PRoroKÓr-nn rx/03
z sesjiRady Miejskiej w Jqdrzejowieodbltej w dniu l7 lipca 2003 roku
w sali wielofunkcyjnejDomu Kultury w Jqdrzejowie.

Ad. 1.

PrzewodniczqcaRady Miejskiej Elzbieta WiSniewskao godzinie 1010otwarla obrady
IX sesjiRady Miejskiej w Jpdrzejowie.Obrady rozpoczqtoi kontynuowanoprzy obecnoici na
sali obrad 19 radnych na stan 2l radnych, co stanowi 90,48 Yo ogc*uRady. Przewodniczqca
stwierdzilaquorum prawomocnedo podejmowaniauchwal.
Przewodnicz4caRady powitala przybylych na sesjp:Burmistrza Leszka Kapcig, Wice
burmistrzów: JanuszaWoániaka i Stanislawa Nowaka, radnych, naczelników wydzialów
Urzgdu Miejskiego, kierowników jednostekorganizacyjnychgminy, soltysów, przedstawicieli
partii, stronnictw politycznych, zwiqzków zawodowych,mediów oraz wszystkich przybylych
goéci.
PrzewodniczqcaRady zglosila kandydaturgradnego Andrzeja Hatnego na sekretarza
obrad; radny Hatny wyrazil zgodg.
Sekretarzemobrad jednoglo$niewybrano radnego Andrzqa Hatnego.

Ad.2.
Na sesji w dniu ?6 czerwca2003 roku nieobecnychbylo dwoje radnych; nieobecnoSÓ
zo stalausprawiedliwio na.
Ad.3.

Burmistrz Leszek Kapcia, w zwiqzku z koniecznoÉciqprzeprowadzeniakonsultacji
z przedstawicieleminwestora,wnosi o wycofaniepunktu 11'
Rada Miejska w Jgdrzejowie przyjqla porz4dek obrad z poprawk4 zgloszon4Przez
iloéci4glosów.
Burmistrza,nastQpujqca
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Otwarciesesji,stwierdzeniequon¡m,powolaniesekretarzaobrad.
Usprawiedliwienienieobecnoíciradnychna sesjiw dniu 26 czerwca2003 roku.
Przyjgcieporz4dkuobrad.
Przyjgcie protokolu z poprzedniejsesji.
Zapytaniai interpelacjeradnych.
n\e z pr acyBurmi strzamigdzy sesjami.
Sprawozda
Sprawozdaniez wykonaniauchwal Rady podjptychna poprzedniejsesji.
Uchwala w sprawie zmiany uchwaly nr Yl47l03 z dnia 20 marca 2003 r w sprawie
uchwaleniabudzetumiastai gminy na 2003 rok.

g. Uchwala w sprawiezaci4gnigciakredytu na sfinansowaniewydatków nie znajduj4cych
pokryciaw planowanychdochodachgminy.
10.Uchwala w sprawie przeprowadzeniakonsultacji spolecznychz mieszkaírcamimiasta
Jgdrzejowai wsi Ksi4ze Skroniów.
11.Uchwala w sprawie powolania komisji dyscyplinarnej I instancji oraz komisji
dyscyplinarnejII instancji.
12.Odpowiedzina interpelacje.
13.Sprawyró2ne.
14. Zamknigcieobrad.

cz4scrr
Objazd terenu Miasta i Gminy Jgdrzejów, m.in. zapoznanieradnych z eksploatacjq
oczyszczalni écieków w Piaskach po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego pod n¿IzwQ
,,Modernizacjaoczyszczalni écieków polozonej w miejscowoici Piaski wraz z rozruchem
poszczególnych etapów zadania jak i caloSci" oÍaz zapcie stanowiska co do dalszej
modernizacjii sposobówjej finansowania

4d.4.
Nie zgloszonouwag do protokolu z poprzedniejsesji.
RadaMiejska przyjglaprotokol z poprzedniejsesji.

Ad. s.
1. Radny StanislawBaraúski pyla, czy jest mozliwoéówymiany okien w bloku przy ul. 11
Listopada101 a, a jeleli tak, kto pokryje koszty wymiany.
2. Radny StanislawBaraúski pyta. czy jest mozliwoéó remontu lub usunigcia komórki
znajduj4cejsig przy ul. 11 Listopada101 a, poniewazbudynek grozi zawaleniem.
3. Radny Jan Zigbiúski pyta, w jaki sposób, gdzie, do kiedy s4 przechowywane
dokumenty z wyborów do rady gminy i na burmi strza oraz kto ma dostpp do tych
dokumentów.
4. Radny Jan Zigbiírski p)'ta, na jakiej podstawie naczelnicy wydzialów Urzpdu
Miej skiego stajq sig pracownikamimianowanymi.
4d.6.
Nie zgloszonouwag do sprawozdaniaz pracy Burmistrza migdzy sesjami.

Ad.7.
Nie zgloszono uwag do sprawozdaniaz wykonania uchwal Rady podjgtych
poprzedniejsesji.

4d.8.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowiejednogloóniepowziqla Uchwalp Nr I)181/03 w sprawie
zmiany uchwaly nr Yl47l03 z dnia 20 marca 2003 r w sprawie uchwalenia budzetu miasta
i g m i n y n a 2 0 0 3r o k .
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/Uchwala Nr I)l8l/03

w zalqczeniudo protokolu/.

4d.9.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JgdrzejowiejednogloÉniepowzigla uchwalg Nr Dl82l03 w sprawie
zaci4gnigciakred¡u na sfinansowaniewydatków nie znajdujqcychpokrycia w planowanych
dochodachgminy.
AJchwalaNr Dl82l03 w zal,qczeniudo protokolu/.

Ad. 10.
Soltys wsi Ksiqzg Skroniów poinformowal,2e przeprowadztlzebraniez mieszkaúcami
Ksi4ze Skroniowai ul. Cichej.Mieszkaúcyul. Cichej upieraj4sig, aby oddzieliósie od KsiQze
Skroniowa i przylqczyó do Jgdrzejowa. Soltys uwa2a, 2e nie nale2y im w tym przeszkadzaó.
MieszkaúcyKsi4ze Skroniowawyra2aiqnato zgodg.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jpdrzejowiejednogloéniepowzigla uchwalp Nr I)V83/03 w sprawie
przeprowadzeniakonsultacji spolecznychz mieszkancami miasta Jgdrzejowa i wsi Ksiq¿e
Skroniów.
/uchwala Nr Dl83i03 w zalqczeniudo protokoiu/.
Ad. 11.
Burmistrz LeszekKapcia zglosil autopoprawkqpolegaj4c4na dopisaniu.
- w $ I punktu 5: ,, StanislawNowak - ZastgpcaBurmistrza"
- w $ 2 punktu5: ,,JanZipbiúski".
RadaMiejska w JgdrzejowiejednogloSniepowziglauchwalgNr I)184/03 w sprawie
powolaniakomisji dyscyplinarnejI instancjioraz komisji dyscyplinarnejII instancji.
AJchwalaNr DU84/03 w zal4czeniudo protokofu/.

PrzewodniczqcaRadyMiejskiej Elzbieta Wiéniewskao godzinie 1030oglosila przerwp
trwaj4cqdo godziny 1120.
Ad. 12.
Ratln.t'SÍanislav Baraúski p1tÍa, c4t jest mo2liv,oió v'vnúany okien v'bloku prn'ul.
tak, kto pokrule kosz$tu,vmianv.

ll I'istopada l0l a, a jezeli

Kierownik ZB}i4 Stanislaw Jach powiedzial, 2e od póltora miesi4cajest stosowana
nastgpujqcaprocedura dotycz4camieszkaó komunalnych:po stwierdzeniuprzez komisjg, ze
wymiana okien starych, zniszczonych,jest konieczna, 50% kosztów standardowegookna
odliczanejest od czynszuw 10 miesigcznychratach.
Radny Stanislaw Baraúski zap5rtal,z czego wynika przedstawionaprocedura; na
podstawiejakich przepisówjest stosowana.
Kierownik ZB}'d odpowiedzial, 2e na podstawie zarzqdzenia kierownika ZBM,
wydanegopo uzgodnieniuz burmistrzem.
Radnv Stanislou' Bara¡iski pvta, czv jest mozliv,oié remonÍu lub u.tuniqcia kotnórki znajdujrpej siq pr4, ul. 1 I
Listopada lAl a, poniewai budvnekgrozi zcr'eleniem.

Kierownik ZBl|r4 Stanislaw Jach odpowiedzial, 2e dach na tym budynku oraz na
budynku przy vl. Okrzei bgdzieremontowanyprzez firmy z zewnqtrz W tej chwili wykonane
s4 kosztorysy.
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Radny Jan Zipbiirski pyta, w jaki sposób, gdzie, do kiedy s4 przechowywanedokumenty
z wyborów do rady gminy i na burmistrzaoraz kto ma dostgpdo tych dokumentów.
Naczelnik Wydzialy Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Anna Stawecka
odpowiedziala,2e dokumenty o charakterzearchiwalnym zostaly przekazanedo Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach, natomiast dokumenty o charakterze
niearchiwalnym,po uzyskaniuzgody zostaly zniszczonew dniu 26 czerwcabt.
Radnv Jan Ziqbinski zap.vtal,jakie dokutnerur^naleiq do archiwalnych, a iakie do niearchiwaln.vch.

Naczelnik Anna StaweckawyjaSnlla,2e do dokumentów archiwalnych nale21m.in.:
uchwaly Miejskiej Komisji Wyborczej, protokoly Miejskiej Komisji Wyborczej
i Obwodowych Komisji Wyborczych, zgloszenia list kandydatów. Do dokumentów
niearchiwalnych nale2q m.in.: spisy wyborców, karty do glosowania, drugie egzemplarze
protokolów Miejskiej Komisji Wyborczej i drugie egzemplarzeprotokolów glosowania
w obwodzie.
Burmistrz LeszekKapcia powiedzial,2e radnyZipbiúski otrzymaodpowiedána piimie.
Radnv Jan Ziqbinski pvta, na jakiej podstawie naczelnic",-tt'velzialótv L:rzqdu I'Iieiskiego staiq siq
pracou'n i kami mi anowan.t,mi.

SekretarzGminy RenataKawiorska wyjaÉnila,2e StatutGminy Jgdrzejówzawiera $ 80
mówi4cy, iz osoby zatrudnionena podstawiemianowaniaprzeddniem wejéciaw 2ycie Statutu
zachowuj4swe uprawnienia.

Ad. t3.
Radny Andrzej Gawlowski powiedzial, Ze ma kilka spraw. Czekal na to pü roku,
poniewa2chcial zatatwiów inny sposób.bez mediów i publicznoSci.
- ,,Ja osobiécie i radni - nie wiem, czy zgodz4 sig ze mn1 czy nie - osi4gnpliSmydno.
Zabrzmialobardzo brzydko i bardzo mocno - ja to tak odczuwam.Ja osiqgn4lemdno i Rada
Miejska osi4gngladno. Ka2dy z nas powinien uderzyósig w piersi; dlaczegodoprowadziliSmy
do tego. Jesteémymarionetkami,nie mamy wplywu na nic: nie mamy wplywu na uchwalg
transportow4 którajest poprawianaprzez,,kosmitów",ale tg sprawebadaprokuraturai myÉ19,
ze wyjaSni. Nie mamy wplywu na podwyzkg wody. Kuzdy prawnik, którego pytamy mówi
jest te 700, 850 czy 1500 zl.? Nie. Ja w tej
zupelnieco innego.Czy dla nas najwazniejsze
jak
pieni4dze
za nic. Nie wiem czy calkowicie, ale klapki z oczu
zero, bo biorq
chwili siq czujg
zeszly.Bardzo proszg kolezanki i koledzy radni: mówmy gloSno o rzeczach,które nas bol4
iktóre nale2yzmienió. Na dowód tego, 2e nie wymyélilem sobie tego w tej chwili: jest
propozycja kilku radnych, bpdzie lista, kto chce, mo2e siq podpisaó pod wnioskiem
Rady Miej skiej".
o odwolaniePrzewodniczqc€1
Radny Adam Wójcik powiedzial,ze jest zbulwersowanywypowiedziqmlodego kolegi.
który ocenil pólroczn4pracg Rady jednym slowem ,,dno". -,,Jezeli mialbym o demokracji
parlamentarneji samorzqdowej-uogólniaj4c tok myéleniakolegi- uzyó takiego samegoslowa
lub równoznacznego,to bylby skandal na cal4 Polskg. Ka2dy radny przed sesj4 pracuje
w gremium wgzszym na komisjach.Dostaje projekty uchwal: byl projekt uchwaly w sprawie
úrodków transportowych, byl w sprawie taryf wody. Jedynie Komisja Rewizyjna miaia
stosuneknegatywny do tych taryf. Pozostalekomisje pozytywnie opiniowaty. To wszystko
potem jest dyskutowane jeszczeÍaz na sesji. Mówi sig, ze to jest dno. Jezeli przepis daje
jednostce, jake jest ZaWad Wodoci4gów i Kanalizacji pewne uprawnienia, daje je
Burmistrzowi, a daje Radzie tylko mozliwoéóakceptacji,to co my mozemy zrobiÓ?Mozemy
postulowaódo Sejmuo zmiangustawy. Nasz nastgpnykrok taki bgdzie Zeby to wypracowaÓ,
to trzeba pracowaó wlaénie na komisjach. Dyskutowaó, analizowaó mozliwoéci prawne
iwyst4pió do Sejmuo zmiangprzepisów.Nie wiem z jakim skutkiem,ale ja stojp na gruncie
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legalizmu. Nie moze byó tak, 2e ka2dy wstaj4c rano mówi. to jest ále, idg na sesjgi o tym
powiem.My musimy pracowaów tym kierunku, zeby tworzyó dobreprawo lokalne.Jezelinam
siq nie podobaprawo paústwowe,Sejmu,to zglaszajmyto do radnych.Nie jesteémyw blgdzie.
Jezeli postgpujemyniezgodnie z prawem, to Wojewoda kontroluje nas caly czas. Sluzby
przed poddaniempod obrady komisji i Rady. Je2eli
pru*n. Burmistrza analizujqdokumentacjg
juz
kilkakrotnie w piersi przy uchwale o podatkachod
popelnili3myjakiS blad i biliSmy sip
irodków transportowych,to s4 proceduryumo2liwiaj4cetaki bl4d naprawió,i naprawialiémy
trzy razy swoje blgdy. JesteSmy pól roku po wyborach. Kazdy startowal z jakiegoé
na tym polega, 2epartie
ugrupowaniao charakterzepolitycznym,bo demokracjaparlamentarna
z tym implikacj4
zwi4zku
W
spolecznej.
pólity"rn" organizuj4spoleczenstwodo dzialalnoéci
tego jest ordynacjawyborcza, ustawa o samorzqdziegminnym, powiatolvym, wojewódzkim.
Dlatego nie moze byó tak, ze ktoé, kto obrazil sig na swoje ugrupowaniew toku dzialania,ma
prawo oceniaówszystkichradnych.Siebieocenióma prawo, i tylko i wylqcznie siebie.Podaje
argumenty,ze to jest dno, a okazujesig, 2e to nie jest tak. My osi4gnglibyémydno, gdybyimy
nastQpnebtgdy robili formalno-prawne.A zrobilibyÉmy tak, gdybyémy zrobili coé wbre*'
prawu. Skoro prawo nie zezwalaradziena podejmowanietaryf wody i écieków,to nie mozemy
tego zrobió. Mozemy natomiastpodjaó dzialaniaw kierunku zmtany prawa. Tez jestem tym
zbulwersowany,2erady wszystkich szczeblizostdy pozbawionemozliwoéciksztattowaniatak
istotnego czynnika kosztów spolecznoSci,jak oplaty za wodq i Écieki. Trzeba teL byé
odpowiedzialnymi widzieó caloió sprawy. Przecie2caloéósprawy to jest caly budzet.Trzeba
widzieó wszystkie implikacje. Chcemy, zeby byly inwestycje i drogowe i komunalne,zeby
byly Srodki na drogi, na wodoci4gi, na kanalizacjg.Musimy patrzeópod k4tem >sk4d na to
braó<.Z tym problememmamy na co dzieú do czynienia.Mieliémy przy uchwaleniubudzetu
i mamy przy uchwalaniewszystkich decyzji realizacyjnych.Caty czaspracujemy,zeby to bylo
spójne.Nie mozemy w ci4gu roku, w trakcie realizaciibudzetuzmusióBurmistrza do zmiany
toku realizacji, bo nie ma takich mozliwoSci prawnych. Jezeli nam sig coé nie podoba
wnioskujmy o zmiangprawa. Na podstawielisty przygotowanejprzez radnegoGawlowskiego
bgdziemyrobió wywrót w naszejRadzie?Bardzo proszgprzedstawiótp listg, jezelijest gotowa,
a je2elisq tylko ramki, to proszQo tym nie mówió".
Andrzej Gawlowski podzigkowal za reprymendgi wyjaénil, ze nie byto jego celem
obrazanienikogo. -,,Powiedzialem na poczqtku, 2e ja sam odczuwam, ze zszedlem na dno
w trakcie pracy Rady. Mówmy sobie prawdp szczerzebez nerwów, bez emocji. Oczywiéciena
razie mamramki, ale lista bgdziepolozonana stole i kto ma chgó,niech sig podpisze.Je2elinie
- ja sig podpiszgsam.Kolezanki i koledzy, czy wszystko nam sig podobaw Radzie,w gminie?
Czy jest osoba,która wstaniei powie -tak, mnie sig podobastyl pracy Rady, styl pracy Gminy?
Nie ma chyba.Jednemusig podobamniej, drugiemuwigcej, mnie sig nie podobawcale. To jest
moje zdanie. Blpdów bylo duzo; braklo by czasu, zeby wymienió wszystkie. Przepraszam
osoby,które poczuly sig uraZone,ale nie bylo to moim zamiarem".
PrzewodniczqcaRady Elzbieta WiSniewska zapylala, jak sobie radny Gawlowski
wyobraza styl pracy Rady. Jako Rada wszyscy maj4 wplyw na styl pracy Rady. -,,Moim
zadaniemjest tylko prowadzenietej Rady i nic wigcej. Pan równiez wplywa na styl pracy
Rady, a pierwszy razPanzabralglos".
Radny Andrzej Gawlowski przyznal, 2e zabral glos pierwszy raz i wyjaénil, ze
dotychczaspróbowal coi zmieniów inny sposób.-,,Niestety,nie moglem i dlategouwaáam,2e
osi4gn4lemdno i terazmo2ebyó tylko lepiej, a jezeli nie, zrezygnujgz funkcji, mimo, ze wiem,
i2bardzo mi to zaszkodzi,bo ponad 130 osób glosowalo na mnie izaufalo mi. Tak, pierwszy
razzabralemglos na sesji,bo próbowalemto zalatwiów inny sposób:bez mediów, bez opinii
publicznej.Niektórych rzeczy sig nie da; wyzej nie podskoczymy".
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Kierownik ZWIK Zbigniew Lato - zwi4zku z tym,2e ponownie wrócila sprawa taryfpowiedzial, Ze w ci4gu najbliZszej godziny zapoznaradnych z sytuacj4 zakladu i oczyszczalni
écieków.
Przewodniczqca Rady Miejskiej Elabieta Wiéniewska odczyfala pismo Starosty
Jpdrzejowskiego lw zal4czeniu/ oraz rezygnacjp radnego Pawla Smor4ga z czlonkostwa
w Komisji GospodarkiKomunalnej i Porz4dkuPublicznego.
Radny Pawel Smor4g wyjaénil, ze brak czasu nie pozwala mu na pracQw dwóch
komisjach.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Elzbieta WiÉniewskapoprosila radnych o zglaszanie
uwag do Statutu,poniewazwe wrzeéniu trzeba bgdzie uchwalió poprawki do Statutu Gminy
Jqdr-ejów. Trzebabpdzierówniez wprowadziópoprawkqdo uchwaly w sprawieryczaltów dla
radnych,polegajqc4na tym, ze bgd4potr4ceniazakuldqnieobecnoéóna posiedzeniu.
Radny Gawlowski zaproponowal,aby w punkcie 6 porz4dku obrad kazdej sesji byly
zapytaniainterpelacje sohysów.
Przewodniczqcazwrócila uwagq na fakt, ze soltysi zawszemoge zabracglos w Punkcie
,,sprawyrozne
Radca Prawny Pani Danuta Kiwiorska wyjaénila, 2e prawo do zglaszaniainterpelacji
maj4wyl4cznieradni.
Radny Adam Wójcik uwa'Za,2e jeieli soltysi maj4 sprawy do Burmistrza,to powinni je
zalatwiaópodczasspotkaá z Burmistrzem, natomiast na sesji nikt z soltysów nie mial odmowy
udzieleniaglosuw,.sprawachró2nych".
Soltyswsi Brynica Suchapowiedzial,2e przeduchwaleniembudZetuBurmistrz obiecal,
ie czgió drogi w jego solectwiezostaniewybudowana,a czpéówyremontowana.Dotychczas
nie zrobiono niczego. Teraz Burmistrz obiecuje, 2e byó mo2e zostanie to wykonane
w przyszlymroku.
Przewodnicz4caRady Elzbieta Wiéniewskapoinformowala,ze soltysi mog4 przynosió
do Biura Rady wnioski budzetowe.
SottysBrynicy Suchejwyjaénil, ze wniosek w tej sprawiebyt skladanyi powiedziano
mu, Le w projekciebudzetuzostaluwzglgdniony.Okazalo siq jednak, 2e w budzeciegminy na
rok 2003 uwzglpdnionynie zostal.
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pani Barbara
Blaszkiewicz wyjaSnila,2e remonty dróg podzielonesq na etapy. W pierwszej kolejnoÉcis4
wykonywanenaprawypo zimie. Po przeprowadzeniuprzetarguwykonywanesQremonty dróg.
W Brynicy Suchejjest nawierzchniapolasfaltowawymagaj4cauzupelnieniadestrukfem,który
jest pozyskiwany w sierpniu. Na dzieh dzisiejszy zostaly przeprowadzone rozmowy
i uzgodnienia w tej sprawie. Destrukt zostanie wykupiony i dalszy odcinek drogi zostanie
wykonany.
Soltys wsi Potok Borów poinformowala, 2e od lat skladanes4 wnioski bud2etowe
i czgéciowos4 one branepod uwagpprzy opracowywaniubudzetu.
Ad. 14.
Zewzglqdu na wyc4erpanieporz4dku obrad, Przewodnicz4aaRady Miejskiei Elzbieta
Wisniewska,o godzinie l2'u zamknglaobradyI czqsciIX sesjiRady Miejskiej w Jqdrzejowie.

czqscr
Radni Rady Miejskiej w Jgdrzejowie udali sig na oczyszczalnigécieków w celu
zapoznania sig z eksploatacj4 oczyszczalni po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego pod
nazwq ,,Modernizacja oczyszczalni Scieków polozonej w miejscowoéci Piaski wraz
z rozruchemposzczególnychetapów zadaniajaki caloéci".
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Kierownik ZakladuWodoci4gów i KanalizacjiPan Zbigniew Lato przedstawilradnym
przebiegprowadzonejinwestycji,jej zakresoraz kosáy.
Mo¿erniracjaprowaázonabyla w latach 1996* 1999.Koszt remontumial sig zamkn4ókwot4
3 600 000; koúcowy koszt modernizacjiwyniósl prawie 9 mlOczyszczalnia nie zostú.a zmodernizowana od podstaw, chociaz projekt to przewidywa-I.
Remont osadnikówImhoffa mial byó wykonany do 30 wrzeéniaubieglegoroku. Poniewaznie
kierownik wyst4pil w tej sprawie do Zarz4du Miejskiego, który podj4l
zostal wykonany,
'2e
zabJadpowinien to zrobió we wlasnym zakresie,poniewa2 byly podwyzki cen
decyzjg,
woáy-i icieków. Remontosadnikówbgdziekosztowalw granicach700 000 I 000 000 zl; zostai
zaplánowany w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji IJrzqdzeh Kanalizacyjnych
wigdrzejowie na lata 2003 - 2007 /tabela nr 41. We wprowadzonych od 1 czerw-ca
jest na ten cel.
podwyZkachcen wody i écieków,0,58 zl z ka2degomt Sciekó* przeznaczone
btpUoLos¿osadników,które maj4 stozkow4budowg, wynosi 10,80 m. Remont byl zadaniem
wlasnym
- gminy, ana dziei dzisiejszynie ma winnego.
Radny Krzysztof Swietlik zapyla\,jak bgdzie wygl4daó sytuacjaz chwil4 podl4czenia
,,Euroubojni".
Kierownik Lato wyjaénil, 2e oczyszczalniamo2eprzyiqów granicach8 l0 tysigcy m3
Scieków na dobg. Ze wzglgdu na nieszczelnekolektory podczas duzych opadów deszczu
przyjmuje nawet do 14 tys. W warunkachzabudowy planowanailoíó odprowadzanychprzez
sprawne,jest
,.Euroubojnig"Sciekówokreélonajest na 450 m3 na dobg.Jezeliwszystko bgdzie
to do przerobienia.
BurmistrzWoZniakdodal" ze dotychczas nikt nie wyst4pil do Urzqdu Miejskiego

o zmianewarunków.

Wiceprzewodniczqcy Rady Teofil Sek zapyüal, ile osób jest zatrudnionych na
oczyszczalni.
Kierownik oczy szczalni odpowiedzial, ze zatrudnionychjest 19 osób, które pracujq
w systemietrzyzmianowym.
Radny Sgk uwaza, 2e czgScremontów pracownicy powinni wykonaó we wlasnym
zakresie.
Kierownik Lato poinformowal,2e zlo2a anoksycznenie pelni4 swojej toli, dzialaly 1,5
roku od chwili oddania, a byly wykonane w ramach inwestycji. Wynika to z faktu zakupu
urz4dzeh, które tu siQ nie sprawdzily. Na pytanie Przewodnicz4cej Rady o ptzeglqdy
poodbiorowekierownik powiedzial,ze bylo ich kilka. Ostatni byl 8 lipca br /protokol jest do
wglqdu/. Na obiekty jest pipcioletnia gwarancja, a na urzqdzenia roczna.Ze wzglqdu na
zaii4gnigty kredlt konieczne bylo oddanie inwestycji. Spowodowalo to jednak, 2e
z problememzostaliSmysami.
Pan Marek Wolski byly Naczelnik Wydzialu Inwestycji i Remontów przyblizyl radnym
sprawg prowadzonej inwestycji; wyjaénil, 2e przetargi prowadzil inwestor, umowy
podpisywanebyly przezczlonków ówczesnegoZarzqduMiejskiego.
Kierownik Lato zapyla| czy Pan Wolski ma specyfikacjqzamówienia.
Pan Wolski odpowiedzial,2epodobnotaka specyfikacjaistnieje,jednak nie znalazl jej.
Radny JanZigbiiski zapytal,jakie rzeczyobjgtegwarancj4nie zostatywykonane.
Kierownik Lato odpowiedzial, ze se to: przecieki w zlolach anoksycznych
i biologicznych,korozja konstrukcji metalolvychw osadnikachoraz ociepleniazasuw.
Radny Alfred Bialy - jako byly inspektorsanitarny- uwu2a,ze jeéli w szybkim tempie
nie dojdzie do remontu, grozi nam katastrofa.W zwi4zku z tym wnioskuje, aby poéwigció
czgéójednej z najbli2szychsesji na omówienie tej sprawy.
Wniosek radnegoBialego zostaljednogloinie przyjqty
Radny Zigbiúski wnioskuje, aby zlecic kontrolg Komisji Rewizyjnej, która
przeanalizujekrok po kroku caloSóinwestycji.
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Radny Smor4g wnioskuje, aby w pracach Komisji Rewizyjnej brali udzial
przedstawicielewszystkichklubów radnych.
AVniosekprzyjgto przy jednym glosiewstrzymuj4cyml.
Radny Adam Wójcik uwa2a, ze w rozsqdnymterminie powinny sig znaleáówarunki
zamówienia,które zaginglynie bez kozery.
Rada Miejska w JgdrzejowiepowziglauchwalgNr IX85/03 w sprawiezleceniaKomisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jgdrzejowie przeprowadzeniakontroli, nastgpujqc4iloSci4
glosów:
Z
a
1
8
0
Przeciw
I
Wstrzymalosig
fuchwala Nr DlSl/O3 w zalqczeniudo protokolu/.
Na tym - o godzinie 1340zakohczonoII czgéóIX sesjiRady Miejskiej w Jpdrzejowie.
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