P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII / 2009
z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18 listopada 2009 roku o godz. 9 ºº
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
1. Pan Zdzisław Leks – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Pani Krystyna Ciszek – Sekretarz Miasta i Gminy
3. Krystyna Konderak – Skarbnik Miasta i Gminy

oraz przewodniczący jednostek pomocniczych , których lista obecności
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
PORZĄDEK OBRAD SESJI:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
2. Uchwalenie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres
międzysesyjny.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
a) dyskusja ,
b) podjęcie uchwały.
6.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2010 rok
a) dyskusja ,
b) podjęcie uchwały.
7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2010 rok
a) dyskusja ,
b) podjęcie uchwały.
8. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do
obliczenia podatku rolnego na 2010 rok
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a) dyskusja ,
b) podjęcie uchwały.
9. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie
gminy Działoszyce
a) dyskusja ,
b) podjęcie uchwały.
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Odpowiedzi na zapytania.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.
Do pkt 1-go
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 9 – tej .
Otwarcia sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Pan Zygmunt
Saracki i powitał biorących w niej udział . Stwierdził, że w sesji bierze udział
14 radnych i Rada jest uprawniona do podejmowania prawomocnych uchwał
i wniosków .

Do pkt 2-go
Uchwalenie porządku dziennego obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zaproponowany porządek
obrad sesji i zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego porządku.
Burmistrz Miasta i Gminy Zdzisław Leks wniósł o wprowadzenie do
porządku obrad sesji dwóch uchwał. Harmonogram rzeczowo – finansowy,
który jest podstawą do przygotowania uchwały otrzymaliśmy 13 listopada z
Urzędu Marszałkowskiego i dlatego trudno było przewidzieć aby taki projekt
uchwały mógł się znaleźć na tej sesji. Uchwały te dotyczą informatyzacji
Urzędu Miasta i Gminy i podobne przyjmowaliśmy w ubiegłym roku. Jest to
program dla całego województwa świętokrzyskiego realizowany przez Urząd
Marszałkowski. Program ten jest coraz bliżej realizacji i stąd niezbędne jest
podjęcie uchwały . Program będzie realizowany wspólnie z gminami
województwa świętokrzyskiego. Pierwszy projekt uchwały dotyczy
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przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą „e- świętokrzyskie –
rozbudowa infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego”
i zabezpieczenia wkładu własnego. Drugi projekt uchwały dotyczy przystąpienia
do projektu inwestycyjnego pn. „e-świętokrzyskie budowa systemu informacji
przestrzennej województwa świętokrzyskiego” i zabezpieczenie wkładu
własnego. Burmistrz proponuje aby te projekty uchwał znalazły się w porządku
obrad sesji w pkt. 10 i 11.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad sesji punktów 10
i 11. W wyniku głosowania wprowadzenie tych punktów zostało przyjęte
jednogłośnie - „za” – 14, „przeciw” – 0 , „wstrzymał się od głosu” - 0 .
Przewodniczący poddał pod głosowanie nowy porządek obrad sesji, który
został przyjęty jednogłośnie /„za” – 14, „przeciw”- 0 , „wstrzymał się od głosu”
– 0 / i przystąpił do następnego punktu porządku obrad.

Nowy porządek obrad sesji :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
2. Uchwalenie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres
międzysesyjny.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
a) dyskusja ,
b) podjęcie uchwały.
6.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2010 rok
a) dyskusja ,
b) podjęcie uchwały.
7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2010 rok
a) dyskusja ,
b) podjęcie uchwały.
8. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do
obliczenia podatku rolnego na 2010 rok
a) dyskusja ,
b) podjęcie uchwały.
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9. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie
gminy Działoszyce
a) dyskusja ,
b) podjęcie uchwały.
10.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod
nazwą „ e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
i zabezpieczenia wkładu własnego
a) dyskusja ,
b) podjęcie uchwały.
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod
nazwą „ e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego
a) dyskusja ,
b) podjęcie uchwały.
12. Interpelacje i zapytania radnych
13. Odpowiedzi na zapytania.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.
Do pkt 3-go
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pismo radnego Pana
Tomasza Chudzia w sprawie poprawki do protokołu z sesji Nr XXXVII/2009 z
dnia 26 października 2009 roku o wpisanie poprawki do pkt. 1 zdania
zacytowanego przez Pana Przewodniczącego, który poinformował ,że w
protokole Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu radny Tomasz Chudzia
dokonał zapisu ,że nie będzie głosował za przedstawionymi w porządku obrad
sesji zwołanej na dzień 26 października projektami uchwał ze względu na stan
prawny związany z prawomocnym wyrokiem dopisać „Pana Burmistrza
Zdzisława Leksa” .
Radny Pan Andrzej Kołpak poprosił o wyjaśnienie o co właściwie chodzi
w tym zapisie. Przewodniczący Rady tłumaczy, że radny chce aby do protokołu
dopisać „Pana Burmistrza Zdzisława Leksa” . Radny Pan Tomasz Chudzia
wyjaśnia, że Pan Przewodniczący zacytował część zapisu z protokołu a on prosi
o zacytowanie tej wypowiedzi w całości czyli dopisać „Pana Burmistrza
Zdzisława Leksa” lub zapisać drugą wersję ,którą proponuje radny tj.
przepisanie dokładnie jego zapisu, który znajduje się w protokole z Komisji.
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Przewodniczący poddaje pod głosowanie poprawkę do protokołu tj. aby
wpisać „Pana Burmistrza Zdzisława Leksa”. Radni w dalszym ciągu proszą o
wyjaśnienie tej kwestii, gdyż wg nich nie wiadomo o co chodzi. Burmistrz Pan
Zdzisław Leks wyjaśnił, że nie można żądać i proponować poprawki w
protokole jeżeli Przewodniczący Rady nie czytał zapisu z protokołu Komisji,
przedstawił sens zapisu swoimi słowami. Nie ma to żadnego znaczenia ,a
dotyczy Burmistrza i aby nie robić zamieszania zwrócił się do radnych o
zagłosowanie zgodnie z wnioskiem radnego .
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie
poprawki do protokołu ,który został przyjęty większością głosów /„za” – 12,
„przeciw”- 0 , „wstrzymał się od głosu” – 2 / i przystąpił do następnego punktu
porządku obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z ostatniej sesji
uzupełniony o przegłosowaną poprawką .Protokół został przyjęty jednogłośnie
/„za” – 14, „przeciw”- 0 , „wstrzymał się od głosu” – 0 / i przystąpił do
następnego punktu porządku obrad.

Do pkt 4-go
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres międzysesyjny
.
W okresie międzysesyjnym Burmistrz wydał zarządzenia, które przedstawił
i omówił.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Burmistrz podziękował wszystkim
zebranym na sesji , członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich, Strażakom za
aktywną pracę i w pełni zaangażowanie się w realizację Programu Integracji
Społecznej, który realizujemy na podstawie zawartej umowy z Urzędem
Marszałkowskim. Jakie będą dalsze programy , czy będzie realizowany w
przyszłym roku zobaczymy, ale wiadomym jest ,że ludzie chcą współpracować
w grupie a nie w oderwaniu od społeczeństwa.
Poinformował zebranych, że dzisiaj są dwa spotkania w Dzierążni jak i w
Działoszycach, 25 listopada w Stępocicach a spotkania te są związane z
realizacją kolejnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w osi : Lider.
Istnieje możliwość przeznaczenia większych środków na remonty i wyposażenie
remiz ale tych uwarunkowaną aktywnością społeczną. W 2010 roku na terenie
naszej gminy może być realizowanych 8 projektów w granicach 20-25 tys. zł.
i jeden około 100 000 zł.
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Pan Przewodniczący podziękował Panu Burmistrzowi za wypowiedź i przystąpił
do następnego punktu obrad sesji .
Do pkt 5-go
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta i Gminy – Pani Krystyna Konderak
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie .W
wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów / „za” – 13,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 1 /.

Do pkt 6-go
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2010 rok przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta i Gminy
– Pani Krystyna Konderak.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie .W
wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / „za” – 14,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0 /.
Do pkt 7-go
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od
nieruchomości na 2010 rok przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta i Gminy
– Pani Krystyna Konderak.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
Radny Pan Andrzej Kołpak : ma inną propozycję w sprawie § 1 pkt. 1 ppkt. A
Z treści zapisu bezpośrednio nie wynika , gdyż odniesione jest to do 1 m. kw. a
po przeliczeniu na ha podatek ten jest bardzo wysoki gdyż w roku bieżącym
wynosi 5 800 zł. a proponowane jest podniesienie go o 200 zł. za 1 ha. W ppkt.
B ten wzrost również będzie o 200 zł. To dotyczy m.in. tych ,którzy mają
ogródki i taki wzrost jest wg niego bardzo drastyczny. Proponuje kwotę podatku
w ppkt. A – 0,59 zł a w ppkt. B 0,14 zł.
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Jego zdziwienie budzi to co dotyczy pkt 2 ppkt C i D i wygląda to na
dyskryminację osób, które mają taką działalność ponieważ tu przyjęto stawki
górne, maksymalne a w żadnym innym punkcie nie ma aby przyjęto stawkę
maksymalną. Zamiast stawki 9,57 zł. w ppkt C proponuje stawkę 9,50 zł. i w
ppkt. D zamiast 4,16 zł. proponuje 4,05 zł. Takie stawki będą czystą
przyzwoitością a nie można dyskryminować tych , którzy mają np. gabinety
lekarskie.
Radny Pan Tomasz Chudzia również odnosi się do pkt 2 – działalność
gospodarcza . Było 14,20 zł jest 14,60. Proponuje podnieść na 14,25 zł. tak aby
ludzie podatki płacili a nie wymigiwali się od nich.
Burmistrz Miasta i Gminy : Polityka podatkowa i inwestycyjna jest ze sobą
powiązana i nie może funkcjonować w oderwaniu. Nie da się przenosić metra
kwadratowego działalności gospodarczej na hektary, które są związane z
rolnictwem . Uważa, że wszystkie propozycje złożone Wysokiej Radzie są
poniżej maksymalnych stawek. Odnosząc się konkretnie do dwóch przypadków
gdzie ustawodawca sam obniżył podatek od działalności gospodarczej a dotyczy
to sprzedaży materiału siewnego i usług w zakresie świadczeń zdrowotnych. A
czymże się różni jedna działalność od drugiej. Ten ,który sprzedaje artykuły
rolnicze musi mieć węgiel i znaczącą powierzchnię i maksymalnie możemy
ustalić mu 20,51 zł. za m. kw. a lekarz w malutkim gabinecie 4x4 = 16 m. kw. x
w przybliżeniu 4 zł. = 64 zł. w skali roku. Ustawodawca obniżył stawkę
pięciokrotnie bo z 20,51 do 4,16 zł. Burmistrz nie znajduje uzasadnienia aby
Wysokiej Radzie proponować aby ze stawki 4,16 obniżyć jeszcze niżej skoro
14,60 zł. będą płacić wszyscy pozostali prowadzący działalność gospodarczą.
Burmistrz tu dopatruje się pewnej niesprawiedliwości jaką wprowadził
ustawodawca i uważa ,że w tą niesprawiedliwość podatkową nie możemy
wchodzić głębiej. Burmistrz proponuje przyjęcie zaproponowanych stawek
mając na uwadze realizowane i planowane zadania również te dla miasta
Działoszyce.
Hektary są u rolników a ogródki mają powierzchnię 5 lub 10 arów. Jeśli chodzi
o ppkt B my przyjmujemy ją 0,15 zł. tj. 38 % maksymalnej stawki , która
wynosi 0,39 zł. a mogliśmy przyjąć 100 % lecz mając na względzie sytuację
podatnika przyjęliśmy właśnie 38 %. Burmistrz nie rozumie co znaczy
wymigiwanie się od płacenia tak jak to powiedział radny Pan Tomasz Chudzia,
wszyscy muszą płacić.

W związku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie .W
wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów / „za” – 11,
„przeciw” – 2, „wstrzymał się od głosu” – 1 /.
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Do pkt. 8-go
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do
obliczenia podatku rolnego na 2010 rok przedstawiła i omówiła Skarbnik
Miasta i Gminy – Pani Krystyna Konderak.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
Radny Pan Andrzej Kołpak : Pan Burmistrz powiedział ,że mamy wspólną
politykę podatkową a podatki od nieruchomości wszystkie wzrosły. Proponuje
zmienić zapisy i tak proponuje obniżyć cenę kwintala żyta z 34,10 na 33,40 zł.
Pozwoli to w konsekwencji podnieść podatek rolny w stosunku do roku
ubiegłego o 0,50 zł. na 1 hektarze. Taka stawka aby nie zrujnować żadnego
gospodarstwa rolnego taką podwyżką a z drugiej strony uczyni to oszczędności i
pozwoli np. na dofinansowanie wiejskich OSP, KGW Orkiestry Dętej – te
organizacje zawsze zgłaszają się o dofinansowanie.
Burmistrz Miasta i Gminy - radny tu sprytnie się zachował mówiąc o orkiestrze,
OSP, KGW – gdybyśmy patrzyli na potrzeby tych organizacji i potrzeby miasta
a potem uchwalali podatki to z czystym sumieniem powinniśmy głosować za
maksymalnymi stawkami. Najwięcej potrzeb w nadchodzącym okresie ma
miasto. Patrzymy w inny sposób i nie znajdujemy uzasadnienia by w tym roku
podnieść podatek rolny przy obecnej cenie zbóż. Sytuacja i ceny zbóż zachęcają
do obniżenia podatku rolnego jednakże przed nami są ważne zadania
inwestycyjne i tak nie możemy zrobić.
Radny Pan Andrzej Kołpak – mówimy o podatku lokalnym - lekarz płaci
podatek tak jak rolnicy podatek rolny do gminy , każdy lekarz płaci do Urzędu
Skarbowego, a tu do gminy płaci podatek lokalny, który rolnicy
prawdopodobnie nie zapłacą w ogóle ,gdyż uchwała zwalnia wszystkich
rolników od podatków od budynków mieszkalnych. Standard życia na wsi się
poprawił czasem nawet przewyższa miasto. Uważa że trzeba unowocześnić tą
uchwałę zwalniającą od płacenia niektórych podatków.
Radny Pan Jerzy Mucha – Pan Kołpak mówi ,że my nie płacimy podatków do
Urzędu Skarbowego. My więcej płacimy podatków z VAT-u ze środków
ochrony roślin, z nawozów, z mleka, z płodów rolnych, za wodę.
Radny Pan Stanisław Woźniak – do niczego nie prowadzi dyskusja wieś –
miasto, nie trzeba poróżniać bo wszyscy żyjemy w jednym miejscu.
Radny Pan Andrzej Kołpak – chciał unowocześnić następną uchwałę poprzez
zapis „ zwalnia się od podatku nieruchomości nie rolników tylko osoby , które
na to nie stać , których dotknęła np. klęska żywiołowa, pożaru, powodzi”
W związku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie .
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / „za” – 14,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0 /.
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Do pkt. 9 – go
Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie
gminy Działoszyce - przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta i Gminy – Pani
Krystyna Konderak.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
Radny Pan Andrzej Kołpak – wnosi o przemianowanie pkt. 4 § 1 na „zwalnia
się od podatku od nieruchomości osoby, czy właścicieli budynków, którzy
złożyli podanie w związku z klęską żywiołową jaka dotknęła ich budynek ”.
Od 20 lat zwalnia się wszystkich hurtem a warunki życia bardzo się zmieniły
a kwota nie jest wysoka. Stawia formalny wniosek o zmianę pkt.4 w powyższej
formie.
W związku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Zygmunt Saracki poddał pod głosowanie wniosek radnego .W wyniku
głosowania wniosek został odrzucony większością głosów / „za” – 2,
„przeciw” – 11, „wstrzymał się od głosu” – 1 /.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zygmunt Saracki odczytał projekt
uchwały i poddał go pod głosowanie .W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta większością głosów / „za” – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od
głosu” – 3 /.

PRZERWA
Do pkt. 10-go
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod
nazwą „ e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
i zabezpieczenia wkładu własnego- przedstawiła i omówiła Sekretarz Miasta i
Gminy – Pani Krystyna Ciszek.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie .W
wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / „za” – 14,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0 /.
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Do pkt. 11-go
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod
nazwą „ e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Świetokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnegoprzedstawiła i omówiła Sekretarz Miasta i Gminy – Pani Krystyna Ciszek.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie .
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / „za” – 14,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0 /.

Do pkt.12-go
Interpelacje i zapytania
Radny Pan Tomasz Chudzia – na ostatniej sesji zwrócił się w sprawie opóźnień
publikacji protokołów z sesji na BIP i ponownie prosi o wyjaśnienie przyczyn.
Radny Pan Andrzej Kołpak – dlaczego zatrzymana jest rzeka przy ul.
Piłsudskiego, placu targowego – grozi to epidemią.
Radny Pan Stanisław Gralewicz – niedawno przez Powiatowy Zarząd Dróg były
wycinane drzewa przy drodze powiatowej i zabrane a te krzaki, które utrudniają
ruch na drogach pozostały.
Radny Pan Stanisław Woźniak – w sprawie sołtysów odnośnie odbioru diety.
Należy ustalić termin odbioru diety w ten dzień co jest sesja bo tak to cztery
razy muszą jeździć i trzeba byłoby tym co mieszkają bardzo daleko doliczyć
jakieś 20 zł.
Prosi również o kontrole oznakowania autobusów przewożących dzieci do
szkół.
Radny Pan Jerzy Mucha – popiera stanowisko radnego Woźniaka.
Radny Pan Józef Szaleniec – w sprawie znaków ograniczenia prędkości
przejazdu przez miasto.
Radny Pan Jerzy Mucha – w sprawie znaku na drodze powiatowej Sancygniów
a Biedrzykowice, brak jest znaku podporządkowania drodze powiatowej .
Do pkt. 13-go
Odpowiada Sekretarz Miasta i Gminy – Pani Krystyna Ciszek
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Od dłuższego czasu pracownik zajmujący się stroną BIP jest na zwolnieniu
lekarskim i w tej chwili szukamy informatyka , który wprowadzi na stronę
brakujące dokumenty. Przepraszamy wszystkich , którzy korzystają ze strony
BIP za utrudnienia.
Odpowiada pani Skarbnik Krystyna Konderak – postaramy się o terminowe
wypłaty diet i prosi o jak najszybsze podpisywanie list obecności.
Odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy- w sprawie oznakowania dróg powiatowych Burmistrz jest po rozmowie z
Dyrektorem Zarządu Powiatowego, który poinformował , że w roku przyszłym
uzupełnią brakujące oznakowania łącznie z tablicami nazw miejscowości a my
dostarczymy im szczegółowe mapy z granicami miejscowości aby uniknąć
pomyłek. W sprawie ograniczenia prędkości w mieście skierowaliśmy pismo do
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg i po interwencji Panów Kołpaka i Szaleńca
zwróciliśmy się ponownie w tej sprawie z pismem.
- w sprawie rzeki – Burmistrz nie zna powodu jej zatrzymania, ale dowie się
wszystkiego i sprawę wyjaśni.
- w sprawie właściwego oznakowania autobusów przewożących dzieci do szkół
Burmistrz zwróci się do jednostki nadzorującej przewóz dzieci.
Do pkt.14
Radny Pan Stanisław Juszczyk dziękuje Burmistrzowi za drogę w Szyszczycach
w kierunku drogi powiatowej i prosi o kolejną drogę Dziewięczyce – Wolica, z
którą są tak wielkie problemy od lat.
Pan Zygmunt Kołton:
– zwraca uwagę na to ,że od godz. 6 wyłączone są światła na spędzie. Wnosi do
Burmistrza przesunięcie godzin oświetlenia ulicznego bądź wyłączenie tej ulicy
gdzie jest spęd i włączanie oświetlenia osobnym wyłącznikiem z punktu w
budynku spędu.
- naszą sesję zaszczyciła delegacja mieszkańców z ul. Pińczowskiej, która czuje
się pokrzywdzona, jego zdaniem – słusznie, drastyczną podwyżką opłat za
utrzymanie mieszkania. Dla przykładu w jednym z mieszkań zaliczka na c.o.
wynosi 5,98 zł. za 1 m. kw. Za 50 m mieszkanie to ok. 300 zł. plus opłaty inne :
woda, prąd, gaz i renty braknie. Dla refleksji dodaje ,że przeglądał te kalkulacje
i podczas dzisiejszej sesji gdy radny Pan Woźniak mówił żeby nie różnicować
wsi od miasta tym właśnie zarządzeniem zróżnicowano właśnie wieś i miasto ,
gdyż w mieście opłaty za c.o. wynoszą 5, 98 zł. – ul. Pińczowska, 5,47 – ul
Szkolna, Ośrodek Zdrowia – 5,64 zł. a na wsi w budynku w Stępocicach w
jednym 3,26 w drugim 4,42 zł. To jest nieprawdopodobne aby opłaty np. w
Stępocicach były o połowę mniejsze od opłat np. przy ul. Pińczowskiej .
Sołtys wsi Wolica Jan Owczarek – po transporcie buraków na drodze Wolica Dziewięczyce jest szok i co dalej. Należałoby udać się do Starostwa aby
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zobaczyli jak ta droga teraz wygląda. Każdy ją omija. Prosi Pana Burmistrza o
zorganizowanie delegacji do Starostwa.
Radny Pan Jerzy Mucha – zwraca się do Pani Skarbnik – żeby wyliczyć takie
stawki za mieszkanie musiało to z czegoś wyniknąć i z czego? – pyta.
Przedstawicielka mieszkańców bloku przy ul. Pińczowskiej – mieszkańcy
przyłączają się do tego co powiedział w ich imieniu Pan Kołton. Tu na
dzisiejszą sesję przyszły osoby starsze , które tam mieszkają i większość z nich
jest na rencie a mieszkający tam pozostali ludzie młodzi są bezrobotni.
Radny Pan Stanisław Woźniak – daje przykład, że w jednym domu wypali się
dwie tony węgla a w drugim cztery a więc opłata musi się różnić. Widać w
Stępocicach palono oszczędnie, okna są wymienione i stąd taka stawka. To jest
tylko zaliczka i może wyjść wam w rozliczeniu np. 4 zł a nie 6 zł. Trzeba
poczekać na rozliczenie.
Odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy Pan Zdzisław Leks.
Burmistrz ma uwagę do Pana Kołtona aby nie przeszkadzał sołtysom, którzy się
wypowiadają. Niech filmuje Burmistrza, Przewodniczącego a nie sołtysów.
- odnośnie oświetlenia Burmistrz poinformował, że jest po rozmowie z
kierownikiem Zakładu Energetycznego , ustalił z nim aby przyjmował
wszystkie zgłoszenia od sołtysów i radnych oraz mieszkańców ,jeżeli będą
zgłaszać nieprawidłowości w wyłączaniu czy załączaniu oświetlenia, bądź
przepalonej żarówki .Mają obowiązek zapisywania wszystkich zgłoszeń. W
sprawie dot. oświetlenia punktu skupu żywca zwróci się do kierownika Zakładu
Energetycznego aby, tą sprawę uregulował.
− w sprawie kosztów c.o. , nieczystości płynnych – pracownicy UMiG zwrócili
uwagę na pewne rzeczy ,które miały miejsce w ostatnim okresie. W chwili
obecnej Pan Kołton staje w waszej obronie – Burmistrz zwraca się do
mieszkańców ul. Pińczowskiej – a to Pan Kołton zawsze a szczególnie
ostatnio powtarzał ,że powinno się tyle płacić jakie są koszty. Pan Kołton
dziwi się ,że takie jest zróżnicowanie opłat a to on właśnie stał na stanowisku
aby każdy płacił tyle ile wynoszą koszty czy to za nieczystości płynne czy
c.o. Burmistrz poprosił pracowników odpowiedzialnych za budynki
komunalne, oświatowe aby dokonali kalkulacji jak się przedstawiają sprawy
opłat do ponoszonych kosztów. Pan Kołton pokazał celowo Stępocice i taką
niską opłatę , a tą kalkulację robił mieszkaniec Działoszyc Marcin Miszczyk.
Burmistrz nie zmienił w tych kalkulacjach nawet kropki, nie wtrącał się do
tego ani nie obniżał żadnych stawek. Proszę nie sugerować ,że coś zostało
zrobione celowo. To pracownicy wyliczyli na podstawie poniesionych
kosztów plus 22 % VAT. Jest to forma zaliczki. Jeżeli okaże się ,że po
rozliczeniu sezonu grzewczego będzie taniej, to Państwu dokonamy zwrotu
lub zaliczymy na poczet opłat za nowy sezon grzewczy. Jeśli się natomiast
okaże, że wyjdzie drożej to zwrócimy się do Państwa by Państwo dopłacili.
Przy rozliczeniu zbiorowym wszystkich budynków koszty i opłaty
wychodziły na zero. Gdy ktoś znajduje się w trudnej sytuacji finansowej to
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jest forma tzw. dodatków mieszkaniowych. Gmina takie dodatki w formie
pomocy rodzinom najbiedniejszym wypłaca. W sprawie wtrącenia nutki wieś
– miasto to nie powinniśmy się dzielić. Wszyscy muszą ponosić koszty takie
jakie są w rzeczywistości. Burmistrz poprosił o informowanie o wszystkich
przypadkach i nieprawidłowościach dot. opału czy pracy palaczy, a on będzie
interweniował

Ad pkt.15
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Zygmunt Saracki podziękował wszystkim przybyłym i zakończył
obrady sesji.
Protokołowała :
Jolanta Kamińska
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