PRoroKór Nn xLDv 06
z sesjiRady Miejskiej w Jgdrzejowieodbytejw dniu 25 maja 2006 roku
w sali wielofunkcyjnej Domu Kultury w JEdrzejowie.
Ad. 1.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptaszniko godzinie 100sotwarla obrady XLIX
sesji Rady Miejskiej w Jqdrzejowie. Obrady rozpoczetoprzy obecnoécina sali obrad 20
radnychna stan2 1 radnych,co stanowi95,24 oAogóluRady.
stwierdzilaquorum prawomocnedo podejmowaniauchwal.
Przewodniczqca
Przewodnicz4ca Rady powitala przybylych na sesjq goéci: Burmistrza Marka
Wolskiego, ZastEpcg Burmistrza Marcina Piszczka, Komendanta Powiatowego Policji
AndrzejaPi4tka,ZastqpcEKomendantaPowiatowegoPaóstwowejStrazyPoZarnejMiroslawa
Heliaszaoraz Dyrektora Zarzqdu Dróg Powiatowych Marka Grada. PrzewodniczqcaRady
powitala radnych, naczelników wydzialów UrzEdu Miejskiego, kierowników jednostek
organizacyjnychgminy, oraz wszystkich przybylych na obrady.
Przewodnicz4ca Rady zglosila kandydaturE radnego Wojciecha Bilewicza
na sekretarzaobtad.
Radny Bilewicz wyrazll zgodE.
Sekretarzemobradj ednogloSniewybrano radnego Woj ciechaBi Iewicza.

Ad.2.
Na sesjachw dniu 27 kwietnia nieobecnybyl radny Alfred Biaty.
zostalyusprawiedliwione.
NieobecnoSci

Na salgobrad przybyl radny RyszardDzwonek.
Obradykontynuowanoprzy obecnoScina sali obrad2l radnych.

4d.3.
Proponowanyporz4dekobrad:
1. Otwarciesesji,stwierdzeniequorum,powolaniesekretarzaobrad.
2. UsprawiedliwienienieobecnoÉciradnychna sesjachw dniu 27 kwietnia 2006 r.
3. PrzyjEcieporz4dkuobrad.
4. PrzyjEcieprotokotów zpoprzednichsesji.
5. Zapytaniai interpelacje radnych.
6. Sprawozdaniez pracy Burmistrzamiqdzy sesjami.
l. Sprawozdaniez wykonania uchwal Rady podjEtychna poprzednichsesjach.
8. Uchwala w sprawie utworzenia odrqbnychobwodów glosowaniaw mieSciei gminie
JEdrzejów.
9. Uchwalaw sprawie zasadzwrotu wydatków na ríwiadczeniazpomocy spolecznej.
10.Uchwala w sprawieustaleniawarunków odplatnoSciza udzieleniepomocy w zakresie
doZywiania.
11.Uchwatao likwidacji Gimnazjum dla Pracuj4cychw Jgdrzejowie.
12.Uchwalao likwidacji Filii SzkolyPodstawowejw Rakowiez siedzib4wBrusie.
13.Uchwala w sprawie wyra2enia zgody na nabycie nieruchomoécina rzecz Gminy
JEdrzejów.
14.Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzeda?yw drodze przetargunieruchomoéci
komunalnej.

15. Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzeda2yw drodze przetargu nieruchomoSci
komunalnej.
16. Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzedazyw drodze przetargunieruchomoSci
komunalnej.
17. Uchwala w sprawie zbycia nieruchomoÉcikomunalnej na rzecz jej uzytkowników
wieczystych.
18.Uchwala w sprawie zgody na wydzierZawienienieruchomoScikomunalnej na okres
dluZszyniLfizy lata.
19.Uchwala zmieniajqcauchwalg nr XLVI/394/06 Rady Miejskiej w Jgdrzejowiez dnia
30.03.2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystoÉci i porz4dku na terenie
miastai gminy JEdrzejów.
OÉrodkaPomocy Spolecznejw Jgdrzejowieza 2005 rok.
20. Sprawozdaniez dzial.alnoSci
21. Informacjaz dzialalnoSciZaktaduWodoci4gówi Kanalizacji w Jgdrzejowie.
22. Omówienie protokolu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej dotycz4cego Zakladu
Wodoci4gówi Kanalizacji w Jqdrzejowie.
23. Przyjgciewnio sków pokontrolnych.
24. Odpowiedzina interpelacje.
25. Sprawy róZne.
26. Zamknigcieobrad.
Burmistrz Marek Wolski wnosi o wprowadzeniedo porz4dkuobradpunktów:
8. A. Uchwalaw sprawieodwolaniaskarbnikaGminy JEdrzejów.
19.A. Uchwalaw sprawie zmianw bud2eciemiastai gminy na 2006 rok.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowie przyjgla poprawki zgloszone przez Burmistrza
nastqpuj
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Wipcej uwag nie zgloszono.
RadaMiejska w JEdrzejowieprzyjglaporzqdekobrad wraz z poprawkaminastgpuj4cq
iloSciqgiosów:
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Porzqdekobrad:
l. Otwarciesesji, stwierdzeniequorum,powolaniesekretarzaobrad.
2. UsprawiedliwienienieobecnoSciradnychna sesjachw dniu 27 kwietnia 2006 r.
3. Przyjqcieporz4dkuobrad.
4. Przyjqcieprotokolów zpoprzednichsesji.
5. Zapytaniai interpelacjeradnych.
6. Sprawozdaniez pracyBurmistrzamigdzy sesjami.
7. Sprawozdaniez wykonania uchwal Rady podjEtychna poprzednichsesjach.

8. Uchwala w sprawie utworzenia odrEbnychobwodów glosowaniaw mieicie i gminie
Jqdrzejów.
8. A. Uchwala w sprawieodwolaniaskarbnikaGminy Jqdrzejów.
g. Uchwalaw sprawie zasadzwrotuwydatków na Swiadczeniazpomocy spolecznej.
10. Uchwala w sprawieustaleniawarunków odplatnoScizaudzieleniepomocy w zakresie
doZywiania.
1I " Uchwalao likwidacji Gimnazjumdla Pracuj4cychw Jqdrzejowie'
12.Uchwalao likwidacji Filii SzkolyPodstawowejw Rakowiez siedzib4wBrusie.
13.Uchwala w sprawie wyraZenia zgody na nabycie nieruchomoÉcina ruecz Gminy
JEdrzejów.
14. Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzedaZyw drodze przetargu nieruchomoéci
komunalnej.
15. Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzeda2yw drodze przetargu nieruchomoSci
komunalnej.
16.Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzedaZyw drodze przeLafgunieruchomoSci
komunalnej.
17.Uchwala w sprawie zbycia nieruchomoScikomunalnej na rzecz jej uzytkowników
wieczvstych.
18.Uchwala w sprawie zgody na wydzierZawienienieruchomoScikomunalnej na okres
dlulszv niLtrzv lata.
RadyMiejskiejw Jqdrzejowiez dnia
uchwalgnr XLVI/394106
19.Uchwalazmieniaj4ca
30.03.2006r. w sprawieRegulaminuutrzymaniaczystoScii porz4dku na terenie
miastai gminy Jgdrzejów.
19. A. Uchwala w sprawie zmianw budzeciemiastai gminy na 2006 rok.
20. Sprawozdaniez dzialalnoSciOérodkaPomocy Spolecznejw JEdrzejowieza 2005 rok.
21. Informacjaz dzialalnoÉciZakladuWodoci4gówi Kanalizacji w JEdrzejowie.
22. Omówienie protokolu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej dotyczqcego Zakladu
Wodoci4gówi Kanalizacji w JEdrzejowie.
23, PrzyjEciewniosków pokontrolnych.
24. Odpowiedzina interPelacje.
25. SprawyróZne.
26. Zamkniqcieobrad.

Ad.4.
Nie zgloszonouwag do protokolów zpoprzednichsesji.

Ad.5.
1. Radna Maria Baraúska wnioskuje o wymiang potluczonych i zniszczonych4lamp
przy glównej alei w parku przy ul. Barbary oraz o wprowadzeniesystematycznych
i czqsiychkontroli przez Straz Miejsk4 i PolicjE ze wzglEdu na odbywajqcesiq tam
,,spotkaniaalkoholowe".
2. Rádna Maria Baraúska w imieniu mieszkaúcówulicy Górnej prosi o naprawienie
chodnika, który zostal zniszczony 20 lat temu przy zakladaniu przylqczy do
wodoci4gu.Chodnik od tego czasunie zostalnaprawiony.Mieszkaúcyproponuj% aby
wykorzyitaó plytki z odzysku i proponuj4 pomoc przy ukladaniu chodnika.
Mieszkaúcy prosz4 równieZ o rozwaZeniemo2liwoScizamontowaniadwóch progów
zwalniaj4cych.
3. Radny Józef KEdra powiedziai, 2e zwracaj4siE do niego kierowcy w sprawie zbyt
pó2negowlqczaniaSwiatelna ul. 11 Listopada.

4 . Radny Józef Kgdra powiedziaL,2ejak siEjedzie od cmentarzaw stronqrondajest znak
ze sfrzaLkq na Chmielnik. Kierowcy zjeAdLaj4 w ul. Ktzyw4 która jest
jednokierunkowa i nie ma polqczenia z ul. Piriczowskq; kierowcy blqdzat Radny
wnioskuje, aby umieéció taki znak przed rondem. Poza tym ul. Rakowska ma na
skrzyZowaniupierwszetistwo przejazdu,a wiqkszy jest ruch ulicq Krzywq.
5 . Radny Józef Kgdra w imieniu mieszkaúcówul. Piúczowskiej pyta, czy mieliby oni
mo2liwoÉó zakupió teren po wyschnigtej fzeczce Murawka w celu przedluhenia
podwórek"
6 . Radny Józef Kgdra poinformowal, ze na trzecim lqczniku przy zje2dziena Zawodzie
s4 drzewa siqgaj4cedo linii *ysokiego napigcia,co stwarza zagrohenie.Mieszkaricy
prosz4o pomoc,poniewaZod 6 lat nie mog4 spowodowaóusuniqciatych drzew.
7 , Radny Adam Wójcik pyta, kto jest odpowiedzialny za zarzqdzanie nowo
wybudowanymiboiskami przy ZespoleSzkóI. Radny otrzymal informacjE,2e w kilku
miejscach jest uszkodzona nawierzchnia tartanowa. Nale2aloby wysiaó kogoé na
kontrolq,sprawdzióczy to prawdai czy nadzórnad obiektemjest prawidlowy.
8 . Radny Adam Wójcik - w sprawie procesuz DALKL{ prowadzonegodawniej pnzez
Zarzqd Budynków Mieszkalnych, a obecnie przez kierownika ZUK-u - pyta, czy
sprawajest aktualnai na jakim jest etapie.Ta sprawarzutuje na sytuacjgZakladui na
sl.tuacjq ekonomiczn4Gminy.
9 . Radny Adam Wójcik pyta jak Burmistrz ,,doglywa" splawg udzielaniapomocy ZPOZ
w zakresiewypelnienia kontraktu, który mial Zaklad oddtuzyó. Byty zobowiqzaniado
wykonania na koniec maja, byl problem kredytu. Radny prosi, aby Burmistrz
poinformowal radnych, jaka jest koncepcja jeSli chodzi o wypelnienie kontraktu,
abyémynie stracili pienigdzy.
10.Radny Adam Wójcik przypomnial, 2e w sprawie budowy hali widowiskowosportowej byla podjgta intencyjna uchwala Rady Miejskiej o wspólnej budowie
z Powiatem. Dziqki wspólnej inwestycji rozLoZylybysiE koszty inwestycyjne. Byly
zaloaenia,2e doplaty z zewnqlrz bqd4 rzqdu 70 o/o,a z 30 %owiEkszoSÓmial wziqÓ
Powiat, a my deklarowaliSmynieduZqkwotE. Koszty eksploatacyjnerówniez mialy
byó podzielone,co nie jest bagatelnqspraw4,bo wybudowaójest latwo, jeíeli sig trafi
na dobre programy, ale koszty eksploatacjibEda musiaiy co roku byó ponoszone.
Planowanebylo, 2e 60 % utrzymania mial finansowaóPowiat, a pozostalekoszty
mialy byó rozhoaone na poszczególne gminy. Tamta inicjatywa byla bardziej
ekonomiczniei spolecznie uzasadniona,bo gdy doprowadzimy do budowy hali, to
Powiat i tak bEdziemusial budowaósalq gimnasfyczn4 spolecznekoszty bEd4duze,
bo bqdziemymieli dwie haleobok siebie.Na piywalniqdokladamy500 - 600 tysiqcy;
czy staó nas teraz dokladaó do hali 300 tysiEcy? Na pewno tyle Irzeba bEdzie
dokiadaó. Pod tym k4tem te2 trzeba tE sprawg rozpatrywaÓ.Ta uchwatraintencyjna
dalej nas obowi4zuje,powinniÉmywiqc wczeSniejwiedzieó o tym, 2e coSsiq zmienia
i porozmawiaóna ten temat.
ll.Przewodnicz4ca Rady Miejskiej Ewa Ptasznik poinformowala, 2e mieszkaúcy
zglaszajqpotrzebE utwardzenia ulicy Reja w jej koúcowym odcinku, poniewaZ
wczasie deszczuulica ta jest nieprzejezdna,a jest tam sporo nowo wybudowanych
o kanalizacjqulic:
mieszkaúcytamtych okolic zglaszajqproSbE
domów. JednoczeSnie
Spokojnej,Cichej, Nowej, Brzeínicy.
T2.Pruewodniczqca Rady Miejskiej Ewa Ptasznik poinformowala, 2e jeden
zmieszkancówzglosil,iZzle zrobionyjest odplyw przy 2ródelkuSw. Barbary: woda
zamiast odplywaó do przyleglego stawu - z tego stawu wplywa do 2ródla, a z fego
2ródlamieszkaúcybiorq sobie wodg, bo ma ono opiniq 2ródla zbardzo dobr4 wod4.
prosi o zaiqciesiq t4 sprawq.
Przewodnicz4ca

t 3 .Przewodnicz4ca Rady Miejskiej Ewa Ptasznik poinformowala, 2e mieszkanka
Skroniowa w imieniu starszychosób zwrócila sig z proéb4 o ulgi na komunikacjq
podmiejsk4.ProSbEmotywuje Pani tym,2e jest duZo rencistów i emerytów zbatdzo
niskimi uposaZeniamii nie staóich na dojazdy do lekarza.
t 4 .Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik przypomniala, 2e wlaécicieledzialek
polo2onych przy ul. Pilsudskiego zglaszali sig na poprzedniej sesji, jak równieZ
zglaszalisiq w ci4gu miesi4ca z proSb4o podjEcie uchwaly. Pan Burmistrz odbyl
spotkaniew tej sprawie.Przewodniczqcaprosi o poinformowanie,jaki jest wynik tego
spotkaniai jak sprawawygl4da na dziehdzisiejszy.
15.PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznik w imieniu mieszkaiców N'qczyna
wnioskuje o spowodowaniewlaéciwegoodwodnienia,poniewa? w czasiedeszczów
i roztopówwoda zalewagospodarstwa.
16. PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznik poinformowala, 2e wszyscy radni
otrzymalilist intencyjny w sprawieCiuchci ,,Pondzie",w sprawiewsparciapromocji.
Przewodniczqcapyfa, w jaki sposób Pan Burmistrz chcialby wesprzeó CiuchciE
,,Eksprespondzie", czy istnieje na to jakiS plan, czy Wydziat Promocji zajmuje siE
tym?
17. PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznik w imieniu mieszkaúcówul. Kwarty
pyta,czy Pan Burmistrz oglosil juzprzefatg na chodniki przy tej ulicy'
18. Radna ElZbieta Wiéniewska pyta, kiedy bEdzie realizowana inwestycja dotyczqca
drogi przy ul. Chrobrego l. Stan tej drogi jest fatalny, a glEbokie dziury zwLaszcza
wokót studzienek nie pozwalaj4 na normalny prz€1azd.Byla umowa, 2e jezeli
realizacja bEdzie w póZniejszym okresie, to przynajmniej glqbokie dziury bqd4
zalatane.
19. Radna Elzbieta Wi5niewska pyta, kiedy zostanie rozebrany czESciowozawalony
budynekprzy ul. JanaPawia II.
Ad.6.
RadnaElhbietaWiSniewskapoprosilao wyjaónieniepunktu 4 ,,Informacji...".
Burmistrz Marek Wolski odpowiedzia\,ze podejmuj4cdecyzjEo inicjatywie budowy hali
bral pod uwagQwspólfinansowaniez Powiatem.W poprzednichlatach w bud2eciegminy
byly zabezpieczonekwoty na wspólinwestycjg,ale to nie dochodzilodo skutku.WiedzQc,
Le równieZ w tym roku Rada Powiatu nie zabezpieczylaw budzecie Srodków na ten cel
Burmistrz podjal inicjatywq, wiedz4c, 2e jest moZliwoÉó wybudowania hali
z wykorzystaniem érodków z zewnqtrz. Budowa hali nie rozpoczglaby siq w tym roku.
Zftzech miejsc na terenie miasta, gdzie mohna by zlokalizowaó tE halE najbardziej
ekonomicznez punktu widzenia usytuowaniajest przy ulicy Slowiaúskiej.Z tego tytulu,
Ze Burmistrz wyst4pil z obwieszczeniemo zamiarzebudowy gmina nie ponioslakosztów.
Kiedy SpóldzielniaMieszkaniowa wyrazi zgodq Burmistrz wyst4pi do Rady z zamiarem
budowy. W tej chwili nie jest powiedziane,2e hala bEdziebudowanaw tym miejscu.Jest
to forma poszukiwaniamiejscaw celu zrealizowaniatej inwestycji w najbli2szymczasie.

Ad.7.
Nie zgloszono uwag do sprawozdania z wykonania uchwal Rady podjEtych
na poprzednichsesjach.

Ad.8.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznikpowiedzia\a,2e od ostatnichwyborów
samorz4dowychzmienily siE okrqgi i obwody; w opinii mieszkaúcówi radnych tej kadencji

zmienily siE na niekorzySóglosuj4cych.Na przykJadczqSómieszkaúcówul.Brzeínica musi
dojechaódo punktu glosowaniaw PrzEslawiu,druga stronaulicy do Szkoly nr 3; do okrqgu
Sródmiejskiegodopisanajest ulica MieszkaI, która jest ulic4 odlegl4 i radny z tego terenu
mo1e mieó klopot z dotarciem do mieszkaúców, a mieszkaúcy do radnych. Takich
przykladówjest bardzoduZo.
Radna El1bieta WiSniewska: Zqmujqc siE granicami okrEgów chcialam Paristwa
poinformowaó o absurdach,jakie tu siE znajduj4. W mieScie, gdzie jest ul. Lipowa,
konopnickiej, Jasionka, Jana Pawla itd. w tym okrggu jest ulica Dojazd, co przylega
do calkiem innego okrggu oraz Mieszka I, jak juZ mówila Pani Przewodniczqca.W okrqgu,
który skupia osiedlePrzypkowskiegoi przylegleulice, ni przypiS, ni przylatai, s4 ulice, np.
Sw. Barbary,które zupelnie nie pasuj4do tego okrqgu.Nie wiem, dlaczegojestto zrobione
w ten sposób.Ja rozumiem,bo \ ymóg jest taki, ze iloSómieszkaúcówmusi siqzgadzaó,tylko
je5li Mieszkal czy Dojazd nale|y do centrum,a Barbary nale?ydo Przypkowskiego,to nie
rozumiem.To j est r ozczlonkowanie,nielogiczne"'
Przewodnicz4caRady przypomniala, 2e zostalo to zrobione przed wyborami do tej
kadencjii ani mieszkaúcom,ani radnymto siEnie podoba.
Naczelnik Wydzialu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Anna Stawecka
powiedziaia,Ze w 1998 roku byl podzial na okrqgi wyborcze uchwal4 Zarzqdu Miejskiego,
gari. bylo 28 radnych. W 2002 roku zostala zmieniona liczba radnych z 28 na 2I i nalelat'o
inie5ó te okrqgi, aby dostosowaóliczbEradych. Zgodniez ordynacjqwyborcz4nale?yustalió
tzw. normq przedstawicielsk4któr4 ustala siE w ten sposób,2e bierze sig liczbE ludnoéci
ustalanieokrggów wyborczych i dzieli siE
ogólem na koniec grudnia roku poprzedzajqcego
pizez liczbq radnych; na jednego radnegowychodzi tzw. norma przedstawicielska.W 2002
ioku wynosila 1448 mieszkaóców. Nalezy braó pod uwagQ dalsze przepisy ordynacji
wyborczej,które mówily,2e w gminach powyZej 20 000 mieszkaírcóww okrEguglosowania
liczba radnych powinna wynosió od 5 do 8. Dlatego w 2002 roku zostala podjEtauchwata
Rady Miejskiej; to RadaMiejska ustalila okrqgi - to nie urzEdnicy.Miasto zostalopodzielona
na 4 okrggi wyborcze,bo zostalazmniejszonaliczbaradnych.
Pani Staweckaodczltala, jakie ulice wchodzily w sklad okrEgu nr 1 w roku 1998 i w roku
2002po czym stwierdzlla,Zew tym okrEgurewelacyjnychzmian nie ma.
Pani StaweckawyjaSnila, 2e sprawa Brze1nicy nie ci4gnie siE od 2002 roku lecz du2o
wczegniej.Poprzedniaordynacja wyborcza pozwalalana dzielenie solectw. Byly wówczas
okrEgi jednomandatowe. Zgodnie z poprzedni4 ordynacjq okrqgiem wyborczym bylo
solectwo. Sprawa Brzeínicy jest bardziej skomplikowana, dlatego, 2e zgodnie z wykazem
urzgdowym miast i miejscowoScito nie jest ulica, to jest przysiólek solectwa, a zgodnie
z ordynacj4wyborczqnie mozna podzieliósolectwa.MoZnato zrobió tylko wówczas,gdy jest
ono olbrzymie i utworzyó z niego 2 okrEgi. Gdybyémy przylqczyli czgsósolectwado innego
okrEguspotkalibyémysiE zzarzutem niewaZno5citakiej uchwaly. Zdaniem Pani Staweckiej
naleialoby rozwaLyó moZliwoóó zmiany granic miasta. Dopóki Brzeínica bqdzie
przysiólkiemsolectwaSudol nie ma moZliwoéci,aby mieszkaúcyglosowali w Szkolenr 3.
RadnaElZbietaWiÉniewskapowiedziala,2eto samo mówiono 4lata temu:, 2e siq nie
da nic zrobió.Jak siq nie da zrobió?JesteSmyradq i my nie mamy wplywu na okrEgi.Nie
dajmy sig otumanió.
Przewodniczqcarady Miejskiej powiedziala,2e uchwaly sq przygotowywaneprzez
IJrz4dMiejski i poprosila, aby uwzglEdnióuwagi radnych. Przewodniczqcaproponuje,aby
powolaó zéspót z udzialem radnych do rozwiqzania tego problemu. Radni wiedz4 2e
uchwalaj4 aie ktoS to przygotowuje. JeZeli okazalosiE, 2e dobrze bytoby pewnych zmian
dokonaó,to próbujmy to robió na ile siq da'
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala uzasadnieniedo projektu
uchwaly.

Uwag nie zgloszono
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie powzigla uchwalg Nr XLIX I 407 I 06 w sprawie
utworzenia odrqbnych obwodów glosowania w mieScie i gminie Jqdrzejów, nastqpujqc4
iloSci4giosów:
- t 9
Za
0
Przeciw
0
Wstrzymalosiq
/Uchwalanr XLIX/407106 w zalaczenitdo protokolu/.

Ad.8.A.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala uzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Radny Józef KEdra powiedzial,2e szkoda,iz ten punkt wypadl w dniu wizyty Ojca
Swigtego.W tym dniu bgdziemy odprawiaós4d nad Pani4 Skarbnik. Wyrok jest wyrokiem
i nie kwestionujemy.8 lat bylem lawnikiem i powaZniejszeprzestEpstwa,wykroczeniabyly
umarzaneze wzglgdu na nisk4 szkodliwoSó.Ja nie widzE tu jakiejS szkodliwoSci.Jak to bylo
z tq uchwale- to juZ slodkatajemnicabpdzie.
RadnaElZbietaWiÉniewskazlo?ylawniosek o odczltanie opinii prawnej z Kancelarii
PrawnejPani Ewy Kokowskiej ze wzglEduna to, 2e nie bylo czasu zapoznaósiq z t4 opini4
poniewa2radni otrzymalijqtuz przedrozpoczqciemsesji'
Przewodnicz4caRady Ewa Ptasznik stwierdzila, 2e jest to bardzo sluszna uwaga.
RzeczywiScieopinia prawna zostalarozdanaradnymtu?przed sesjq.CzqSóradnych ptzybyto
na sesjqwczeSnieji zapoznalosiEz t4opiniq. Przewodniczqcaoglosila 15 minut przerwy dla
tych radnych, którzy nie zapoznali sig z opini4.
RadnaElzbietaWiéniewska zwrócilauwagg,2e zlo|yla wniosek o odczytaniena sesji.
W zwi4zku zpowylszym PrzewodniczqcaRadypoddalawniosek pod glosowanie:
Za
9
Przeciw
3
WstrzymalosiE
przyigty.
zostal
Wniosek nie
Rady o godzinie10s5oglosilaprzerwQtrwaj4c4dogodziny 1120.
Przewodnicz4ca
Radna Elzbieta WiSniewska zapytala, dlaczego uchwala nie ma parafki radcy
prawnego. Radna po przecz.ytaniuuzasadnieniama wra2rcnie,2e Pan Burmistrz chce
w,,bialych rEkawiczkach" zrzució wszystko na radnych. Uzasadnieniejest faktycznie
jednoznaczne.
Burmistrz Marek Wolski powiedzial, 2e nie chce wchodzió w kompetencjeRady
Miejskiej. Zgodnie z ustaw4o samorz4dziegminnym, powolywanie i odwolywanie skarbnika
i sekretarza nale|y do wyt4cznych kompetencji rady miejskiej na wniosek burmistrza.
Wniosek zostalzloizony.Uzasadnieniewynika z opinii, któr4radni otrzymali.
RadcaPrawny Pani Danuta Kiwiorska powiedziala,2e nie moZe podpisywaóuchwal
w sprawach,w których oficjalnie wylqczyla siE.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.

Za
Przeciw
WstrzymatrosiE

-

19
1

Rada Miejska w Jqdrzejowienie powzipla uchwaly w sprawie odwolania skarbnikaGminy
Jqdrzejów.

Ad.9.

przewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczyta\a uzasadnieniedo projektu
uchwaty.
Uwag nie zgloszono
przewodnicz4caRady Miej skiej Ewa Ptasznik odczytala proj ekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jqdrzejowie lprzy obecnoScina sali obrad 20 radnych/ powziqla
uchwalq Nr XLIX I 408 I 06 w sprawie zasadzwrotu wydatków na Swiadczeniaz pomocy
spolecznej
, nastEpuj
4c4 iloéci4 glosów:
Z
a
2
0
0
Przeciw
0
Wstrzymalosiq
/Uchwalanr XLIX/408/06 w zalqczeniudo protokolu/.

Ad. 10.
przewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala uzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono
przewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jqdrzejowie lprzy obecnoScina sali obrad 20 ndnycU powziqla
uchwalpNr XLIX I 40g 106w sprawieustaleniawarunków odpiatnoScizaudzieleniepomocy
w zakresiedozywiania,nastQpuj
4c4ilo éci4glosów:
20
Za
0
Przeciw
0
WstrzymalosiE
do protokolu/'
zal'qczeniu
w
fuch*'ala nr XLIX/409/06
przewodnicz4caRady Miejskiej udzielila glosu Komendantowi PowiatowemuPolicji
Andrzejowi Pi4tkowi, który w zwi4zku z odejsciem na emeryturEpodziEkowalRadzie za
wspólpracE.
przewodnicz4caRady Miejskiej wraz z BurmistrzemMiasta JqdrzejowapodziEkowali
Komendantowiza wspótpracEi wrEczyli mu bukiet kwiatów'

Ad.1r.

przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala uzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono
przewodni czqcaRadyMiejskiej Ewa Ptasznik odczylalaprojekt uchwaly.

Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jqdrzejowie lprzy obecno5cina sali obrad 20 radnycU powziEla
uchwalE Nr XLIX I 410 I 06 o likwidacji Gimnazjum dla Pracujqcych w Jgdrzejowie,
nastqpuj4c4iloéci4 glosów:
Z
a
2
0
0
Przeciw
0
WstrzymalosiE
/Uchwalanr XLIX/4l0/06 w zalqczeniudo protokoh-r/.

Ad. 12.
Przewodniczqca Rady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala uzasadnienie do projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie lprzy obecnoScina sali obrad 20 radnycV powziEla
uchwalENr XLIX I 411 I 06 o likwidacji Filii Szkoiy Podstawowejw Rakowie z siedzib4
iloSciqglosów:
w Brusie,nastqpujqcq
Z
a
2
0
0
Przeciw
0
WstrzymalosiE
/Uchwalanr XLIX/4l1/06 w zalqczeniudo protokolu/.

Ad. 13.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczyta\a uzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowielprzy obecnoScina sali obrad 20 rcdnycU powzigla
uchwaiENr XLIX I 4I2 I 06 w sprawiewyraZeniazgody na nabycie nieruchomoÉcina rzecz
ów, nastgpuj4c4iloSciEglosów:
Gminy JEdrzej

-

2

0

0
Przeciw
0
Wstrzymalosig
/Uchwalanr XLIXl4l2l06 w zatqczeniudo protokolu/.

Ad. 14.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczl'tala uzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Uwag nie zgioszono
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.

Rada Miejska w JEdrzejowielprzy obecnoScina sali obrad 20 radnycU powziEla
uchwatq Nr XLIX I 4I3 I 06 w sprawie pÍzeznaczeniado sprzedaLyw drodze przetargu
nieruchomoécikomunalnej, nastEpuj
ec4,iloSci4glosów:
Z
a
2
0
0
Przeciw
0
WstrzymalosiE
/Uchwalanr XLIX/413106 w zalqczeniudo protokolu/.

Ad. 15.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczy'talatzasadnienie do projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowielprzy obecnoScina sali obrad 20 radnycU powziEla
uchwaiq Nr XLIX I 414 I 06 w sprawie przeznaczeniado sprzedaíy w drodze przetargu
iloSci4glosów:
komunalnej,nastEpujecq
nieruchomoSci
Z
a
2
0
0
Przeciw
0
WstrzymalosiE
w
zalqczeniu
do protokolu/.
nr
XLIX/4l4106
/Uchwala

Ad. 16.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczy.tal.auzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaiy"
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jqdrzejowie lprzy obecnoScina sali obrad 20 radnychl powziEla
uchwalq Nr XLIX I 415 / 06 w sprawie przeznaczeniado sprzeda?yw drodze przetargu
nieruchomoScikomunalnej,nastqpujqcqiloéciqglosów:
Z
a
2
0
0
Przeciw
0
WstrzymalosiE
AJchwalanr XLIX/415/06 w zalqczeniudo protokolu/.

Ad. 17.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala uzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie lprzy obecnoÉcina sali obrad 19 radnych/ powziEla
uchwalq Nr XLIX I 416 / 06 w sprawie zbycia nieruchomoScikomunalnej na rzecz jei
iloéciqglosów:
uzytkownikówwieczystych,nastEpuj4cq
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Z
a
1
9
0
Przeciw
0
Wstrzymalosiq
AJchwalanr XLIXl416l06 w zalqczeniudo protokolu/.

Ad. 18.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala uzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie lprzy obecnoScina sali obrad 20 radnycV powzigla
uchwalqNr XLIX I 417 I 06 w sprawiezgodyna wydzier2awienienieruchomoÉcikomunalnej
iloSci4glosów:
na okres dluZszyniz trzy lat, nastEpujqcq
Z
a
2
0
0
Przeciw
0
Wstrzymalosiq
/Uchwalanr XLIX/417106 w zú.qczeniudo protokolu/.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik o godzinie 1200 oglostla przerwq
trwajEc4do godziny I 2ao.

Ad. 19.
WiceprzewodniczqcyRady Pawel Smor4godczytaluzasadnieniedo projektu uchwaly.
Uwag nie zgloszono
Wiceprzewodnicz4cyRady Pawel Smor4godczyfalprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowielprzy obecnoScina sali obrad 19 radnych/ powziqla
uchwalE Nr XLIX I 418 I 06 zmieniaj4ca uchwalg nr XLVI/394106 Rady Miejskiej
wJEdrzejowie 2dnia30.03.2006 r. w sprawie Regulaminuutrzymania czystoÉcii porz4dku
na tereniemiastai gminy Jqdrzejów,nastgpuj4c4iloSci4glosów:
Z
a
1
9
0
Przeciw
0
WstrzymalosiE
w
zalaczenit
do protokolu/.
/Uchwalanr XLIX/418/06

Ad. 19.A.
Burmistrz Marcin Piszczek wprowadzil autopoprawki do projektu uchwaly. Projekt
uchwaly po naniesieniu autopoprawekRadni otrzymali przed sesjq projekt ten stanowi
równiez zal.qcznlkdo niniejszegoprotokolu.
WiceprzewodniczqcyRady Pawel Smor4godczytaluzasadnieniedo projektu uchwaly.
Uwag nie zgloszono
WiceprzewodniczqcyRady Pawel Smor4g odczytalprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.

l1

Rada Miejska w Jgdrzejowie lprzy obecnoScina sali obrad 20 radnych/ powzigla
uchwalENr XLIX I 419 / 06 w sprawie zmian w budZeciemiasta i gminy na 2006 rok,
nastgpuj
4c4iloéciq glosów:
20
Za
0
Przeciw
0
WstrzymalosiE
lUchwaia nr XLIX/419106 w zalqczeniudo protokolu/.

4d.20.
Rada Miejska nie zgloslla uwag do sprawozdaniaz dzialalnoéci z Oérodka Pomocy
Spolecznej.
Kierownik OÉrodkaPomocy SpolecznejPani GraZynaChabior powiedziala,2e zostala
upowa2niona do przedstawienia stanowiska organizacji pozarzqdowych w sprawie
dystrybucjiZywnoScidla mieszkaúcówgminy:
,,ZywnoSóta jest sprowadzanaw ramachprogramu ,,DostarczanieZywnoScidla najuboZszej
ludnoScieuropejskiej". Program skierowano vrrylqczniedo organizacji pozarzqdowych.Na
naszymterenie do rcalizacji programu przyst4pilo Towarzystwo Przyjaciól Dziec| Komitet
Pomocy Spolecznejoraz Caritas.Z uwagi na fakt, 2e organizacjenie posiadaj4wiedzy na
temat sytuacji materialnej rodzin do dystrybucji tej ZywnoSci wl4czono pracowników
socjalnych OÉrodka Pomocy Spolecznej. Udziat pracowników socjalnych umozliwia
wybranie odpowiednich rodzin i wykluczenia objEcia pomoce przez róZne organizacjetej
samej osoby czy rodziny. Ogólne zasady funkcjonowania programu zostaly przyjgte na
stopniucentralnymprzez poszczególneorganizacjepozarzqdowe.54 to: normy miesiqcznena
poszczególneartykuly 2ywnoSciowedla jednej osoby; np. organizacjaPKPS ma 0,7 I na
osobq,aorganizacjaTPD 3 I na osobq,Caritas 1,4 l. Okres trwania programuto 10 miesiEcy
w roku. Programemobjqtajest ta samagrupa osób w ci4gu roku - nie moZnaich zmieniaó.
Listy pokwitowaú z danymi osób pobieraj4cych2ywnoSó,w tym adres i PESEL, iloSó
artykulów, wlasnorqcznypodpis, se w poszczególnychorganizacjachi podlegaj4 kontroli
przez jednostki nadrzEdne. Sposób dystrybucji jest zgodny z wymaganiami organów
nadzorujqcych.Corocznie organízacje sktadaj4 zapotrzebowaniez podaniem iloéci osób
przewidzianychdo udzielania pomocy. Normy i iloéci s4 modyfikowane w zaleZnoíciod
otrzymanychprzydzia\ów z krajów Unii Europejskiej.W 2005 roku na cale Województwo
Swigtokrzyskie trafilo 2 000 ton Zywnoríci, z czego 44 tony do naszej gminy, które
rozdysponowano
dla 1116 osób, czyli 392 rodzin Wychodzqcnaprzeeiwpotrzebomosób
oczekuj4cychtej pomocy czyniliSmy staraniao pozyskaniejak najwiqkszej iloSci Zylvnoéci,
dziqki czemuprzyznanona 2006 rok okolo 70 ton. Na dzieú 24 maja przywiezionojuZ 27 ton.
Praca zwiqzana z obrotem tq ZywnoSci4nie ogranicza sig tylko do przywozu. jest to
skladowanie,wydawanie, rozdysponowanie,jednym slowem setki ton przeniesionychw tE
i z powrotem. Zarzuty Pani Radnej Janiny Szreniawy podniesionena poprzedniej sesji sq
w dalszym ci4gu kontynuowane na terenie jej okrEgu wyborczego, a mieszkaúcy okrEgu
przekazujq te zarzuty pracownikom socjalnym. Zarzuty o nieprawidlowej dystrybucji
ZywnoScisq bardzo krzywdzqce,niezasadne,wrQczobraZliwedla wszystkich wykonuj4cych
tE pracqi zniechqcaj4cedo pracy charytatywnejnarzecz spolecznoScilokalnej. Nie poparte
faktami stanowisko radnej spowodowalo, i2 przedstawiciele organizacji pozarzqdowych
i osoby biorqce udzial w realizacji programu upowaznily mnie do poinformowania Rady
Gminy, 2e zaprzestaj4 dalszej realizacji programu. To stanowisko chcialam Paústwu
przedstawió.Muszg powiedzieó,2e pracownicyspotykaj4sig w tereniez takimi informacjami
od osób z terenu dziataniaPani radnej, 2e pani radna z nimi rozmawia, pyla czy zostali objEci
pomoc%czy przywieZliémym na miejsce,a jeSli nie, to dlaczego,bo im teZ siE naIe|y i Zeby

t2

staralisiEwyegzekwowaó- maje obietnicqod pani radnej,2e tq?ywnoSópowinni dostaó.Do
tej dystrybucji przewidzianejest ileé rodzin, oczywiSciedla wszystkich nie slarcza,dlatego
IeL co roku mieliémy perspektywEzwiqkszaniailoSci tej zpvnoSci, ale w takich warunkach
ludzie nie chc4pracowaó.Bardzo latwo jest co3zepsuó;bardzodlugo siq buduje zespóI,który
chcecoÉrobió. Nawet nie za dziqkujE,chc4 coSrobió, Zebyim nie przeszkadzano.Oni na nic
nie licz4.Psujesiq coSbardzolatwo. Jawiem,2e to fajnie tak... komisjg specjaln4powolaó;
moze rola Posia Ziobrojest bardzo frapuj4ca,bo niektórzy by tak chcieli, ale niestety,moZna
tylko popsué za duZo czasem coS robi4c. Mo2na zwróció siE wczeSniej o wyjaSnienia.
Wszystko, co tutaj jest, nie jest tajne, tylko dostgpne.Mo2na pójSó do danej organizacji,
moana porozmawiaé, moana dowiedzieó siq, jak dzia\aj4 dlaczego, ile 2ywnoSci,jaka
organizacja.wszystko molna sig dowiedzieó.Ten sposób,2e zaczglosiE tu, na sesji i jest
kontynuowanew rejonie wyborczym, to po prostu ludzi zniechgciloi w tej chwili nie chc4ju2
tegorobió".
Radna Elzbieta Wiéniewska poprosila Paniq Kierownik Chabior o przyjqcie
ubolewania,2eIak siE stalo. Radnama nadziejg,2ejest jeszczeczasna naprawienietego. To
nie bylo stanowiskoRady - proszQtak to interpretowaó- to byl indywidualny glos. ProszE
przekazaówolontariuszom wielkie podziEkowania.MySlg, 2e nawiqhemy jeszczewspólpracq,
Ze moae da siq jeszcze coS odnowió, bo szkoda ludzi, którzy czekajq na dystrybucjE tej
Zywnoécii w ogóle na jak4kolwiek pomoc. Radna ma nadziejq, 2e Rada moZe wypracuje
jakieÉ stanowisko i byó mohe ci wolontariusze zgodzq siE dzialaó na rzecz spolecznoSci
lokalnej.
RadnaMaria Baraúskapowiedziala,2e bgdziekontynuatork4wypowiedzi Pani radnej
WiSniewskiej,bo chcialapowiedzieóto samo,2e jednaniefortunnawypowiedZ dotyczy ludzi
najbiedniejszychczekajqcychna tg pomoc. Jeszczejest doSó sporo do rozdania. Mo2e
naleaalobysig przyjrzeó,jak ta 2ywnoéójest dzielona,skoro jest taki glos, natomiasttak jak
powiedzialaPani radna WiÉniewska,proszQprzyjqóto, 2e to nie jest stanowiskowszystkich.
JesteSmywdziEczni, 2e pomoc jest okazywana, 2e panie sq zaangaíowane.Chyba bEdq
wyrazicielk4wigkszoSciradnych,kiedy poproszQi zaapelujgdo tych instytucji, aby ZywnoSó
do tych najbiedniejszychludzi trafila, bo oni s4niczemunie winni. Radnawie, 2e w tej chwili
panie czuj4 siE uraZone,czy dotkniqtewypowiedziauale proszEten aspekt ludzki wzi4ó pod
uwagQ.
Radna Janina Szreniawa: ,,Bardzo siQ dziwiE Pani Kierownik, 2e ja rzuctlam
To co, to Pani jest nietykalna?,2ePanirobi..., jate2 spoleczniesiq udzielam
oskar2enia.
i udzielalam siq spolecznie,i wiele rzeczy robilam. Jednak nie zostalo to rozdane tak, jak
trzeba.l proszEPani4 dolala Pani w tej chwili benzyny do ognia. Trudno powiem Pani. Ze
Pani nie bgdzierobió - to ktos inny bEdzierobil. Ja chEtniebEdErobila, ludzie teZ b9d4robili.
No i nie moana tak powiedzieó, proszEPaniq 2e tylko Pani jest do rozdania tych darów.
ChwileczkE,a Zeja Paniqoczernilam?Co ja tu Pani powiedzialam?Zeby powolaókomisjE?
My, jak zbieramypod koSciolempieni4dze,tosiq rozliczamy,proszqPani4 i w nocy moZna
przyjÉózobaczyó".
Przewodnicz4carady Ewa Ptasznik poprosila, aby radna podeszla do tematu
merytoryczniei nie robió bezpodstawnychzarzutówpublicznie.
Radna Janina Szreniawa: ,,Chwileczkg, podalam Pani decyzjE, a jak by sig Pani
zachowala,jakja dalamPani babci decyzjgjedneji mówi tak: chwileczkE...,no to jak to...,
nie bpdq nazwiska tu mówió. Do dziS do kobiety nie chodzg,bo powiedziala, 2e my za jej
pieni4dze.
. ., bo podwylka byla.. ..
Przewodnicz4carady Ewa Ptasznikpowiedziala,2e jezeli radny ma jakieS informacje
ma obowi4zek iéó do instltucji sprawq wyjaSniaó,natomiast nie mo2e siE to przerodzié
wjakieS pomówienia,bo to sig moZe Lle skohczyó.Pani radna proszQ...,nie chcemytutaj
pyskówki.
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Radny Adam Wójcik powiedzial,2e sprawajest generalniejasna. Radni, w tym radna
Szreniawa,otrzymali na posiedzeniu Komisji informacjpzbiorcz4 która organizacjapoZytku
publicznego, w jakim zakresie udzielila ilu rodzinom pomocy. Jest asortyment,jest to
wymierzone iloSciowo, wagowo, to wszystko kaZdy radny otrzymal, w tym Pani radna
Szreniawa.Czegobrakuje Pani Radnej? Zeby byly te 164 rodziny i podpisy. Mo2na iSódo tej
organizacji,aby pokazali, które to rodziny, i udostgpni4.Radna moíe sig zapoznaó- gdyby
chciala. Przez tego rodzqu dzialania z góry przekreSlamy uczciwoéé osób, które siQ
spolecznie zaangaíowaly, podwa2arny ich zaufanie. Malo tego - molna sip tutaj dopatrzeó
obrazy na gruncie Kodeksu kamego. Ja nie widzp wyjScia,bo Pani kierownik oSwiadczenie
tych osób nam odczytala.Pani Kierownik jest poza tym wszystkim. Jak molna mieó do niej
pretensje?Udziela tylko pomocy wskazujqcosoby, którym nale|y pomóc i w tym zakresie
dysponujeswoimi danymi. Jakie mamy wyjÉcie?Ja mam apel do Pani Przewodnicz4cej,aby
spotkaó sig ze wszystkimi wolontariuszami wszystkich organizacji i radnymi,
przedyskutujemysobie wszystko. ProSbado Pani kierownik, aby panie przygotowaly dane,
oczywiúciebez naruszeniaprzepisów prawnych. Przedyskutujemywszystko i ustalimy, co
dalej. Osoby, które sigzaangahowaly,czuJEsiqw tej chwili 2le i fafalnie,jeZeli prawd4jest,
2e z jakiegoé okrEgu wyborczego idq takie sygnaly i dalej jest rozpropagowywanetego
rodzaju stanowiskoto s4 w sytuacji rezygnacji.W zwiqzku z tym radny apeluje,aby te osoby
przy udziale radnych przeprosió i zaapelowaó,aby jeszcze spróbowaly dalej poci4gn4ót4
sprawq.Przy okazji w4tpi4cym wyjaéni siq w4tpliwoSci.
Przewodnicz4caRady Ewa PtasznikuwaZa,2e apelPanaradnegoAdama Wójcika jest
sluszny. Spotkamy sig wszyscy. Nie molna oskarZaó bezpodstawnie. Jeíeli juz takie
oskarZeniapadly - przewodniczqcaprosi o przyjEciepropozycji spotkaniaw gronie radnych
z osobami, które t4 dystrybucj4 siq zajmuj4. Pani Przewodniczqcapowiedziala, 2e jest jej
bardzo przykro, 2e w ogóle trzeba na ten temat rczmawiaó. Grupa wolontariacka na terenie
JEdrzejowanie jest du2a; wolontariusze udzielaj4 sig na ró2nych szczeblachdzialalnoSci
spolecznejw naszymmieScie,udziela sig mlodzieL. Je2elimy wobec mlodzie?yzrobimy taki
szum w sprawie wolontariuszy, atak na wolontariuszy,jako pedagog z doSwiadczeniem
mówiq, ze jest to niewychowawcze.
DlategoapelujEdo radnych:je2eli maciePaústwojakieS
uwagi, molna iSó do instytucji bezpoSrednio,sprawEwyjaSnió.Nie róbcie takiej zt€1roboty
nawetna polu wychowawczym.
Radna Elzbieta WiSniewska wnioskuje o zorganizowanie w najbliZszym czasie
spotkaniaradnychz wolontariuszami.
Przewodnicz4caRady Ewa Ptasznikpowiedziala,2e taki apel radnegoWójcika Rada
przyjgla i nie musi podpieraó siE wnioskami, bo spotyka sig w róZnych sprawach na
spotkaniachinformacyjnych. Radni s4 osobami powaZnymi w tym wzglgdzie i na pewno siq
w tej sprawie spotkaj4. JeZeli radni uwa?aj4 2e nale?y wniosek przeglosowaó
Przewodnic zqca po ddalawnio sek pod glosowanie:
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4d.21.
Nie zgloszonouwag do informacji z dzialalnoSciZakladu Wodoci4gów i Kanalizacji
w JEdrzejowie.

Ad.22.
Nie zgloszono uwag do protokolu pokontrolnegoz kontroli przeprowadzonejprzez
Komisje Rewizyjn4w ZakladzieWodoci4gówi Kanalizacjiw Jgdrzejowie.
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Radny Adam Wójcik powiedzial,2e zapoznalsig z tresci4tego protokolu korzystaj4c
zokazji dzigkuje Przewodniczqcemu Komisji Rewizyjnej Stanislawowi Baraúskiemu,
poniewa2 swoim dzialaniem od pocz4tku kadencji tak mobilizowala Pana Kierownika, 2e
obecnie protokól jest zachwycaj4cy i sq efekty tego ,,nEkania". Dzigki temu dzialaniu
Kierownik tak siEmobilizowal, ze mamy zakladzprawdziwego zdarzeniai tego Zyczy innym
zakladom"

Ad.23.
Przewodniczqcy Komisji
pokontrolne:

Rewizyjnej Stanislaw Barariski przedstawil wnioski

WniosekI.
Doprowadzió do jak najszlybszeqoremontu Ocz)'szczalni Scieków zwlaszcza osadników
Imhoffa.
Rada Miej ska I przy obecnoSci20 radnycV przyjgla wniosek nastgpujqc4iloéci4
glosów:
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Wniosek II.
RozwazYómoZliwosó w.vstapieniado StarostyPowiatowegoo partycvpowaniew kosztach
utrz)'mania gospodarki wodno - kanalizac)'jnej Zakladu Wodoci4gów i Kanalizacji
z pieniqd4'. które StarostwoPowiatoweotrzymujew ramachochrony érodowiska.
Radna WiSniewska wyjaÉnila, 2e s4 to potqZne kwoty, które Kierownik ZWiK
odprowadzana ochronE Srodowiska.Te pieni4dze pó2niej wracaj4 w czq3ci do gminy,
w czgsci do powiatu. To sq nasze pieni4dze. My te pieniqdze pó2niej w budzecie
przeznaczamy,to s4 bardzo duZe pieni4dze,natomiastpowiat, dostaje te pieniqdze,ale nie
partycypujew kosztachutrzymaniagospodarkiwodno - éciekowej.

iloSci4
Rada Miej ska lprzy obecnoSci20 radnycU przyjEtawniosek nastqpuj4cq
glosów:
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A.d.24.
Radna Maria Baraúska t'nioskqe o vyrnianq potluczonych i zniszczonych 4 lamp przy glóvnej alei w parku przy ul. Barbary oraz
owprottadzenie systenlatycznych iczqstych kontroli przez Strai Miejsk4 i Polic¡q ze vzglqdu na odb¡nt'aiqce siq tam,,spotkonia
alkohctlove ".

Burmistrz Marcin Piszczekpowiedzial,2ejest tam ciE2kasytuacjai dotyczy nie tylko
utrzymaniaporz4dku,ale i ludzi, którzy tam siE spotykaj4.Straz Miejska nie codzienniema
sluZby po poludniu, jednak czqsto tam interweniuje. Ten park jest pod szczególnym
nadzorem,ale to nie wystarcza, dlategozwrócimy siq z wnioskiem do Komendy Powiatowej
terenu.
Policji o dodatkowesily i érodki dlazabezpieczeniatego
Naczelnik Krzysztof Wójcik dodal, 2e lampy sq zamówione i w najblihszych dniach
bEd4zamontowane- jeéli nie w maju to na pocz4tkuczerwca.
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Radna Mana Baraúska v imteniu mieszkaúcótu ulicy Górnej prosi o napravienie chodnika, który zostal zniszczony 20 lal temu prr'
zakladaniu przylqczy do wodociegu. Mieszkaúcyproszq róttnie2 o ronyaienie mo2lhroici zamontovania dtróch progótv n'alniajqcych.

Naczelnik Krzysztof Wójcik powiedzial, 2e Burmistrz podjql decyzjE, Ze jeÉli coÉ
remontuje,to w sposóbtrwaly i na lata. Dlatego porozmawiamyz mieszkaicami, Ze bardziej
dla Rady jest ekonomicznenie wkladaó starych plytek. Musimy to wziqó pod uwagQprzy
uchwalaniu nastQpnegobudzetu: zrobió, kompleksowo chodnik, ale z l<rawgLnikami
i prawidlowe nawierzchniq.Jeéli chodzi o progi zwalniai1ce,sprawdzilem czy i jakie jest
zagroZeniedla kogoS, kto przyjeAdza tam pierwszy raz. W przyszlym tygodniu we wtorek
oméwimy to z mieszkaúcami,czy zasadnejest wydawaniew tej chwili wydawaniepieniqdzy
na progi zwalniaj4cena ulicy Górnej, która jest ulic4 élep4 podczasgdy w mieSciemamy
potrzebduZo.
Radny Józef Kqdra poinformowal, ie na Írzec¡m lqczniku przy zjeÍdzie na Zawodzie sq drzeva siQgajqce do linii wysokiego napiQcia, co
shrarza zagroienie. Mieszkaítcyproszq o ponrcc, poniewaz od 6 lat nie mogq spowodowaó usuniqcia tych drzev.

Burmistrz Marcin Piszczek powiedzial,2e Urzqd wyst4pil o wydanie decyzji do
StarostwaPowiatowegona wycigcie tych drzew i oczekujena decyzjq.
Radny Józef Kqdra pov,rcdzia!. 2elak stq jedzie od cmentarza v stronQ ronda jesl znak ze strzalkq na Chmielnik. Kierovcy zje2dlajq u, ul.
Krzytq, która jest jednokierunkova i nie ma polqczenia z ul. Piítczowsk4; kierov'cy blqdzq. Radny v,nioskule, aby umieicié taki znak przed
rondem. Poza rym ul. Rakovska ma na skrzy1ovaniu pienvszeñsfrto przejazdu, a wiqkszyjest ruch ulicq Krzyuq.
RadnyJózef Kqdrav imieniu mieszkaúców ul. Piriczovskiel pyta, czy mieliby oni moiliwoSó zakupió teren powyschniqtej rzeczce Murawko
v celu przedluienn podrórek.

Burmistrz Marcin Piszczekpowiedzial,2e odpowiedí zostanieudzielonapisemnie.
RadnyJózefKqdrapoviedzial,aezt)racajqsiqdoniegokierovcyvsprowiezbylpóínegowlc4czaniaiv,,ulelnaul.

II Listopada.

Naczelnik Krzyszfof Wójcik powiedzial, 2e w dniu dzisiejszym zostalo zgloszone
o sprawdzenie tak, aby zapewnió bezpieczeóstwo.Zostanie sprawdzone, czy nale?y
przestawiógodziny wlqczania.
Je2elichodzi o objazd na Chmielnik, to ustawienieznakówjest w gestii GDDKiA, bo jest to
droga krajowa. My, jako gmina nie moZemy spowodowaó zamazania znaków. Wniosek
gminy, o zapewnienie przeje2dZajqcymci4gu dalszego, zostal przygotowany do wyslania.
W sprawiedrogi powiatowej równieZ dzialaniazostaly przygotowane.
Rodny Adam Wójcik pyto jak Burmislrz ,,dogryva" sprattq udzielania pomocy ZPOZtt zakresie wypelnienia kontraktu, który mial Zaklad
oddluzyó. Byl¡'zobou.iqzano do v,¡,1¡64c14¡4
na kr¡niec maja, byl problem kredytu. Radny prosi, aby Burmistrz poinfornou,al radnych, jaka
jest koncepcja,jeili chodzi o ttypelnienie kontraktu, abyímy nie stracili pieniqdzy.

Burmistrz Marcin Piszczekpoinformowal, 2e z informacji przedstawionejna Radzie
SpolecznejZPOZ przez kierownika Marka Boguslawskiegowynika, i2 kredyt jest w trakcie
zatatwianía.
Kierownik ZPOZ Marek Boguslawskipowiedzial,2e niepokoj4cebylo, 2e do 25 map
mieliSmy wyplació te pieniqdze, wyplaciliSmy 16 maja. Pieni4dze w bud2ecie zakladu
znalazlysiq za nadwykonaniaw poradni ginekologiczneji rehabilitacyjnejza 2005 rok. NFZ
w I 00 Yozaplacll za wykonanie uslug, w zwiEzku z czym moZna zgromadziépotrzebnqkwotE
pracownikomz ty.tuluodsetekzatzw. ustawQ203. JesteSmy
w trakcie
96000 zlnavuryptatQ
pozyczki
w kwocie 650 000. Ta kwota musi byó
rozmów z czteremabankami na temat
wyplaconado sierpnia 2007 roku - jest to ostatecznytermin dla zaspokojeniapracowników
ZPOZ,jeSli chodzi o odsetki zatrzynastki.
Radny Adam lfójcik pyta, kto jest odpon,iedzialny za zarzqdzanie nowo wybudovanymi boiskami przy Zespole Szkó|. Radny otrzymal
in-t'orntacjq,2e v kilku miejscochjest uszkodzonanawierzchnia larlano\Na. Nale2aloby tt,yslaékogoí na kontrolq, sprat;dzió czy to prdwda ¡
czy nadzór nad obiektenjest prav,idtowy.

Burmistrz Marcin Piszczekpowiedzial,2e sprawajest mu znana;byl osobiSciena tych
boiskachw ubiegtrymtygodniu. Przez PanaNaczelnikajest umawiany przegl4dgwarancyjny
na te boiska.Do tej pory administrowalydwa podmioty, teraz caly zarzqdbEdziena plywalni,
aby odpowiadalajednainstytucja.W ramachwykonywania obowi4zków szkolnychte boiska
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bgd4 udostgpnionedla Zespolu Szkól. W tej chwili jest tylko kwestia ustalenia terminu
przegl4du"
Raclny Adam Il/ójcik - v.' sprmt,ie procesu z DALKII provadzonego davniej przez Zarzqd Budynkóv' Mieszkalnych, a obecnie przez
kierovnika ZIJK-u - pyta, czy sprawajest aktualna ¡ najakimjest etapie. Ta sprawa rzutuje na sytuaciQZakladu i na srtuaciQ ekonomicznq
Gminy.

Radca Prawny Danuta Kiwiorska powiedziala, 2e nie prowadzlla tego procesu;
prowadzilbyly radca ZBM, a obecnie przejúZUKirzrdcatamzatrudniony.,,Pan Burmistrz
w ubieglymtygodniu polecil mi, abym udala sig do S4duOkrggowegow Kielcach i zapoznala
sig z aktami sprawy i skserowalaIe akta, poniewaz w Zarzqdzie Budynków mieszkalnych
w ogóle nie byio akt. Sprawajest o 300 000 z tytulu niezaplaconychdostaw za ciepio z 2003
roku. Lektura tych akt. To jest smutny obraz niekompetencjiosób zajmujqcychsiE t4 sprawq
z bylegoZBM.
Burmistrz Marcin Piszczekdodal, 2e sprawajest znana; zostal,awydana opinia przez
bieglego powolanego przez Sqd. Na razie nie chcielibySmy zdradzaó szczególów, bo
rozmowy trwaj4. Jakie dzialaniazostan4podjEte- Rada na bie2qcobqdzie informowana.Ta
opinia jest bardzo niekorzystna dla zakladu.Zeby j4 podwazyó, trzebamieó argumenty.Na
chwilq obecn4tychargumentównie ma.
Radny Aclam Wójcik przypomnial, ie y, sprattie budowy hali widowiskowo-sporto\eej byla podiqla intencyjna uchv,ala Rady Miejskie¡
ovspólnej budottie z Poviatem. Dziqki t,spólnej iwestycji rozloilyby siq koszly inwestycyjne. Ta uchvala ¡ntenctina dalej nas
obov,rqzuje,povmniímy viqc v:czeiniej viedzieé o 4tm, 2e coí siq zmienia i porozmavia¿ na len lemaL

Burmistrz Marek Wolski powiedzial, 2e chce uzyskaó informacjg ze Spóldzielni
Mieszkaniowej- decyzja zapadniew sobotE* czy w ogóle wchodzi w rachubqta budowa.
Temat z RadqzostaniepodjEtyprawdopodobniena najblizszejsesji i wszystkieargumentyza
i przeciw zostanq przedstawione.Burrnistrz nie bgdzie decyzji podejmowal sam. Jest to
jedyny teren, który jest mo2liwy do budowy. Burmistrz chce siE dowiedzieó,czy bgdzie on
ptzekazanygminie, czy nie. Do spisaniaaktów notarialnychjest daleka droga; najpierw musi
byó decyzja Spóldzielni i delegatów na walne zebranie. Po tej decyzji, albo temat
podejmiemy,albo upadniena parQlat.
Przeworlniczqca RatlyMiejskiel Ev,a Ptasznik poinformowala, 2ejeden z mieszkaítcótt zglosil, ii ile zrobiony jesr odptyr pr:y lrócle!ku Stt.
Barbary: y,oda zamiast odptyraó do przyleglego stavu - z tego stawu wpfuta do íródla. a z tego íródla rnreszkaitcybiorqsobie v'odQ,bo
ma ono opiniq lródla z bardzo dobrq wodq.

Burmistrz Marcin Piszczek powiedzial, 2e sptawa jest znana byi tam dwukrotnie,
zostalywydane polecenia.Nie wie czy inspektorzyjuL interweniowali u Kierownika, bo to
wykonywal ZW iK. N a chwi lq obecn4trw aiq dzia\ania,Zeby usun4óte usterki.
Przet'odniczqca Rady A:lie¡skie1Ewa Ptasznik poinformovala, 2e wszyscy radni otrzymali list intencyiny t' spravie Ciuchci ,.Pondzie'',
*'sprawie vsparcia promocji. Przetvodniczqca pyta, v jaki sposób Pan Burmistrz chcialby vesprzeé Ciuchciq ,,Ekspres pondzie", cz1'
istnieje na to jaki! plan, cry lltydzia! Promocji zajmuje siq tym?

Burmistrz Marcin Piszczek powiedzial, 2e jak otrzyma taki list intencyjny, jakaS
koncepcja zostaniewypracowana.
Przevodniczqca Rady Mielskiej Euta Ptasznik poinformovala, ie mieszkanka Skroniowa w imieniu starszych osób nttrócila siq z proibq
o ulgi na komunikacjq podmiejskq.

Burmistrz Marcin Piszczekpowiedzial, 2e na chwilE obecnqjest za wczeSnie,aby to
rozpafrywaó. Byly dwie propozycje: albo przedlvzenie tras komunikacji miejskiej do
Skroniowa albo zastosowanie ulg. Najpierw trzeba sprawdzió, dopiero podejmowaó
jakiekolwiek decyzje. Doplaty do ulg idq z budhetu gminy - to gmina pokrywa róznicE
wynikajqc4z uchwalonychulg.
Przet+,odniczqcaRad¡, Miejskiej Eva Ptasznik poinformovala, 2e mieszkaúcy zglaszajq potrzebQ uhvardzenia ulicy Reja v jej koricox'ym
oclcinku,ponievai v czas¡e deszcztt ulica la jest nieprzejezdna, a jest tam sporo novto ttybudott,anych dom6t. Jednoczeinie mieszkaúcy
tamrych okolic zglaszajq prolbq o konalizacjq ulic: Spokojnei, Cichej, Novei, BrzeÉnicy'
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Naczelnik Krzysztof Wójcik powiedzial,2e ulica Reja w ró2nych odcinkachma róZny
stan wlasnoÉci.Koúcowy odcinek nie ma uregulowanegostanu prawnego.Gmina nie mo2e
budowaó drogi na nie wlasnym terenie - jest to teren kolejowy. Wszyscy mieszkaúcys4
naszymi mieszkañcami, natomiast Burmistrz nie mohe kierowaé Srodków na ten teren.
Zostaly juz podjqte dzialanie w kierunku uporz4dkowania praw wlasnoóci. Nie jest to
zapomnianytemat.
Kanalizacjaulicy Cichej, Spokojnej,Nowej jest ujEtaw planie i bgdzie moZliwa do realizacji
z FunduszuSpójnoSci.
Przewodniczqca Rady Mie¡skiel E\¡a Ptasznik v imieniu mieszkaúcótv Lqcqna wnioskuje o spou,odovanie wlaicitego
ponietuz l, czas¡edeszczóv i roztopóv voda zaleva gospodarsfua.

odv,odnienia.

Naczelnik Wójcik odpowiedzial, 2e postulat mieszkaúcówjest na pewno zasadny,
doryczyci4gu drogi powiatowej, gdzie naleZyudroZniówszystkie przepustyi rowy. Jest to
zadaniezarzqduDróg Powiatowych.Naczelnik obiecal, ze wspólnie z Burmistrzem postara
siEuzyskaókonkretn4odpowiedZw tym zakresie,bo nie jest to w gestii gminy.
Przevodniczqca Rady Mie¡skie¡ Eva Plasznik przypomniala, ie wlaíciciele dzialek polo2onych przy ul. Pilsudskiego zglaszali siq na
poprzednie¡ sesji,jak róvniei zglaszali siq w ciqgu miesiqca z proibq o podjqcie uchvaly, Pan Burmistrz odbyt spolkanie w tej sprdvie.
Przev,odniczqcaprosi o point'ormowan¡e,jaki jest vynik tego spotkania i jak sprm|a v,yglqda na dzieú dzisiejszy.

Burmistrz Marek Wolski powiedzial, ze wlaíciciele dzialek przy ul. Pilsudskiego
wystEpowali ponownie o podjqcie uchwaly w sprawie zmiany miejscowego planu
przestrzennego.Burmistrz wystosowal do nich jednoznacznepismo, po
zagospodarowania
którym mieszkaúcypojawili siE u niego. W piSmie okreSlil, 2e Rada Miejska tej kadencji
wypowiedzialasiqjuL na ten temat i nie widzi powodu, aby ponownie to zglaszaóna sesji.Od
l0 miesiqcyjestem burmistrzem i nie bardzo wiem, co tam sig ma budowaó,bo nikt siE do
mnie nie zglosil. Stawiajqcwniosek na sesjERady Miejskiej wszedlbym ,,w ciemno", bo nie
wiem o czym mówimy. WyjaSnilemmieszkaúcom,Ze nie wiem o co chodzi bo inwestor siq
nie pojawii. JezeliRadawyrazi tak4wolg, Burmistrz wprowadzi wniosek pod obrady.
Radna Elibieta ll/iínietrska p;,ta, kiedy zostante rozebrany czqíciotlo zawalony budynekprzy ul. Jana Patvla II.

Burmistrz Marcin Piszczek odpowiedzial, 2e dzié Burmistrz podpisai umowp na
rozbiórkE; w przyszlym tygodniu ma to byó rozebrane. Jest zgoda wykonalnoSci
PowiatowegoInspektoraNadzoru Budowlanego.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznikv, imieniu mieszkaúcóvtul. Kvarty pyta, czy Pan Burmistrz oglosi! ju! przetarg na chodniki
prry tej ulicy.
Radna Elibieta Wiiniewska pyta, kiedy bqdzie realizottana inv,esy)cja dotyczqca drogi przy ul. Chrobrego l. Stan te¡ drogi jest Jatalny,
a glqbokie dziury nttaszcza wokól studzienek nie pontalajq na normalny przejazd. Byla umov,a, ie je2eli realizacja bqdzie v, pótniejszym
okresie, to przynajmniej glqbokie dziury bqdqzalatane.

Naczelnik Krzysztof Wójcik poinformowal, 2e w dniu dzisiejszym wchodzi w zycie
nowe pmwo zamówieú publicznych. Ustawa daje moZliwoSószybszegopostQpowania,ale
wymaga blyskawicznego przeksztalcenia sposobu oglaszania przetargów, dlatego, 2e
wszystkomusi byó drogq intemetowqi przez nas publikowane.Nie p1'tamyprezesa,mamy
krótszeterminy,jest uproszczonaprocedura,natomiastwszystkie dane musimy przekazywaó
w formie elektronicznej.Mamy przygotowanekolejne przetargi- byly ogioszoneprzetargina
10 ulic, kolejne s4 przetwarzanena formQ elektroniczn4 i w przyszlym tygodniu bqd4
oglaszane.Dotyczy to chodnikaprzy ul. Kwarty i drogi przy Chrobrego1.
Mo2emy oglaszaókrótkie terminy, ale zbyt rygorystycznewymogi mog4 spowodowaó,ze
zglosi siEjeden wykonawca,wygóruje cenQ,a my nie zrealizujemybudzetu.
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Ad.25.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikpoinformowalao mo2liwoSciskladania
wniosków o przyznanietytulu i Statuetki,,JqdrzejowianinRoku".
PrzewodniczqcaRady Miejskiej z okazji Dnia SamorzqduzloLyla ZyczeniaRadnym,
Burmistrzom oÍaz pracownikomUrzEduMiej skiego.

Ad.26.
Przewodniczqcakady Miejskiej Ewa Ptaszniko godzinie 1340zamknqlaobradyXLIX
sesjiRadyMiejskiej w Jqdrzejowie.
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