PROTOKOI, NR XLV[/ 06
odbytejw dniu 27 kwietnia2006roku
z sesjiRadyMiejskiejw Jqdrzejowie
DomuKulturyw JEdrzejowie.
w saliwielofunkcyjnej
Ad. 1.

PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptaszniko godzinie 1005otwarla obrady XLVII
sesji Rady Miejskiej w Jgdrzejowie.Obrady rozpoczetoprzy obecnoScina sali obrad 19
oA ogólu Rady. Przewodniczqca stwierdzila
radnych na stan 2l radnych. co stanowi 90,48
prawomocnedo podejmowaniauchwal.
quomm
'
prt"wodnicz4ca Rady powitala przybylych na sesjg goSci: Burmistrza Marka
Wolskiego, ZastqpcE Burmistrza Marcina Piszczka, Zastgpca Komendanta Powiatowego
policji józefa KrzywdE oraz Dyrektora Zarzqdu Dróg Powiatowych Marka Grada.
przewodnicz4ca Rady powitala radnych, naczelników wydzialów Urzqdu Miejskiego,
kierownikówjednostek organizacyjnychgminy, oraz wszystkichprzybylych na obrady.
Przewodnicz4ca Rady zglosila kandydaturq radnego Kazimietza Michalskiego
na sekretarzaobrad.
RadnyMichalski v,,yrazilzgodE.
Sekretarzemobradj ednoglo Sniewybrano radnego Kazimierza Michal skiego.

Ad.2.
Na sesjiw dniu 30 marca 2006 roku nieobecnibyli radni:

NieobecnoScizostalyusprawiedliwione.
przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikpoinformowala,ze w dniu dzisiejszym
bezpoéredniopo XLVII sesji odbpdziesiEnadzwyczajnasesjaRady Miejskiej w JEdrzejowie
w zwi4zku z koniecznoSci4podjEcia uchwaly w sprawie przedluheniaczasu obowiqzywania
dotychczasowychtaryf ZWiK za zbiorowe zaopatrzeniew wodq i zbiorowe odprowadzanie
Scieków.
Na salE obrad przybyl radny Wojciech Bilewicz; obrady kontynuowano przy
obecnoScina sali obrad 20 radnych.

Ad.3.
Nie zgloszonouwag do proponowanegoporz4dkuobrad'
Rada Miejska w Jgdrzejowie przyjqla proponowany porz4dek obrad nastqpuj4c4
iloSciqglosów:
Z
a
1
8
0
Przeciw
0
Wstrzymalosig
Porzqdekobrad:
1. Otwarciesesji,stwierdzeniequorum,powolaniesekretarzaobrad.

UsprawiedliwienienieobecnoSciradnychna sesjiw dniu 30 marca 2006 r.
Przyjpcieporz4dkuobrad.
Przyjqcieprotokolu zpoprzedniejsesji.
Zapytaniai interpelacjeradnych.
Sprawozdaniezpracy Burmistrzamigdzy sesjami.
Sprawozdaniez wykonania uchwal Rady podjqtychna poprzedniejsesji.
Uchwala w sprawie przyjgcia sprawozdania z wykonania budzetu miasta i gminy
JEdrzejów2a2005 rok oraz udzieleniaabsolutoriumBurmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.
9. Uchwala w sprawie ustalenia zasadkorzystaniai odplatnoSciza pobyt w Dziennym
Domu Pomocy Spolecznejw Jgdrzejowie.
10. Uchwala w sprawie szczególowychwarunków przyznawania i odplatnoSciza uslugi
opiekuúcze z v'rylqczeniem specjalistycznych uslug opiekuúczych dla osób
z zabtxzeniamipsychicznymi oraz warunki czgSciowegolub calkowitego zwolnienia
od tych oplat, jak równie? tryb ich pobierania przez OSrodekPomocy Spolecznej
Miasta i Gminy w JEdrzejowie.
11. Uchwala w sprawie ustalenia najnilszego wynagrodzenia zasadniczegooraz wartoÉci
jednego punktu dla potrzeb wynagrodzenia pracowników zatrudnionych
wjednostkach organizacyjnych gminy Jgdrzejów - Zaklad Uslug Komunalnych
w Jgdrzejowie.
12. Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzeda2y w drodze przetargu publicznego
nieruchomo5cikomunalnej.
13. Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzedtzy w drodze przetargu publicznego
nieruchomoScikomunalnej.
14.Uchwala w sprawie wyraZeniazgody na nieodplatnenabycie nieruchomoScina rzecz
Gminy Jpdrzejów.
15. Omówienie protokolu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej dofyczqcegoTargowicy
Miejskiej.
16.PrzyjEciewniosków pokontrolnych.
17. Odpowiedzina interpelacje.
18. Sprawy róZne.
19.ZamkniEcieobrad.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4d.4.
Nie zgloszonouwag do protokolu zpoprzedniejsesji.
RadaMiejska w JqdrzejowieprzyjElaprotokólzpoprzedniejsesjinastqpujqcailoSci4glosów:
Z
a
1
9
0
Przeciw
0
Wstrzymalo sig

4d.5.
1. Radna Janina Szreniawa powiedziala, Ze Burmistrz nie odpowiada na wszystkie
interpelacje i zapyla\.a,co sig buduje w amfiteatrze. Takie duZe pawilony, jak tam sig
budujq to siEbuduje na obrze1achmiasta, a nie w centrum.
2. Radna Janina Szreniawa prosi o wprowadzenie zapisu do uchwaly, odnoSnie
przydzia\u mieszkañ, w przypadkach szczególnych.Jest uchwala i ,,w przypadkach
szczególnych"2eby wprowadzié.

Radna Janina Szreniawa poinformowala, 2e jest przebudowa chodnika na ulicy
Sadowej.Nikt siE nie interesuje,2e studzienkatelekomunikacyjnajest w chodniku,
a studzienkawodoci4gowa- w jezdni. Woda splywa na ogrodzenia.
4 . Radna Janina Szreniawa pyta, co z du|ymi samochodami wo24cymi kamieú
zPiiczowa. Niedlugo do Pani Ordonowej wjedzie samochódz kamieniem do pokoju
stolowegoi nikt siEtym nie interesuje.Nie moZemytakich spraw chowaódo szuflady
i nie interesowaósiEnimi.
5 . Radna Janina Szreniawa pyta, jak przedstawia siq sprawa ulicy doktora Kwarty.
W budZeciebylo ujgte 30 000 na tE ulicE. Ta Pani zwracalasiE do radnej, 2e chEtnie
wziglabyte 30 000 i zebyjej zwróció.Urzqd siEnie dogadalz wlaScicielkq- radnanie
wie dlaczegonie idzie siE na rEkEprywatnej osobie. Radna pyta ile na tym stracil
Urzqd; ile zaplacll za to, 2eémy przegrali sprawQs4dowq.
6 . Radny Józef Kpdra przypomnial, ze jest budowany chodnik do UrzEdu
i poinformowa\.,ze po poludniu, w Swigta,w dni wolne od pracy ludzie jezdz4po tym
chodniku. Gdyby postawió mijaj4ce siEbalustrady sprawabylaby rozwiqzana.
7 . Radny Józef Kgdra wnioskuje o za\oíenie lampy przed jego blokiem, poniewaZ
wieczorami odbywaje siq tam libacje, których uczestnicy niszczq stojqce tam
samochody.
8 . Radny Józef Kqdra przypomnial, 2e apelowal o naprawq dwóch przystanków
autobusowychna Borkach i Wolicy oraz ustawienie zabranegona Piaskach.Bylo
obiecane,2e po uchwaleniubud2etute przystankibgda naprawione.Dotychczastego
nie zrobiono.
9 . Radny Józef KEdra poinformowal, 2e jest bunt mieszkaúców Piasków, Wolicy
i Borków odnoSnie budowy chodnika na Piaskach. Jest zebrane 128 podpisów;
mogloby ich byó wipcej. Mieszkaúcy pragnq spotkaósiE w tej sprawie z w\adzami;
stosowne pismo zostalo zloíone. Od wielu lat chodnik na Piaskach mial byó
budowany. W bud2eciejest i0 000 na budowE chodnika na Piaskach, a 25 000
na budowp chodnika w Skroniowie. Radny nie ma pretensji do radnego Smor4ga,
bo,,kaZdy ci4gnie w swojq stronq", ale do koalicji ma pretensje. Gdyby zairzeé
do dokumentów byloby widaó, 2e poprzedni burmistrz wigcej dbal o opozycjg niz
o koalicjg. RównieZ podzial pieniEdzy na sport jest niesprawiedliwy. Jest bunt
mieszkaúcówKopanin. Tam jest dól na dole. Nie musi byó kladziony asfalt,wystarczy
porównaóte doly.
10. Radna Maria Baraúska - w zwiqzku z artykulem w gazeciedotycz4cym zadluíenia
ZakLaduUslug Komunalnych - pyta, jakie bylo zadluíenie, gdy Kierownik Jach
obejmowal stanowisko i co sig dzieje z tym zadluheniem'.czy wzrasta, czy sig
utrzymuje. W artykule nie bylo o tym mowy, a mieszkaúcy prosz% aby zadaótakie
pytanie.
11. RadnaMaria Baraúskaprosi o interwencjgw sprawie samochodówparkuj4cychprzy
Is-Medzie na ul. Armii Krajowej. Nie ma mo2liwoSci bezpiecznegoprzejécia
chodnikiem, poniewa2 jest zastawiony samochodami. W zwiqzku z tym trzeba
wychodzió na ulicg. Byó mo2e pomoglaby kilkakrotna interwencja Stra2y Miejskiej
lub pismo do kierownictwa Is-Medu.
12.WiceprzewodniczqcyRady Pawel Smor4g powiedzial,2e o ile pamiEta,to radny
Kqdra równieZ glosowal za budzetem, który zosfal uchwalony jednogloSnie, wigc
w tym momenciebyl zadowolony.
13. Wiceprzewodnicz4cyRady Pawel Smor4gpowiedzial,2e zglosily sig do niego osoby
w sprawieul. Armii Krajowej. Radny przypomnial,ze jesieni4 na sesji zostalzloAony
J.

wniosek o ustawieniew tym miejscu znaku zatzymywania sig i postoju. Do dziSnie
zostaloto zrobione. Radny prosi, aby wnioski radnych byly realizowane.
14. Wiceprzewodnicz4cyRady Pawel Smor4gpowiedzial, 2e przy przedszkolubyl kiosk
Spóldzielni Ogrodniczej, ktéra upadla. Do dzi{ to pomieszczenie nie zostalo
zagospodarowane.Radny p7fta,czy Burmistrz ma na to jakiS pomysl.
15. Radny Adam Wójcik - w zwiqzku z zamiarembudowy hali widowiskowo sportowejprzypomnial, 2e Rada zajmowala sig tym tematem i byla deklaracjawspóldzialania
z Powiatemw tej sprawie.Trzeba wziqó to pod uwagQ,poniewaZwspólna inicjatywa
mialaby lepszewarunki do realizacji, apó2niej do wykorzystania.
16. Radna Elzbieta WiSniewska poinformowala, 2e dwukrotnie na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej pytala, co siE dzieje z wnioskiem do Funduszu SpójnoSciw sprawie
uporz4dkowania sieci wodoci4gowo-kanalizacyjnejna terenie gminy. W ostatni
czwartek radna dowiedziala sig, 2e gminy Sqdziszów, Wodzislaw i Slupia
Jqdrzejowskanie spelniaj4 warunków i nie bEdq mogly korzystaó z tego wniosku.
Jgdrzejéw ma wszelkie mo2liwoSci, ale ftzeba uzupelnió dokumenty. Do dnia
dzisiejszegote dokumentynie zostalyuzupelnione.Sq to sprawyterminowe;to jest l7
mln zl -bardzo du2e pieni4dze; mogqnam przeplyn4ó kolo nosa. Radna apeluje, aby
Burmistrz osobiSciejutro skontaktowalsiE z ludámi odpowiedzialnymiza te sprawy
i dolqczenieodpowiedniejdokumentacjido wniosku.
17.Radny Leszek Sulek powiedzial,2e od 10 lat stara siE, aby mlodzie? miala gdzie
zagraéw pilkq. Dotychczasnic w tym kierunku nie zrobiono. Radny wnioskuje, aby
na plac ogólnowiejski dowieZóziemi i wyrównaó.
18.Radny Teofil Sgk pyta, kiedy bqdzieremontowanadrogapowiatowa w GoZnie.
19. RadnyRyszardDzwonek pyta,czy jest jakiS przybli2onytermin otwarciaEuroubojni.
20. Radny Kazimierz Michalski pyta, kiedy zostanie przeprowadzony remont drogi
wojewódzkiejJqdrzejów- KazimierzaWielka na odcinku przebiegajqcymprzeznasze
gming oraz jakijest planowanyzakresrobót i najakim odcinku.
21. Radny Kazimierz Michalski py1a,czy jest znany termin likwidacji dzikich wysypisk w
Lysakowie oraz czy Burmistrz zamierza podjaó dzialania maj4ce na celu
zlikwidowanie na obrzeZachlasów i przy drogachstert Smieci.Czy jest pomysl na to,
aby temu przeciwdziaLaó?
22. Radny Kazimierz Michalski wnioskuje o uporz4dkowaniezaSmieconegozagajnika
przy zalewie.
23. Radny Teofil SEk wnioskuje o remont 200-metrowegoodcinka drogi LScin-Jakubów.
Radny przypomina,2e niejest to zrealizowaneod 6 lat.
24.Przewodniczqca Rady Ewa Ptasznik poinformowala, 2e otrzymala telefon od
mieszkaírcówul. Piiczowskiej w sprawie l50-metrowego odcinka chodnika migdzy
ulic4 Sadowq a ulica JeZewskiego.Nowy chodnik po stronie lewej jest poloZony
wyzei i w czasie deszczu mieszkaúcy sq zalewani, poniewa? stary chodnik jest
polozony o wiele niaej. Mieszkaúcy zv,racajqsig o spowodowanie,aby wybudowaó
chodnik na tym odcinku.
25. PrzewodniczqcaRady Ewa Ptasznikpoinformowala, 2e mieszkaúcy ulicy Piastowskiej
i Malogoskiej wnioskuj4 o Écigcie drzewa przy zabytkowej kapliczce Sw. Ducha na
skrzyZowaniuulic Jana Pawla II i Piastowskiej.Du2e drzewo roSniew ogrodzeniu
kapliczki i grozi zawaleniem.
2í.PrzewodniczqcaRady Ewa Ptasznikpyta, w jakim stadiumjest realizacjazalohonych
w bud2ecieinwestvcii.
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Ad.6.
Nie zgloszonouwag do sprawozdaniazpracy Burmistrzamigdzy sesjami.

4d.7.
Nie zgLoszono uwag do sprawozdania z wykonania uchwal Rady podjqtych
na poprzednichsesjach.

Ad.8.
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej Stanislaw Barafrski oraz czlonek Komisji
Rewizyjnej Elzbieta Wióniewska odczy'tali wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutoriumBurmistrzowi Miasta Jqdrzejowa za rok 2005.
Przewodnicz4ca Rady Miejskiej Ewa Ptasznik odczylala uchwalg IV Skladu
Orzekaj4cegoRegionalnej Izby Obrachunkowejw Kielcach w sprawie opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej dotyczqcego udzielenia absolutorium za 2005 rok lw zalqczeniu do
protokolu/.
Radna Elzbieta WiSniewska - w zwiqzku z tym, 2e powinna byó dyskusja nad
budzetem - mimo, 2e na Komisji Rewizyjnej te sprawy zostaly poruszone, poprosila
Burmistrzao wyjaSnieniepowodów niezrealizowanychinwestycji: rozpoczgciemodernizacji
oczyszczalni Scieków oÍaz remont Swietlicy socjoterapeutycznej. Radna pyta, dlaczego
zostaly zrobione takie przesuniEciaoraz dlaczegow ubieglym roku nie rozpocz$ sig remont
budynkupo bylej rehabilitacji.
Burmistrz Marek Wolski wyjaénil, 2e jeLeli chodzi o Swietlicgsocjoterapeutycznq-ze
wzglgdu na brak koncepcji zagospodarowaniabudynku prace nie zostaly zrealizowane.
Obiekt ten mial byó remontowany z funduszu alkoholowego; umowa zostala zerwana
ze wzglEduna brak koncepcji, co tam ma powstaé.Oprócz obiektów dla klubu AA nie byto
pomyslu. CzgSózadai zostala zrealizowana: zabezpieczonydach, elewacja. W tym roku jest
zabezpieczonakwota w funduszu alkoholowym na realizacjE.Na pewno w tym roku bqdzie
zrobiony klub, pomieszczenia i mieszkanie do pilnowania obiektu. Co do oczyszczalni
Scieków-byla to kwota zabezpieczeniazewzglgdu na spodziewaneuruchomienieSrodków
z Funduszu Spójno5ci.Musi byó ujEta w budZeciekwota, aby wystartowaó z wnioskiem.
Modernizacja oczyszczalni jest ujEta we wniosku do Funduszu SpójnoÉci, o którym
wspominalaradna WiSniewska.Ieheli chodzi o budynek po rehabilitacji - jest po przetargu,
trwajq prace, zgodnie z umowe termin zakoíczenia jest w sierpniu, ale prace postEpuj4
szybko i wykonawca przewiduje ich zakonczeniena koniec czerwaa. 9 mieszkaú bEdzie
mohnaprzydzielió-ptzy takim tempie robót - juZ w lipcu - sierpniu.
Radna Janina Szreniawa powiedziala, w zwiqzku z pytaniem radnej WiSniewskiej, ze
dziwi siq. PrzecieZradnaWiSniewskawie, co to znaczyprotokóI. PodpisalaprotokóI, bo jest
w Komisji Rewizyjnej, to powinna poprosióBurmistrzana komisjg i wyjaÉniósprawy, a nie
robiótegona sesji.
Radna WiSniewska odpowiedziala, ze wyjaénila, dlaczego zadala takie pytania
i powiedzialarównieZ,2ena Komisji Rewizyjnebyla o tym mowa.
Wigcej uwag nie zgloszono.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.

Uwag nie zgloszono.
RadaMiejska w JgdrzejowiepowziElauchwalqNr XLV[/399106 w sprawieprzyjpcia
sprawozdaniaz wykonania bud2etu miasta i gminy JEdrzejów za 2005 rok oraz udzielenia
absolutoriumBurmistrzowi Miasta JEdrzejowa, nastqpuj4c4ilo éciqglosów:
Z
a
2
0
0
Przeciw
0
Wstrzymalo siq
w
zalqczeniudo protokolu/.
nr
XLVII/399106
AJchwala
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik o godzinie 1120 ogtosila przerwg
trwaj4c4do godziny 1200.

Ad.9.
Przewodnicz4ca Rady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala uzasadnienie do projektu
uchwaly.
Radna Elzbieta WiSniewska zapytala, czy trszczególowienie zasad i proponowane
kryteria nie bEdqna niekorzyéópensjonariuszy.
Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej Gra?yna Chabor wyjaénila, 2e odplatnoSó
byla na tym samym poziomie ptzez 4 lata, teraz wzrasta symbolicznie o 10 groszy, co
w miesi4cuuczyni okolo 2 zl.
PrzewodniczqcaRady M iej skiej Ewa Ptasznik o dczytataproj ekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
RadaMiejska w Jqdrzejowiepowzigla uchwalgNr XLVII/400106 w sprawieustalenia
zasad korzystania i odplatnoSci za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Spolecznej
iloSci4glosów:
w Jgdrzejowie,nastEpuj4cq
_ 1 9
Za
0
Przeciw
0
Wstrzymaio siq
/Uchwala nr XLVII/400/06 w zalqczeniudo protokoh/.

Ad. 10.
Przewodnicz4ca Rady Miejskiej Ewa Ptasznik odczl'tú.a uzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Radna Elzbieta Wiéniewka na rQce Kierownika OPS zlo2yla podziqkowania dla
wszystkichosób,które Swiadcz4uslugi opiekuicze.
Kierownik OPS GrazynaChaborpodziEkowala
Radna Janina Szreniawa - w zwiqzku ze sprawozdaniem z dzialalnoÉci OSrodka
Pomocy Spolecznej- pyta, dlaczego ani radni ani soltysi, znajqcy sy'tuacj4osób na wlasnym
terenie,nie byli powiadomieni o wydawaniu44 ton ZywnoÉcidla najuboZszychrodzin. Radna
uwaaa, Le bylo to 2le przeprowadzone i stawia wniosek, aby powolaó komisjE do
sprawdzenia,kto dostaltakq ZywnoSó.
Radny Jan ZiEbiitski powiedzial, Ze sprawozdanie z dzialalnoSci OSrodka Pomocy
SpolecznejMiasta i Gminy JEdrzejów w 2005 roku bylo tematem posiedzeniaKomisji
Oswiaty i Pani Szreniawa nie poruszalatego tematu. Pani Kierownik od lat wspólpracule ze
wszystkimiradnymi i soltysami.
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Przewodniczecapoprosila, aby radni dokladnie patrzyli, co stanowi meritum sprawy
i co jest przedmiotemobrad sesji.
PrzewodniczqcaRady Ewa Ptasznikpoprosilao sformulowaniewniosku.
Radna Janina Szreniawapowiedziala, 2e stawiala wniosek o powolanie komisji do
sprawdzenia,kto otrzymal te dary.
Wiceprzewodnicz4cyRady Pawel Smor4g zwróci\ uwagQ,2e w tym momenciejest
omawiany projekt uchwaly w sprawie warunków pÍzyznawania i odplatno5ci za uslugi
opiekuúczei uwaía, 2e nale?y sig zajqó wylqcznie tym tematem. Je2eli radna Szreniawama
wnioski dotycz4ceogólnej dzialalnoSciOPS mole z\oLyówniosek w punkcie sprawy róZne.
RadnaJaninaSzreniawapowiedziala,2ezloLy wniosek w sprawachró2nych.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznik- ze wzglqdu na to, i2 uchwala jest
obszerna,na komisjach byla analizowanai radni znajqjej treSó- zapytala,czy radni zgadzajq
sig, aby odczytaótylko fragmenty uchwaly.
Rada Miejska opowiedziala sip za propozycja Przewodniczqcej nastEpujqcailoSci4
glosów:
- t 9
Za
0
Przeciw
0
Wstrzymalosig
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczfiata fragmenty projektu uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowie powzigla uchwalg Nr XLVIV401/06 w sprau'ie
szczególowychwarunków przyznawania i odplatnoSciza uslugi opiekuírcze z wyLqczeniem
specjalistycznychuslug opiekuriczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki
czEsciowegolub calkowitegozwolnienia od tych oplat,jak równie2tryb ich pobieraniaprzez
OérodekPomocy SpolecznejMiasta i Gminy w Jqdrzejowie,nastgpujqcqiloéci4 glosów:
_
18
Za

0
Przeciw
I
Wstrzymalosig
do protokolu/.
/Uchwalanr XLVII/40I106w zalqczeniu

Ad. 11.
Przewodnicz4ca Rady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala uzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
RadaMiejska w Jgdrzejowiepowzipla uchwalqNr XLWV402|06 w sprawieustalenia
najnizszego wynagrodzenia zasadniczego oraz warloSci jednego punktu dla potrzeb
wynagrodzeniapracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnychgminy Jgdrzejów
- ZakladUslug Komunalnychw Jgdrzejowie,nastgpujqc4iloÉci4glosów:
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/Uchwalanr XLVII/402106w zalqczeniudo protokolu/.

Ad. 12.
Przewodnicz4ca Rady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytaNauzasadnienie do projektu
uchwaly.
Radny Józef Kgdra zapytal, o które dzialki chodzi. Czy jedna z tych dziatek leLy przy
ul.3-Maja?
Burmistrz Marek Wolski odpowiedzial, ze dziatki poloZonej przy ul. 3-Maja dotyczy
nastgpnauchwala.
Wiqcej uwag nie zgloszono
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie powzigla uchwalg Nr XLVII1403106 w sprawie
przeznaczeniado sprzedaLy w drodze przetargv publicznego nieruchomoSci komunalnej,
nastqpuj4c4iloéciq glosów:
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/Uchwalanr XLVII/403106 w zalqczeniudo protokolu/.

Ad. 13.
Przewodnicz4ca Rady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala uzasadnienie do projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowie powziqla uchwalg Nr XLYII1404106 w sprawie
przeznaczeniado sprzeda2y w drodze przetargu publicznego nieruchomoSci komunalnej,
nastgpujqcqiloSci4glosów:
18
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fuchwala nr XLVII/404106 w zalqczeniudo protokolu/.

Ad. 14.
Przewodnicz4ca Rady Miejskiej Ewa Ptasznik odczy'tala uzasadnienie do projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczfiala projekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowie powziEla uchwalg Nr XLVII|405106 w sprawie
wyraaenia zgody na nieodplatne nabycie nieruchomoSci na rzecz Gminy Jqdrzejów,
qc4iloSci4glosów:
nastEpuj
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/Uchwalanr XLVII/405106 w zalqczeniudo protokolu/.

Ad. 15.
Przewodnicz1cy Komisji Rewizyjnej Stanislaw Baraúski odczfia\. protokól Nr 66106
Komisji Rewizyjnej z kontroli Targowicy Miejskiej.
Przewodniczqcy dodal, 2e pó2niej okazalo siq, i2 targowica nie zostala sprzedana,nie zostal
podpisanyakt notarialny.
RadcaPrawny Danuta Kiwiorska zv¡rócilauwagQ,2e w protokole brakuje strony.
Przewodnicz4cyKomisji wyjaSnil, ze w protokole, który jest w materialachbrakuje
jednej linijki, ale odczS4anazostalapoprawnatreéóprotokolu.
Wiceprzewodnicz4cy rady Pawel Smor4g zapytal Burmistrza, czy zostaly podjgte
kroki, aby doprowadziédo tego, by rolnicy mieli gdzie handlowaó.
Burmistrz Marek Wolski powiedzial, 2e informacja zawarta w protokole jest juZ
nieaktualna. Zostaly podjqte dzialania w celu znalezienia terenu pod handel zwierzgtami.
Wskutek tych dzialaírdotarto do informacji,2e ten obszarnie jest sprzedany;w tej chwili jest
w gestii syndyka.Jest moZliwoóónabycia tej nieruchomoSciprzez Urzqd Miejski w drodze
przetargu.Nie ma jednak uchwalonych w budZecie Srodków na ten cel. Je2eli syndyk
zdecyduje sig na przetarg Burmistrz poprosi radnych o przeniesienie Srodków na zakup
i uregulowaniesprawy targowiska. S4 stwierdzeniaKomisji Rewizyjnej, 2e targowicata nie
posiadatoalet i biez4cejwody. Nie moZnabylo inwestowaów teten, który nie jest wlasnoSci4.
Jeheliobiekt bEdziewiasnoSci4takie dzialaniazostanqpodjgte.
Radny Wojciech Bilewicz proponuje, aby przed przyjEciemprotokolu wykre5lié ten
fragment,skoro wlaScicieljest inny i wiadomo o tym nadziehdzisiejszy.
Przewodniczqca Rady zwrócila uwagQ, 2e Pan Burmistrz uczestnicz4c
w posiedzeniachKomisji i po zapoznaniu sig z protokolem Komisji Rewizyjnej podjal
dzialaniawyjaSniaj4ce.Komisja stwierdzila fakt, jaki zastalaw momencie pracy.
RadnaElzbieta WiSniewskapowiedziala,2eKomisja Rewizyjna obradowalaw dniach
15 marcai 5 kwietnia. 15 marcabyla kontrolowanadokumentacja,a 5 kwietnia Komisja byla
na targowicy. To jest stan na tamten czas.To, Ze sytuacjasiE zmienila nie znaczy,2e nale?y
cokolwiek zmieniaów protokole.
Radny Wojciech Bilewicz zapytal,czy wnioski koúcowe siq nie zmieniaj4.
Przewodnicz4caRady odpowiedziala,2e wniosek koúcowy pozostaje aktualny.
Radny Adam Wójcik powiedzial, 2e rozvmie dyskomfort, poniewa? stansiE zmienil,
ale Rada przyjmuje protokól na taki stan, jaki Komisja zastalai w oparciu o jaki pisala
protokóI.Istotnaczgéóprotokolu jest w formie wniosku i nie jest sprzecznezlogik4 2e Rada
bEdzieglosowaóten wniosek.

Ad. 16.
Radny Andrzej Hatny uwala,2e wniosekjest blEdny,poniewa2w tym wniosku Rada
Miejska w skazuje podmiot, od którego Burmistrz ma nabyó teren pod targowicE roln4.
Faktemjest, 2e odbywaly siq tam targi rolne, ale nie byla to targowica miejska; wlaÉcicielem
byl GS. Nie molna nakazywaó Burmistrzowi, 2e targowicg ma organizowaó w tym
konkretnym miejscu. Tam nie ma w tej chwili Zadnej infrastruktury; trzeba zainwestowaó,
aby zorganizowaó targowicE zgodnie z prawem. Powinien byó zapis zobowi4zuj4cy
Burmistrzado podjgcia dzialah celem zorganizowaniatargowicy rolnej. Daje to oczywiécie
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prawo przyst4pieniado przetargu o tg nieruchomoSó,ale nie wi42e mu r4k, nie musi tego
kupió. MoZe to wplyn4ó na przebieg przetargu.
RadnaElzbieta Wiéniewskapowiedzia\a,2e Komisja duZo dyskutowalanad tym, jak
sformulowaó ten wniosek. Brane bylo pod uwage wiele rzeczy, ale glównie tradycjg
odbywaniasiE targów na tym terenie.Mo2na oczywiéciebraó pod uwagQzakupienieinnego
placu.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznik powiedziala, 2e jest to bardzo dobry
punkt do odbywania targu zwierzqtami. Faktem jest, 2e nie jest zagospodarowanytak, jak
powinien byó, ale innego takiego terenunigdzie w JEdrzejowienie ma. Gmina JEdrzejówjest
gmin4rolnicz4- gdzierolnicy maj4te targi odbywaó?
Burmistrz Marek Wolski zwrócil uwagQ na niuans, który poruszyl radny Hatny:
narzuceniewykupu tego miejscamo2emieó wplyw na cenQprzetargu.
Radny Wojciech Bilewicz powiedzial,2e zgadza siE z radnym Hatnym, ale po rcz
kolejny Rada prowadzi dyskusjq na temat wniosku. Rada moZe albo przyjqó, albo nie przyjqó
go przez Komi sjg Rewizyjn4.
wniosku przedstawione
Radny Adam Wójcik popiera stanowisko radnego Hatnego. Z chwil4 gdy Rada
wypowie na konkretny temat, to ,,usztywni" sprzedaj4cegoodnoSnie ceny, bo nabEdzie
wiedzial,ZeBurmistrzjest zobligowany do dzialania.W zwiqzkuztym,2e wniosekjest taki,
a nie inny Radama tylko jedno wyjScie.Radny Wójcik wnioskuje, aby ten wniosek odrzució,
dlatego,2e wskazujekonkretnemiejsce.
Przewodnicz4caRady poprosilao zajqciestanowiskaw tej sprawieradcEprawnego.
Radca prawny Danuta Kiwiorska wyjaSnila, 2e wlaécicielem byta i jest Gminna
Spóldzielnia,która jest w upadloSci.Teren wszedl do masy upadlo5ci,któr4 zarzqdzasyndyk.
Pani Kiwiorska uwa2a, 2e wniosek jest prawidlowo sformulowany.Trzymanie w tajemnicy
nic nie da, bo Rada bgdziemusialapodj4óuchwalEo zakupietej nieruchomoSci.Wniosek ma
tylko charakterintencyjny; to nie jest uchwala zobowi4zuj4caBurmistrza do zakupu. Rada
bqdziemusialapodjaó konkretn4uchwalg o zakupie.Przyjqciewniosku Komisji Rewizyjnej
oznacza,ZeBurmistrzmozerozeznaósprawQi podjaó dzialania,ale nie znaczy,2etutaj,moíe
równie dobrze gdzie indziej poszukaó.
Radna Janina Szreniawa zapytala,czy Gminna Spóldzielnia jest zadluíona w Gminie.
Jehelijestzadluhona,to moLnaz syndykiemuzgodnió.
Przewodnicz4caRady z:wrócila uwagQ, 2e pisze o tym w protokole i radni o tym
wiedz4.
Radny Stanislaw Baraúski powiedziai, 2e przetargjuz raz sig odbyl i osoba, która
wygrala,wycofala sig ze wzglEduna stantej targowicy. ChEtnychna nabycietego nie bgdzie,
ze wzglEduna koszty,jakie.trzebaponieéó.
Radny Krzysztof Swietlik zapytal, ile wynosi zadluzenie z tltulu podatku od
nieruchomoSci.JeSlidojdzie do przetargu- syndyk nie powie o zadluheniez tytulu podatku
od nieruchomoSciwzglEdemgminy. JeóliktoSdowie siEo zadluZeniu,to wycofa siE.JeSlinie
dojdziedo transakcjimusimy dqzyódo tego,aby gmina odzyskalapodatek.
Rada Miejska w Jgdrzejowie Przyjgla wniosek Komisji Rewizyjnej: o,Komisja
Rewizyjna wnioskuje o sfinalizowanie transakcji migdry Urzgdem Miejskim
a wlaScicielemnieruchomo5ci, na której odbywa sig tradycyjny targ rolny'', nastgpuj4c4
iloSci4glosów:
- t 4
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Ad. 17.
Wiceburmistrz Marcin Piszczek upowaZnil Kierownika Zbigniewa Lato do udzielenia
odpowiedziradnejElzbiecieWiéniewskiej.
Kierownik ZWiK Zbigniew Lato powiedzial, 2e dwukrotnie z Naczelnikiem
Wójcikiem byli w tej sprawie w Warszawie.Pierwsza wizyta byla w marcu; byli równieZ
przedstawicieleGminy Sgdziszów- gminy, która byla wiod4cq. Chodzi\o o uzupelnienie
Srednich,,Pio" - jest to jednostka osadnicza.Zostalo to uzupelnione i przyjgte. Dyrektor
DepartamentuNorbert Slowik powiedzial: macie wodE w Brynicy Suchej, w Prz4slawiu
Malym, macie przygotowany projekt na Prz4slaw - Ciemo, macie wodg w Ludwinowie,
proponujeabyécieto robili w ramach aglomeracjiJqdrzejów,która jest ujEta i zatwierdzona
przez WojewodE SwiEtokrzyskiego. Zostalo to zalatwione w przeci4gu dwóch tygodni.
Okazalo siE, 2e od 1 kwietnia zmienily sig dyrektywy Unii Europejskiej i jest taka zasada,2e
na 1 kilometr kanalizacji musi byó 120 mieszkaúców.Pierwotnie mialo to byó liczone z calej
aglomeracji- *y mieéciliimy siq w tym wskaZniku.Z uwagi na to, 2e Srodki europejskie
zostaly ograniczone postanowiono, 2e poszczególnejednostki osadnicze trzeba liczyé
oddzielnie.Okazalo siq, 2e Brynica, Cierno, Prz4slawi Ludwinów nie spelniaj4wymogów.
Dlatego jeszczeraz zostalo to przygotowane i uzupelnione.Pani WiSniewska ma nieoficjalne
informacje z Oddzialu Wojewódzkiego, który nie wiadomo na jakiej podstawie wlqczyl sig do
tej sprawy - pewnie bpd4 chcieli coÉ ,,uczknqó" przy poLyczce, której bEdq udzielaó;
Sqdziszów byl gmin4 wiodqcq. W ubieglym tygodniu zwróciliSmy sig do NFOS
w Warszawie, aby sig jednoznacznie okreSlili i podali, 2e Gmina Sqdziszów, Slupia
i Wodzislaw nie mieszcz4 siE w Funduszu Spójno5ci,a bEdzie tylko oceniany Jgdrzejów
maj4cynajlepszewarunki. Skorzystamyzprzepisu,Ze do 100 milionów zl FunduszSpójnoéci
bEdzie zatwierdzanyprzez Ministra Ochrony Srodowiska. Jgdrzejów w tym funduszu ma 63
mln brutto,w tym oczyszczalnia24mln.

Ad. 18.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczy.talapismo wlaScicieli dzialek
poloZonych przy ul. Pilsudskiego lw zalqczeniu do protokolu/. Przewodniczqca doda\a,2e
Paniom zale2alo,aby pismo zostalo gloéno odczytane.PoniewaZw tym piSmie mieszkanki
zwracajq sig do radnych, Burmistrza i Przewodniczqcej Rady postaramy siE na nie jak
najszybciejodpowiedzieó.
Przewodniczqcaprzypomniala,2e na poprzedniejsesji otrzymala od Rady Koordynacyjnej
Forum Lewica Razem listg z podpisami, niestety bez adresu zwrotnego, w zwiqzku z czym
nie mozna bylo wyslaó odpowiedzi. Przewodniczqca odczylal.a odpowiedZ na pismo
iprzekazal.ana rQcePanaMarka Perzyúskiego.
Przewodniczqcapoinformowala, 2e odpowied2 na wniosek radnego Adama Wójcika
w sprawiekontroli wUrzEdzie Miejskim jest w Biurze Rady do wgl4du.
Przewodniczqcapoinformowala, 2e wplynglo pismo od mieszkaricówPiasków proponuj4ce
spotkaniez Burmistrzem i przewodniczqcymRady. Spotkaniemialoby dotyczyó palqcych
problemów.Termin zostanieuzgodnionyo czym adresacipisma zostan4poinformowani.
Przewodnicz4capoinformowala, 2e przyszlo podziqkowaniez Caritas za pomoc udzielon4
ofiarom zawaleniasig hali w Chorzowie.
Przewodnicz4cyKomisji Rewizyjnej StanislawBaraúski poinformowal, 2e Komisja
Rewizyjna miala zaplanowan4na kwieciei kontrolq ZWiK, jednak ze wzglqdu na mnóstwo
pracypzy sprawachabsolutoryjnych,kontrolata zostanieprzeprowadzonaw maju.
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Przewodnicz4caRady Ewa Ptasznik powiedziala, 2e jeíeli radna Janina Szreniawa
chcezloZyówspomnianywczeSniejwniosek, to nale?ygo powtórzyó.
Radna Janina Szreniawa wnioskuje o powolanie komisji nadzv"ryczajnejspoSród
radnych do sprawdzenia, kto otrzymaN dary, poniewa2 s4 ludzie naprawdg biedni i nie
otrzymali.
Radny Wojciech Bilewicz pyta, czy nie moZnasig z tym wstrzymaó,a2bgdziesprawa
przedyskutowana
na nastgpnejsesji.
Przewodnicz4caRady Ewa Ptasznikpoddalawniosek pod glosowanie.
Za
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5
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Wniosek nie zostal przyjety.
Radny Wojciech Bilewicz poprosil Burmistrza o udzielenie informacji na temat
gazyfrkacji Jgdrzejowa.
Burmistrz Marek Wolski powiedzia\, 2e wraz ze Starostq podpisal umowQ
z PodkarpackqSpótk4 Gazownictwa w Tarnowie na temat podci4gniEcia gazu. W tej chwili
jest to na etapie wydania decyzji celu publicznego i zawiadamiani s4 wszyscy mieszkaúcy równiez jest wydawana decyzja w sprawie rozprowadzania gazu po terenie miasta
Jgdrzejowa.JednoczeSnieBurmistrz wyst4pil do wszystkich soltysów z pytaniem,jakie s4
oczekiwania spoleczeústwaw tej sprawie. JeZelibgdzie dule zainteresowanie,zainteresowany
zostanierównie2 inwestor w celu podjpcia dzialafrw kierunku opracowaniaprojektu. Zgodnie
z umowe procedury idq planowo, zaloAenia s4 realizowane. Zgodnie z pozwoleniem na
budowEpowinno to byó na koniec tego roku. Jeheliinwestor uzyska pozwolenie na budowq
inwestycjarozpoczniesiEw 2007 roku.
Soltys wsi JasionnaWanda Marcinkowska poprosita o podjEcie dzialan w sprawie
zotanegopobocza przy wje2dzie do Jasionny.Pani Marcinkowska prosi o zawiadomienie
zarzqdcydrogi.
Pani Marcinkowska poinformowala równieí, 2e rozmawiala z mieszkaírcami na temat
gazoci4gu.
gazoci4gu,alekahdy p14a,jaki to bEdziekoszt zaNoZenia
Burmistrz Marek Wolski wyjaSnil, 2e powiedzial, 2e nikogo nie bqdzie kosztowaó
doprowadzenie glównej nitki. Na razie nie moína mówió o kosztach; chodzi
o zainteresowanie inwestora, aby poci4gn4l nitkE na teren gminy. ChcE zapytaé
gminy, czy oczekujegaa). Jestto informacyjne.
spoleczeírstwo
Soltys wsi Brynica Sucha Grzegorz KuSmierz zapytat, jaki jest koszt jednostki
energetycznej z gazu w porównaniu do wqgla. Mieszkaócy powinni wiedzieó ile
w przyszloScibEd4placili za ogrzewaniegazem.
Burmistrz Marek Wolski powiedzial,2e nie moína powiedzieó,ile bEdziekosztowaó,
bo ceny noSników energii idq do góry. Burmistrz powiedzial,2e nie jest specjalist4w tej
dziedziniei nie moZeodpowiedzieó,jakie seceny na dzieh dzisiejszy.
Radny Adam Wójcik powiedzial,2e zawsze ogrzewanie gazem bqdzie dwa rczy
drolsze niL ogrzewaniewgglem i trzebato wziqó pod uwagg.
Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej Gra?yna Chabior w nawi4zaniu do slów
radnej Janiny Szreniawa powiedziala, 2e Bank Gospodarki ZywnoSciowej w Ostrowcu
dostaje ZywnoSóz Unii Europejskiej. O tg ZywnoSómog4 wyst4pió róZne organizacje
i stowarzyszeniacharytatywne; nie mohe o tQ ZywnoSó staraó siQ OSrodek Pomocy
Spolecznej,ani Gmina. Z inspiracjipracowników OPS takie organizacjejak TPD, PKPS oraz
Caritaswyst4pily o przydzialZywnoéci. Przydziatjest na jeden rok i dotyczy posiadanych
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produktów.Te organizacjewyst4pily o ZywnoSópodaj4cliczbq mieszkaúców.Organizacjete
nie sq w stanie wlasnym sumptem ani przywie2ó, ani rozdaó; tam nie ma nikogo
zatrudnionego- se to wolontariusze.W ubieglym roku zwracaliÉmy siq do Rady, bo nie
radziliSmy sobie z problemem. Nie wiadomo, czy byloby coí z tego, gdyby nie pomoc
jednego z przedsiqbiorców, który udostgpnil magazyny i zapewnil transport. Jednak te tony
2ywnoScitrzeba zaladowaó,przywie2ó,i rozdaói to robi kilkanaScieosób (przewaznie malych
dziewczynek) z oSrodka pomocy. Oni nie musz4 tego robió, to nie jest w zakresie
obowiqzków - to jest dodatkowa praca, któr4 dziewczynki wziply na siebie. A teraz sq
pos4dzaneo to, 2e co? - zjadly? Ludzie zostali wyzÍaczeni przy pomocy pracowników
socjalnych na listy, które zostaly zatwierdzone przez organizacje i tym ludziom za
pokwitowaniem zostala ZywnoSó wydana. Organizacje dysponujq listami - zapfaszam
PaústwaRadnychdo sprawdzenia.Na ten rok równie? z nimi wspólpracujemy- oczywiÉcie
mo2emy przerwaót4 wspólpracQ- nikt nas do tego nie zmusi, bo to jest praca dodatkowa
i nie musimy tego robió.
Przewodnicz4cy Komisji OSwiaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznej Jan
Zigbiúski powiedzial, 2e z Pani4 Chabior wspólpracuje trzy lata i podziEkowalw imieniu
Komisji i wiEkszoSciradnych ,,za setce,które Pani wklada w to, co Pani robi. Robi to Pani
najlepiej.Przepraszam- to nie byl glos Rady, to glos pojedynczychosób - zaprzykte slowa,
które Pani dzisiaj uslyszala."
Radny Adam Wójcik powiedzial, 2e wiedzial, jak to jest, ale poniewaí jest obecna
osoba posqdzona,powinna zabraé glos. Radny podziEkowal za wyjaÉnienie wszystkim
radnym i ze Radajako caloSéodrzucilawniosek. Wykazaliómy siq rozs4dkiemi zaufaniem
dla Pani Kierownik. Robiq to organizacjespolecznei ludzie z wlasnej dobrej woli sig w to
angaaujq.Dziqki ich postawie coS na teren Jgdrzejowa z tych darów unijnych przychodzi.
Powinniimy tym wolontariuszom byó wdziEczni za to,2e siq angaluj4. Anguzujq sig po to,
2eby kiedyí wykazaó siq, 2e, mimo iz nie ma pracy, oni juZ pracowali spolecznie.To jest
docenianeprzezpracodawców.
Radny Józef KEdra powiedzial, 2e przyszlo do niego kilku chorych, uzaleZnionych,
w nastgpuj4cejsprawie: GKRPA kieruje na przymusoweleczenie,S4d zasqdzaleczenienie
zawsze zamknigte, czEsto ambulatoryjne. Kuratorzy czgsto tych chorych kieruj4 do Kielc.
Gmina placi, mamy lekarza - Pani4 Sito, mamy Swietnegoterapeutq,który prowadzi zapcia,
wiEc po co kierowaó do Kielc? Mohe wyslaójakieS pismo od GKRPA do kuratorów, aby
kierowali do Jqdrzejowa.
Soltys wsi Jasionna Wanda Marcinkowska powiedziala, 2e który soltys chce
wspólpracowaóz opiekq spoleczn4 to pomoc otrzymuje. Z terenu solectwa Jasionna
skorzystaloz pomocy 2ywnoSciowejoraz finansowej dwóch mieszkaúców.
Radna Janina Szreniawa: ,,Nie 2yczg sobie, aby Pani Radca mówil, 2e bezczelna
jestem, bo to nie jest mój wymysl, tylko przyszli ludzie i powiedzieli, ze jedni dostali kilo
cukru, adrudzy podjeídlali samochodamii brali".
PrzewodniczqcaRady Ewa Ptasznik wyjaSnila,2e Pani Radca nie powiedziala tego
wówczas,gdy miala udzielony glos.
RadnaElzbieta WiSniewskaprosi o przerwanietej zenuj4cejdyskusji - wszystkim to
ubliza. Kazdy ma mozliwoÉó dowiedzenia sig o pewnych sprawach.Byly tutaj dwie uchwaly
z MOPS-u, wigc kaady mial mo2liwoSódyskutowaniaz kierownikiem na komisjach. Kto
chcial, to siq dowiedzialjak wyglqdala sprawa rczdawaniatych nieszczEsnychdarów. Zawsze
znajdqsiqludzie zawistni, zazdroíni i bgdaw ten, czy inny sposóbkomentowaósprawg.Jest
zb¡ wiele biedy, Zebykaademudogodzió.Radnaproponuje zamknqódyskusjEw tej sprawie.
Kierownik Samorz4dowegoDomu Kultury Józef Straszakzaprosilna:
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a o godzinie 1000Msza Swigta izloaenie wieúcy pod Pomnikiem Wdziqcznoóci.
koncert kapel i zespolów folklorystycznych. Swój udzial zapowiedzialoponad 20
wykonawców.
Pan SebastianSipa poinformowal, ze w dniach od soboty, do wtorku 2 maja bgdzie
trwal przegl4d hlmów Jana Jakuba Kolskiego. W ramach przegl4du bqdzie 6 filmów. Karnet
na wszystkieprojekcje.

Ad. 19.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznik ogodzinie l32s zamknqla obrady
XLVII sesjiRady Miejskiej w Jgdrzejowie.
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