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                     P R O T O K Ó Ł   Nr  XLIII/06
            z obrad  XLIII  Sesji Rady Miejskiej w Kocku 
                                           w dniu  30 marca  2006 roku	

           W obradach XLIII Sesji Rady Miejskiej w Kocku udział wzięło 15 radnych (radny Dariusz Różycki spóźnił się na obrady - przyszedł podczas realizacji pkt 4) oraz zaproszeni goście:

Burmistrz Miasta Kock - pan Stanisław Jeśkiewicz;
Radna Rady Powiatu w Lubartowie  – pani Jadwiga Hereć;
Skarbnik Gminy Kock  – pani Henryka Przystupa (w punkcie 8);
przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie - Kierownik Działu Pośrednictwa – pan Janusz Charliński ( w punkcie 5);
przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie (Oddział            w Kocku) – starszy inspektor - pani Zofia Bąk ( w punkcie 5);
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kocku – pan Waldemar Mitura (w punkcie 6);
Kierownik Referatu ds Rozwoju Gospodarczego i Integracji z UE                     w Urzędzie Miejskim w Kocku – pan Marek Przystupa (w punkcie 7);
przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych                z terenu Gminy Kock

     Lista obecności radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych - w załączeniu do niniejszego protokołu.
	Obradom XLIII Sesji Rady Miejskiej w Kocku przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan radny Jan Mierzwiński.
	Obrady XLIII Sesji Rady Miejskiej w Kocku trwały od godz. 1100 do godz. 1515. 
       	Protokół z przebiegu obrad /na podstawie nagrania/ sporządziła                      p. Mieczysława Naróg – insp. ds. obsługi rady i jej organów.

Przyjęty porządek obrad
Otwarcie obrad.
	Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
	Przyjęcie porządku obrad
	Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym,                    a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.  
	Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu preferowane dla mieszkańców Gminy Kock  w 2006roku.
	wystąpienie przedstawiciela PUP w Lubartowie (Oddział w Kocku); 
	wystąpienie Burmistrza Kocka 
	opinia Komisji Kultury, Oświaty, Młodzieży, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej;
	wystąpienie przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie;
	dyskusja: wnioski i uwagi radnych.

	Ocena zakresu i jakości usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kocku na przykładzie wyników finansowych osiągniętych  w 2005roku, a zwłaszcza w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków 

	wystąpienie Kierownika ZGKiM w powyższym zakresie;
	opinia Komisji Budżetu, Gospodarowania Mieniem Komunalnym                      i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miejskiej;
	dyskusja: wnioski i uwagi radnych.

	Ustalenie planu finansowo – rzeczowego w zakresie remontów                              i modernizacji dróg gminnych i lokalnych miejskich na rok 2006.

	wystąpienie Burmistrza Kocka oraz Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Integracji z UE w powyższym zakresie;
	opinia Komisji Budżetu, Gospodarowania Mieniem Komunalnym                     i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miejskiej;
	dyskusja: wnioski i uwagi radnych;

	Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kock na 2006r. 
2) zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na inwestycję “Budowa wiejskich sieci wodociągowych”.
	Interpelacje i wnioski radnych.
	Odpowiedzi na interpelacje.
	Wolne wnioski i informacje.
	Zamknięcie obrad.    


Ewidencja podjętych uchwał

Nr XLIII/245/06 zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy    Kock na 2006rok;
Nr XLIII/246/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na inwestycję “Budowa wiejskich sieci wodociągowych”

Ad. 1. Otwarcie obrad

Obrady XLIII Sesji Rady Miejskiej w Kocku, w dniu  30 marca  2006r. otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący Rady pan radny Jan Mierzwiński.
	Po otwarciu obrad pan Przewodniczący obrad powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości i osoby uczestniczące w sesji.
	Pan Przewodniczący obrad stwierdził, iż obecnych jest 14 radnych, stanowi to quorum do prawomocności podejmowanych uchwał.

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji
	Pan Przewodniczący obrad przypomniał, iż protokół z przebiegu obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Kocku /z dnia 17 lutego 2006r./ udostępniony był wszystkim zainteresowanym do czytania. 
Następnie spytał, czy radni mają jakieś uwagi bądź propozycje zmian do protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji. 
W związku z brakiem zgłoszeń pan Przewodniczący obrad – Wice-przewodniczący Rady pan radny Jan Mierzwiński zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania, a ponieważ nie padły inne propozycje pan Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie – przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Kocku - bez czytania. 
Protokół z przebiegu obrad XLII Sesji RM przyjęty został jednogłośnie  14ma głosami „za”, w obecności 14 radnych. 

Ad. 3.  Przyjęcie porządku obrad 

	Pan Przewodniczący obrad przypomniał, iż proponowany porządek obrad, wraz z materiałami, przekazany został wszystkim radnym oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych, a następnie go odczytał. Pan Przewodniczący obrad kontynuując swoje wystąpienie stwierdził, że w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na budowę wiejskich sieci wodociągowych trzeba będzie na dzisiejszej sesji podjąć w tej sprawie stosowną uchwalę. Dlatego też proponuje się w punkcie 8 (rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał) dopisać podpunkt 2 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na inwestycję “Budowa wiejskich sieci wodociągowych”.
	W związku z  brakiem innych propozycji i wniosków do proponowanego porządku obrad pan Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie zmiany w porządku obrad poprzez dodanie podpunktu 2 w punkcie 8 (podjęcie uchwał). 
	Wniosek powyższy spotkał się z jednogłośną (14 głosów za, przy obecnych 14 radnych) akceptacją radnych.
	W związku z przyjętą zmianą pan Przewodniczący obrad – Wiceprze- wodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad. 	
	Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad przyjęto jednogłośnie 14ma głosami „za”, w obecności 14 radnych. 

 Ad.  4.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między-sesyjnym, a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady

	Burmistrz Kocka pan Stanisław Jeśkiewicz swoje wystąpienie rozpoczął od stwierdzenia, że w głównej mierze zajmował się tematami merytorycznymi, które omawiane będą podczas obrad dzisiejszej sesji. 
Pan Burmistrz dodał, że informację nt.  przeciwdziałaniu bezrobociu należy uzupełnić o rok 2005. Otóż w tymże roku zatrudnienie  (w różnych rodzajach form pracy) znalazło 48 osób, zarobiając 146.391,91zł – wszystkie te osoby są 
z terenu naszej gminy. W 2006 roku zaplanowa-ne jest zatrudnienie podobnej liczby osób. Obecnie zatrudnionych jest 21 osób (także w różnych formach), 
a dodatkowo złożone będą wnioski na kolejnych 15 – 20 osób. Pomimo tych różnorodnych form pracy nadal najważniejszą sprawą jest tworzenie stałych miejsc pracy. Być może uda się to zrealizować, gdyż zakupione zostały przez inwestorów zewnętrznych obiekty po byłych przedsiębiorstwach: ITALMARCA oraz Krochmalnia. Wkrótce też odbyć ma się przetarg na budynek po Kameralnej. 
	Kolejnym opracowywanym tematem były sprawy związane z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kocku – szczegółowo omówione to będzie w jednym z kolejnych punktów porządku obrad. 
	Trzecim tematem merytorycznym było opracowywanie planu remontów        i modernizacje dróg i ulic w 2006r.  Projekt tego planu wszyscy otrzymali.              Pan Burmistrz dodał, że w ub. roku wykonano remontów i modernizacji dróg   i ulic na kwotę ok.300.000zł, ale potrzeby są nadal ogromne. Większość dróg – zarówno gminnych jak i powiatowych, jest po zimie zniszczonych i trudno przejezdnych.  Jak chodzi o te remonty dróg i ulic to reprezentowane są dwa stanowiska: 1) albo robić te remonty po kawałku w kilku miejscach, 2) albo też skupić się na jednym zadaniu i zrealizować je, aż do samego końca. Na dzisiejszej sesji na pewno padną w tym zakresie jakieś propozycje, a może rozwiązania. 
	Kolejna  grupa spraw, to wnioski o środki na inwestycje realizowane przez gminę. Do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego złożone zostały 2 wnioski: pierwszy o środki na budowę wodociągów, zaś drugi na budowę gimnazjum – wniosek zakwalifikowany  został do II etapu. Jednakże wiadomo, że pieniędzy wystarczy jedynie na 1 wniosek, natomiast wniosków zostało złożonych 54. Pan Burmistrz podzielił się swoimi spostrzeżeniami, że pomimo zapewnień rządu o znacznych środkach na różnorodne inwestycje, to tak naprawdę pieniędzy tych nie  ma.  Złożono też wniosek na działalnia związane z ochroną wsi i dziedzictwa kulturowego – środki te przeznaczone byłyby na modernizację rynku, a także budowę chodników oraz placu przy pomniku Generała Kleeberga. Na dzień dzisiejszy nie wiadome jest, czy zostanie on zakwalifikowany do realizacji.                             Pan Burmistrz dodał, że złożony zsotał również wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - o środki na drogę Kock-Kock Kolonia, jest to droga dojazdowa do pól. Złożony został też wniosek o środki powodziowe, które przyznawane są w kilku turach.  Zazwyczaj gminy dostają je co drugi rok – a nasz samorząd otrzymał je już wroku ubiegłym. Być może jednak i w tym roku uda się takie środki uzyskać. Złożony został także wniosek na rozbudowę bazy sportowej, tj. na modernizację stadionu miejskiego. Przygotowywane są także dokumenty na wniosek do tzw.systemu norweskiego. Miały być w tym systemie przyznawane środki na wykonanie dokumentacji techniczną, gdyż na każdą dokumentację trzeba wydać kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złoty. Niestety podobno nie będzie to realizowane, gdyż środki przeznaczone na ten cel zmieniły swoje przeznaczenie. Uznano, że lepiej je wydać na tworzenie partnerstw, tj. spotkania, wyjazdy, konferencje. Jesli któryś samorząd chce uzyskać takie środki, to musi mieć partnera norweskiego. 
	Następny blok spraw, które pan Burmistrz omówił, to przygotowanie do realizacji inwestycji gminnych, a zwłaszcza wodociagowanie dalszej części gminy: Wygnanka - Annopol; Górka- Lipniak oraz Kock- Kock Kolonia. Na część wodociągów ogłoszono już przetarg, wykonywać to będzie wybrana firma, ponieważ potrzebny jest specjalistyczny sprzęt używany do wykonywania przewiertów, gdyż wodociąg prowadzony będzie pod drogą krajową. Dwa pozostałe wodociągi wykonywane będą we własnym zakresie, przestrzegając oczywiście ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o finansach publicznych. Ta inwestycja ruszy nieomal jednocześnie we wszystkich 3 zakresach. Pan Burmistrz dodał, że na terenie naszej gminy realizowane są inwestycje przez innych inwestorów, niż gmina:
	budowa gazociągu na osiedlu Groble (w ul. Polna; ul.Mickiewicza i okolice);
	przebudowa skrzyżowania dróg krajowych 48 i 19 (chodnik i rondo przy wyjeździe z miasta);
	stacja trafo i sieć energetyczna (przyległa do os.Podczarnie - na ul.M.Stępnia)

	Pan Burmistrz wspomniał, że budynek Urzędu Miejskiego będzie  przygotowany do małego remontu, tj. schody wejściowe i elewacja. Jest to zadanie do wykonania. W minione miesiące jednym z waznych zadań było odśnieżanie dróg i ulic, a teraz odwadnianie. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 13.000zł i prawie jej wystarczyło gdyż wykonywane to było własnym sprzętem (z OSP), a także przy pomocy sprzętu z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kocku. 
W miarę możliwości na bieżąco było przeprowadzane odśnieżanie, nawet i w najodle-glejszych częściach gminy. Zabrakło jedynie 300zł i ta niewielka kwota będzie dołożona na dzisiejszej sesji – w odpowiednim punkcie porządku obrad, przy uchwalaniu zmian budżetowych.Obecnie trwa odwadnianie, na razie nie ma jeszcze powodzi, a są jedynie miejscowe podtopienia. Wczoraj w Annówce, zaś dzisiaj w Białobrzegach.
	Pan Burmistrz poinformował następnie zebranych, że subwencja oświatowa dla naszego samorządu – w porównaniu do projektu budżetu na rok 2006– będzie mniejsza o 107.000zł. W związku z dużymi roszczeniami oświaty także i w tym roku  będą znaczne problemy finansowe.
	Następnie pan Burmistrz dodał, że poprzez Towarzystwo Przyjaciół Kocka sprowadzona zostaje żywność dla najuboższej ludności z naszej gminy z Banku Żywności w Lublinie . Do tej pory przywieziono 8 t produktów spożywczych (w głównej mierze był to cukier i mąka). Być może przed Świętami Wielkanocnymi uda się pozyskać też makaron. Żywność tę sprowadzono poprzez Towarzystwo Przyjaciół Kocka, gdyż poprzedni transport żywności, który sprowadzony został przez inne   towarzystwo w części został zmarnowany (zmagazynowano tę żywność  w nieodpo-wiednim miejscu i zawilgoconą żywność wywieziono na wysypisko). Obecnie sprowadzoną żywność rozdawano przy współpracy  pracowników  miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocku.  Tę żywność nieodpłatnie przywiózł z Lublina pan Bujek Michał, własnym samochodem ciężarowym. 
	Kolejna informacja przedstawiona przez pana Burmistrza dot.Konkursu Wiedzy Pożarniczej- pt. Młodzież Zapobiega Pożarom, który odbył się w dniu 14 marca br. w Lubartowie.  Zawodnicy z terenu naszej gminy zajęli III miejsce i są to: Marek Mitura (Szkoła Podstawowa z Kocka), Mateusz Dobroczyński (gimnazjum w  Poizdowie) i Alan Chadaj (Zespół Szkół ponadgimnazjalnych w Kocku). 
	Pan Burmistrz wspomniał następnie, że wreszcie wyłoniony został bank do obsługi bankowej budżetu gminy i będzie nim Bank Spółdzielczy w Kocku.
	Następnie pan Burmistrz dodał, że zakończyły się już zebranbia sprawozda-wczo-wyborcze w jednostkach OSP z terenu całej Gmiy. W jednostce w Kocku zmienił się skład Zarządu i Prezesem wybrany został pan Leszek Mitura. 
	Kolejne informacje przedstawione przez pana Burmistrza dotyczyły:  
	odbył się też Turniej Samorządowy w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty. Zawodnicy z Kocka zajęli II miejsce; zdobywając puchar i nagrodę.
	odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Wędkarkiego „LESZCZ“, nowym prezesem wybrany został pan Adam Sałacki.
	W ostatnim czasie odbyły się konkursy na stanowiska urzędnicze:

- na stanowisko ds Unii Europejskiej – do konkursu zgłosiło się 6 osób;
- na stanowisko Kierowniko Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocku – do konkursu zgłosiło się 3 osoby. 
	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwróciła się z wnioskiem o pomoc w rejestracji zwierząt, chodzi o ułatwienie kontaktu z rolnikami – pracownik Agencji przyjeżdżałby do Kock.  Pomoc naszego samorządu miałaby polegać na udostępnieniu lokalu. Sprzęt komputerowy musiałaby oczywiście zapewnić Agencja. 
	Do wniosków o dopłaty unijne dołączane mają być fotomapy. Wszyscy rolnicy mają na tych fotomapach zaznaczyć działkę, na którą ubiega się o dopłatę. Rolnicy będą mogli uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosków, gdyż w Urzędzie są 2 pracownice posiadające odpowiednie przeszkolenie i będą one nieodpłatnie pomagać przy wypełnianiu wniosków. 
	W Szkole Podstawowej w Kocku odbył się przegląd teatrzyków dziecięcych z kilku gmin. Zainteresowanie jest bardzo duże i w przyszłym roku być może trzeba będzie na to przeznaczyć 2 dni. Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowano nagrody dla zwycięzców tego przeglądu w kwocie 500zł.
	Rolnicy, którzy przekazują gospodarstwo rolne następcom nie powinni zostawiać sobie zbyt dużych działek przy zabudowaniach, ponieważ z chwilą przekazania gospodarstwa zobowiązani są oni do płacenia podatku od nieruchomości, a nie rolnego, jak do tej pory.
	Pomimo  niedawnego uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego mieszkańcy zgłaszają już wnioski o dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli będzie taka wola Rady, to podjęta zostanie stosowna uchwała.
	Odbyło się zebranie Rady Nadzorczej Portu Lotniczego „Lublin- Niedźwiada“- pan Burmistrz dodał, że działa w tej Radzie społecznie. Wykupiono już około 25% ziemi pod port lotniczy, a kolejne 26% jest w przygotowaniu – akty notarialne są już przygotowywane. Grunty te wykupywane są bez większych kłopotów. Za 1 ha gruntu Urząd Marszałkowski płaci około 15.000zł, w zależności od położenia.  Nasz samorząd także jest właścicielem akcji tego lotniska. Najprawdopodobniej jednak pod Niedźwiadą powstanie to lotnisko. 
	Na sesji Rady Powiatu w Lubartowie  rozpatrywana była sprawa związana z likwidacją SP ZOZ. W jego miejsce powstanie Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w formie spółki. Wkrótce będzie uchwała Rady Powiatu o likwidacji SP ZOZu, ale wcześniej wszyskie rady gminne z terenu całego powiatu podejmować będą uchwały w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji  SP ZOZ. Długi przejmuje starostwo, które zaciągnie kredyt w wysokości 10mln zł i jest to nieomal połowa całego zadłużenia szpitala. Pozostała kwota zobowiązań spłacana ma być przez tę utworzoną spółkę – w formie czynszu,gdyż ta spółka ma wydzierżawić pomieszczenia szpitalne. 
	Pan Burmistrz wspomniał też, że w miarę możliwości uczestniczył w posiedzeniach stałych Komisji Rady 
	W dniu 02 kwietnia br. odbędą się uroczystości związane z obchodami 65 rocznicy śmierci generała Kleeberga oraz 1 rocznicy śmierci Jana Pawła II – pan Burmistrz zaprosił wszystkich do udziału w tych uroczystościach.
	na poprzedniej sesji radni podjęli tylko 1 uchwałę, a dotyczyła ona wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kock na rok 2006. Uchwalę tę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
	Od dnia dzisiejszego rozpoczyna się – zaplanowana na 2005r. - kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
	W dniu jutrzejszym zaś nastąpić ma podpisanie protokołu zakończonej już  kontroli z ZUS. Podcza tej kontroli nie stwierdzono większych uchybień.  


	O głos poprosił pan radny Janusz Kucharuk, który poprosił o bliższe informacje nt.zmarnowania części żywności, o której to sprawie wspominał wcześniej burmistrz.

	Pan Burmistrz odpowiedział, że poprzedni transport żywności zmagazyno-wano w podręcznym magazynie w szkole podstawowej w Kocku. Niestety część tej żywności uległa zniszczeniu i trzeba ją było wywieźć na wysypisko.

	W związku z brakiem dalszych uwag do sprawozdania przedstawionego przez Burmistrza Kocka pan Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezesowi Koła Wędkarskiego „LESZCZ“ panu Andrzejowi Sałackiemu.

	Pan Andrzej Sałacki swoje wystąpienie rozpoczął od przypomnienia, że oprócz pełnienia funkcji Prezesa Koła Wędkarskiego „LESZCZ“ jest również Przewodniczącym Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Kocku. Pan Sałacki dodał następnie, że Rada Rodziców wspólnie z Kołem Łowieckim „MIŚ“ podjęły się zorganizowania podczas ferii zimowych kuligu dla dzieci z podstawówki oraz z gimnazjum. W pierwszym dniu kuligu (dla młodszych dzieci) udział wzięło 80 osób – wraz z opiekunami, natomiast już w drugim dniu (dla uczniów gimnazjum) udział wzięło około 120-130 uczestników. Zorganizowano kulig, ognisko a także turniej strzelecki z broni pneumatycznej. Odebrane to zostało bardzo pozytywnie, a zwłaszcza przez dzieci. Imprezy te udało się zorganizować dzięki współpracy bardzo wielu osób – pan Sałacki odczytał, a następnie wręczył podziękowania Burmistrzowi  Kocka panu Stanisławowi Jeśkiewiczowi (za pomoc finansową) oraz panu radnemu Józefowi Grubie (za wypożyczenie koni i sań na kulig).  Następnie pan A. Sałacki – jako Prezes KW „LESZCZ“ zaprosił wszystkich do uczestnictwa w festynie „Powitanie Wiosny“, który odbędzie się w dniach 29 oraz 30 kwietnia br. - szczegółowy program festynu przedstawiony będzie w terminie późniejszym. Pan Prezes poinformował, że patronat nad tym festynem objął Burmistrz Kocka, a następnie poprosił wszystkich chętnych o współpracę i pomoc finansową w tym przedsięwzięciu. 


	W związku z brakiem uwag oraz pytań do powyższych wystąpień pan Przewodniczący obrad zamknął niniejszy punkt, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego.


Ad.  5. Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu preferowane dla mieszkańców Gminy Kock  w 2006roku.
wystąpienie przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie (Oddział w Kocku);

	Najpierw głos zabrała pani Zofia Bąk starszy inspektor PUP w Lubartowie Oddział w Kocku przedstawiając informację nt. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2005r. na terenie Gminy Kock. Z terenu miasta i gminy Kock zarejestrowanych jest 877 bezrobotnych, w tym 408 kobiet – z prawem do zasiłku -60 osób, w tym 19 kobiet. Stopa bezrobocia wynosi ok.24%. Z danych statystycznych statystycznych wynika, że najliczniejszą grupą bezrobotnych są ludzie młodzi – 198 osób do lat 25 oraz 270osób w wieku 25-34, jak również osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – 276 osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz 345 osób z wykształceniem zawodowym. Dla osób tych organizowane są szkolenia i  przygotowania zawodowe, które pomogą w zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego. W 2005r.przeszkolono 10 osób, z czego 6 do lat 25ciu; 15 osób z czego 11 do 25 lat pracowało w ramach przygotowania zawodowego i 37 osób skierowano na staż . Kontynuując swoje wystąpienie pani inspektor dodała, że w 2005r.19 osób (w tym 5 do 25lat) otrzymało dotacje na działalność handlową bądź usługową. Stały kontakt z pracodawcami pozwolił na pozyskanie 131 ofert pracy. W ramach  pr.interwencyjnych zatrudnienie znalazło  53 osoby, 3 osoby w ramach robót publicznych, z usług poradnictwa zawodowego skorzystało zaś 19  oraz 35 osób uczestniczyło w zajęciach aktywizacyjnych. Bezrobotnym podejmującym naukę w okresie 6m-cy od dnia zarejestrowania przyznawane jest stypendium w wysokości 50% kwoty zasiłku – 6 osób. Dla tych wszystkich (110) osób podpisano umowy na kwotę 481.700zł. W roku bieżącym 13 osób bezrobotnych rozpoczęło odbywanie stażu, z tego 7 osób w UM w Kocku. Realizacja tych staży odbywa się w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich “Rozwiń skrzydła” - start zawodowy młodzieży  powiatu lubartowskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Aby skutecznie walczyć z bezrobociem urząd pracy realizuje ustawowe zadania poprzez prowadzenie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Organizuje szkolenia, świadczy usługi EURES oraz udziela pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.  	
	Szczegółowe dane przedstawiane przez panią inspektor zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

	wystąpienie Burmistrza Kocka 


	Burmistrz Kocka pan Stanisław Jeśkiewicz potwierdził, że w ubiegłym roku w Urzędzie Miejskim w Kocku pracowało 48 osób, w tym 25 osób na interwencje; 11 osób było na przygotowaniu zawodowym oraz 12 osób na stażach. Na zatrudnienie tych osób wydatkowano środki w wysokości 146.391,90, z czego refundacja PUP wyniosła 40.624,26zł, tj.około 106.000zł to śroki samorządowe.  Pan Burmistrz dodał, że wynagrodzenia tych pracowników kształtowały się na poziomie minimalnym. Jak chodzi o rok bieżący to w ramach prac interwencjyjnych zatrudnionych jest 8 osób; stażystów jest 7osób; a stażystów na zobowiązania jest 2 osoby. Ponadto na zobowiązania wynikające z umów zatrudnione są 2 osoby – razem daje to liczbę: 21 osób. Pan Burmistrz kontynuując swoje wystąpienie stwierdził, że złozone są wnioski na wykonawstwo inwestycji, więc zatrudniani będą kolejni bezrobotni, ale posiadający pewne kwalifikacje zawodowe, głownie murarzy, tynkarzy, hydraulików. Jednakże jest pewien problem, gdyż osób z kwalifikacjami nie jest zbyt wielu, gdyż część fachowców wyjeżdża za granicę. Pan Burmistrz wspomniał, że złożony już został wniosek o skierowanie do pracy 14 osób. Należy jednak pamiętać, że pociąga to za sobą znaczne obciążenie finansowego dla budżetu gminnego. Największy problem jest z bezrobotnymi kobietami, dla których niestety nie ma miejsc pracy, gdyż zdecydowana większość z nich nie ma wykształcenia. Następnie pan Burmistrz wspomniał, że jest 124 osoby, które mają zasądzone alimenty i powinny je odpracować. Część tych osób kierowana jest do pracy do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kocku, część pracować będzie przy inwestycjach gminnych, a część do prac przy porządkowaniu placu szkolnego.  Samorząd w miarę możliwości organizuje różnorodne formy pracy, choć nie jest to zbyt bogata oferta. Pewne nadzieje wiązane są z inwestorami zewnętrznymi, którzy zakupili budynki po  byłej  firmie ITALMARCA, a także po Krochmalni – prawdopodobnie jakieś miejsca pracy tam powstaną. 

	opinia Komisji Kultury, Oświaty, Młodzieży, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej;


	Pan radny Bogusław Orzeł Przewodniczący Komisji Kultury,  Oświaty, Młodzieży, Zdrowia i Porządku Publicznego stwierdził, że sprawy związane z bezrobociem są bardzo trudne. Bezrobocia nie da się rozwiązać na poziomie gminy, czy też powiatu. Nawet i rozwiązania proponowane przez rząd nie bardzo dają oczekiwane efekty. Komisja zajmowała  się sprawami związanymi z  bezrobociem na terenie naszej gminy. Pan Przewodniczący Komisji dodał, że dane przedstawione przez  przez Powiatowy Urząd Pracy wskazują, że bezrobocie jest bardzo wysokie. Przekrój zawodowy bezrobotnych wskazuje, że mało jest osób z wykształceniem wyższym. Pozytywnie nalezy ocenić działania podejmowane zarówno przez Urząd Pracy, jak i Urząd Miejski, które w pewien sposób minimalizują skutki bezrobocia, bowiem część osób zdobywa prawo do zasiłku. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą także mają zapewnioną pomoc, także finansową. Należy mieć nadzieje, że sytuacja ta ulegnie poprawie. Pan Przewodniczący Komisji dodał, że w ubiegłym roku Rada uchwaliła nowy plan zagospodarowania przestrzennego z nowymi terenami pod inwestycje i to być może zachęci inwestorów – także i tych zewnętrznych - do inwestowania w naszym mieście. Wpłynęłoby to niewątpliwie na rozwój gospodarczy, a także bezrobotni mieszkańcy znaleźliby miejsca pracy. Takie też nadzieje budzi informacja o budowie portu lotniczego w Niedźwiadzie. 

wystąpienie przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie

	Następnie głos zabrał Kierownik Działu Pośrednictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie  – pan Janusz Charliński, który powiedział, że stopień bezrobocia ma tendencję spadkową, a spowodowane jest to prawdo-podobnie tym, że coraz więcej osób wyjeżdża do pracy za granicę. Bez rozwoju gospodarczego kraju i jakiś systemowych działań bezrobocia na pewno nie uda się zminimalizować. Pan Kierownik omówił sposób uzyskiwania pożyczki z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a następnie dodał, że bezrobocie w powiecie lubartowski kształtuje się na poziomie 19,5%, w porównaniu do r. ubiegłego, gdy w analogicznym okresie wynosiło 20,8%. Podobnie kształtuje się stopień bezrobocia na terenie województwa oraz kraju – oczywiście są rejony ze znacznie większym bezrobociem ale też – ze znacznie mniejszym.  Następnie pan Kierownik Charliński wspomniał również o zatrudnianiu bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu – podkreślając, że wprowadzane zmiany przepisów – pomimo deklaracji, że nie powinno się dyskryminować bezrobotnych, to np. do prac interwencyjnych nie kieruje się osób, które są długotrwale bezrobotne.  Na zakończenie pan Kierownik powiedział, że pracownicy Urzędu Pracy czynią starania, aby jak najwięcej osób kierować na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu: szkolenia, przekwalifikowania, staże, itp. Pisze się różnorodne programy mające ułatwić pozyskiwanie dodatkowych środków na te aktywne formy.  W ubiegłym roku dzięki takim programom udało się pozyskać środki w wysokości 1 miliona zł z Europejskiego  Funduszu Społecznego. W roku bieżącym też taki program jest opracowywany -  pozwoli to też uzyskać środki na aktywne formy, te formy przeznaczone będą dla osób, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia.  Pan Kierownik dodał, że złożony został też wniosek do Ministerstwa Pracy na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia. Będą to prawdopodobnie środki w wysokości około 450.000zł. Pan Charliński wspomniał też, że popularna niegdyś forma robót publicznych być może będzie ponownie organizowana, w formie tzw. programu rzeka – prace te związane będą z melioracjami. 

dyskusja: wnioski i uwagi radnych

	Jako pierwszy głos zabrał pan radny Jan Mierzwiński – Wiceprzewod-niczący Rady, który spytał o możliwość uzyskania skierowania 1 osoby na przeszkolenie.

	Pan Kierownik Charliński odpowiedział, że szkolenia organizowane są dla większej grupy osób. Jeśli jednak jest zapewnienie pracodawcy, że zatrudni pracownika, jeśli będzie ta osoba miała odpowiednie przeszkolenie – to wówczas Powiatowy Urząd Pracy pomaga takiej osobie uzyskać odpowiednie przeszkolenie. 

	Pan radny Józef Bąk zwrócił uwagę, że w Lubartowie bezrobocie wynosi 19%, a w Kocku aż 24%. Pan radny zwrócił też uwagę na fakt, że zasiłek dla bezrobotnych płacony jest tylko przez 6 m-cy – może należałoby w tej sprawie wystosować jakąś petycję do Ministerstwa Pracy. 

	Pan Kierownik Charliński zgodził się z panem radnym, że okres zasiłkowy – w porównaniu do minionego okresu jest krótszy, ale nie jest to zależne od Powiatowego Urzędu Pracy, a jedynie od ustawodawcy. Dopóki w parlamencie nie zapadną odpowiednie ustalenia, dopóty nic się nie zmieni. Obecnie długość wypłacania zasiłku określa się na podstawie wysokości stopy bezrobocia na koniec m-ca czerwca. Jeśli ta stopa bezrobocia – na danym obszarze – jest niższa bądź równa stopie ogólnokrajowej, wówczas zasiłek wypłacany jest jedynie przez 6 m-cy. 

	Pan Piotr Siwek (sołtys wsi Wygnanka) spytał czy rolnik indywidualny może zatrudnić bezrobotnego do prac sezonowych, np. do żniw.

	Pan Charliński odpowiedział, że z aktywnych form skorzystać może podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie rolniczą. 
	
	W związku z brakiem dalszych pytań pan Przewodniczący obrad podziękował za przedstawione informacje oraz udzielone odpowiedzi, a następnie zamknął niniejszy punkt obrad i ogłosił 10cio minutową przerwę, po której przystąpił do kontynuacji przyjętego porządku obrad. 

Ad. 6. Ocena zakresu i jakości usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kocku na przykładzie wyników finansowych osiągniętych w 2005roku, a zwłaszcza w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków
wystąpienie Kierownika ZGKiM w powyższym zakresie

	Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                  w Kocku pan Waldemar Mitura zaprezentował zebranym informację (zał. Nr 2 do protokołu) nt. zakresu i jakości świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kocku, na podstawie wyników finansowych za 2005r. Pan Kierownik najpierw przypomniał, że głównym celem zakładu jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na odpłatnym świadczeniu usług na rzecz mieszkańców miasta i gminy. Kontynuując swoje wystąpienie pan Kierownik przypomniał, że na 2005r.zaplanowano w ZGKiM przychody w wysokości 726.810zł, zaś zrealizowano je w wysokości 621.655zł. Natomiast koszty zaplanowano w wysokości 726.810, a zrealizowane je w wysokości 617.757zł. Środki pieniężne pozostałe na koncie na koniec 2005r.wyniosły 3898zł. Następnie pan Kierownik omówił realizację finansową w poszczególnych zadaniach, i tak utrzymanie substancji mieszkaniowej zamknęło się stratą w wysokości 26.379zł. Natomiast przychody związane z dostarczaniem wody ze wszystkich ujęć przewyższają wydatki związane z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowych, ujęć wody oraz przyłączy wraz z urządzeniami pomiarowymi i zysk wyniósł 50.847zł. O ile w poprzednim dziale był zysk, to koszty związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków zrównoważyły przychody z zamknęły się na zero. Wpływ może mieć na to fakt, że oczyszczalnia ścieków wykorzystywana jest jedynie w 45% swojej mocy.  Zyskiem w kwocie 6.923zł zamknął się też dział “oczyszczanie miasta”.  Jak chodzi o szalet miejski to przychody nie występują, ale za to koszty związane z jego utrzymaniem wyniosły 13.055zł. Za usługi wykonywane koparko-ładowarką Zakład miał przychody w wysokości 20.675zł, jednakże koszty związane z jej utrzymaniem i eksploatacją wyniosły 36113zł. Pan Kierownik dodał, że oprócz usług koparko-ładowarką wykonywano też prace na rzecz Zakładu – na kwotę 39.541zł. Pan Kierownik podsumowując swoje wystąpienie stwierdził, że w poszczególnych usługach występują zyski, a w niektórych straty uzupełniane innymi przychodami, tzn. ogólnozakładowymi zyskami z innych usług. Usługi świadczone przez ZGKiM wykonywane są na bieżąco, nie ma dłuższych oczekiwań odbiorców usług na wywóz ścieków i odpadów komunalnych, czy też dłuższych przerw w dostawie wody i odbiorze ścieków. Wystąpiły jednak niewielkie uchybienia co do jakości wody w Kocku oraz w Talczynie, które zostały jednak szybko usunięte. Jakość usłu świadczonych przez Zakład zgodna jest z obowiązującymi przepisami i normami (co potwierdzają decyzje i informacje Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lubartowie oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w Lublinie). Zakład nie płacił żadnych kar, co świadczy o prawidłowej działalności Zakładu.  

opinia Komisji Budżetu, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miejskiej

	Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inicjatyw Gospodarczych pan radny Ryszard Syta powiedział, że członkowie Komisji Budżetu, jak również i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  zgadzają się z opinią przedstawioną przez pana Kierownika ZGKiM – uznano, że informacja przedstawiona przez Kierownika jest rzetelna. Problemem nadal jest jakość wody – cena jednostkowa wody jest wysoka, a jakość nie jest zbyt dobra. Członkowie Komisji podkreślali, żeby bezwzględnie przestrzegać czasu zbierania odczytów za wodę (1 raz na 3m-ce). Podobnie rzecz się ma z wymianą wodomierzy – należy to także jak najszybciej dokończyć. Podsumowując swoje wystąpienie pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że przyjmuje się informację pana Kierownika ZGKiM do akceptującej wiadomości.

dyskusja: wnioski i uwagi radnych

	Jako pierwszy o głos poprosił pan radny Józef Bąk, który równie pochlebnie wyrażał się o działalności Zakładu i dodał, że w przypadku występowania awarii sieci wodociągowych, na bieżąco są one usuwane. 

	Następnie głos zabrał pan radny Franciszek Dadej, który przypomniał o potrzebie zainstalowania tabliczek informacyjnych o szalecie. Następnie pan radny dodał, żeby osoby kierowane przez Sąd Rejonowy należycie odpracowywały nałożone godziny. 

	Na powyżej zgłoszone uwagi odpowiedzi udzielił Kierownik Zakładu GKiM pan Waldemar Mitura w sposób następujący:  
	tabliczki informacyjne w możliwie krótkim czasie zostaną zamówione i zainstalowane;
	wszystkie osoby, które skierowane zostały z Sądu Rej. do pracy w ZGKiM mają godzinowo i zadaniowo rozliczany czas pracy, a więc czasami zadanie wykonane może być szybciej, aniżeli to założono – wówczas ta osoba może wcześniej zejść ze stanowiska. 


	W związku z brakiem innych uwag a także dodatkowych pytań pan Przewodniczący obrad zamknął niniejszy punkt porządku obrad, a następnie przystąpił do realizacji kolejnego. 

Ad.  7. Ustalenie planu finansowo – rzeczowego w zakresie remontów                  i modernizacji dróg gminnych i lokalnych miejskich na rok 2006.
wystąpienie Burmistrza Kocka oraz Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Integracji z UE w powyższym zakresie

	Burmistrz Kocka pan Stanisław Jeśkiewicz tytułem wstępu powiedział, że na te remonty i modernizację przeznaczane są z budżetu gminnego znaczne środki, ale ile by tych pieniędzy na ten cel nie przeznaczyć, to zawsze jest ich zbyt mało.  W ubiegłym roku przeznaczono na ten cel kwotę ponad 300.000zł, a w roku bieżącym także będzie to podobnej wielkości kwota. Pan Burmistrz dodał, że niestety “apetyty” wszystkich w tym zakresie są większe aniżeli na to pozwalają środki finansowe, dlatego też płatności realizowane są z pewnym “poślizgiem” czasowym, o czym już wielokrotnie było mówione. Wszystkie te mankamenty drogowe są widoczne, tym bardziej, że oprócz dróg gminnych (48,5km) są również i drogi powiatowe, których stan techniczny też budzi wiele wątpliwości. Dodatkowym obciążeniem są też i ulice, zwłaszcza na nowych osiedlach. Długość tych ulic wzrosła nieomal dwukrotnie na samym osiedlu Podczarnie. A trzeba pamiętać, że pod tymi ulicami potrzeba wybudować infrastrukturę. Wszystkie zakresy uzgadniane są zawsze na sesjach rady. Do tej pory wykonywane były na raz w kilku miejscach, aby zadowolić jak największą liczbę mieszkańców zadowolić. Ten plan częściowo wymuszony jest już tymi zadaniami, które są wykonane, a częściowo uzupełnionymi o nowe.

	Następnie głos zabrał Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego            i Integracji z UE w Urzędzie Miejskim pan Marek Przystupa, który szczegółowo omówił plan  finansowo-rzeczowy w zakresie remontów                       i modernizacji dróg gminnych i lokalnych miejskich na rok 2006  (załącznik Nr 3 do protokołu). 

opinia Komisji Budżetu, Gospodarowania Mieniem Komunalnym                     i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miejskiej

	Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inicjatyw Gospodarczych pan radny Ryszard Syta powiedział, że dyskusja nad tym projektem była trudna, bo pieniędzy jest mało, a zakres zadań bardzo duży. Najpierw oczywiście trzeba uregulować należności za wykonane prace. Oczywiście także i Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska może wskazać, które drogi należy wyremontowć – ale musi też wskazać, skąd na ten cel wziąć pieniądze. Dlatego też projekt przedstawiony przez pana Kierownika uznaje się za właściwy 
i wstępnie opiniuje się go pozytywnie, aż do czasu lustracji dróg przez Komisję Rolnictwa. Ewentualne uwagi, co do uszczegółowienia tego planu nastąpi po wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa. Pan Przewodniczący Komisji dodał, że oczywiście trudno jest znaleźć środki na te remonty i budowy dróg, bo niezależnie od tego, czy zadania te realizowane są z własnych środków, czy dotowane – to i tak potrzebne są olbrzymie pieniądze, którymi gmina niestety nie dysponuje. 

dyskusja: wnioski i uwagi radnych

	Jako pierwszy głos zabrał pan radny Jan Mierzwiński, który mówił o potrzebie udrożnienia rowów wzdłuż drogi w Poizdowie Kolonii (Mostkowy Dół), bo występują miejscowe podtopienia. Pan radny dodał, że wg niego lepiej jest wykonywać jakąś drogę od początku, aż do końca, a nie po kawałku. 
	
	Następnie głos zabrała pani radna Barbara Dadej, która skomentowała, że te zaplanowane 15.000zł to jest zbyt mało środków. Pani radna dodała, że drogi muszą być zawsze przejezdne, niezależnie od tego czy są to drogi wiejskie, czy w mieście. 

	Pan radny Franciszek Dadej w swoim wystąpieniu zgłosił wątpliwości, że nie można określić dokładnej kwoty potrzebnej na remonty dróg po zimowych zniszczeniach. Pan radny dodał, że podczas wywozu drzewa z lasu ciężkimi sprzętem niszczone są drogi dojazdowe,  więc wydaje się, że w kosztach ich naprawy powinno uczestniczyć nadleśnictwo. Na koniec pan radny  zgłosił jeszcze naprawę fragmentów nawierzchni na drodze do Górki.

	Pan radny Kazimierz Stefaniak zgodził się z wcześniejszymi uwagami radnych, że pieniędzy na remonty dróg jest mało. Jednakże do tego planu dopisać jednak trzeba remont drogi z Annopola do Rudki, wystarczyłby 1 skład kamienia, aby ją naprawić. 

	Pan radny Adam Kowalczyk zgłosił sprawę niedrożnego przepustu pod drogą powiatową Poizdów-Zakalew – pan radny zgłosił tę uwagę do radnej powiatowej. 

	Pan radny Szymon Cybul poruszył sprawę konieczności budowy ulic  na osiedlu Podczarnie, gdyż coraz więcej ludzi tam mieszka i utrudniona jest komunikacja z centrum miasta. 

	Pan Janusz Sikora (sołtys wsi Talczyn) zgłosił potrzebę naprawy dywanika asfaltowego na drodze w Talczynie (w kierunku posesji Latka). Kolejna propozycja pana sołtysa dotyczyła wykonania 2 przepustów na drodze cementowej w Talczynie (z wykonaną stabilizacją). 

	Pan radny Józef Bąk przypomniał, że miała być naprawiona nawierzchnia drogi do Ruskiej Wsi, nawieziono piasek, ale nie zdało to egzaminu. Trzeba jeszcze trochę nawieźć grysu w lipkach. Pan radny  zaproponował, aby złożyć wnioski o środki powodziowe, bo droga w łąkach co roku jest zalewana. 

	Pan radny Janusz Kucharuk zasugerował, aby rozważyć możliwość połączenia ul.M.Stępnia z ul. 27 Wołyńskiej Dywizji AK na osiedlu Podczarnie. Powinno to ułatwić komunikację z centrum miasta. 

	Pan radny Józef Gruba zgłosił wniosek o naprawę drogi w Talczynie (Terebie, koło Niedzieli). Pan radny dodał, że fragment drogi we wsi jest nieprzejezdny. Trzeba byłoby też podciąć drzewa przy drodze w Talczynie. Pan radny dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, że wnioski te oczywiście realizowane będą wtedy, gdy pozwolą na to środki finansowe. 

	O głos ponownie poprosił pan radny Franciszek Dadej zgłaszając wniosek do radnej Rady Powiatu w sprawie drogi powiatowej Kock – Górka otóż nie ma rynny drogowej wzdłuż tej drogi i należy to wykonać. 

	Pan radny Kazimierz Stefaniak zgłosił potrzebę przycięcia odrostów w alejach lipowych. 

	O głos poprosiła radna Rady Powiatu w Lubartowie pani Jadwiga Hereć, która najpierw odniosła się do wniosku dotyczącego drogi powiatowej do Zakalewa. Zostało do wykonania ok.800m, ale na wysokości około 400m nawieziono glinę, most jest wysoko a droga położona jest niżej i są trudności z wjechaniem na niego, zwłaszcza jak jest mokro. Pani radna dodała, że powiat nie ma pieniędzy na inwestycje drogowe, bo na r.2006 w budżecie powiatu na wszystkie inwestycje zaplanowana jest kwota tylko 1milona zł, zaś ze złożonych wniosków, to będzie realizowany tylko 1. Środki unijne idą niestety na budowę dróg wojewódzkich, a zwłaszcza na drogi do przejść granicznych. Może wspólnymi siłami ze środków z  budżetu powiatowego i gminnego uda się coś z tą drogą do Zakalewa zrobić, bo może uda się te powiatowe inwestycje drogowe ująć w planie inwestycyjnym na lata 2007-2013.Pani radna podsumowując swoje wystąpienie stwierdziła, że niestety mieszkańcy nie chcą włączać się do prac przy budowie czy remoncie dróg, jak to kiedyś bywało. 

	Burmistrz Kocka pan Stanisław Jeśkiewicz odpowiadając na zgłaszane wnioski i propozycje poprosił o odpowiedź, jak nadążyć finansowo za tymi wszystkimi wnioskami. Pan Burmistrz dodał, że drogi uszkadzane przez wody powodziowe zgłaszane są do Biura ds Usuwania Skutków Powodzi. Jest jakaś szansa, że i w tym roku gmina otrzyma na ten cel dotację. Jeśli te środki wpłyną  to na pewno będzie to realizowane. Zadania, które mogą być realizowane wspólnie z powiatem, to będą zgłaszane do współfinansowania. Pan Burmistrz powtórzył za panią radną Hereć, że w powiecie bardzo mało środków przeznaczono na inwestycje. Pan Burmistrz przypomniał, że w ubiegłym roku wykonano fragment drogi powiatowej pomiędzy Zakalewem a Bożniewicami, koło rzeki. Samorząd gminny dał już znaczący wkład, bo wykonana została pełna dokumentacja techniczna na drogę do Zakalewa, wykonano mapy, i droga otrzymała warunkowe pozwolenie na budowę, aż do chwili dokończenia tych brakujących 800m. Jest szereg zgłaszanych uwag do wykonywanych dróg, że brakuje przepustów, ponadto na drogach gdzie wykonano stabilizację cementową trzeba położyć dywanik asfaltowy. Podobnie i na drodze M. Stępnia też będzie położony brakujący fragment nawierzchni asfaltowej, pan Burmistrz wyjaśnił, że ulicą łączącą osiedle ze “starym” Kockiem docelowo będzie ul. Wojska Polskiego. Jak chodzi o ulice na osiedlu Podczarnie, to pan Burmistrz potwierdził, że jest szereg ulic do wykonania, a zwłaszcza ul. Jagiełły, gdzie zostało do zrobienia jeszcze około 80m, aby wszyscy mieszkańcy tej ulicy mogli wyjeżdżać. Lepiej to zrobić, aniżeli ul. Polną, gdzie będzie robiony wodociąg i cała ulica będzie rozkopana. Usunięcie odrostów przy krzewach i drzewkach przydrożnych – na bieżąco jest to realizowane W tym roku udrożniono całą drogę aż do samego wysypiska, a także sporo zrobiono na drodze do Bożniewic. Pracami tymi zajmują się osoby, które mają do odpracowania godziny, skierowane do pracy przez Sąd Rejonowy w Lubartowie. Natomiast jak chodzi o udrożnienie przepustu przy drodze w Poizdowie Kolonii – to jest on na takim poziomie, że trzeba byłoby wykopać kilkaset metrów rowu, ale należy to do zadań powiatu, gdyż jest to droga powiatowa. Wnioski zgłaszane przez radnych na pewno będą realizowane, ale pod warunkiem, że znajdą się na to odpowiednie środki. Trzeba zadecydować, które zadania są ważniejsze. Czy najpierw robimy drogi, czy wodociągi, czy może kończymy zadania oświatowe. Pan Burmistrz dodał, że pieniędzy na wszystko brakuje, pomimo obietnic, że jakieś środki unijne będą, ale kończy się to tylko na obietnicach. Problematyczna jest także naprawa drogi w Poizdowie (na Mostkowy Dół), bo nawieźć piasku na wyrównanie nawierzchni nie można, bo mieszkańcy protestują, wykopać rowów wzdłuż drogi też nie – bo inni będą protestować. Pan Burmistrz dodał, że plan remontów uszczegółowiony zostanie po wyjazdowym posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

	W związku z brakiem dalszych uwag i zapytań do zakresu tegoż punktu pan Przewodniczący obrad zamknął niniejszy punkt, a następnie ogłosił przerwę, po której przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  

Ad.  8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kock na 2006r.

	Skarbnik Gminy pani Henryka Przystupa szczegółowo omówiła proponowane zmiany w budżecie Gminy na rok 2006, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. 

	Następnie głos zabrał pan radny Ryszard Syta Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inicjatyw Gospodarczych, który w imieniu Komisji powiedział, że członkowie Komisji zapoznali się z proponowanymi zmianami budżetu. Pomimo dodatkowych środków budżetowych, to jednak nie rozwiązuje się tym do końca problemó z wydatkami na oświatę, jak również na planowane remonty i budowy dróg. Pomimo tych uwag członkowie Komisji pozytywnie opiniują proponowane zmainy budżetu, a więc proponuje się podjęcie stosownej uchwały.

	Skarbnik Gminy odczytała treść uchwały dot.zmiany uchwały budżetowej na rok 2006, a w związku z brakiem uwag do treści uchwały pan Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

	Uchwałę Nr XLIII/245/06 zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Kock na 2006rok przegłosowano i przyjęto jednogłośnie- 15ma głosami “za”, w obecności 15 radnych.

zaciągnięcia kredytu 

	Burmistrz Kocka pan Stanisław Jeśkiewicz przypomniał, że na to zadanie inwestycyjne w budżecie gminy zaplanowane są środki w wysokości 450.000zł. Kwota ta jest niezbędna do rozpoczęcia realizacji tego zadania. Własnych środków gmina posiada około 70.000zł, więc brakującą kwotę – 380.000zł proponuje się uzupełnić poprzez zaciągnięcie kredytu. Rocznie zadłużenie gminy wynosi, ok.5% budżetu, więc bezpiecznie pozwala to na zaciągnięcie kredytu. Pan Burmistrz dodał, że część wodociągu wykonywana   będzie także i w mieście, i podział ten przedstawia się mniej więcej w sposób następujący:  
	ok. 1/3 w ulicy Kleeberga i Kock Kolonia
	ok. 1/3 w Wygnance i Annopolu
	ok. 1/3 w Górce i w Lipniaku 

Pan Burmistrz dodał, nie jest to dokładne wyliczenie, ale szacunkowe. Na posiedzeniu Komisji Budżetu sugerowano, aby ten kredyt wziąć w nieco większej wysokości, tym bardziej, że trzeba byłoby już zakończyć budowę gimnazjum. Trzeba pamiętać, że w niedługim czasie czekać będzie samorząd restrukturyzacja placówek oświatowych na naszym terenie, w tym i obniżenie stopnia organizacyjnego niektórych szkół wiejskich. Potrzeba więc będzie dwóch budynków szkolnych – oddzielnie dla podstawówki, a oddzielnie dla gimnazjum. Kwota proponowana do kredytu jest kwotą bezpieczną. Pan Burmistrz dodał, że ta propozycja spotka się z przychylnością radnych.

	Pan radny Ryszard Syta Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inicjatyw Gospodarczych powiedział, że członkowie Komisji sugerowali, aby wziąć nawet i większy kredyt. Jest też propozycja, aby zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 50.000zł przeznaczyć na naprawę dróg po wykonywanych wodociągach. Wydaje się, że ta propozycja jest słuszna – członkowie Komisji Budżetu (...) to popierają – taka była sugestia radnych na wczorajszym posiedzeniu Komisji. 

	Pan radny Kazimierz Stefaniak w swoim wystąpieniu poparł potrzebę zwiększenia kredytu, aby z tych środków w pełnym zakresie  zrealizować wodociągowanie w Annopolu.
	Następnie o głos poprosił pan radny Janusz Kucharuk poprosił o wyjaśnienie, czy te zwiększone środki wystarczą na całość wodociągu.

	Pan Burmistrz Jeśkiewicz wyjaśnił, że wg wartości kosztorysowej inwestycja ta ma wynieść około 400.000zł, ale podczas przetargów ta kwota na pewno się zmniejszy. Podobnie, jak i nie wiadomo, ile będzie kosztować to zadanie w poszczególnych miejscowościach. Nie można dzisiaj zagwarantować, że jeśli kredyt będzie zwiększony, to na pewno cały zakres zadania w Annopolu zostanie zrealizowany. Zależne to będzie, czy wykonywane jest zadanie systemem gospodarczym, czy też poprzez firmę. 

	Pan radny Bogusław Orzeł spytał, czy można będzie ten kredyt zwiększyć później, gdy wiadomo będzie ile tych pieniędzy potrzeba?

	Pani Henryka Przystupa – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że przy każdorazowym zaciągnięciu kredytu Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie wyraża opinię co do możliwości zaciągnięcia takiego zobowiązania. Nie wydaje się więc możliwe, aby zaciągać na to samo zadanie 2 kredytów. Ponadto trzeba byłoby ponosić ponownie koszty związane z zaciągnięciem kredytu.

	Pan radny Ryszard Syta Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inicjatyw Gospodarczych w imieniu Komisji Budżetu(...) zgłosił wniosek o zwiększenie kwoty kredytu z 380.000zł na 430.000zł, tj. całość zadania, a pozostałe pieniądze pozostawić na remonty dróg.

	Wniosek powyższy pan Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie i  przyjęto go jednogłośnie, 15ma głosami “za”, w obecności 15 radnych.

	Przewodniczący obrad – pan radny Jan Mierzwiński odczytał tekst uchwały dot. zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycje, a w związku z brakiem uwag do treści uchwały poddał ją pod głosowanie.

	Uchwałę Nr XLIII/246/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na inwestycję “Budowa wiejskich sieci wodociągowych” przegłosowano i  przyjęto jednogłośnie- 15ma głosami “za”; w obecności 15 radnych.

	W związku ze zrealizowaniem punktu pan Przewodniczący obrad zamknął ten punkt i przeszedł do realizacji kolejnego.


Ad.  9.  Interpelacje i wnioski radnych.

	O głos poprosił pan radny Janusz Kucharuk, który zgłosił dwie interpelacje i dotyczyły one:
	w ul. B.Joselewicza są niedrożne studzienki kanalizacyjne, które powodują, że nieczystości źle spływają;
	w ul. B.Joselewicza zapadła się kratka nad studzienką burzowa wraz z fragmentem asfaltu – wymaga to naprawy.


	W związku z brakiem dalszych zgłoszeń  pan Przewodniczący obrad  zamknął niniejszy punkt, a następnie poprosił pana Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na powyższe interpelacje. 

Ad. 10.  Odpowiedzi na interpelacje.

	Na powyżej zgłoszone interpelacje Burmistrz Kocka pan Stanisław Jeśkiewicz udzielił odpowiedzi w sposób następujący:  
jak chodzi o drożność studzienki kanalizacyjnej i burzowej to realizacja tego wniosku należy niewątpliwie do zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
Jak zaś chodzi o ubytek w nawierzchni, to ul.Joselewicza lezy w ciągu drogi powiatowej, więc re4alizatorem tego wniosku będzie Zarząd Dróg Powiatowych.

	Do powyżej przedstawionych odpowiedzi nie zgłoszono żadnych uwag, więc pan Przewodniczący obrad zamknął niniejszy punkt i przeszedł do realizacji kolejnego.

Ad. 11.  Wolne wnioski i informacje

	 O głos poprosił pan Janusz Świderski Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biobudownictwa na Rzecz Zatrudnienia i Edukacji Prozdrowotnej w Kocku, który poinformował zebranych, że złożył wniosek o dotację w wysokości 10.000zł do przedsięwzięcia budowy w Kocku modelowego domu z kostek prasowanej słomy i gliny na drewnianej konstrukcji.  Stowarzyszenie posiada pewne środki, ale są one zbyt małe. Wspólna budowa modelowego budynku w tej technologii mogłaby się stać jednym z działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia i pobudzenia aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Kock. Pan Prezes dodał, że wspólne działania mogłyby przynieść sukces.  Planowana jest budowa pierwszego modelowego budynku, a w przyszłości mozna byłoby powołać i wybudować ośrodek szkoleniowo-wdrożeniowy echnologii biobudownictwa. Ośrodek mógłby propagować technologię, przyjmować z terenu kraju zlecenia budowy donków jednorodzinnych, a także organizować wśród osób bezrobotnych i rolników zespoły do budowania w tej technologii i wytwarzania ekologicznych materiałów budowlanych. Pan Prezes dodał, że Burmistrz Kocka  popiera inicjatywę powołania ośrodka i widzi możliwość przekazania odpowiedniego terenu pod inwestycję. Wsparcie przedsięwzięcia zadeklarował też Marszałek Wojeództwa Lubelskiego, ale pod warunkiem uzyskania przez stowarzyszenie osobowościprawenj (zostało to już zrobione). Stowarzyszenie posiada wykonany na Politechnice Lubelskiej projekt architektoniczny i wykonaną konstrukcję domu z  drewna przydzielonego przez Nadleśnictwo Radzyń Podlaski. Dotacja od Rady Miejskiej w Kocku przeznaczona byłabyna zakup urządzenia do mieszania gliny i na zatrudnienie 1 osoby do koordynowania budowy. Zatrudnienie takiej osoby jest koniecznym warunkiem uzyskania z PUP w Lubartowie dofinansowania w celu utworzenia kolejnych 2 – 3 miejsc pracy, w ramach prac interwencyjnych. Pan Świderski dodał, że pomyśle zakończenie budowy domku stałoby się wspólnym osiągnięciem Rady Miejskiej oraz Stowarzyszenia – udałoby się może wówczas przełamać – nawet i w  skromnym zakresie – ogólną bierność i zniechęcenie. Idea biobudownictwa staje się obecnie coraz bardziej atrakcyjna, a świadczą o tym liczne zapytania dot.budowy z prasowanych kostek słomy i gliny, jak też i zapowiedzi pism budowlanych oraz redakcji telewizyjnych i radiowych o relacjonowaniu postępów budowy. Na koniec pan Świderski zaprosił radnych do współpracy i współdziałania w realizacji tego przedsięwzięcia.

	Pan radny Jan Mierzwiński stwierdził, że nie ma prawnych możliwości, aby dotować z budżeu gminnego tego typu działalność. 

	Pan radny Ryszard Syta spytał czy są już inwestorzy chętni do nawiązania współpracy oraz gdzie miałyby być budowane te domki, kto to będzie kupował, dla kogo to będzie budowane?.

	Pan Janusz Świderski odpowiedział, że ten domek będzie domem modelowym.Będą prezentacje w prasie, w telewizji i spotka się to z szerokim oddźwiękiem. Na razie nie ma jeszcze nawiązanej współpracy. Zalety tych domków są tak wielkie, że na pewno zdobędą one uznanie wśród mieszkańców, niekoniecznie tylko wśrdód naszej gminy, ale na ternie całego kraju. 

	Pan radny Józef Bąk spytał o koszt 1m2 takiego domku?

	Pan Janusz Świderski odpowiedział, żew granicach około 500zł za 1m2 – przy założeniu, że nie liczy się pracy własnej, a także fakt, że np.rolnik ma własną słomę, dostęp do gliny oraz drewna, jak również zastosuje najtańsze wykończenie oraz instalacje wewnętrzne. 

	W związku z brakiem dalszych pytań do powyżej poruszanej kwestii o głos poprosił Burmistrz Kocka pan Stanisław Jeśkiewicz, który poinformował zebranych, że w budżecie Rady Powiatu zaplanowane zostały środki w kwocie 15.000zł na modernizację placu szkolnego w Kocku. Następnie pan Burmistrz dodał, że w pierwotnym planie ten plac nie był przeznaczony ani na parking dla samochodów osobowych, ani tym bardziej dla autobusów. Przy dokonywaniu modernizacji tego placu trzeba będzie chyba powrócić do pierwotnego przeznaczenia placu. Pan Burmistrz poinformował też zebranych, że wpłynęły środki na  zaliczki na stypendia dla uczniów i jest to kwota 60.000zł, tych pieniędzy wystarczy jedynie na 2 m-ce. Nie wiadomo,czy kolejne pieniądze przyjdą. Nie ma pieniędzy na dożywianie dla dzieci, podobnie jak i nie przyszły środki na zasiłki z OPS. Pan Burmistrz dodał też, że z inicjatywy samorządowo-kościelnej powstała idea sadzenia Dębów Trzeciego Tysiąclecia. Inicjatywa ta polega na posadzeniu poświęconych dębów: 1 ma być poświęcony Janowi Pawłowi II; drugi – kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, zaś trzeci – osobie ogólnie szanowanej w środowisku. Może to być np.postać gen.Kleeberga, Kościuszko czy też księżna Anna Jabłonowska. Trzeba będzie jakąś postać wybrać. Te dęby odebrane będą w Siedlcach w dniu 30 kwietnia, a potem będą sadzone w wybranych  miejscach. Pan Burmistrz podzielił się swoimi spostrzeżeniami nt.przekłamań i obrażliwych, które znalzły się w jednym z artykułów w gazecie pt.“Wspólnota“.  Na koniec swojego wystąpienia pan Burmistrz złożył wszystkim życzenia świąteczne.

	Pan radny Bogusław Orzeł stwierdził, że dobrze by było, żeby taki domek powstał. Byłaby to na pewno jakaś promocja miasta. A jeśli nawet nie udałoby się tego rozpropagować, jako domki mieszkalne – to można byłoby to wykorzystać jako obiekty agroturystyczne. Następnie pan radny poprosił panią radną rady Powiatu o bliższe informacje nt.restrukturyzacji SP ZOZ w Lubartowie.

	Radna Rady Powiatu w Lubartowie pani Jadwiga Hereć najpierw powiedziałą, że sesja Rady Powiatu odbyła się 27 marca br.i głównym tematem sesji była właśnie restrukturyzacja szpitala. Pani radna dodała następnie, że na dzień 28 lutego br. Zadłużenie szpitala wyniosło 23.685.856,75zł, czyli blisko 24mlnzł. Podejmowane były różne próby restrukturyzacyjne – ostatni zaś projekt to przekształcenie w zakład budżetowy, zaś długi przejmuje powiat. Dyrektor Wójtowicz zrezygnował już z pracy, lekarze z poszczególnych oddziałów także rezygnują z pracy – większość z nich mieszka w Lublinie i tam próbuje sobie szukać pracy. Zatrudnionych jest 612 osób, z czego 250 to pielęgniarki, 27 położnych i 34 osoby w administracji, zaś łóżek jest około 300.   Zarząd Powiatu po raz kolejny próbuje ratować tę sytuację, zaproponowano powołanie spółki. Dyskusja na sesji była bardzo długa i bardzo burzliwa, zgłaszano masę pytań. Należy jednak pamiętać, że pomimo wszystkich tych kłopotów najważniejszyt jest pacjent.  W wyniku tych dyskusji, większością głosów podjęto uchwałę o przekształceniu szpitala w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Na terenie kraju takich jednostek jest 41 -starosta w tej sprawie jeździł do Kluczborka, gdzie jest szpital o podobnym zatrudnieniu.  Każdy oddział dostaje określoną pulę pieniędzy i ordynator sam za nie odpowiada i decyduje o ilości zatrudnienia. Wszystko jest monitorowane, zwłaszcza jak chodzi o obrót leków. Pani radna dodała, że pierwszy krok został już zrobiony, bo uchwała Rady Powiatu została podjęta o przekształceniu SP ZOZ w niepubliczny zakład. Dotychczasowe długi szpitala przejąć ma starostwo. Jest 16.700m2 powierzchni do wydzierżawienia, a za każdy metr kwadr. Spółka płacić będzie 10zł – będzie z tego spłacany kredyt, który zaciągnie starostwo. Pani radna dodała, żę wobec ZUS są zaległości w kwocie  około 2mln zł; wyrównanie z tyt.203 – 1.700.000zł; wobec dostawców – ok2mln zł, za podatek od nieruchomości – 450.000zł; przewidziana jest także odprawa dla pracowników. Jeśli spółka zacznie działać, to wszyscy pracownicy dostaną wypowiedzenia, najprawdopodobniej zatrudnienia nie znajdą w spółce osoby zatrudnione w administracji,na pewno nie wszyscy. Wszyscy są za tym, aby dokonać zmian, a zwłaszcza lekarze. Na koniec pani radna dodała, że należy mieć nadzieję, że dla pacjentów będzie lepiej.

	Pan radny Bogusław Orzeł spytał co ma być z Centrum Medycyny Rodzinnej, jakie plany ma Zarząd Powiatu?

	Pani radna Jadwiga Hereć odpowiedziała, że Centrum Medycyny Rodzinnej ma też wejść w skład spółki. Dla pacjentów nie będzie na pewno gorzej, gdyż spółka podpisuje umowę z NFZ, zaś pacjent nie ponosi żadnych kosztów, tak jak w publicznej służbie zdrowia. 

	Pan radny Franciszek Dadej spytał o stację karetki pogotowia, czy planowane są jakieś zmiany?.

	Pani radna Jadwiga Hereć odpowiedziała, że nt. stacji nie było dyskusji, gdyż wszyscy skupili się nad zagadnieniami związanymi z restrukturyzacją SP ZOZ. Być może na kolejnej sesji Rady Powiatu przedstawione będą na ten temat jakieś propozycje.

	 Pan Przewodniczący obrad radny Jan Mierzwiński przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych, do końca kwietnia br.

	W związku z brakiem uwag oraz pytań do powyżej poruszanych tematów pan Przewodniczący obrad radny Jan Mierzwiński - Wiceprzewodniczący Rady zamknął niniejszy punkt. 


Ad. 12. Zamknięcie obrad  

	W związku ze zrealizowaniem przyjętego porządku obrad pan radny Jan Mierzwiński - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż zamyka obrady XLIII  Sesji Rady Miejskiej w Kocku w dniu 30 marca 2006r.           		
	Na tym protokół zakończono i podpisano.

						 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej               
                                                                                 Radny Jan Mierzwiński                                                             
Protokół sporządziła:          
insp. Mieczysława Naróg


