
Uchwala Nr XII/I22111

Rady Miejskiej w JEdrzejowie

z dnia27 paLdziernika 2011 r.

w sprawie: podjgcia apelu dotycz4cego zamiaru likwidacji
Rej on ow e go Zakladu Energetycznego w Jpd rzej ow ie.

Na podstawie art. 1 8 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. LJ. '22001 r. Nr 142, poz. 1591, zpo2n. zm.) w zwi4zku z $ 33 Statutu Gminy Jg-drzej6w
Racia Mie.iska w Jgdrzejowie uchwala, co nastgpuje:

$  1 .

W zwiEzku z informacjami dotycz4cymi
Energetycznego w .IEdrzejowie Rada Miejska
w zal4czniku do uchwaly.

zamiaru likwidacji Rejonowego Zakladu
podejmuje w tej sprawie apel zawarlty

$ 2 .

Wykonanie uchwaly powierza siq Przewodnicz4cemu Rady Miejskiej w Jqdrzejowie,
kt6ry podj qty apel przeSle:

1. Dyrektorowi Generalnemu PGE Dystrybucja S. A. Oddziat w Skarzysku Kamiennej
Par-ru Woj ciecliowi Kurek
Ale.ja Marszalka Jozefa Pilsudskiego 5l
26- 1 1 0 Skarzysko-Kamienna

2. Prezesowi Zarzqdu PGE Dystrybucja S. A.
Panr-r Mariuszowi Zawisza
ul. Garbarska2l a
20-340 Lublin"

3. Poslance na Sejm RP Pani Marii Zuba,
4. Posiowi na Sejm RP Panu Miroslawowi pawlakowi,
5. Wojewodzie Swigtokrzyskiemu,
6. Marszalkowi Wojew6dztwa SwiEtokrzyskiego.

$ 3 .

lJchwala wchodzi w Zycie z dniem powzigcia.
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Zalqcznrk do uchwaly nr Xlll122l11
Rady Miejskiej w Jgdrzejowie
z dnia27 Pa2dzternika 201 1 r.

APEL RADY MTEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE

Rada Miejska w JEdrzejowie oraz Burmistrz Miasta Jqdrzejowa z ogromnym

niepokojem odnosz4 siE do licznych informacji o zamiarze likwidacji Rejonowego Zakladu

lrrrergetycznego w JEdrzeiowie. Pragniemy zauwalyc, 2e realizacja tego zamiaru spowoduje

zapewne wzrost i tak juz wysokiego na naszym terenie bezrobocia otaz, co nie mniej istotne'

utrrrdrrienia naszym mieszkafrcom w dostqpie do Swiadczefi tego zakladu i koniecznosc

r,rci42lir.vych w-vjazdow w celu dokonania niezbEdnych uzgodnien, pozwoleir itp. czynnoSci.

proszq zrozumiei determinacjq mieszkafc6w Gminy .Tgdrzejow, Powiatu Jqdrzejowskiego

.raz wladz samorz4dov,ych zdecydowanych w obronie Rejonowego Zakladu Energetycznego

w JEdrze.jowie - istniej4cych tam miejsc pracy, wysokiej jakoSci obslugi oraz unikniEcia

dodatkowych kosztow zwiqzanych z vq,jazdem do innej miejscowoSci w celu uzyskania

niezbEdnej i wymaganej dokumentacj i energety cznei'

Znane jest Pafstwa stanowisko w zakresie umocnienia pozycji lidera rynkowego

r.r,polsce. atakze znalezienia siQ w europejskiej czol6wce. Realizujecie kompleksow4

strategiE rozu'oiu. a do gl6wnych jej cel6w na najblizsze lata nale?y miqdzy innymi:

Konsoliclacja Grupy PGE, co jak podajecie na swoich stronach internetowych, jest:

..r-ra.jwiqkszyrn tego typu proglamem w Polsce oraz jednym z najwiqkszych w Europie

Srodkowo-Wschodniej. Dziqki jego realizacji dzialalnoSd PGE w wiqkszym stopniu oprze siQ

na r,vspolpracy wewnqtrznej, aby wykorzystywad efekty synergii wystqpujqce w calej

Grupie..." oraz oferowac klientom konkurenc)'jne produkty i jeszcze rnryZszej jakoSci

obsluqq. (podkreSlenie wlasne). Ta dewiza znana naszym mieszkafrcom wzbudzila rch

zauf-anie i wiarygodno36 firmY.

Maj4c na wzglqdzie powy4sze prosimy o uwzglEdnienie tego apelu w przypadku

zamiaru likwidacji RZE, w JEdrzejowie. JednoczeSnie proponujemy spotkanie z lokalnymi

wlaclzarni samorz4dowymi w celu om6wienia wszelkich propozycji dotyczEcych tego

Zarkladu. a byi mo2e wsp6lnie znajdziemy kompromisowe rozwi4zanie.
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