PRoroKór Nn xL[I/ 05
z sesJlRady Miejskiej w JEdrzejowieodbytejw dniu 29 gtudnia2005 roku

w sali wielofunkcyjnej Domu Kultury w JEdrzejowie'
Ad. 1.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptaszniko godzinie 1000otwarla obrady XLIII
sesji Rady Miejskiej w Jqdrzejowie.Obrady rozpoczetoprzy obecnoScina sali obrad 18
radnych na stan 21 radnych, co stanowi 85,71 Yo ogó\u Rady. Przewodniczqcastwierdzila
quorumprawomocnedo podejmowaniauchwal.
Przewodnicz4caRady powitala przybylych na sesjq goSci w osobach: Burmistrz
Marek Wolski, ZastEpcaBurmistrza Marcin Piszczek, ZasfgpcaKomendanta Powiatowego
Policji Józef Krzywda. PrzewodniczqcaRady powitala radnych, naczelników wydzialów
UrzEdu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz wszystkich
przybylych na obrady.
Przewodnicz4ca Rady zgloslla kandydaturE radnego Stefana Fiutka na sekretarza
obrad.
Radny Fiutek v,ryrazilzgodq.
SekretarzemobradjednogloSniewybrano radnegoStefanaFiutka.
Ad.2.
Na sesjiw dniu 29 listopada2005r. obecnibyli wszyscyradni.
Ad.3.
Proponowanyporz4dekobrad:
l. Otwarciesesji,stwierdzeniequorum,powolaniesekretarzaobrad.
nieobecnoéci
radnychna sesjiw dniu 29 listopada2005r.
2. Usprawiedliwienie
porzqdku
obrad.
3. PrzyjEcie
4. PrzyjEcieprotokolu zpoprzedniejsesji.
5. Zapllania i interpelacje radnych.
6. Sprawozdaniez pracy BurmistrzamiEdzysesjami.
7. Sprawozdaniez wykonania uchwal Rady podjgtychna poprzedniejsesji.
8. Uchwala w sprawie uchwalenia zmiany czEécimiejscowegoplanu zagospodarowania
przestrzennegoterenu pomiqdzy Al. J. Pilsudskiego, ul. dr F. Przypkowskiego
i Szkol4Podstawow4Nr 2 na obszarzemiastaJqdrzejów.
9. Uchwala w sprawie nadania nowego Statutu Gminnemu Zespotowi Obstugi Szkót
i Przedszkoliw Jqdrzejowie.
10.Uchwala w sprawie przyjEcia regulaminu wynagradzanianauczycieli zatrudnionych
w szkolach i placówkach oSwiatowych prowadzonych przez Gming Jqdrzejów
oraz regulaminu zasad przyznawania, wyplacania i wysokoÉci nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowegoi dodatku wiejskiego oraz zasadprzyznawaniapozostalych
Swiadczeúzwiqzanychze stosunkiempracy nauczycielaw roku 2006.
ll.Uchwala w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnejGminy Jgdrzejów
pod nazw4,,skladowiskoOdpadówKomunalnychw Potoku Malym".
12.Uchwalq w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Scieków
na terenieMiasta i Gminy JEdrzejów.
13.Uchwala w sprawie ustalenia najnilszego wynagrodzenia w I-szej kategorii
zaszeregowaniaoraz wartoSci jednego punktów zlotych do sporzqdzeniatabeli
miesiEcznychstawekwynagrodzeniapracownikówzatrudnionychw OérodkuPomocy
SpolecznejMiasta i Gminy w Jqdrzejowie.
14. Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzeda2yw drodze przetargu nieruchomoSci
komunalnej.

15. Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzedaZyw drodze przetargu nieruchomoSci
komunalnej.
16.Uchwalaw sprawie zmianw budZeciemiastai gminy na 2005 rok'
17. Omówienie protokolu pokontrolnegoKomisji Rewizyjnej dotycz4cegoSkladowiska
OdpadówKomunalnychw Potoku Malym.
I 8. Przyjgcie wniosków pokontrolnych.
19. Odpowiedzina interpelacje.
20. SprawyróZne.
21. Zamknigcieobrad.
Burmistrz Marek Wolski - w zwiqzku z tym, 2e cztery komisje wyst4pily z takim
wnioskiem- wnosi o zdjEciezporzqdku obradpunktu 8.
Rada Miejska w Jqdrzejowiepiqtnastomaglosami przylqlazgloszonqprzez Burmistrza
poprawkgw sprawieskreÉleniapkt. 8 zporzqdku obrad.
Na salq obrad przybyl radny Andrzej Hatny; obrady kontynuowano przy obecnoScina sali
obrad19 radnych.
Radny StanislawBarariskiwnosi o skresleniezporzqdku obrad pkt 12. Radny vwaza,
jest
to niezgodne z uchwal4 i statutem. Uchwala jest nieprzygotowana;pojawia siq
2e
a u nas jest Zaklad Wodoci4gów i Kanalizacji -jest to wiEc niezgodne
,,przedsipbiorstwo",
znaszym statutem.Poza tym jest wiele punktów przeciwstawnych,mówi sig o umowie, ale
nie mówi siEz kim ma byó zawartai jaka ma byó jej treéó.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikpowiedziala,2e z tego,co jej wiadomo,
jest
nie
to uchwala,która w trybie pilnym na dzisiejszejsesji musi byó podjEta,Radama czas
do kwietnia.Przewodniczqcapoddalawniosek radnegoBaraírskiegopod glosowanie.
Rada Miejska w JEdrzejowie przyjqla wniosek radnego Baraúskiego o skreSlenie
zporzqdkuobradpunktu 12, nastgpujqcailoÉciqglosów:
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Rada Miejska w Jqdrzejowie lprzy obecnoécina sali obrad 19 radnych/ przyjqla
porzqdek obrad z przeglosowanymi poprawkami i zmianie numeracji polegaj4cej
iloSciqglosów:
na zachowaniuci4gtoéci,nastEpuj4c4
_
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Porz4dekobrad:
L Otwarciesesji,stwierdzeniequorum,powolaniesekretarzaobrad.
2. UsprawiedliwienienieobecnoSciradnychna sesjiw dniu 29 listopada2005r.
3. PrzyjEcieporz4dkuobrad.
4. Przyjqcieprotokolu zpoprzedniejsesji.
5. Zapytaniai interpelacjeradnych.
6. Sprawozdaniez pracy Burmistrzamiqdzy sesjami.
7. Sprawozdaniez wykonania uchwal Rady podjEtychna poprzedniejsesji.
8. Uchwala w sprawie nadania nowego Statutu Gminnemu Zespolowi Obslugi Szkól
i Przedszkoliw JEdrzejowie.
9. Uchwala w sprawie przyjEcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkolach i placówkach oéwiatowych prowadzonych przez GminE Jgdrzejów
orazregulaminu zasad przyznawania, wyplacania i wysokoSci nauczycielskiego

dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego oraz zasadprzyznawania pozostalych
Swiadczeírzwiqzanychze stosunkiempracy nauczycielaw roku 2006.
l0.Uchwala w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej Gminy Jgdrzejów
pod nazw4,,skladowiskoOdpadówKomunalnychw Potoku Malym".
i 1. Uchwala w sprawie ustalenia najnilszego wynagrodzenia w I-szej kategorii
zaszeregowaniaoraz wartoéci jednego punktów zlotych do sporz4dzenia tabeli
miesigcznychstawekwynagrodzeniapracownikówzatrudnionychw OérodkuPomocy
SpolecznejMiasta i Gminy w Jgdrzejowie.
12. Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzedaZyw drodze ptzetargu nieruchomoéci
komunalnej.
13. Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzedaZyw drodze pnzefargunieruchomoSci
komunalnej.
14.Uchwalaw sprawie zmianw budzeciemiastai gminy na 2005 rok.
15. Omówienie protokolu pokontrolnegoKomisji Rewizyjnej dotycz4cegoSkladowiska
OdpadówKomunalnychw PotokuMalym.
| 6. Przyjgciewniosków pokontrolnych.
17. Odpowiedzina interpelacje.
18. Sprawy róZne.
19. Zamknipcieobrad.
Ad.4.
Nie zgloszonouwag do protokolu z sesjiw dniu 29 listopada2005 roku.
RadaMiejska w JgdrzejowiejednogloSnieprzyjglaprotokólzpoprzedniej sesji.
4d.5.
1 . RadnaJaninaSzreniawapyta, czy w naszymmieSciejest opracowanyprogram ruchu
drogowego,zwlaszczaw rejonie ulic Sadoweji Piúczowskiej. JezdlqtamtEdy duZe,
ciqZkiesamochodyi niszczqwyremontowaneulice i chodniki.
2. Radna Janina Szreniawa p1.ta,jak Burmistrz zamierza rozwiqzaó sytuacjg dzielek
na osiedlu Murawiec II. Przez cale lato rosn4 tam chaszcze,których nie ma kto
wykosió; czEsto siq pal4 i musi interweniowaó Stra2. Na tym terenie s4 dziaiki
miejskie i dziatki prywatne. Trzeba tam wybudowaó drogq, aby ludzie mogli siq
budowaó.
3 . Radna Janina Szreniawa pyta, czy bylo w Starostwie posiedzenie wójtów
i burmistrzów odnoénieszpitala.Radna z prasy dowiedziala siq, 2e zloíono wniosek
o pieni4dze unijne, ale nie wiadomo, co dalej. Mieszkaúcom miasta bardzo zaleLy
na szpitalui trzebarobió wszystko,aby szpitalratowaó.
4 . Radny Józef KEdra powiedzial, 2e zwrócilo siQ do niego dwóch handlowców
w sprawie spóZnionycho dwa dni oplat z t74ulupozwolenia na handel alkoholem.
Ci ludzie majq zabranepozwolenia na handel alkoholem; ponownie moge ubiegaó
sip po pól roku. Handlowcy kogoS zatrudniali i sami z czegoí muszq 2yó. Czy nie ma
moZliwoÉcipotraktowaótego ulgowo?
5. Radny Jan ZiEbihski pyta, czy ZPOZ w JEdrzejowiepodpisal umowg na 2006 rok
z Narodowym FunduszemZdrowia. Jeíeli nie - co maj4 zrobió pacjenci 2 stycznia,
jezeli bEd4musieli skorzystaóz uslugi lekarza?
6 . RadnyJan Ziqbiúski pyta, co z PoradniqUzalelnieú,która miala zaczqéfunkcjonowaó
z dniem I stycznia2006 roku.
7 . Radny Jan Ziqbinski dolqcza siE do wypowiedzi Pana KEdry; jezeli chodzi o zabranie
pozwoleó na handel alkoholem - czy Pan Burmistrz nie uwaía, 2e to paradoksalne
sytuacje. To równieZ mieszkaúcy tej gminy, kt&zy wnosz4 dochody do naszego
budzetu.Czy nie moína by byio tego potraktowaó inaczej?

8. Radny Adam Wójcik pyta, jak doszlo do tego, 2e w nowo wybudowanym bloku
komunalnym nie ma sygnalu AZARD z anteny zbiorczej.
9. Radna ElZbieta WiSniewska pyta, kiedy rozpoczÍqsiE roboty budowlane w budynku
po rehabilitacjiprzy ul. Mieszka I.
10. Radna El2bieta WiSniewskapopiera pytanie radnego Zigbiúskiego: gdzie maj4 siE
zglosiépacjenciw razie zamknigciaporadni;jak wiadomo, nie zostalazawartaumowa
z Narodowym Funduszem.
Na salE obrad przybyt radny Wojciech Bilewicz; obrady kontynuowano przy obecnoéci
na sali obrad20 radnych.
4d.6.
Nie zgloszonouwag do sprawozdaniazpracy Burmistrzamiqdzy sesjami.
Ad.7.
Nie zgloszono uwag do sprawozdania z wykonania uchwal Rady podjgtych
na poprzedniejsesji.
O godzinie 1020Przewodnicz4caEwa Ptasznikoglosila 5 minut przerwy.
4d.8.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala uzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Radny Jan ZiEbifuskipowiedzial, 2e rozumie, iz likwidacja jest czEéciqreorganizacji
jak ta reorganizacjama wyglqdaó.
pracy UrzEdui poprosil o przedstawienie,
Burmistrz Marek Wolski powiedzial, 2e vrrydalzarzqdzeniew sprawie reorganizacji
UrzEdu. Likwiduje Wydzial OSwiaty, Kultury i Sportu, poniewaZ uwala, 2e ten v'rydzial
i GZOSiP zajmowalysiE sprawamioSwiaty.Teraz bgdziejedna osobaodpowiadaóza sprawy
oSwiaty, a druga za inne zadania nie zwiqzane bezpoérednio z oSwiat4. To rozwi4zanie
usprawni pracQi da przejrzystoéóodpowiedzialnoéci.Reorganizacjanie powoduje Zadnych
zwolnieú, a tylko usprawnia zarzqdzanie.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowiepowzigla uchwalq Nr XLIII/367105 w sprawie nadania
nowego Statutu Gminnemu Zespolowi Obslugi Szkól i Przedszkoli w Jgdrzejowie,
nastqpuj4c4iloéci4 glosów:
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/Uchwalanr XLIII/367105w zalqczeniudo protokolu/.
4d.9.
Przewodnicz4ca Rady Miejskiej Ewa Ptasznik odczy.tala uzasadnienie do projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowiepowzigla uchwalENr XLIII/368/05 w sprawie przyjpcia
regulaminu wynagradzanianauczycieli zatrudnionych w szkolach i placówkach oéwiatowych
prowadzonychprzez GminE JEdrzejów oraz regulaminu zasad przyznawani4 wyplacania

i wysokoSci nauczycielskiegododatku mieszkaniowegoi dodatku wiejskiego oraz zasad
przyznawaniapozostalych Swiadczeú zwiqzanych ze stosunkiem pracy nauczyciela w roku
2006,nastqpuj4cqiloSci4glosów:
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/Uchwala nr XLIII/368/05 w zalqczeniudo protokoh-r/.
Ad. 10.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznik poprosila kierownika Skladowiska
Odpadów Komunalnych w Potoku Malym o przedstawienieuzasadnieniado projektu
uchwaly.
Kierownik Benedykt Walocha powiedzial, 2e potrzeba uaktualnienia Statutu
SkladowiskaOdpadów Komunalnych wynika z tego, i2 w poprzednim Statucie byl zapis,
2enadzórnad Skladowiskiem sprawuje Zarzqd Miejski, natomiastobecnie nie ma Zarzqdu
Miejskiego, a nadzór sprawujeBurmistrz. Pozostalepunkty Statutu sq niezmienione.Caloéó
zostalauzgodniona- równie2 zPaniqRadc4.
Uwag nie zgloszono.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczy'talaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JgdrzejowiepowziEla uchwalg Nr XLIII/369105 w sprawie nadania
statutu jednostce organizacyjnej Gminy Jqdrzejów pod nazw4 ,,Skladowisko Odpadów
Komunalnychw Potoku Malym", nastgpuj4c4ilo Sci4glosów:
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/Uchwalanr XLIII/369105 w zalqczeniudo protokolu/.
O godzinie l0as Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik oglosila przerwQ
trwaj4c4do godziny1130.
Ad. 11.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczy'talauzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JgdrzejowiepowziElauchwalqNr XLIII/370105 w sprawieustalenia
najniíszegowynagrodzeniaw l-szej kategorii zaszeregowaniaoraz wartoScijednego punktów
zlotych do sporzqdzenia tabeli miesigcznych stawek wynagrodzenia pracowników
zatrudnionychw Oérodku Pomocy SpolecznejMiasta i Gminy w Jqdrzejowie,nastEpujqcq
iloSci4glosów:
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/Uchwala nrXLIII|3T0/05 w zalqczeniudo protokolu/.
Ad.12.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczl'tala uzasadnieniedo projektu
uchwaly.

Radna Elzbieta WiÉniewska- w zwiqzku z tym,2e jest to bardzo atrakcyjna dzialka zapytala,czy nie lepiej bytoby, aby gmina wybudowala pawilon mieszkalno-uslugowy,
pó2nielsprzedalai zarobila na tym, niz sprzedawaótak atrakcyjn4 dzialkE.
Burmistrz Marek Wolski odpowiedzial, ze remont tego obiektu nie jest oplacalny,
natomiastnowo wybudowany obiekt w tym miejscu nie przyniesietakich zysków jak na ul.
KoScielnej. Mo2na dopilnowaó, wydajqc warunki zabudowy, aby ten obiekt byl ladny.
Bezpieczniejbgdzie sprzedaóteraz,ni2 zamraZaépieniqdzebuduj4c nowy obiekt.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowielprzy obecnoécina sali obrad 18 radnych/ powziqla
uchwalg Nr XLIII/371105 w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy w drodze przetargu
qcqiloSciqglosów:
nieruchomoScikomunalnej,nastEpuj
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/Uchwala nrXLIII13T l/05 w zalqczeniudo protokolu/.
Ad. 13.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczy'talauzasadnieniedo projektu
uchwaly.
RadnaJaninaSzreniawazaapelowala,abynie pozbywaósiEwszystkiego.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowielprzy obecnoécina sali obrad 18 radnych/ powzigla
uchwalg Nr XLIIV372|05 w sprawie przeznaczeniado sprzeda2y w drodze przetargu
nieruchomoScikomunalnej,nastgpujqcq ilo Sci4glosów:
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/Uchwala nrXLIII1372105 w zalqczeniudo protokolu/.
Ad. 14.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczltala uzasadnieniedo projektu
uchwaly,którqradni otrzymali przed sesj4.
SkarbnikGminy BoZenaCiepluch poinformowala,2e przedprzygotowaniemprojektu
uchwaly byla rozwalana sprawa dofinansowaniaZPOZ ze Srodków, które nie zostan4
wykorzystane w 2005 roku, poniewaZ wptyn4l taki wniosek od Pana Boguslawskiego.
Okazalosiq, 2e RadaMiejska nie moheudzielió dla naszegozak\adudotacji, poniewa2moZna
jej udzielaó tylko na cele okreSlone w ustawie o zoz i w ustawie o restrukturyzacji
zobowiqzai zakladów opieki zdrowotnej. Dlatego ten wniosek nie zosfal uwzglEdniony.
Projekt uchwaly zostalprzygotowany wczoraj. DziS jeszczenie wiemy o dwóch rzeczach:czy
wplyn4 dziS,jutro, czy w ogóle, pieni4dzeprzewidzianeu wojewody na modernizacjqboisk
oraz czy wplynq Srodki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O ile
wpierwszym przypadku mamy umowg, w której mówi sip o kwocie 815 321,90 zl, wiEc
moana by to wpisaó, ale nie wiem, czy one przyjdar.Gorsza sytuacja jest z Agencj4
Restrukturyzacjii Modemizacji Rolnictwa, poniewa2 na dziÉ nie wiemy, jaka to bgdzie
kwota; bEdzieto okolo 90 000 zl. InformujEo tym i chcialabym,ZebyPaústwov'ryrazilizgodg
na to, -poniewa2na wystanie uchwaly do wojewody jest 7 dni- 2e gdyby tak sig zdaruylo.2e
te pieni4dzeprzyjdauczyli te 815 321,90 zprzeznaczeniemna modernizacjgboisk, aby moZna
bylo w tym dzialeje umieSciói tp kwotg, któraprzyjdzie na oczyszczalnigSciekóww Zagqu

równieZ- z tym, 2e tutaj nie mogq powiedzieó,jaka to bEdziekwota. Projekt uchwaly zostal
przygotowany na podstawie tego, co wiemy dzisiaj, natomiast, gdyby Paústwo wytazili
uzupelnionao tg kwotE, którq dostaniemyod Wojewody - jezeli j4
zgodq,uchwala zostal.aby
dostaniemyw tym roku - bo mo2e sig okazaó,2e przyjdzie 2 stycznia,dlategoja nie mogQ
tego wpisaó teraz, bo zwigkszE dochody, a pieniqdze nie przyjda. Do tej uchwaly
w poniedzialekmoZnabydopisaóte dwa zapisy.
Rady Ewa Ptasznikpoprosilao opiniq radcgprawnego.
Przewodnicz4ca
RadcaPrawny DanutaKiwiorska powiedziala,2ezdecydowanienie mo2natak zrobió.
Przewodnicz4caRady Ewa Ptasznik powiedziala,2e jeíeli bqdzie taka koniecznoSó
zostaniezorganizowanasesjaw trybie nadzwyczajnymw poniedzialek.
SkarbnikGminy BoaenaCiepluchpowiedziala,2ew poniedzialeknie jest to moZliwe,
jeheli
poniewazbqdzieto jut2 stycznia.-W zwi4zkvzfym moja propozycjajest nastEpujqca:
te pieni4dzeprzyjdqto nie umieszczEich jako dochodówtylko dam je na zwrot wydatków.
ProszEo tym pamiqtaó,kiedy bqdziemymówió o wykonaniu budZetu- nie bgdzieto naszym
dochodem,tylko Srodki przeznaczonena zwrot wydatków.
Przewodnicz4caRady Ewa Ptasznikpowiedziala,2e w razie potrzeby w dniu 30 lub
31 grudniaradni zbior4 siq na sesji w trybie nadzwyczajnymna 15 minut i podejm4stosown4
uchwalg.
RadnaJanina Szreniawa zapytala,co z oczyszczalniqSciekóww Zagaiu.
SkarbnikBo2enaCiepluch powiedziala,2eto zadanierobionejest etapami.
Rady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Przewodniczqca
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowiepowziEla uchwalE Nr XLIII/373105 w sprawie zmian
w bud2eciemiastai gminy na 2005 rok, nastqpujqcqiloSci4glosów:
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/Uchwala nr XLIII1373/05 w zalqczeniudo protokolu/.
Ad. 15.
Nie zgloszono uwag do Protokolu pokontrolnegoNr 59/05 z kontroli Sktradowiska
OdpadówKomunalnychw Potoku Malym.
Ad. 16.
Przewodnicz4cy Komisji Rewizyjnej Stanislaw Baraírski odczytal wnioski
pokontrolneKomisji Rewizyjnej.
l. ZobowiqzujesiE Kierownika SkladowiskaOdpadów Komunalnych w Potoku Malym
do uaktualnieniaStatutuSkladowiska.
2 . Zobowiqz,fiesiE Kierownika do sporz4dzeniaschematuorganizacyjnegoSkladowiska
OdpadówKomunalnychw Potoku Malym.
a
J.
Ze wzglgdu na duZe zaleglo5ci EKOM-u zobowi4zuje siE Burmistrza
do skompensowaniazalegloScipomigdzyUrzgdem,Ekomem i ZBM.
+ . Zobowiqzuje siq Burmistrza do rozwalenia mo2liwoÉci zmiany wynagrodzeú
pracownikówWysypiska.
5. Zobowiqzuje sig Burmistrza do rozwuZenia i przedstawieniaRadzie moZliwoSci
transportu odpadów przez jednostki podlegle Urzgdowi (np. wynajqcie samochodu
w leasing).
6. Rozwa?yómozliwoSówprowadzeniado ,,ProjektuBudzetu Miasta i Gminy Jqdrzejów
na2006 rok" koncepcji oraz projektu technicznegobudowy sortowni odpadów.

Skarbnik Gminy Bozena Ciepluch -odnoSnie wniosku m 3 - wyjaSnila, 2e
skompensowaézalegloéci w tym wypadku nie moína; kompensata dotyczy dwóch
podmiotów maj4cychwobec siebiewzajemne zobowiqzania,a tutaj tak nie jest. Paústwo
musielibyScieuchwalió dotacjg dla ZBM-u, aby zaplacil EKOM-owi, a EKOM zaplacll
nam. Ale tu nie mo2na mówió o kompensacie.W tej chwili EKOM zalega 110000
i o takiej kwocie na dziSmoZnamówió.
Radca prawny Danuta Kiwiorska poinformowala, 2e taka kwota byla na dziei
kontroli. Jest wyrok s4du, zasqdzonojuL tg naleZnoéó,natomiastprawdopodobnierosnQ
dalsze zadluheniaEkomu.
Radna ElZbieta Wiéniewska ze wzglgdu na zrealizowanie, wnioskuje o skreélenie
trzechpierwszych wnio sków.
Burmistrz Marek Wolski zacytowal wniosek nr 4 i zapytú., w którq stronE.Burmistrz
powiedzial, 2e moae to rozwaZaó,ale w jego gestii leZy wynagrodzeniekierownika,
natomiast w gestii kierownika - wynagrodzeniapracowników. -Paústwo nie mo2ecie
zobowiqzl"waódo tego Burmistrza.Odnoéniewniosku nr 5 Burmistrz powiedzial,2e bylo
to sporzqdzoneprzed podjEciemuchwaly o powolaniu ZUK. Burmistrz obiecal, 2e takq
ewentualnoSórozwaLy. Odnoéniewniosku nr 6 Burmistrz powiedzial, 2e trzeba bgdzie
wystqpió z wnioskiem. W bud2ecie zostanie przewidziana kwota na opracowanie
dokumentacji,ale bez Srodkówz zewnqtrznie zrobimy tego.
RadnaElzbieta Wi5niewska-odnoénie wniosku nr 4 - powiedziala,2e kierownik nie
chcial, aby ten wniosek pisaó, ale w indywidualnej rozmowie Komisja zorientowalasiE,
ZepracownicySkladowiska,w porównaniudo pracowników innych jednostekpodleglych
gminie maj4 bardzo niskie pobory. Komisja chciala w bardzo delikatny zaznaczyé
tq sprawq. Nie zmusza sig tutaj Burmistrza do zmiany wynagrodzei, ale prosi siq
orozwaaeniemozliwoSci zmiany. Wszyscy radni zdajq sobie sprawq,jaka jest Srednia
wynagrodzeniaw innych jednostkachpodlegtychgminie:jest to od I 500 do ponad2 000,
a tam nawet 1 000 nie ma.
Radcaprawny Danuta Kiwiorska powiedziala,2e Burmistrz tylko kierownikowi ustala
wynagrodzenie,natomiastpracownikom- kierownik. -Co innego mnie zaniepokoilo:kto
udostgpnildanena temat wysokoSciwynagrodzeñ?To sqrzeczy chronione.Takich Ízeczy
siEnie udostgpniaPanieKierowniku wysypiska.Nie wolno akt osobowychudostgpniaó.
Radny Teofil Spk powiedzial, 2e nie rozumie tego: to od czego jest Komisja
Rewizyjna?
Przewodnicz4cyKomisji Rewizyjnej StanislawBaraúski powiedzial,2e Komisja nie
zaglqdalado kart wynagrodzeú.
RadnaElzbietaWiSniewskazwrócila uwagQ,2e Sredniewynagrodzeniaw jednostkach
podleglychradni maj4podawanew materialach.
Radna ElZbieta WiSniewskaproponuje nastgpuj4cebrzmienie wniosku nr 4: Rozwa?yó
mo2liwo Sózmiany wynagrodzeñ pracowników Wysypi ska.
RadaMiejska w Jpdrzejowieprzyjglawnioski Komisji Rewizyjnej:
l. PtozwazyémoZliwoÉózmianywynagrodzeúpracowników Wysypiska,
2. Zobowiqzuje sip Burmistrza do rozwaíenia i przedstawieniaRadzie mozliwoóci
transportuodpadów przezjednostkipodlegleUrzqdowi (np. wynajqcie samochodu
w leasing),
3. Rozwa|yc mozliwo5ó wprowadzenia do ,,Projektu Budzetu Miasta i Gminy
Jqdrzejówna 2006 rok" koncepcji oraz projektu technicznegobudowy sortowni
odpadów,
nastppuj4c4iloéciq glosów:
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Ad.17.
Radna Janina Szreniatua pyta, czy w naszym mieície jest opracowany progrqm ruchu drogowego,
zwlaszcza w rejonie ulic Sadowej i Piítczowskiej. Jeidiq tamtqdy duie, cígikie samochody i niszczc¡
wyremontowaneulice i chodniki.

Burmistrz Marek Wolski odpowiedzial, 2e w tej chwili obowi4zuje taki projekt
organizacji ruchu, jak wskazuj4 znaki drogowe. GDDP oddzial w Kielcach ma zamiar
przekazaóulice: Piúczowsk4 Kiliírskiego, Krzyw4 - miastu, z mocy ustawy. Po przekazaniu
tych ulic przyst4pimy do organizacji ruchu w calym mieécie. Na dzieú dzisiejszyjest to
w gestii GeneralnejDyrekcji, dlatego Burmistrz nie wystqpil w tej sprawie. Sprawa ulic
Sadoweji PiúczowskiejbEdziewzigta pod uwagq. Zamysly Burmistrza s4 takie, aby ruch na
ul. Piriczowskiej ograniczyé do 3,5 tony, a ruch ciqzki na Chmielnik puScióul. Kieleckq
i obwodnic4.
Radna Janina Szreniawa pyta, jak Burmistrz zamierza rozwiqzaó sytuacjq dzielek na osiedlu Murawiec
II. Przez cale lato rosnqtam chaszcze,których nie ma kto wykosió; czqstosíq palq i musi interweniowaó Strai.
Na em terenie sq dzialki miejskie i dzialki prywcttne. Trzeba tam wybudowaó drogq, aby ludzie mogli siq
budowaó.

Burmistrz Marek Wolski powiedzial, 2e plan miejscowy zagospodarowaniatego
terenujest aktualny i naleíaloby wykupió te drogi. Bez ruszeniatego tematu budowa tam sig
nie zacznie,ale jest to zwiqzane ze zmian4 w projekcie budZetu. Trzeba bqdzie na to jakieS
pieni4dzeprzeznaczyó;zostanqonewzigte z ulic wykonywanychna tereniemiasta.BEdzieto
rozwalaneprzy uchwalaniubudzetu.OkazesiE,czy radni siq do tego przychylS.
Radna Janina Szreniawa pyta, czy bylo w Starosh.vieposiedzenie wójtów i burmistrzów odnoinie
szpitala. Radna z prasy dowiedziala siq, ie zlo2ono wniosek o pieniqdze unijne, ale nie wiadomo, co dalei.
Mieszkaítcommiasta bardzo zaleiy na szpitalu i trzeba robió wszystko,aby szpital ratowaó.

Burmistrz Marek Wolski odpowiedzial,ze takie posiedzeniesiEnie odbylo, w kazdym
razieBurmistrzna takie posiedzenienie zostal zaproszony.
Radny Józef Kqdra powiedzial, ie zwrócilo siq do niego dwóch handlowców w sprawie spóinionych o
dwa dni oplat z tytulu pozwolenia na handel alkoholem. Ci ludzie majq zabrane pozwolenia na handel
alkoholem;ponownie mogqubiegaó siqpo pól roku. Handlowcy kogoi zatrudniali i sami z czegoi mtrszqiyó.
Czy nie ma mo2liwoici potraktowaó tego ulgowo?
Radny Jan Ziqbií1ski dolqcza sip do wypowiedzi Pana Kqdry; jezeli chodzi o zabranie pozwoleú na
handel alkoholem * czy Pan Burmistrz nie uwa2a,2e to paradoksalne sytuacje. To równiei mieszkaricytej gminy,
którzy wnoszqdochody do naszegobudzetu. Czy nie moina by bylo tego potraktowaó inaczej?

Burmistrz Marek Wolski przyznaL2e jest to bolesnedla niektórych przedsiEbiorców,
jako
Burmistrz tylko decyzj4 stwierdza fakt, jaki zaistnial. Ustawa .vqtraínieokreóla
ale
termin. -Ja ustawy nie zlamiE. Jest to przykre,ale tak siE stalo. Kazdy musi dbaó o wtasne
przedsiEbiorstwo.
Nie mogq nic innego zrobió.Musi byó taka,a nie inna decyzia.
Radny Adan Wójcík pyta, jak doszlo do tego, 2e w nowo wybudowanym bloku komunalnym nie ma
sygnalu AZARD z anteny zbiorczei.

Burmistrz Marek Wolski powiedzial, 2e sygnal AZARD w nowym bloku istnieje.
Problem jest taki, 2e mieszkahcy Zqdaj% aby gmina kupila przewody od gniazdka do
telewizora.Jestto jakieÉnieporozumienie.
Radna Etibieta Wiiniewska pyta, kiedy rozpocznq siq roboty budc¡wlanew budynku po rehabilitacii
przy ul. Mieszka I.

Burmistrz Marek Wolski powiedzial, 2e byl przetargi byl protest. -Nie chc4c tego
przeciryaé przetarguniewaZnilem,poniewa| druga oferta opiewala na 550 000. Zalecilem
ponowne ogloszenie przetargu. Sprawa przeciggnie sig o miesiqc, czy dwa, ale poniewaz
zostaluwzglQdnionyprotest,nie moglem post@ió inaczej.
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Radny Jan Ziqbinski pytq, czy ZPOZ w Jqdrzejowie podpísal umowQ na 2006 rok z Narodowym
FunduszemZdrowia. Je2eli nie - co maja zrobió pacjenci 2 stycznia,jeieli bqdq musieli skorzystaó z uslugi
lekarza?
Radna Elibieta Wiiniewska popiera pytanie radnego Ziqbinskiego: gdzie majq siq zglosió pacjenci
w razie zamkniqciaporadni; jak wiadomo, nie zostala zqwqrta umowa z Narodowym Funduszem.

Kierownik Zakladu PodstawowejOpieki Zdrowotnej Marek Boguslawskipowiedzial,
2e koácówka roku dla Swiadczeniodawcówto trudny okres. Z jednej strony negocjacje,
z drugiej strony Narodowy Fundusz Zdrowia, a z trzeciej strony decyzje zapadajqcena
najryzszym szczeblu odnoSnieówiadczeniauslug zdrowotnych i zakresu tych Swiadczeú.
ZPOZjest stowarzyszonyw Federacji Zwiqzku PracodawcówPorozumienieZielonogórskie.
Zespólnegocjacyjny negocjuje warunki ogólne i szczególoweoraz finansowe kontraktowania
éwiadczeúna rok 2006. Na postulaty odnoSniewarunków szczególow1,chi ogólnych Prezes
NFZ JerzyMiller nie chce w 2adnympunkcie przysfaé.NFZ proponujestawkE5 zl, natomiast
negocjatorzy mówi4 o 6 zl. W ka2dym zakresie nie ma consensusuze strony NFZ
i MinisterstwaZdrowia. Z tych 5 zl wymagasiq 10 %ona diagnostyke;co miesiqcna pacjenta
jest 50 groszy na badania - co mozna zrobié za 50 groszy?Z rcku na rok pogarszasiQ
finansowaniew zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Jest coraz mniej pieniEdzy na
pacjenta,na badania,na oplacaniepracowników. Sredniopielggniarkazarabiaokolo I 000 zl,
lekarzz II stopniemspecjalizacjiokolo I 300 zl - 1 500 zl. Sqto Smiesznepieni4dze,zaktóre
wymaga siE od lekarzy i innych pracowników wykonywania ogromnej pracy narzuconej
przez NFZ. Na to nie ma zgody. Wymaga siq na rck przyszly, aby placówki filialne
pracowalytak, jak inne przychodnie,czyli w godzinach8 - 18, nie jak do tej pory 8 - 15.
Trzeba by bylo jeszcze zafrudnié dwóch lekarzy - w OÉrodku Zdrowia w Przqslawiu
i w Rakowie. Trzebaby zatrudniórównieZjeszczedwie pielEgniarki.NFZ proponuje 1,03 oA
wigcej Srodkówz tego tytulu. To s4 skandalicznewarunki finansowaniapodstawowejopieki
zdrowotneji na to nie ma zgody.Wymaga sig corazwigkszychumiejqtnoSci,udzielaniacoraz
lepszych éwiadczei i w coraz wiqkszym zakresie, podnoszenia kwalifikacji personelu
vryZszegoi éredniego,o w Éladza tym nie idq Srodki finansowe. Co dalej? Tak naprawdq
decyzjale|y po stronie PrezesaNFZ i Ministra Zdrowia. ZagrohenieodnoSnienie udzielania
Swiadczeúw calej Polscejest bardzo duhe- dotyczy 20 - 26 ml Polaków - moína sqdzié,2e
musi dojSódo rozmów i do consensusuw zakresiekontraktowaniaSwiadczeripodstawowej
opiece zdrowotnej. Co - jeheli nie? S4 placówki, które mog4 dora2nieudzielaó Swiadczei
naszympacjentom:jest to szpital, pogotowie ratunkowe lub inne placówki, które byó moíe
podpisz4 zNFZ umowQ na éwiadczenieuslug w zakresiepodstawowej opieki zdrowotnej.
Kierownik przypomnial,2e podobnasytuacjabyla dwa lata temu. WówczasNFZ twierdzrl, ze
nie ma pienigdzy,nie moZe zmienió proponowanychwarunków. Po proteScieokazalosiE,2e
takie pieni4dzesiE znajd4 a wymieme skutki odczuj4 zaklady Éwiadcz4ceuslugi w zakresie
podstawowejopieki zdrowotnej. DziEki zabiegomZPOZ w 2004 roku uzyskal dodatkowo
z ty,tulu fzw. porozumienia poznaúskiego 64 000 zl za Swiadczenie uslug zdrowotnych.
Kierownik Boguslawski poprosil radnych o zrozumieniebardzo trudnej sytuacji: dla Rady
Miejskiej - jako organu zalo?ycielskiego,dla ZPOZ - jako Swiadczqcegouslugi, dla
Burmistrza- jako nadzoruj4cegopracQkierownika ZPOZ. Jestto sy'tuacjaniezmiemietrudna,
co nie znaczy, 2e niemo2liwa do rozwiqzania.Ruch jest po stronie Ministerstwa Zdrowia
i NFZ. Ta sl.tuacjadotyka 12 województw.Pod znakiem zapytaniasq éwiadczeniadla 20 -26
ml Polaków. Mogq byó perturbacje, aczkolwiek lekarze w przypadku zagrolenia zdrowia
i Zycia nie odmówi4 porady. To co proponuje NFZ to skandal. Takie finansowaniejest
niegodnepacjentów. Tak naprawdEwalka jest o pacjenta,o lepsze Srodki finansowe,aby
pacjentmial wykonane badania, aby byt przyjmowany w lepszychwarunkachprzez dobrze
wyszkolonychlekarzy i pielEgniarki.To wszystko kosztuje.NFZ nie widzi tego problemu.
Sytuacja jest na tyle patowa, 2e rozstrzygnie siq na najv,rylszym szczeblu. Kierownik
Boguslawskiprzeprosilwszystkich pacjentów,którzy byó mohedoznaj4jakiegoSuszczerbku
w sensieorganizacyjnym,z dotarciemdo uzyskaniapomocy w zakresielekarskim.Kierownik
przypomnial, ze pracownikom ochrony zdrowia chciano zrobié lepiej i uchwalono ustawg
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,,203-- ale nie wskazanoplatnika. Trzebabylo z wlasnychSrodkówfinansowaóte podwyZki.
Aby pokryó finansowanie tej podwyzki trzebabylo poddaósig restrukturyzacji - ale to zaklad
po|ycza pieni4dzeod Paristwa.W kaZdymmomenciei pracownik ochrony zdrowia i pacjent
jest na straconejpozycji.
Radny Jan Ziqbiúski pyta, co z Poradniq Uzaleinieít, która miala zaczqé funkcjonowaó z dniem I
2006 roku.
s1)czn¡a

Kierownik ZPOZ Marek Boguslawski poinformowal, 2e Burmistrz dwukrotnie
wystgpowal do Starosty z pytaniem, czy od 2006 roku ZOZ wystqpi o kontraktowanie
éwiadczeri w zakresie uzalehniei. Pan Burmistrz dostal odpowiedZ, 2e poradnictwo
w zakresieuzaleaniehle?ypo stronie gminy, co oczywiéciesig mijaz prawd4 gdy?zarówno
ustawa o zakladachopieki zdrowotnej, jak i ustawa o przeciwdzialaniu alkoholizmowi
wyra2nie mówi, kto jest odpowiedzialny za przygotowanie i zakontraktowanietego typu
Swiadczeú.Ta sprawale|y w kompetencjiPanaStarosty.Opinia prawna w tym zakresiebyla
jednoznaczna:w kompetencji starosty le2y przygotowanie éwiadczeú w zakresie uzaleznien.
Poniewazdotyka to pacjentów Gminy JEdrzejów- jako czlonek Komisji AntyalkoholowejKierownik powiedzial, 2e czLonkowieKomisji s4 za dalszym funkcjonowaniem punktu
konsultacyjnego, który pomaga pacjentom uzaleZnionym i dziEki temu poradnictwo
w zakresie uzaleznien na terenie naszej gminy - moZe nie w pelnym vqtmiarze - ale
funkcjonuje.
WiceprzewodniczqcyRady Pawel Smor4g zapytal Jeíeli nie zostanieporozumienie
podpisane,czy Panw poniedzialekotworzy przychodniei przyjmie pacjentów?
Kierownik ZPOZ Marek Boguslawski odpowiedzial, 2e je2eli nie jest podpisana
umowa z NFZ nie ma mo2liwoSci prawnych udzielania éwiadczeripacjentom. Natomiast
w awaryjnych przypadkach, w przypadku zagroíenia zdrowia i 2ycia pacjent bqdzie mial
udzielonqpomoc.Pacjentmoíe równie2 zglaszaósiEdo szpitalai do pogotowiaratunkowego.
Wiceprzewodnicz4cyRady Pawel Smor4gpowiedzial, 2e wie, iz pogotowie i szpital
przyjmie pacjentów, ale czy pacjent bEdzie przyjEty w przychodni zarzqdzanei przez
Kierownika,w poniedzialek,jeleli porozumienienie bEdziepodpisane?
Kierownik ZPOZ Marek Boguslawski odpowiedzial,2e nie bqdzie mial mo2liwoSci
prawnychudzielaniaéwiadczei, dlatego,2e umowa koiczy sig z dniem 3l grudniabiez4cego
roku. Dotyczy to kilkunastu województw w calym kraju. Rz4d robi wszystko, aby takiemu
patowi przeciwdzialaó. Kierownik sqdzi, 2e porozumienie na najwryZszym szczeblu
spowoduje,ze od2 styczniaplacówkibgd4otwarte.
Radny Jan ZiEbiúski: Rozumiej4c racje ekonomiczne Pana Kierownika i maj4c
nadziejq,2e wszystko zostaniepodpisane,rozumiem, 2e pielEgniarki i lekarze w tym dniu
w pracy nie bEdq.
Kierownik ZPOZ Marek Boguslawski odpowiedzial, 2e w poniedzialek lekarze
i pielqgniarki bEdq w pracy z tego tltulu, 2e mohe siq tak zdaruyé,2e wyst4pi zagrolenie
zdrowia lub Zycia pacjenta. To, 2e nie zostala podpisana umowa z NFZ nie oznacza
zwolnieniaz odpowiedzialnoécizataki a nie inny przebiegchoroby u pacjentów.W zwiqzku
ztym lekarzebqd4w przychodni.
WiceprzewodniczqcyRady Alfred Bialy zapytal, jak prawnie siq ma nastgpuj4ca
sytuacja:Burmistrz, który jest odpowiedzialnyza zdrowie ludzi na swoim terenie nie zgodzi
siq,Zebygabinetybyly zamknipte.Co wtedy?
RadnaElzbietaWiéniewskazapytala,czy jeéli by nie zostalopodpisaneporozumienie,
to pacjent zglaszajqcysiq bgdzie musial zaplaciózawizytg.
Kierownik ZPOZ Marek Boguslawski powiedzial, 2e oczywiScie Burmistrz jest
Swiadczenzdrowotnychna swoim terenie,o ile ma érodki
odpowiedzialnyza zabezpieczenie
éwiadczeh.
To jest jasne. Rada uchwala ró2ne uchwaiy majqce
tych
na zabezpieczenie
zwiqzek z budaetem i dokladnie liczy kazdq zlotówkE. JeSli gmina ma do wykonania
okreslonezadania,to wówczas przeznaczaokreSloneSrodki i wie, 2e zate SrodkiokreSlone
ll

zadanie da siE zrealizowaó. Jak Burmistrz ma zabezpieczyó Swiadczenia zdrowotne, jeSli
te Srodki finansowe s4 niewystarczajqce?Oczywiéciejest to niemoZliwe. Kierownik dodal,
2e nie ma mowy o pobieraniujakichkolwiek oplat od pacjentów.
Pan Henryk Michalkiewicz powiedzial,2e zgadzasig z Kierownikiem Boguslawskim,
chocia| nie we wszystkich sprawach. Radni sq nieSwiadomi pewnych rzeczy
i odpowiedzialnoSci. -Ustawowo za zabezpieczenieopieki zdrowotnej odpowiada gmina,
a gminE reprezentuje burmistrz i nie wiem, czy Pan Burmistrz zdaje sobie sprawQ
NFZ jedynie kontraktuje,nie odpowiadaza zabezpieczenieSwiadczeri
z odpowiedzialnoSci.
zdrowotnych.Na terenie gminy odpowiada Burmistrz i w razie róZnych perturbacji, Panie
Burmistrzu, frzeba mieó tzw. plan awaryjny. Co w takim razie, jeSli od 1 stycznia
rzeczywiscie przyjdziemy do przychodni i nie zostaniemy przyjpci? MoZemy byé przyjpci
za 50 zl - taka jest stawka lekarzarodzinnego.Po drugie równieZ p.o.z.nie podpisalumowy
o calodobow4opiekq ze szpitalem.Co w tym przypadku? KomuS coÉ siE stanie o 24uu,
a szpitalnie ma podpisanejumowy. Tak naprawdpmoZnakonsultowaói negocjowaó,ale nie
z PrezesemNFZ, a z dyrektorem oddzialu. Pan Kierownik doskonalepamiqta: w ubieglym
roku, kiedy negocjowali5my,doszliSmydo porozumienia- jest to zapisane- a nowa Pani
Dyrektor zapomniala. Mówilem o tym, i te slowa niestety siq sprawdzlly, 2e dojdzie
do sltuacji bardzo zlej przy takiej polityce prowadzonejprzez Oddzial SwiEtokrzyski.I do
tego doszlo. W porozumieniu byl zapis, ze jeSli w ci4gu roku 2005 znajdq siq dodatkowe
pieni4dze,to bqdq skierowane na podstawow4 opiekq zdrowotn4. Takie pieni4dze byly
w ci4gu roku i to du2e pieni4dze,tylko nie zostaly skierowane.Wiadomo, 2e PrezesMiller
bqdzie mówil: To nie jest moja kompetencja. Proszq rozmawiaó z Dyrektorem
Swiqtokrzyskiego Oddzialu. JeSli Pani Dyrektor nie wzipla pod uwagQ zapisanych
porozumieú, to niestety, taka jest sltuacja. Nie wzigla pod uwagg, skoro nie zostaly
ptzeznaczonedodatkowe pieni4dze na podstawow4 opiekg zdrowotn4. Dzisiaj bylibySmy
wszyscy szczEéliwi, bo nie musialoby dojSó do tej sytuacji. Natomiast negocjowanie
z Prezesemnic nie da, bo on powie, 2e to jest decyzjadyrektoraoddzialuwojewódzkiego.
Kierownik ZPOZ Marek Boguslawski powiedzial, 2e jak zwykle wypowied2 Pana
Henryka Michalkiewicza go porala. -Nieprawdqjest, 2e podstawowaopieka zdrowotnama
cokolwiek kontraktowaó w zakresie nocnej opieki, bo to jest éwiadczenie odrqbnie
kontraktowane.Paniebyly Dyrektorze NarodowegoFunduszuZdrowia. PrzypominamPanu,
2e jedno z potozumieh poznahskich wlaénie, pozwalalo nam w ten sposób kontraktowaó
Éwiadczeniazdrowotne. Migdzy innymi takie éwiadczeniajak nocna opieka ambulatoryjna
jest kontraktowanajako osobne Swiadczenie.My, jako podstawowa opieka zdrowotna
kontraktowaliSmyuslugi w zakresiep,o.z. od poniedzialkudo piqtku w godzinach8 - 18. Na
dowód tego jak dziala Narodowy Fundusz Zdrowia Kierownik Boguslawski odczytal fax
wyslany 27 grudnia2005 do wszystkich rzeczników prasowych poszczególnychoddzialów
wojewódzkich NFZ, na temat Porozumienia Zielonogórskiego, gdzie rzecznlk prasowy
centrali NFZ instruuje, jak rozmawiaó z dziennikarzami.Kierownik Boguslawski uwaza, 2e
jest to przykladna to, ze wszystkojest sterowanez centraliNFZ.
Ad. 18.
Radny Józef Kqdra -odnoSnie swojej interpelacji, powiedzial, i2 rozumie, 2e
pozwolenia.Czy w innych gminach te2 jest to tak
Burmistrz tylko stwierdza v,rygaénigcie
rygorystyczniestosowane?Nie. Czasamiseprzypomnieniao mijaj4cym terminie.
RadnaJanina Szreniawa:Panie Burmistrzu. Slyszy siq, 2e zostaj4pieni4dze.Ja Pana
bardzo proszQo lodowisko w Parku 700-Lecia. Pana zastqpca mówi, 2e zrobi boisko,
prosi o lodowisko.
a spoleczeústwo
Radny Andrzej Hatny zwrócil uwagg, 2e nie bylo uchwaly o likwidacji Zakladu
PodstawowejOpieki Zdrowotnej, a ustawao ZOZ mówi, 2e ZadneokolicznoScinie mogqbyó
podstaw4 do nie udzielania éwiadczenw przypadku zagro\enia zdrowia i Zycia. Pojqcie
zagroaeniazdrowia i Zyciajest bardzo obszemei tam sig mieÉci prawie wszystko. Je2eli

t2

ju2 musialby podjaójakieSkroki,
zakladmialbynie funkcjonowaóod 2 stycznia,to Burmistrz
nie ma
uUy,.n zaWáAzlikwidowaó. Takich kroków do dziS nie podjqto, w zwi4zku z czym
to siQ
mázliwoSciprawnej aby 2 stycznia zakladbyl zamkniEty.Jakie bgdq skutki negocjacji,
okazewnajblizszychdniach, ale na razie nie nale|y tak czarnoprzedstawiaótego scenariusza'
przewodnicz4caRady Ewa Ptasznik zaprosilawszystkich obecnych do kawiarni na
jEdrzejowskich
parieÍze,na uroczysie Zyczenia i spotkanie oplatkowe z udzialem ksiE2y z
parafii.
p an J ózef Bryla z\o?,ylwszystkim zebranym2y czeniaÉwi4teczno- noworoczne.
Ad. 19.
przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptaszniko godzinie l2s5zamknElaobradyXLIII
sesjiRady Miejskiej w Jgdrzejowie'
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