice.

Radny Kaztmierz Michalski zaprotestowal przeciwko wnioskowi radnego
Zipbinskiego.Odcinek drogi Diament - Mierzwin to taki odcinek drogi, który jako jedyny
- Imielno
w calej gminie nie byl w ogóle remontowany. To jest ci4g drogi Diament
jest
remont
o dlugo$ci 15 km. Na terenie gminy Imielno jest 9 km i w tym roku koúczony
zostal
nie
jest
w
ogóle
6 km i ten odcinek
tego ódcinka,natomiastna tereniegminy Jgdrzejów
ziczpty. W ubieglym roku najwipkszeSrodkina drogp powiatow4poszly do Potoka i to, co
bylo w najgorszym stanie zostalo zrobione. Poza tym nale2y wziqó pod uwagp natQzenie
drogach.
ruchu na poszczególnych
Ridny lÁ Zipainski powiedzial, ze prosil o zwykl4 uczciwoéó w stosunku do
mieszkañców,których reprezentuje.Panie Kazimierzu. Jest pan jednym z 2l tadnych w tej
Radzie.Dlaczego ma Pan prawo od dwóch lat robió drogi tluczniowe w pola? Dlaczego ma
Pan prawo robió drogi asfaltowedo 4 domów, kiedy inni o tfuczeú sig nie mogQdoprosió?Ja
nie proszgo wlasne.ProszQo to, co jest wspólne.Reprezentujgérodowiskowiejskie tak, jak
umiém najlepiej.Moze nie dobrze; moaejestemdestrukcyjny,ale staramsiQi mam nadziejp,
ze moje konitruktywne dzialaniaw tej Radzietez widaó. Mam 2al, bo wszyscy powinniémy
byó równi. W tamtym roku te wielkie Srodkigminne na Potok Wielki na 4 solectwato 30 000
tí. Prostg kolegów radnych w imieniu mieszkaúcówPotoków o przeglosowaniemojego
wniosku.
Radny Leszek Sulek popiera wniosek radnego Zigbiúskiego. Jeéli zagwarantujemy
érodkiw budzecie,to bgdziemozliwoéóotrzymaniatakiej samejkwoty z powiatu.
Radny Andrzej Gawlowski popiera wniosek radnego Zipbiáskiego i zgadza sip na
zabranie5 000 zl z órog\Jasionna- Lícin.
Radny Kazimierz Michalski prosi, aby radny Zigbiáski rozgraniczyl drogi gminne
i drogi powiatowe. W drogach powiatowych partycypujemy w kosztach w stosunku 1:1.
kaZdyma éwiadomoÉó,Le nie mo2emy daé wigcej" niz dajepowiat. Powiat w- tym roku daje
250 ó00. Wytyka Pan,2e drogi prowadzqdo pola; mogg panu wskazaó,które drogi prowadzq
w pola i skqd moína zabraó.
Wiceprzewodnicz4cyRady Teofil Sgk po raz kolejny nie wyrazil zgody na zabranie
5 000 zl z drogi Chwaécie- Kotlice.
Radny Jan Zigbiúski powiedzial,2e rozgraniczadrogi powiatowe i gminne, ale budzet
gminy zarówno na jedne jak i na drugie drogi jest jeden. Wiem, ze wszyscy mamy potrzeby,
ale dzielmytg biedguczclwle.
Soltys wsi Podchojny zapylal, do kogo ma sip zwróció w sprawie 500 metrowego
odcinka drogi w Podchojnach.W tej sprawie sklada wnioski od 5 lat. Zaden wniosek nie
zostal.ujgty, a ostatnio nawet nie ma odpowiedzi. Równiez odcinek tzw. Starej drogi jest
zniszczóny.Jest równiez koniecznoéóoczyszczeniazmulonychodplywów przy rowie.
Burmistrz Leszek Kapcia zauwaayl,ze najwiqcej kontrowersji budz4 zadania,które
nie sq zadaniami gminy. Mozliwo$ci odbudowy dróg powiatowych uzaleZniones4 od
Starostwa.Niestety Starostatylko raz byl obecny na naszej sesji. Wnioski w sprawie dróg
powiatowych kierujemy do starostwa; tam te2 powinny byó skierowane nasze wysilki.
W ubieglym roku na drogi powiatowe mogliÉmyprzeznaczyc250 000, bo byla taka umowa
- nadal nie wiemy. dlatego
Jakabgázieumowa w tym roku i jakie Srodkibpdq przeznaczone
trzebarozwaiyów granicachtego, co mamy.
Wiceprzewodnicz4cyrady Józef Kgdra wnioskuje o przesunigciez Naprzoduna Piaski
symbolicznych 5 000 zl. Na jakiej podstawie ogloszono konkurs, skoro nieuchwalonyjest
budzet?Sport przenióstsig na wschodniaczgió gminy. Proszgo poparciewniosku.
Radny Andrzej Hatny powiedzial,ze Komisja Oéwiaty analizowalaprojekt budzetu.DziÉPan
Burmistrz przez 10 minut czytalpoprawki do tego projektu. Crry* ci4gu nastqpnychl0 minut
podczas ozywionej dyskusji mo2na przemySleó te poprawki? Projekt bud2etu jest

niesamowicietrudny; jest tak dziurawyjak nigdy. Rozumiem,2e zmientlasip np. subwencja
i zmienily sig kwoty, ale Pan Burmistrz nie pomin4l dziafu,w którym by sip coénie zmienilo'
Zmienilo sig wszystko.Pan burmistrz przedstawilprojekt. Jestosob4powazn4t uwaía, 2e ten
projekt zostanie zrealizowanyprzez niego, wigc |yczmy mu, zeby zostal zrealizowanyi my to
poprr.*y. Wedlug naszej opinii projekt jest malo realny, chociazby w dziale oSwiaty.
btazuje sip, 2e biakowalo ponad milion, a zostalo zwigkszone o niewielkq kwotg. DziS
uchwaiamy budzet, a jednq ze spraw, które poanialajq planowaó jest regulamin
wynagradzania,który dopiero musimy uchwalió i nie wiemy, co w tym regulaminiebpdzie.
*
If,toZ* liczyó nato,2e¡átoS to bpdzie.Jest to projekt Pana burmtstrza osoby powaznej
i ja bpdeglosowal zatym projektem.Zyczg powodzenia.
Burmistrz LeszekKapcia powiedzial" 2e nie bylby sob4 jezeli liczylby, 2e moiejakoé
to bgdzie.Nie podejmujpdecyzji liczqc na lut szczgécia.Jestempragmatykiemi opieram siQ
na cyfrach. Burmistrz poprosil Kierownika GZOSiP o przedstawienieinformacji na temat
budzetuoSwiatyna 2005 rok.
Kierownik Jan Robak powiedzial,ze projekt budzetuzostalopracowanyna podstawie
wszystkich zgloszeh dyrektorów szkol zwiqzanych z w'ynagrodzeniami,z awansami
,u*tdo*ymi nauczycieli,z nagrodamijubileuszowymi itd. Ze wzglpdu na to, 2e na dzieh I
stycznia br. Zmienily sig zasady awansu zawodowego nauczycieli i kwoty, które
pizewidzieliimy od I stycznia ulegly przesunipciu,poniewa| na dzien dzisiejszy s4 dwa
átupy, I stycznia i I wrzeinia danego roku. Te skoki stanowiq powazn4 kwotQ. Podobna
,pru*u jesi z art, 20. MogA one byó stosowanetylko wówczas, gdy nie ma mozliwoSci
rut*dni.nia danego nauczyciela.Na dziefi dzisiejszy takich informacji nie ma, poniewaz
projekty organizaCyjnepojawiq sig dopiero w miesiqcumaju. Nagrody jubileuszowe byty
zglószoneinucrn" k*oiy,-u po sprawdzeniuokazalo sig, 2e z powodu przerw w zatrudnieniu
terminy wyplat przesun4 sig. Przeanalizowanorówniez sprawQ doruinych zastqpstw, co
jest
stanowi pót*n.- kwoty. Dokonano analizy przydziatu godzin nadliczbowych, gdzie
pr""*ugá nauczycielilepiej oplacanych- od wrzeSniaulegnie to zmianie. Przeanaltzowano
zadanil które spadaj4ná gminp Jgdrzejów,a powinny byó wspólfinansowanez budzetówjst.
podobna sprawa jést w przypadki kasy zapomogowo-poZyczkowej. Róznica migdzy
planowan4subwencjqoSwiitowq, a wysokoéci4 któr4 otrzymamywynosi -379 211 zl. W tej
zmniejszonejkwocie pojawia sig 106 000 wigcej dla niepublicznegogimnazjum. Jest to
trudny budzát.Regulaminwynagrodzenpowinien okreSlaódodatki do pensji nauczycieliinne
niz okreélane przez ministra i taki regulamin musi byó uchwalony przez radq.Ze wzglgdu na
te zmiany prawie Ladnaplacówka oÉwiatowanie bedzie miala wyzszej subwencjina ten rok
niz w roku ubieglym.
przewodnicz4caRady Miejskiej o godzinie 1130oglosilaprzerwgtrwajQcqdo godziny 1200'
RadaMiejska przystqpilado glosowaniawniosków:
l. Wniosek o pizeniesienie 50 000 z ,,D2. 900 - gospodarka komunalna i ochrona
Érodowiska",z zadania,,przebudowachodników i parkinguul. Dmowskiego" na ulica
Zielona".
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Wnioseknie zostalprzyjpty
5 000zt.
z NaprzodunaPiaskisymbolicznych
2. Wnioseko przesuniEcie
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Wstrzymalo sig Wniosek zostal przyigty
3. Wniosek o zmniejszenieo. 5000 droga ChwaScie- Kotlice; 5 000 droga Jasionna
*
LÉcin; 10 000 droga Chorzewa - Prz4slaw i l0 000 droga Diament tr-ysaków
Mierzwin i przeznaczyóte 30 000 na droggPotok przezwiei w kierunku dworca PKP.
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Przeciw
3
Wstrzymalosiq Wniosek zostal przyjpty
Radny Jan Zipbiúski w imieniu mieszkancówpodzigkowal radnym za przeglosowanie
wniosku.
Radny Kazimierz Michalski powiedzial, 2e w zwiqzku z tym, iz wniosek zostai
przeglosowany,a poniewa2 protestowal przeciwko zabieraniu pienipdzy z drogi Diament
Mieizwin, wnioskuje o zabranie 10 000 z inwestycji Mierzawa - Zagaie na inwestycjp
Diament - Mierzwin.
Radny Krzysztof Swietlik powiedzial,2e na pocz4tku zrzeklsig juz l0 000 z tej drogi.
Jestto drogaprzezwieÉi nie mo2naz tej inwestycji zabieraÓSrodków.
RadaMiejska glosowalawniosek radnegoKazimierzaMichalskiego
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Wniosek nie zostal przyigty
dla ZBM.
Radny Pawel Smor4gpoprosil o powtórzenie,jakie órodki sqprzeznaczone
na
przeznaczeniem
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzial, 2ejest to kwota 70 000 zl z
remonty,które muszqbyó uzgodnionezíJrzgdem Miejskim. Poza tym jest przeznaczone150
na doplaty do lokali socjalnych.Razemjest to kwota 220 00Az'1,ale s4
000 z przeznaczeniem
to pieni4dze,,znaczone".
Rada Miejska przyst4pila do glosowania nad projektem budzetu wtaz z autopoprawkami
i przeglosowanymiwnioskami.
Rada Miejska w Jgdrzejowie jednogloÉnie powzigla uchwalg nr X){X/270105
w sprawieuchwaleniabudzetumiastai gminy na 2005 rok.
/Uchwala nr XXXl270l05 w zalqczeniudo protokolu/.

4d.9.
PrzewodniczqcyKomisji Budzetu i Mienia Komunalnego Adam Wójcik odczylal
sprawozdaniez pracy Komisji w roku 2004.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowielprzy obecnoécina sali obrad 20 radnycN jednogloÉnie
przyjqtasprawozdaniez pracykomisji.

Ad. 10.
Przewodnicz4cyKomisji rewizyjnej Pawel Smor4g odczytal sprawozdaniez pracy
Komisji w roku 2004.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowielprzy obecno3cina sali obrad 18 radnych/jednogloÉnie
przyjglasprawozdaniez pracy komisji.
Ad. 11.
Przewodnicz4cy Komisji OÉwiaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznej Jan
Zigbinski odczytal sprawozdaniez pracyKomisji w roku 2404.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowielprzy obecnoécina sali obrad 18 radnych/jednogloénie
przyjpla sprawozdaniez pracy komisji.

A d .r 2 .
Przewodnicz4cyKomisji Rolnictwa i Integracji z Uni4 Europejsk4Krzysztof Swietlik
odczytalsprawozdaniez pracy Komisji w roku 2004.
Uwag nie zgioszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowielprzy obecnoScina sali obrad 19 radnych/jednogloénie
przyjpla sprawozdaniez pracy komisji.

Ad. 13.
PrzewodniczqcyKomisji Gospodarki Komunalnej i Porz4dku Publicznegoodczytal
sprawozdaniez pracy Komisji w roku 2A04.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowielprzy obecnoÉcina sali obrad l9 radnych/jednogloénie
przyj$a sprawozdaniez pracy komisji.
Ad. 14.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowielprzy obecnoÉcina sali obrad l9 radnych/jednogloénie
powziglauchwalg nr XXX/271/05 w sprawieprzyjgciaplanów pracy Komisji Rady Miejskiej
w Jgdrzejowiena 2005 rok.
AJchwala nr XXñ271l05 w zalqczenivdo protokolu/.
Ad. 15.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowielprzy obecnoScina sali obrad l9 radnych/jednogloónie
powzigla uchwalg nr XXñ272/05 w sprawie wyraZenia zgody na zamianq nieruchomoéci
komunalnejna nieruchomo$óstanowiqcqwspóhvlasnoióosób frzycznych.
AJchwala nr XXXl272lO5 w zal4czeniudo protokolu/.
Ad. 16.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowielprzy obecnoécina sali obrad 18 radnychl odrzuctla
projekt uchwaly w sprawiewyrazeniazgody na wydzierzawienienieruchomoécikomunalnej
na okres üuzszy ni| tzy lata, nastgpuj4cailoéci4 glosów.
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Ad. 17.
Przewodniczqcarady Miejskiej odczytalaprojekt uchwaly wraz z uzasadnieniem.
Radny Jan Zigbiúski poprosil, aby kierownik przedstawil argumenty przemawiaj4ce
za spolkq aby przedstawicielpracowników przedstawilobawy pracowników oraz aby Pani
Radcaopowiedzialasig, która forma bpdzielepszadla gminy i mieszkaóców.
Radny StanislawBaraúskipowiedzial:
i. Zal<ladbudzetowy mozemy jeszcze przeksáalció w spólkg, ale spólki w zaklad
budzetowynie.
2. Co z naszymipozostalymi zakladami,dlaczegojedne przeksztalcamy,a innych nie?
Moze wszystkie trzy zaklady pol4czyÓw jeden.
3. Co z udzialami mieszkaúców wsi, którzy wplacili 30Yo do wodoci4gów i 15 Yo
do kanalizacji. Za te udzialy miala byó obsluga, a za to placimy n.p. za odczyt
liczników.
4. Moze nale2alobyuregulowaósprawywlasnoécinieruchomoScipod obiektami ZwtK.
5. Zwracalemsip na Komisji Rewizyjnej i nie otrzymalemodpowiedzi:ile w latach2002
- 2003 lJrzqdprzekazalna wodoci4gii co za to zostalo zrobione,ile Urz4d placi do
ZBM za lokatorów, hórzy nie plac4 naleznoÉciza wodq i scieki, jakie dochody ma
ZwiK i na jakie wydatki je przeznacza,alenie procentowotylko kwotowo.
Radny prosi, aby odlozyó podjgcie decyzji w tej sprawie do czasu, kiedy bpdq znane
odpowiedzina te pytania.
Radna Ewa Ptasznikpowiedziala,2e dzió radni powinni byó na nie. Nie wiemy, czy
jest uporz4dkowanystanprawny. Jest sprzeciwspolecznyw tej sprawie.Kierownik powinien
przekonaómieszkaiców i radnych, ze spólka bgdzie korzystniejsza.Ludzie sig spólki bojE
a radni powinni glosowaótak, jak ich mieszkaúcyupowuzniaj4.Na pewno sq plusy spólki i tu
jest rola kierownika, aby radni byli pewni, ze podejmqsfuszn4decyzjg.
Burmistrz Leszek Kapcia powiedzial, 2e zarowno zakJad budzetowy mo2na
przeksáalció w spólkp,jak i spólkp w zaklad. JeÉli chodzi o pozostale zaHady trzeba sig
zastanawiaó,co zrobió, jeéli nie bpdq one realizowaly swoich celów statutowe.Mamy juz
do$wiadczeniaz PGKiM, które zostalo rozwiry,anei powolano odrpbne zaklady.JeÉlichodzi
o udzialy mieszkaácówwsi - nie zmienia sip wlaéciciel,nadal nim jest gmina. Wtedy, kiedy
jest potrzebarealizowaniainwestycji wszyscy sqza, ateraz wlaécicielechcieliby co3 ugraó.
O udzialachtrudno mówió, kiedy coé bylo robione na wnioski spolecznoScilokalnych. Czy
mamy realizowaówszystkie roszczenia?Jeéli tak, to musimy zastanowiósig nad realizacj1
inwestycji na terenachwiejskich. Jezeli chodzi o stan prawny gruntów - jest on regulowany
na biez4co. Natomiastjaki bpdzie kapital zakladowy i w jakiej formie bpdzie przekazany
wypowie siq naczelnikAbramowicz. Jeili chodzi o kwoty - odpowiemy na piémie.Platnoéci
dla ZBM za lokatorów - w ubiegiym roku bylo uchwalane400 000 zl. Ile Urzqd przeznaczyl
dla Zwik Paústwo wiedz4. Zaklad szczególowosip rozlicza i na komisjach mozna uzyskaó
szczególoweinformacje.JeÉliinwestuje,to inwestujew majetek gminy. Sprzeciw spoleczny
- ludzie nie maj4 takiej wiedzy jak my, l<tórzymamy mozliwoÉóuzyskaój4 od kierownika.
Naczelnik Wojciech Abramowicz poinformowal, 2e wiqkszoSó nieruchomoéci
wykorzystywanych na cele statutowe ZwlK jest wlasnoSci4gminy Jgdrzejów. OdnoSnie
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dwóch nieruchomoéci toczq siQ postppowania uwlaszczeniowe przed Wojewod4
Swigtokrzyskim.Sq to ujgcia wody w Laskowie i w Wilanowie. Nieruchomoíó w Laskowie
oraz oczyszczalniaécieków jest przekazanaw trwaly zarzqd ZwtK. Nieruchomoéów Sudole
to studnia rezerwowa nie wykorzystywana na cele statutowe. Jest to mienie komunalne.
Decyzja w tej sprawienalezy do mieszkaúcówwsi. WipkszoÉósieci wykorzystywaneiprzez
ZwiKnaleLy do gminy Jgdrzejów.
Radny Bogdan Król powiedzial,2e w Ciernie jest wybita studnia,ale ujqcia tam nie
ma.
Kierownik Zbigniew Lato powiedziaL, 2e z uwagi na to, i2 wokol sprawy
przeksztalceniazakJadunaroslo wiele mitów chcialby przytoczyÓkilka istotnych faktów.
W marcu 2002 roku startowalna kierownika Zwik. W moim programienie bylo nic na temat
przeksztalceniazakladu.Ó*c.esny czlonek Zarz4duMiejskiego Pan Pawel Smorqg zadal mi
p¡anie, czy widzq zmiany strukturalnew zakiadzie.Odpowiedzialem,ze jesli by zaszlataka
w spólkQ.W uzasadnieniudo ustawy
potrzebato widzp mozliwoSó przeksztalceniazal<l.adu
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu écieków zakladano
nastgpujqcecele: zapewnienie bezpieczeústwa,i poziomu usfug, poprawa efektywno5ci
przedsigbiorstw, stworzenie mozliwoéci uzyskiwania zysku, zwigkszenie inwestycji,
zatrzymanie postgpujecej dekapitalizacji urzqdzeí, stworzenie przejrzystych regulacji
prawnych jednakowych dla podmiotów o róznych formach organizacyjnychi stosunkach
wlasnoéciowych, rozdzielenie funkcji wlaécicielskiej gminy od jej funkcji zarzqdczej,
ustanowieniezasadtaryf chroni4cychinteres odbiorców uslug, urealnieniei ustabilizowanie
oplat
To od gminy zale|y, co do niej nalezy, a samorzqdgminy kreuje pozycjg frrmy zarówno
organizacyjnie,prawnie i ekonomicznie. We wrzeéniu 2002 roku odbyl sig II kongres
wodoci4gów polskich. Celem kongresy bylo przeprowadzenieanalizy sy'tuacji w branzy
i wskazanie dalszego jej kierunku rozwoju calego sekfora bran|y wodoci4gowo
kanalizacyjnej.Na stronie internetowejjest artykul Pana Sulislawskiego,,Wodoci4gi jeden
cel, wiele dróg, czyli st4d do przyszlo3ci.Czy woda na mlyn, czy w kanal". Ten pan mówil.
jak:
,,.. .do zmian form organizacyjno-prawnych moge naspchneóczynniki zewngtrznetakie
awladz,
decyzj
zmianaprzepisówprawa,zbytnia ingerencjapolitycznai brak samodzielnoSci,
jak
na
pieniqdzy
funkcjonowanie,
brak
takie
wewngtrzne
presja spoleczenstwa,lub czynniki
poczucie wyczerpaniadotychczasowejformy zarzqdzania,poczucie slaboSci,niespelnienia
oczekiwai bqdi nvyl{a potrzebarozwoju. W którq zatemstrongsig kierowac przy wyborze
formy organizacyjno-prawnej.Najczgéciej spotykanym w Polsce jest przeksztalcenie
przedsigbiorstwaw spolkp prawa handlowego S.A. lub z o.o. Zdumiewa ci4gle iloSó
zakladów budzetowych, których formula zarzqdzania wydaje sie byó iuz zupelnie
wyczerpana". W Przegl4dzie Komunalnym z listopada jest wypowiedá Pana Giertelaka:
,,Wodoci4gi polskie 3 lata na drodze do Unii Europejskiej". Kierownik Lato przyttoczy\
urywek artykufu.Kierownik lato przypomnialrówniez, co jego poprzednik,Pan Sajtyna,pisal
informujp,ze
w kwietniu 2000 roku: ,,...JednoczeSnie
do komisji zakladowej,,solidarnosó"
bylem i jestem zwolennikiem zmiany formy organizacyjnejnaszegozakladu, gdy2 zaklad
budzetowy nie jest w dzisiejszej rzeczywistoéciforma organizacyjnqgwarantuj4carozwój,
stabilnoSófinansow4 postgptechniczny itp. Jest natomiastformq odbierajqcakierownictwu
i zalodzeinicjatywg w szerokim tego slowa znaczeniu.Jestemzwolennikiem, ale juz nie
inicjatorem". W styczniuwyst4pilem do Burmistrza i podalemkierunki, w jakich zaklad ma
byó przeksztalcony.Niejednokrotnie juz mówilem, 2e dzialamy w formie gospodarstwa
pomocniczego, czego ustawa nie przewiduje. Trzeba bylo dopiero kontroli RlO, która
postawila wnioski. Jestem zdecydowany,2e tylko i wyt4cznie spólka prawa handlowego
pozwoli lepiej pracowaó. Przed chwil4 byl zatwierdzany budzet na ten rok i byly braki
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w wysokosci 5, l5 tysigcy. Nasz wniosek do Funduszu SpójnoSci opracowany
na kilkadziesiqt milionów zlotych jest w drodze do Brukseli. Na dzieír dzisiejszy VAT
w FunduszuSpójnoici nie jest kosztem kwalifikowanym. Przyjdzie kiedy3 gminie wylo|yc
od tej kwoty 4 ml albo wigcej. Caly jeden budzet trzeba bgdzie oddaó do tych pienigdzy
unijnych My jako spolkamielibyÉmymo2liwoSóodzyskaniatych pienipdzy.Za rok ubiegly
mieli$my zaplaciódo Urzgdu Skarbowegoponad 300 tysigcy zlotych; zaplaciliémy tylko
60 000 a zyskaliimy 280 000 zl. ProszgPaistwa: dajcie nam szansg,zaryzykujcie,bo dzié
budzetowy albo spótka prawa
maj4 Paústwo wybraó tylko lepszq formg: musi byó zal<l.ad
unijnych pienigdzy.Nie
pozyskiwaniu
handlowego.Spolkadaje wigkszemozliwoÉcinp. w
mówiliÉmy dziS nic o sieci wodoci4gowo kanalizacyjnej.Zostalo tylko 120000 na
oczyszczalnig.W czerwcu wróci problem i znów padn4 pytania, co z oczyszczalnia,.Forma
zakladu budzetowego pozwala tylko na powiedzeniejednego w tej sprawie. gmina. Jak
mozna funkcjonowaó w strukturach Unii Europejskiej i nie mieó osobowoéci prawnej?
Fundusz z ochrony irodowiska podzielono na ocieplenia, na okna, a my nie mozemy
odzyskaó pienigdzy, które sami wplacamy. Argumentów jest wiele. Jezeli chodzi
o stanowisko pracowników - jestem zaskoczony. W listopadzie 2003 roku odbylo sig
spotkaniez pracownikami,którzy jednoznaczniewypowiedzieli sig za form4 spólki prawa
handlowego.Podobne spotkanie odbylo sig równiez w lutym. Jeéli uwazai4 2e chcq 2yó
w kajdanachzakladubudzetowego,ale z przeíwiadczeniem,ze 13-tke maj4 pewnq- zabior4
glos i powiedz4.We ,,Wspólnocie"s4 artykuly na temat zaHadówwodociqgowychi ich form
prawnych. Równiez na konferencji w Licheniu stwierdzono, 2e maleje liczba zakladów
wodoci4gowychw formie zakladów budZetowychna rzecz spólekprawa handlowego.Nasze
taryry byfu sprawdzanew Urzgdzie Antymonopolowym w l-odzi i nie bylo najmniejszych
uwag. Zarównospolka jaki zaktadbudzetowymuszeuwzglgdniaóte sameskladniki.
Przedstawicielzalogi ZWiK - Przewodniczqcyzwi4¡ków zawodowychpowiedzial,2e
przeksztalceniezakladu na pewno nie jest sprawa latw4 i budzi wiele kontrowersji. Dla
zwi4zków zawodowychnie bylo latwe okreéleniesig, w którq stronQiSÓ.Fakty przedstawione
przez kierownika, przemawiajqce za spólk4 s4 czytelne i przekonuj4 wielu ludzi równiez
wSród pracowników, jednak kazdy ma jakieé obawy. Zwi4zki zawodowe - poniewaz nie
skupiaj4w swoich szeregachcalej zatogi- postanowily, ze w tej sprawiewypowie siQcala
zalaga. Oglosiliémy referendum, którego wyniki byly zaskakujqce:80 % pracowników
opowiedzialo siq za zakladem budzetowym.W referendumnie przewidziano uzasadnienie.
Z rozmow wynika, 2e podstawowasprawato poczuciebezpieczeústwapracy i zaplatyza tq
pracg. Wyniki referendum s4 krytykowane. Co robió wówczas, gdy wigkszoéó sig myli?
Trzebaprzekonaólepszymi argumentamistaraj4csig, aby zrontmiala naszeracje.Pracownicy
oczekiwali czytelnego sygnalu na temat bezpieczeirstwa pracy w ewentualnej spólce,
a takiego sygnalu nie otrzymali. Rzecz jest nie w samej l3-tce, a wypowiedzi, 2e nasza
jest z minionej epoki nie jest sygnalemzachpcajecymludzi do opowiedzeniasig
mentalnoSó
za przeksztalceniemzakladu w spolkg,
Radca Prawny Danuta Kiwiorska powiedziala,2e w iwietle ostatniej kontroli RlO,
ZWiK nie mo2e dzial,aó w dotychczasowej formie, tzn. w formie gospodarstwa
pomocniczego.Nie ulega w4tpliwoéci, 2e w zwi4zku z tym musicie Paústwo zajEÓjakieé
stanowisko.czy to ma byó spótka prawa handlowego,czy teL zaklad budzetowy.Zarówno
w jednym jak i drugim przypadkukoniecznabgdzie likwidacja gospodarstwapomocniczego.
Tak4 likwidacje Burmistrz musi zrobic zaruqdzeniem.Tak czy tak, bgdzie to likwidacja
z calymi tego konsekwencjami.Paírstwotworz4c spolkg czy zakJadbudzetowy w statucie
zadecyduj4co powierzaj4temu zakladowi czy te12espólce,a nowo powolany kierownik, czy
to ten sam, czy inny zadecydujejak ma wygl4daó zatoga,jak ma wyglqdaó regulamin plac
i wszystko.
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Nie jest moj4 rol4 przekonywanieParistwado takiej czy innej formy. Podam Paistwu wady
i zalety spólki oraz wady i zalety zaHadubudzetowego.
.

spolkaprawahandlowego

wady:
'/
sklonnoéódo realizacji przede wszystkim wlasnych celów, które mog4 kolidowaó
z interesemmieszkaúców,
'i
du2a samodzielnoÉówobec wladz gminy uzasadniajqcawptywanie na iwiadczenie
uslug komunalnychpod k4teminteresówmieszkaúców,

i zgodnegoz oczekiwaniamimieszkancówéwiadczeniauslug komunalnych.
zaletyz
'i
duza efektywnoíó zarzqdzania,
'r
mozliwo$ó rozszerzaniazakresuuslug a co za tym idzie obnizki kosztów, a co za tym
idzie obnizki cen Swiadczonychuslug,
',
latwosófunkcjonowaniaw obrociegospodarczym,jasna i czytelnaforma,
',
odci4Zeniegminy (Burmistrzai Rady) od sprawo charakterzecywilnoprawnym,
jakoÉciéwiadczeú.
podniesienie
o

zakladbud2etowy

zalety:
i wykonywanieuslug nierentownychi trudnych do kontrolowania,
'r
zachowanieprzezburmistrzai radpwplywu na sposóbbiez4cegozaspokajaniapotrzeb
mieszkaiców poprzez ingerencjg w organizacyjne i maj4tkowe sprawy zakladu
budzetowego,
calkowitej kontroli nad zakladem,
wady:

'ts

brak wlasnychmo2liwoScirozwojowych,
sigz budzetugminy,

RadnaJaninaSzreniawazapytalaczy maj4tekgminy przechodzina spólkgi co jest jak
spolkaupadnie.
Radca Prawny Danuta Kiwiorska wyjaÉnila, 2e tworzqc spotkp rada zadecyduje,jaki
majqtektej spólcedaó. To wcale nie musi byó ten sam maj4tek,jaki jest obecniew trwalym
zarzqdziezakladu wodoci4gów. Operuj4c przykladami mySlg, ze na pewno ujpcie wody
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i oczyszczalniascieków - to jest oczywiste, a juz wcale to nie musi byó nowo budowany
budynek. Paistwo o tym zadecydujecie.,,Proszgpaústwa, czy traci kontrolp? No nie, bo
w takiej spólce co jest ze 100 oA udzialem gminy burmistrz jest tym zgromadzeniem
wspólników - pelni rolp, i cala sytuacjawymagabiez4cegonadzoru.Jeíeli organ nadzoruj4cy
widzi, ze w spólcedzieje sip ále, to nie ma przeszkód,powiedzmy,do likwidacji tejze spólki.
I to, co pytal Pan radny Baraúski,tylko taka mo2liwoió istnieje, odzyskania,ze jeili nast4pi
likwidacja. Sprawapolegana biez4ceji ciaglej kontroli, aby wlarínienie dopuSciódo tego, co
sig stalow PGKiM - upadlosci.Smiempowiedzieó,2etamnie bylo Zadnejkontroli".
o/oudziale
Radny Wojciech Bilew-icz zauwa|yl, 2e jvL trzy osoby powiedzialy o 100
gminy, i proponujezapisaóto, 2e spolkajest l-osobowa ze lO0 oÁudzialemgminy.
RadcaPrawny Danuta Kiwiorska wyjaSnila,ze uchwalajest o zamiarze,jest to tylko
wyrazenieintencji, to nie jest zadneutworzenie.
Radny Pawel Smor4g przeprosil Kierownika ZWiK, ze nie byl poproszony na
posiedzenieKomisji Rewizyjnej i wyjainil, ze w poÍz4dku sesji byla uchwala w sprawie
zamiaru utworzenia spólki z o.o. Zanim Komisja przesztado tego tematu zostalo odczytane
sprawozdanieRIO, gdzie wyrainie pisze,2e trzeba przeksztalcióten zakladi jest mozliwoéó
przeksztalceniazakladuw spolkg z a.o. albo w zaHad budzetowy. Temat nie zostal podjgty,
poniewaz projekt uchwaly narzucal radnym formg zakladu nie daj4c mozliwoéci wyboru.
Radny Smor4g zapytalPaniq Radcg: jezeli to bgdziespólka z o.o. ze l}AYo udzialemgminy,
jakie osoby kompetentnewejdq do rady nadzorczeitej spólki.
RadcaPrawny odpowiedziala,2etylko osoby majacekwalifikacje.
Radny Pawel Smor4g zapytal,jakieto s4 osoby.
RadcaPrawny odpowiedzia\a,2ete, które posiadaj4egzaminpaústwowy.
Radny Smor4g zapytal,ile takich osób mamy na tereniemiasta.
RadcaPrawny odpowiedziala,2etego nie wie.
Radny Ryszard Dzwonek zapylal, która forma jest drozszaw utrzymaniu.
RadcaPrawny odpowiedziala,2e nie ulegaw4tpliwoéci,iz zaHadbudzetowy.
Radny Andrzej Hatny przypomnial, 2e padly na tej sali slowa, iz informacja jest
bardzo wahna,bo ludzie nie doinformowani mogq podejmowaózle decyzje. Tak4 sytuacjg
mamy, bo jeSli kierownik poniósl porazkp, bo nie przekonal zalog\ do przeksztalcenia
w spolkg, to jest to porazka dla Pana Kierownika. Mam pytanie: uchwalilismy budzet, do
którego zalqcznikiemjest plan finansowy gospodarstwpomocniczych.Moje pytanie: z czego
wynika 24 % wzrost wydatków na wynagrodzeniai pochodne.W roku 2004 byla to kwota
2 698 000 zl, a planie,który dziSuchwaliliimy to sq 3 352 000 zl. Wzrost jest 24 Yo.Z czego
to wynika?
Kierownik ZWiK Zbigniew Lato odpowiedzial,2e zalo2onyjest wzrost zatrudnienia
o 8 osób. Nie zakladaliSmy,ze bgdziemy sip ludzi pozbywaó; mialem wizjq, ze bpdziemy
rozbudowlrvaó zaklad. W innych gminach sip udaje; dlaczego u nas ma sig nie udaÓ?
W Piúczowie zarz4djestjednoosobowy,rada nadzorcza5 osobowa;ich wynagrodzeniejest
niewielkie.
Radny Andrzej Hatny zap14al,z czegowynika koniecznoéózwipkszeniazatrudnienia
o l6 - 17 osób. Wzrost érodkówwynosi, 24 o/owigc wzrost zatrudnieniao okolo %. Albo jest
przewidzianywzrost plac.
Kierownik Zbigniew Lato odpowiedzial, 2e wzrost placy bpdzie o tyle ile ustawa
dopuszcza,czyli 3 %. Dzii pracuje w zalúadzie69 osób; tyle samo pracowalo w styczniu
1991roku.
Radny Andrzej Hatny powiedzial, ze chce mieó peln4 informacjp, a kierownik nadal
mu nie udzielil odpowiedzi,tylko zbaczana inne tematy. Czemu ten plan jest tak wysoki,
skoro mówil Pan-Le chcezatrudnió8 osób.
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Kierownik lato powiedzial,Ze tak4 informaciq przygotujena nastppn4sesj9.
Radny Andrzej Hatny powiedzial, 2e nie moze glosowaó za wnioskiem kierownika,
który nie podajepelnej informacji.
Wiceprzewodnicz4cyrady Józef Kgdra powiedzial, 2e doszlydo niego informacje,iz
kierownik poniewiera pracownikami. Pan Kgdra zapyial, czy prawd4 jest, 2e wéród
pracownikówZWiK sq osoby zrodziny kierownika.
Radny StanislawBaraóski powiedzial, 2e nie zgadzasig z Burmistrzem;wieé jednak
zaplaclta30%i 15%. Poruszylemtp sprawg,bo takie s4glosy ludzi. Za te pieni4dzemiala
byó obsluga.Ludzie dali po duzo pienipdzyi dzii; ztego nic nie ma.
ZastgpcaKierownika ZW|K Pani Januspowiedziala,ze jest zszokowanatym, co siQ
dzieje. W ZWiK nie ma zadnej rewolucji. To, 2e pracownicy przeprowadzili referendum
iwyrazili swoje zdanie, to jest jedna sprawa. Nigdy nie jest tak, 2e w danym zaHadzie
wszyscy maj4 jednakowe zdanie. Kazdy sig wypowiada tak, jak wedlug niego bedzie
najlepiej. Pracujg w tym zakladzieod kilkunastu lat. Kierownik jest osob4 zdecydowan4
energiczn4ale nie wprowadzajakiegoShorroru w zakladzie.Nie slyszalamzeby pracownicy
bali sig Pana Kierownika. Jestemtym zdziwiona.My wracamy do pracy i nie chcialabym,
abySmywracali sklóceni.Kierownik wyznaczacele dzialaniai ma swoj4 wt4g prowadzenia
zak\adu.Jako zastgpcakierownika uczestniczpw róznych konferencjachna terenie calego
kraju. Jestemchyba jedynym przedstawicielemgospodarstwapomocniczego,sq w znikomej
wigkszoéci przedstawicielezakladów budzetowych, a wszystkie odpowiedzi s4 kierowane
przewa2niedo spolek.
Kierownik ZWiK oswiadczyl. 2e w jego zakladzie nie pracuje nawet jedna osoba
spokrewnionalub spowinowaconaz nim.
Rada Miejska w Jpdrzejowie przystqpila do glosowania nad uchwal4 w sprawie
zami aru utworzeni a spolki z ograniczonqodpowiedzialnoÉci4.
Za
Przeciw
Wstrzymalosip
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Uchwalanie zostalapodjgta.

Ad. 18.
Radna Janina Szreniawa zglosila kandydatów do komisji konkursowej: Maciej
KoSmider,JózefKedra, Andrzej Hatny.
Rady Teofila Spka.
RadnyPawel Smorqgzglosil kandydaturgWiceprzewodnicz4cego
Radny Teofil Sgk zrezygnowalz kandydowania.
Maciej KoSmider,JózefKgdra, Andrzej Hatny wyrazili zgodgna kandydowanie.
Rada Miejska w Jpdrzejowie/przy obecnoécina sali obrad 19 radnych/jednogioSnie
powzigla uchwalg nr XXñ273105 w sprawie desygnowania przedstaw'icieli organu
prowadzqcegodo komisji konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowiskodyrektora
Szkoly Podstawowejw Rakowie.
Do komisji konkursowejzostali desygnowani:Maciej KoSmider,JózefKgdra, Andrzej Hatny.
fuchwala nr XX)1273l05 w zalaczeniado protokotu/.
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Naczelnik Maciej Koémider poinformowal, ze konkurs odbgdziesig w dniu 28 lutego
o godzinie 1300w sali nr 36 Urzpdu Miejskiego w Jgdrzejowie.Przewodnicz4cegokomisji
konkursowej Burmistrz w-skazew zarzqdzeniu.
Ad. 19.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowiepowzipla uchwalg nr XXXl274l05 w sprawie likwidacji
Szkoly Podstawowej w Brusie na rzecz przeksztalcematejze szkoiy w Filip Szkoiy
Podstawowejw Rakowie,nastgpuj4cailoiciq glosów:

Za
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Przeciw
5
Wstrzymaio sig
AJchwala nr XXXl274l05 w zal1czeniudo protokolu/.

4d.20.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowiepowziela uchwalg nr XXXl275l05 w sprawielikwidacji
Szkoty Podstawowej w Zagaju na rzeez przeksztalcenia tejie szkoly w Filig Szkoly
PodstawowejNr 2 w Jgdrzejowie,nastgpuj4cailo$ciqgiosów:
tz
Za
0
Przeciw
6
Wstrzymalosig
w
zal4czeniu
do protokolu/.
AJchwala nr XXXl275l05
1 A

4d.21.
tego
PrzewodniczqcaRady Miejskiej zapyftaLa,czy gmina planuje wypos¿Lzenie
mieszkania.
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzia\, ze po podjpciu uchwaly rozpocznie sip
kolejna procedura.Na ten cel s4 przeznaczoneSrodki i na urzqdzenierówniez dostaniemy
Srodki. Na pewno nie wprowadzimy rodziny do golych Écian, poniewaz dofinansowanie
na ten cel maj4zagwarantowanie.
Rada Miejska w Jedrzejowie/przy obecnoécina sali obrad 15 radnych/jednogloSnie
powzipla uchwalp nt XXX/216105 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia sip
w Polscerodziny repatriantówz Kazachstanu.
/Uchwala nr XXX/276/05 w zalaczeniudo protokolu/.

4d.22.
Burmistrz LeszekKapcia zglosil nastgpuj4ceautopoprawki:

gotowoéó w ramach dziedzín wymienionych w $ 1 do utrzymywania wlaSciwych
kontaklów",
'F
w umowie o partnerstwiew $ 3 ust 1 otrzymuje brzmienie: ,,Wol4 obu miast jest
utrzymywanie regularnejwymiany informacji jak równiez wspieraniei promowanie
inicjatywwymienionychw $ 1".
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Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowielprzy obecnoScina sali obrad 17 radnyehljednogloSnie
powzigla uchwalg nr XXXl277l05 w sprawiewspolpracyGminy Jgdrzejówze spolecznoéci4
lokaln4 miastaReichenbachim Vogtland (RepublikaFederalnaNiemiec)
AJchwala nrXXX|277l05 w zalqczeniudo protokolu/.

Przewodnicz4caradyMiejskiej o godzinie 1450oglosilaprzerwetrwajqc4do godziny 1505.
Ad.23.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie/przy obecnoÉcina sali obrad 13 radnych/jednogloénie
przyj$a sprawozdaniez wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwi4zywania
problemów alkoholowych w roku 2004 uchwalonego uchwalq nr XVIVl83l04 Rady
Miejskiej w Jgdrzejowiez dnia 29. 01. 20A4r., zmienionegouchwal4 Nr XX/201104z dnia
28. A4.20A4r. i uchwalaNr XXVIIll252l04 z dnia9. 12.2404r.

^d.24.
Burmistrz Leszek Kapcia zglosil autopoprawkgpolegaj4cana dopisaniuw zalqcznlku
nr 2,lp 3, w zadaniunr 4 dopisaó:.,zielonaszkoia".
Wiceprzewodnicz4cyrady Józef Kgdra powiedzial,ze te sprawy lez4 mu na sercui chcialby
coé zrobió w rym kierunku, aby bylo lepiej. W programie jest malo profilaktyki; jest
to typowy podzial pienipdzy,po które sigga,kto tylko ma ochotg.Nie ma dotarciado szkól
z wiadomoSciamina temat choroby alkoholowej. Panie Burmistrzu, Pan sig na tym nie zna
i Pan sip powiniencieszyóztego; powinienbyó Pan dumny,2e aniPanaani nikogo z bliskich
ta chorobanie dosipgla.Nie trzebasip obrazaótylko wysluchaóinnych i coSzmieniÓ.Mamy 3
kluby AA; Gminna Komisja powinna doprowadzió do ich polqczenia.Ruch abstynencki
przerodzil siq w zarobkowanie. Kiedy powstawai ruch AA ludzie spotykali sie
w mieszkaniachprywatnych i pomagali sobie wzajemnie w wyjiciu z nalogu. Teraz widaó
natomiastnie widaó udzielaniapomocy.
podzial i zarobkowaniena ludzkich nieszczgsciach,
W tej sprawie moze mieó duz4 rolg pomoc spoleczna,która w zamian za pomoc zmusi
do wzipcia udzialu w zalgciachna temat profilakfyki AA. Wszyscy wiemy jaka to jest
tragedia; niewielu potrafr sip podnieió i do koica tycia czuwaó. Widziatbym czpÉciowe
zmianyw GKRPA;jest w Jpdrzejowiewielu oddanychfachowców.Nalezy docieraódo dzieci
i mlodziezy, poniewa'Zkiedyé w doroslym zyciu to zaowocuje.Pieni4dzenalezy umiejqtnie
Burmistrza Nowaka, chociaz
wykorzystaóa nie marnotrawió.Widaó wielkie zaangahowanie
dopierowchodzi w ten temat; równiez pan D.R. ma potgznewiadomoScina ten temat. Nalezy
to wykorzystaó.
Wigcej uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie/przy obecnoscina sali obrad 16 radnyclt/jednoglo3nie
powziqla uchwalg nr XX.X/27SlA5 w sprawie gminnego programu profilaktyki
i rozwiqzywaniaproblemówalkoholowychna rok 2005.
/Uchwala nr XXX/278/05 w zal4czeniudo protokolu/.
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4d.25.
Radny Stanislatv Baranski odc4ttal pismo z Biura Poselskiego PiS ,'tr zalqczeniu
do protokoht'.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej odpowiedziaLa,i2 przykro jej jest, 2e sprawaobiadu
nabrala takiego rozglosu. Poniewaz PiS zglosilo ten fakt do RlO, organ ten na pewno
rozpatrzyskargg,o czym radni zostan4powiadomieni.
Radna ,Janina Szrenirwa pyta Przewodniczqcq lLady Miejskiej, dlaczego w styczniu nie
zv,olala sesji, pomimo takich waznych sprov) .jak uchwalenie budzetu, osuiala, slttiba
zdrowia, wodociqgi.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej odpowiedziala,2e ani Burmistrz ani íadna komisja
rady Miejskiej, ani zadenradny rady Miejskiej nie zglosii takiej potrzeby.
Radna Janina Szreniawapyta przewodniczqcq Rady Mieiskiei, dlaczego na poczqtku kadencii
nie zorganizow'ala szkolenis dla raútych. ,'Pani skor4;stala ze szkolenia; po.jechala Paili do
Zakopanego z Radnym Smorqgiem. IIe kosztt¡walo to szkolenie - tei wiem doktqdnie ".
Przewodnicz4ca Rady Miejskiej odpowiedziala, 2e wielu radnych skorzystalo
z kursów: cala Komisja Rewizyjna, wszyscy przewodnicz4cykomisji. -Jeélipani Radnachce
w jakimékursie- bedppilnie Sledzilaoferty.
uczestniczyó
Ratlna Janina Szreniqwa pyla, cry Burmistrz rozstrzygnql spravvqchodnika na ul. l)r Kwanyn
przez Panstwa Wytrychów.Radna uv,aia, ie nie mo1etak byc, ab¡'chodnik, pa
zcrpyctdzonego
którym chodzi spoleczenstwobyl zagrtxlzony.
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzial,2e ogrodzenieznajduje sig migdzy posesjami
prywatnymi Nie jest nasz4rol4 aby w jakikolwiek sposóbwplywaó bqdi rozstrzygaé.Toczy
sig postgpowaniew nadzorzebudowlanym w Starostwie- jakiS final na pewno bpdzie,
o czym Paústwa postaram siq poinformowaó. Jest to w centrum miasta i takie rzeczy nie
powinny sig zdarzyc.ale jako IJrzqd nie mamy takiego wplywu na osoby frzyczne.
RachryStanislcrwBaraúski pou,iedzial, ie zglosil siq do niego pan z Sqdziszowa,ktéry tt'ysfryil
cto (hzqdu Miejskiego w Jqdrze¡ot+,ieo wydanie opirtii na przewóz osób z Sqdziszowaprzez
Krzciqcice dr¡ Jqdrzelov,a. {}mina Wotlzislaw wydala pozwolenie, Sqdzisztit+' w'7'dtü
ponuolenie, aby polepszyé dojazd do Jqdrzejov,a, natomiast Gmina Jqdrzejów zoopinirnuala
negagwnie. Radny uwaie, 2e nie powinno siq tak staé, tym bardziej, ze decyz.ienie wydaie
Llrzqd Miejski, lecz Stsr<tstwo. Raúty Baratiski prosi o ponowne przeanaliztnuatie q)rawy
i ewenfualne wydanie opinii pozyl¡u'ne.i.
Burmistrz teszek Kapcia powiedzial, 2e nie wie dokladnie, o którego przewolnika
chodzi,bo bylo ich dwóch. WyraziliSmynegatywn4opinip, dlatego,2e n\e stanowi4równosci
podmiotów wobec tych, którzy ju| prowadz4 dzialalnoSóna tym terenie, poniewaz nie
ujmowali swoich kursów w dni wolne od pracy.Jakiebeda decyzjeze strony Samorz4dowego
kolegium Odwolawczego- gdziesprawy sig tocz4- trudno powiedzieó.
Iladna Janina Szreniawa pyta, dlaczego Burmisfrz nie wszystkich pracotunik(tw wyslal na
emeryfurq.Prawo powinno byójednakawe dla wszystkich.
Burmistrz Leszek Kapcia powiedzial, 2e odejécie na emeryturQto przywilej a nie
obowi4zek.Jezelidokonujpreorganizacjiprzy ograniczeniustanowiskproponujpprzejSciena
emeryturQ.Tak to zostalo zrobione i z czasemprzy kolejnych reorganizacjach- jezeli bpdq
takie potrzeby - na pewno bgdzie to proponowane,jezeli ktoé bpdzie chcial skorzystaó.
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Pracownicy samorz4dowimajq odpowiednie uprawnienia i ja tez musze stosowaóprawo
w tym wzglgdzie.
Radna .Janins Szreniawa uwaia, aby zainteresowaó siq lokalami na lerenie miasta, ktítre sq
do rozbi(trki np. budynek ns ul. Kieleckiej, na ul. Jana Paw'la II. Budynek iest zmt'ctk¡tty,
mlodziez tam wchodzi, w razie v'ypadku bqdziemy odpowiadaé.
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzial,ze sprawa dotyczy dwóch osób fizycznych,
które posiadaj4rudery. Wielokrotnie zwracaliimy sig i rozmawialismy z komendantem,aby
zdyscyplinowaó.Sprawy tocz4 sig przed nadzorem budowlanym, gdzie juz s4 decyzje
dotycz4cerozbiórki tych obiektów. Jezeli nie bgdzie to zrobione mamy mozliwoúóukarania
mandatamizanie zachowanieporz4dkui byó moze skorzystamyz tego uprawnienia.
Radna Janina Szreniawapowiedziala: ,.Pani Przewodniczqca. W telewiz.ji wypowiadala siq
Pqni, ze to jest sprqwq polityczna. Moie dla Pani jest polityczna sprowa, dla mnie nie, dlct
mnie to jest spratva gospodarcza. Ale skoro Pani Posel Kiziúska przyyeidLa i robi paczki dla
¿lzieci z pieniqdzy alkoholowych, tr¡ .jesf polifyczr?ü sprawü. Lepiej hy Pani I'r¡sel zrobila,
Sdyby pomogla na przyWad pcmviatowi odnoinie shtiby zdrowia. T'akiepaczki mogla opieka
spolecznazrobic".
Burmistrz LeszekKapcia powiedzial,ze dzielonebyty irodki na zakup paczek;kazdy,
kto miai chgó i zyczeniemógt sig zglosió. Oprócz naszegodofinansowaniamusialo byó duzo
pienigdzyod sponsorów,bo za50O zlnie da siq zrobió300 paczek.W sprawozdaniumacie
Paústwo,na jakie instytucjei organizacjete pieni4dzezostalypodzielone. Zabawaodbyla si9
w poécie,ale byó moze te dzieci, które uczestniczylyw zabawie poszczEprzez % roku, bo
akcja byla skierowanado dzieci najubozszych.Uszanujmy tych, którym sig chcialo zebraó
pieni4dzeod sponsorów.
RadnaJaninaSzreniawapowiedziala,2enie chodzijej o to ile paczekbylo, tylko Pani
PoselKiziriska - jesli coé robi w Jgdrzejowie- to lepiej,jakby pomogla np. sluzbiezdrowia.
Inni Poslowiejak cos robili to za swojepieni4dze.
Burmistrz LeszekKapcia powiedzial, 2e kaída organizacjamoze sip zglosió.
Kierownik ZPOZ. Marek Boguslawski przypomnial, 2e ustawa o wykonywaniu
mandatuposlai senatorazabraniafinansowaóposlów i senatorów.

4d.26.
Wiceprzewodniczqcyrady Teofil Sgk powiedzial, 2e mieszkancy zwrócili sig na
piimie o odéniezeniedrogi Cegla - Podlaszcze,poniewu2 dziect nie mogly dojéó do
krzy2ówki na Podlaszczu.Kto ma tg droggodÉniezyó?
Radny StanislawBaraúski -,,Majqc na wzglpdzie zasadyprzyzwoitoécii uczciwoSci
osób pelni4cychfunkcje publicznew samorz4dziegminy Jgdrzejów,zwracamsig do Panów
Burmistrzów i wszystkich radnych o poddanie sig procedurze autolustracji i wyst4pienie
w tym celu ze stosownym wnioskiem do Instytutu Pamipci Narodowej. Proszq
o przeglosowanie".
Przewodnicz4caRady Miejskiej powiedziala, 2e ma w4tpliwoéci, czy mozna taki
wniosek przegiosowaói poprosilao wy'powiedíw tej sprawieradcgprawnego.
Radca Prawny Danuta Kiwiorska powiedziala,2e to nie jest sprawa,w której musi
glos zabieraói odmówila odpowiedzi.
Pan Marek Perzyírskipowiedzial,2e w parku przy zalewieoraz w rejonie ulic Barbary
i Parkowej chodz4 sfory psów. Dzieci nie majq jak wyjéó ze szkoly na spacer.Ten problem
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jest narastaj4cy.
Te psy sena dzialkach,
alebiegaj4wszgdzie;ludzienawetprzynosz1kartony
i robiqim budy.PanPerzyúskiprosio zajgciesigtym problemem
Przewodnicz4ca
Rady Miejskiej zaproponowala,
aby wniosekradnegoBaraiskiego
jako
jezeli
potraktowaó
apel;
ktoé zechcena pewno to zrobi. Wiele osób nosi sig z takim
Pozostawmy
zamiarem.
to kazdemudo indywidualnejdecyzji.
KierownikJanRobakpowiedzial,ze ma opracowane
wszystkiematerialyrwiqzane
z kosztamiutrzymaniai doplatamido calejplacówkii do jednegouczniaw poszczególnych
Kierownik rozdalradnymopracowania/w
placówkach.
do protokolu/i poprosil
zal.qczeniu
sigz nimi.
o zapoznanie
Soltys wsi tr-ysakówAdam Wójcik powiedzial,ze chgtnie przyjmie wszystkie
gruzowiskaz rozbiórki starych budynków, poniewaz na terenie wsi jest miejsce, gdzie
zostanieto wykorzystane

A.d.27.
Przewodniczqca
Rady Miejskiej ogodzinie 15a0zamknglaobrady)OO( sesjiRady
Miejskiejw Jpdrzejowie.

--Protokolowala
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