PRoroKór Nn xlvo-l
z sesjiRady Miejskiej w Jgdrzejowieodbytej w dniu 25 wrzeSnia2003 roku
w sali wielofunkcyjnejDomu Kultury w Jgdrzejowie.

Ad. 1.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Elzbieta WiSniewskao godzinie l0r0 otwarla obrady
XII sesjiRady Miejskiej w Jpdrzejowie.Obrady rozpoczQtoi kontynuowanoprzy obecnoSci
na sali obrad l8 radnychna stan21 radnych,co stanowiS5,Tlyoogo'luRady. Przewodniczqca
stwierdzitaquorum prawomocnedo podejmowaniauchwal.
PrzewodniczqcaRady powitaLaprzybylychna sesjg.Burmistrza LeszkaKapcig, Wice
burmistrzów: JanuszaWolniaka i Stanislawa Nowak4 radnych, naczelników-wydzialów
Urzgdu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz wszystkich
przybylycb na obrady.
Przewodnicz4caRady zglosila kandydaturgradnej Ewy Ptasznikna sekretarzaobrad;
radnaPtasznik wyrazlla zgodg.
SekretarzemobradjednogloÉniewybrano radn4Ewg Ptasznik.

4d.2.
Przewodnicz4caRady poinformowata,2e na sesji w dniu I I wrzeénianieobecnibyli
radni: Andrzej Hatny, Stefan Fiutek i Janina Szreniawa;radni Fiutek i Szreniawadorpczyli
zwolnienialekarskic.

4d.3.
Uwag nie zgloszono.
Porz4dekobrad:
1. Otwarciesesji,stwierdzeniequorum,powolaniesekretarzaobrad.
2. Usprawiedliwienie
nieobecnoSci
radnychna sesjiw dniu 11 wrzesnia2003 roku.
3. Przyjgcieporz4dkuobrad.
4. Przyjgcieprotokolu z poprzedniejsesji.
5. Zapytaniai interpelacjeradnych.
6 Sprawozdaniez pracyBurmistrzamigdzy sesjami.
7. Sprawozdaniez wykonaniauchwal Rady podjgtychna poprzedniejsesji.
8. Omówienie wyników kontroli przeprawadzonychprzez Komisjp Rewizyjnq Rady
Miejskiej w Jqdrzejowie.
9. Uchwala w sprawieustalenianajnizszegowynagrodzeniazasadniczegooraz wartoSci
jednego punktu dla potrzeb wynagrodzenia pracowników zatrudnionych
wjednostkach organizacyjnychgminy Jgdrzejów - Zarz4d Budynków Mieszkalnych
w Jgdrzejowie.
10.Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzedazyw drodze przetargu publicznego
nieruchomoscikomunalnej oznaczonejw rejestrachewidencji gruntów wsi Lysaków
Drugi jako dzialkanr 6917.
I 1. Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzedu|y w drodze przetargu nieruchomosci
komunalnej oznaczon€1w rejestrach ewidencji gruntów wsi Przysów jako dzialki
n r 5 1 1 5n, r 5 1 1 6 .

12. Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzedaiy w drodze przetargu publicznego
nieruchomoécikomunalnejoznaczonejw rejestrachewidencji gruntów wsi Mnichów
jako dzialki nr 36912.369 13.369I4, 369I 5.
13. Uchwalaw sprawiezmian w budzeciemiastai gminy na 2003 rok.
14.Uchwala w sprawie zmiany uchwaly Nr Dl82l03 Rady Miejskiej w Jqdrzejowie
z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawiezaci4gnigciakredytu na sfinansowaniewydatków
nie znajduj4cychpokrycia w planowanychdochodachgminy.
15. Aktualna sltuacja Oczyszczalni Scieków; dziatania na najblizszq przyszloiÓ
w zwi4zku z planowanymrozruchemEuroubojni.
16.Odpowiedzina interpelac_le.
17. Sprawyrozne.
18.Zamknigcieobrad.

4d.4.
Nie zgloszonouwag do protokolu z poprzedniejsesji.
RadaMiejska przyjgla protokol z poprzedniejsesji.

Ad.5.
l . Radny Wojciech Bilewicz prosi o przedstawieniemotywów decyzji rozwiqzania
Wydzialu Polityki Gospodarczej,Informacji i Promocji i utworzenia w miejsce tego
w,vdzialusamodzielnegostanowiska.Problemkary dotkn4l pracowników,a nie osoby,
która tp karg otrzymal.a.Zakpiono z komisji dyscyplinarnejI instancji i z calej Rady
reprezentowanejprzez komisjg II instancji. Cala sprawa -nieprzyjemnadla [Jrzpdurozpocz$asig próbamituszowania,a zakoúczylacalkowitym rozmyciem
Radny Jan Zigbiúski pyta, czy wszystkie inwestycje dotycz4cebudowy dróg zostaly
zakohczone,czy zostaly wykonanew terminie, a je2eli nie. które firmy nie wykonaly
lv terminie i jakie poniosqz tego powodu konsekwencje.
Radna Ewa Ptasznik - w zwiqzku z wnioskiem zgloszonym na sesji w dniu
28 sierpnia br.- pyta, jaki jest przewidywany termin realizacji inwestycji
na ul. Koécielnei.
4d.6.
Nie zeloszonouwag do sprawozdaniazpracyBurmistrzamigdzy sesjami
Ad.7.
Nie zgloszono uwag do sprawozdania z wykonania uchwal Rady podjgtych
na poprzedniejsesji.
4d.8.
Radni Rady Miejskiej nie zglosili uwag do wyciqgów z protokolóu, kontroli
przez Komisjp Rewizyjn4Rady Miejskiej w Jpdrzejowie.
przeprowadzonych
Ad.9.
Uwag nie zgloszono.
RadaMiejska w JqdrzejowiejednogloÉniepowzipla Uchwalp Nr XII/93/03 w sprawie
ustalenianajnizszegowynagrodzeniazasadniczegooraz wartoScijednego punktu dla potrzeb

wynagrodzeniapracownikówzatrudnionychw jednostkachorganizacyjnychgminy Jpdrzejów
- Zarz4dBudynków Mieszkalnychw Jpdrzejowie.
do protokotu/.
/Uchwal4Nr XII/93/03 w zal.qczeniu
Ad. 10.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JpdrzejowiejednogloÉniepowzigla Uchwalg Nr XII/94/03 w sprawie
przeznaczeniado sprzedu2yw drodze przetargo publicznego nieruchomoéci komunalnej
oznaczonejw rejestrachewidencji gruntów wsi Lysaków Drugi jako dziatkaw 6917.
fuchwal4 Nr XII/941A3w zalqczeniudo protokolul.
Ad. 11.
Uwag nie zgloszono.
powzigla UchwalqNr XII/95/03 w sprawie
Rada Miejska w Jqdrzejowiejednogtroénie
pÍzezrTaczeniado sprzeduiy w drodze przetargu nieruchomoSci komunalnej oznaczonej
w rejestrachewidencjigruntów wsi Przysówjako dzialki nr 5115"nr 5T16.
/Uchwal4Nr XII/95/03 w za\4czeniudo protokolul.
4d.12.
Uwag nie zgloszono.
RadaMiejska w Jgdrzejowiejednogloéniepowzigla Uchwalp Nr XIV96/03 w sprawie
przeznaczeniado sprzedaLyw drodze przetargü publicznego nieruchomoÉci komunalnej
omaczonelw rejestrachewidencji gruntów wsi Mnichów jako dzialki rtr 36912,369/3,369/4.
36915.
/Uchwal4 Nr XIV96I03 w zal4czeniudo protokoh,/.
Ad. 13.
Uwag nie zgloszono,
RadaMiejska w Jgdrzejowiejednogloéniepowzigla Uchwalg Nr XII/97/03 w sprawie
zmianw budzeciemiastai gminy na 2003 rok.
/Uchwal4 Nr XII/97I03 w zal4ezeniudo protokolu/.
Ad. 14.
Uwag nie zgloszono.
RadaMiejska w JgdrzejowiejednogloSniepowzigla Uchwalg Nr XII/98/03 w sprawie
zmiany uchwaly Nr Dl82l03 Rady Miejskiej w Jgdrzejowiez dnia 17 lipca 2003 roku
w sprawie zaci4gnigcia kredl'tu na sfinansowaniewydatków nie znajduj4cych pokrycia
w planowanychdochodachgminy.
fuehwal4 Nr XIV98/03 w zal4ezeniudo protokotu/.
Ad. 15.
Kierownik ZaHadu Wodoci4gów i Kanalizacji.w Jgdrzejowie,Pan Zbigniew Lato
przedstawilradnym aktualn4 sytuacjp OczyszczalniScieków oraz dzialania na najblizsz4
przyszloÉówzwi4zku z planowanym rozruchem Euroubojni /w zal1czeniudo protokolu/" po
czym radni zadawalipytania.
Radny Pawel Smor4g zapylal.,jakiloÉééciekówma sig do sprzeda2ywody.
Kierownik Lato odpowiedzial,ze écieków przepuszczasig 2-3krotniewigcej niz iloéó
dostarczanejwody. Nie da sip jednak odnieúó sprzedaiy wody do iloSci écieków, bo nie
wszystkiemiejscowoécis4 skanalizowane.

Radny Smor4g vwa2a, 2e mo2na to z¡obió odliczaj4c iloéó sprzedanejwody do
mieiscowoÉcinie posiadaj4cychkanalizacji.
Kierownik Lato podal wysokoSci sprzeda2ywody i odebranychécieków w ostatnich
latach.
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W 2001 roku przeplywy na oczyszczalniwynosily 3 499, w 2002 - 2 679 Swiadczy to
niezbicie,ze kolektory mamy takie, jakie mamy. Stwarzato dodatkoweniepotrzebnekoszty.
PIKS, OchronaSrodowiska.Przyczynatego - nieszczelnekolektory - wystppujeod paru lat.
Przy .,przepychance"odnoinie Euroubojni w ubiegtym roku Zarzqd Miejski zapewnil 200
jakie przewidujemydo wykonania. zakresminimum 000 zl na kolektor C. Przedsipwzigcia,
remont osadników Imhoffa. I sierpniatego roku ZW|K zawarl umowe z Elektroprojektem
zKielc na opracowanie projektu wykonawczego remontu lewego osadnika Imhoffa.
GdybySmyzlecili do opracowaniadwa osadnikizaplacilibyómyza projekt nie 13 000lecz26
000. Wstgpnawycenatego remontuto 980 000 zl. My na ten remont mamy zapewnione400
000 zt - jest to 0,57 zl za kaady m' Scieków.W materialachjest podane,2e modernizacia
przewidywala remont osadników. Dlaczego to nie zostalo wykonane w czasie,kiedy byta
prowadzonamodernizacja?
Miejski do wykonaniapoleceniaWydziaiu
Nie bylo by dziStematui zmuszaniaprzezZarzqd
anoksycznychnie ma do dziSwinnego.
Ochrony Srodowiska.W sprawiepakietów w z-lo2ach
Kaady uczestnik procesu inwestycyjnego uzasadniaswoj4 racjg. Pracownik ZWiK oraz
projektant byli przeciwni zastosowaniupakietów, które zostah zastosowane.Efekt widaó.
Uszczelniókolektor C * jako zadanieminimum, a pozostalyzakresrobót to: wymiana zloia
biologicznego nr 1 i nr 2, /komisja doraána w materialach otrzymala informacjg, ze
o wymianie zlóz biologicznych na sztucznemówiono w 1993 r -protokol z posiedzenia
Zarzqdv Miejskiego nr 1l/93 z 2 kwietnia 1993 r., przetarg anulowano i w 1994 roku
postanowiono (protokol nr, 16194)ze érodki, które byly przeznaczonena v,rymianqzloZa
przeznaczasip na opracowanieprojektu modernizacji Dzii mamy rok 2003 i nie mamy
wymienionychtych zló2. W protokolerozruchujest zaleceniekomisji i w 2001 roku powinno
to byó wymienione.
Przewodnicz4caRady Miejskiej poinformowala,2e sprawamodernizacjioczyszczalni
óciekówbgdzieomawianaprzez Radg Miejsk4 prawdopodobniew styczniuze wzglpdu na to"
ze uchwal4 Rady Miejskiej komisja specjalnama czasdo koúca grudnia na przedstawienie
wvników kontroli.
Rady Alfred Bialy powiedzial, ze poniewa2 byl inicjatorem wprowadzenia tego
punktu pod obrady musi zabraóglos. Powiedzial,2e stan sanitarnymiasta i powiatu jest mu
7.nany.Material jest dosó obszerny,ale niektóre wyrazenia i fachowe okreÉlenias4 trudne,
st4d nie wszystkojest jasne. Dlatego proiba do kierownika, aby krótko, wlasnymi slowami
odpowiedzial na pytanie. Nie cofam siq do przeszloóci,bo to bada komisja specjalna
i przedstawi protokol. Chodzi o to, co powieciziúiemna sesji wyjazciowej: grozi nam
katastrofaekologiczna- i dalej podtrzymujg to twierdzenie,bo od tego czasu nic sig nie
zmienilo. Tak sig dziwnie sklada.ze éciekito jest coé marginalnegodla niektórych.Nie tylko
ten zarzqd,ale i poprzedniepodchodzilyobojqtniedo tej sprawy.Nikt nie zdaje sobie sprawy
z tego, co sig moze staóz chwil4 kiedy ta oczyszczalnieprzestaniefunkcjonowaó.Dlatego
chcialbym, aby kierownik powiedzial co trzeba zrobió zeby oczyszczalniadzialalatak jak
trzeba i za tle trzeba zrobió, bo jesteémy w fazie przygotowai do budzetu i byó mo2e
bgdziemy musieli budzet skorygowaó na konto tej sprawy. Dlatego chcemy wiedzieó, co

koniecznejest do zrobienia w tej chwili i za ile. SA to grube miliony zlotych, które trzeba
wydaó - podejrzewam,2e nie mniej niz 20 ml zl: oczywiécie nie wszystko pójdzie z naszei
kasy, czgsó trzeba wykorzystaó z lJnli, która placi 60 yo, pod warunkiem, 2e sig zloíylo
wniosek w terminie.Nie ulegaw4tpliwoÉci,2e to, co jest w materialach,to prawda:kolekrory
s4 fatalne,przeciekis4 i z tego tytufu s4 problemy. Chodzi mi o to. co trzebazrobió na dzieú
dzisiejszy i na najbl\2szq przyszloéó.O ile wiem, to Pan Burmistrz w negocjacjach
z Euroubojni4 wypowiedzial sig, 2e sprawa écieków jest zalatwiona i nie ma sprawy, a ja
widzg, ze jest sprawai to pierwszorzgdnejwagi.
Przewodnicz4caRady powiedziala" 2e chyba ka2dy z radnych ma tego typu
w4tpliwoSci,bo podanyw materialachzakresminimum przekroczylbybudzetgminy. Nie iest
mozliwe, zeby to byl zakres minimum i zeby caly budzet przeznaczyóna przedsigwzigcia
zapianowanew zwi4zku z uruchomieniemEuroubojni.
Kierownik Lato powiedzial,2e nieprzypadkowozostal opracowanywieloletni plan
rozwoju i modernizacji urzqdzeúwodoci4gowych i kanalizacyjnychna lata 2003 - 2007,
W planie remonty zostaly przewidzianei konsekwentnie dzialamy. W tej chwili przez Urzqd
Miejski jest zloaony wstgpnie wniosek w lJrzpdzie Marszalkowskim na zadanie pt.
..ModernizacjaoczyszczalniSciekówikanalizacji miastaJgdrzejowa".JesteSmyumieszczeni
w internecie.Tak jak podawaliSmyw planie wieloletnim byla to kwota okolo 29 ml zl
przekraczaj4camozliwoSci finansowe zakladu i gminy. Niezbpdne staje siq wykorzystanie
,,migkkich fbrm finansowania", czyli bezzwrotnych dotacji i subwencji. Województwo
Swigtokrzyskiejako rejon slabo rozwinigtyjest zakwalifikowanedo EuropejskiegoFunduszu
Regionalnego,z którego mozemy dostaóna zadanieo wartoÉcim\n 2,5 ml E - 60.Yodofacji.
Pozostale40 % musimy znaleió z dwóch Zródel: 25 % z Funduszu Ochrony Srodowiska
lpoayczkaniskooprocentowanai ewentualnieumarzalna/ i 15 % Srodki wlasne. Musimy
dzlalaó i problem bylby rozwiqzany w ci4gu 3 lat. Kierownik poprosil Burmistrza, aby
przyspieszyósprawy prawne, by ZWiK byl spólkq prawa handlowego- wtedy kierownik
mo2e wystgpowaó,chodzió za pienigdzmi równiez unijnymi. W tej chwili zaklad nie ma
osobowoSciprawnej i nie moze skorzystaé nawet z programu dla malych i Srednich
przedsigbiorstw,dofinansowania40 oAdo irodków sprzgtowych.
Radny Andrzej Hatny powiedzial, 2e na pytanie, czy oczyszczalniaécieków jest
przygotowana do przyjgcia Scieków z Euroubojni, Burmistrz odpowiedzial. ze tak. Radny
pyta, na ile obci42onajest oczyszczalniai czy jest w stanie wywi4zaó sig ze zobowiqzaí
wobecEuroubojni.
Kierownik Lato odpowiedzial, 2e jak bgdzie zrealizowany plan minimum Scieki
z Euroubojni bgd4 przyjgte. Inwestor wyst4pit z warunkami technicznymi i ,,cyrograf'
podpisaliÉmyw roku ubieglym. Sciekiz Euroubojni musimy przyjqó;innegowyjScianie ma.
Radny Adam Wójcik zapytal bior4c pod uwagg krótkie terminy i zobowi4zania-co
trzeba zrobic najszybciej?Czy samo uszczelnieniekolektora C i innych ubytków przyniesie
efekt pozwalajqcy przy sprzyjaj4cychwarunkach pogodowych obsluzyó Euroubojnig?
Radny Andrzej Hatny zapylalczy dzií kierownik wie ile bpdzieéciekówz Euroubojni.
Kierownik Lato odpowiedzial" 2e w projekcie jest wyliczona produkcja dobowa,
godzinowa. Na^podstawietych liczb zostala wydana zgoda. Na dzieú dzisiejszy mo2emy
przyj4ó8 620 m' Sciekówna dobg.Przez oczyszczalniqprzeplywanawet 12 000 na dobg.Jest
to ryzyko i o konsekwencjachnie mozna na razie mówió. Trzeba zrobió wszystko, aby
uszczelniókolektory, aby nie dostawaly sig wody opadowe.Wtedy bgdziemy mogli jeszcze
dtugo pracowaó.W tej chwili przeplyw dobowy nie przekracza6 000 - mamy wyj4tkowo
korzystnyrok.
Radny Pawel Smor4g zapy4al,jakibpdziekoszt uszczelnieniakolektora C oraz czy jest
plan wykonania.

Kierownik Lato odpowiedzia| 2e trwaj4 prace przygotowawcze,a koszt wyniesie
okolo 200 000 zl. Kierownik poinformowal, 2e w ubieglym tygodniu pracownicy byli
w Myszkowie na pokazie wykonanym pÍzez wodoci4gi bytomskie, dotycz4cym renowacji
sieciwodoci4gowej.OtrzymaliÉmymaterialyi bgdziemyz nich korzystaó.
Radny Krzysztof Swietlik zapytal czy Euroubojnia bgdzie oddawaó écieki wstppnie
oczyszczone,czy bgdawptywaó bezpoirednio.
Kierownik Lato odpowiedzial,ze projekt techniczny przewiduje na terenie zakladu
podoczyszczalnipi pierwszy proces bpdzie sig odbywal na terenie Euroubojni W tej chwili
zabezpieczyliSmy
dla zakladuwodg;jest podci4gnigtadruganitka wody od. tJl. Przemyslowej
/odcinek dlugoSci380 m/. Przy oka4i mamy tez wodg przy naszympunkcie zrzutu.
Wigcej uwag nie zgloszono.
Ad. 16.
I. Radny Woiciech Bilewicz prosi o przedstcrwienie molywów decyzji ront'iqzartia
Wydziafu Polityki Gospodarczej, Informacji i Promocii i utworzenia w mieisce Íego
v,ydziatu samodzielnego slanowiska. Problem kary dothql pracownik(tw, a nie o.soby,
ktéra tq karq otrzymala. Zakpiono z komisji $tscyplinarnej I insfancji i z calei Rady
reprezentowanej przez komisjq II instancji. Cola sprawa +ieprz¡'jemna dlct {lrzqdurozpoczqla siq próbami tuszowania, a zakoítczyla calkowitym rozmyciem.
Burmistrz LeszekKapcia odpowiedzial,2eorzeczeniakomisji I i II instancjioraz wniosek
rzeczntka dyscyplinarnego zostaly dokladnie zrealizowane. -Padla informacja, ze
zlikwidowalem Wydzial Polityki Gospodarczej, Informacji i Promocji, a to nie byio
przedmiotemobrad komisji Dlatego mogQtylko powiedzieó,czym sig kierowalem robiqc to
rv ten sposób.Pan Rogoza zostal.odsunigtyod dotychczasowychczynnoécii bpdzieprowadzil
promocjgmiastana samodzielnymstanowisku,tak wigc wnioski i orzeczeniekomisji zastalo
wykonane.Na dzieú dzisiejszy wygodniej bpdzie, aby nadzór nad prac4 dwóch stanowisk
z tego wydzialu powierzyó naczelnikowi wydzialu juz istniejqcego. S4 to oszczqdnoéci
w budzecie,a nadzórmozna sprawowaótak, aby funkcjonowanietych stanowisknie ponioslo
uszczerbku.
2. Radny Jan Ziqbiúski pyra, czy v,szystkie inwestycje dofyczc¡ce budowy dróg zostaly
zakoúczone, czy zostaly wykonane w terminie, a.jezeli nie, które .ftrmy nie wykonaly
w lerminie i .jakie ponioscpz tegopowodu konseh,venc.je.
-t. Rad¡n Ewa Ptasznik w r*-iqzku z wttioskiem zgloszonym na ses.jiw dniu 28 sierpnia
hr.- pyta, jaki jest przewid¡wany termin realizacji inwestycji na ul. KoScielne.i.
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedziat,2e inwestycjena drogachgminnych zostatyju2
zakoúczone; zostalo czgéó dróg na terenie miasta. W najblizszym czasie bgdzie
rozstrzygnipcieprzetargu na modernizacjg ul. KoScielnej. Na drogach powiatowych
praktycznie wszystko jest zakonczone;zostaly drobne remonty. Z ulic miejskich nie
ukoúczono: ul. Klonowa, Artymiaka, Sienkiewicza,KoScielna.Byly ró2ne propozycje
remontu ui. KoScielnej,z róznym zakresemrobót, z ró2nymwykonawstwemi z róZnymi
materialami.W tej chwili jest opracowanakoncepcja.Po przetargubgdziemy wiedzieli
jak bgdzieto realizowanepod wzglgdemkosztów. Czpéóprac chcemvzrobió to do konca
roku.
Radny Jan Zigbiírski przypomnial, 2e pytal, czy zostaly dotrzymane terminy, a jeáeli
jakie
nie, to
konsekwencjeponios4frrmy, które nie dotrzymalyterminów.
Burmistrz Leszek Kapcia powiedzial,2e nie pamigta dokladnieterminów. w zwi4zku
z czymudzieli odpowiedzina piSmie.

Ad. 17.
Burmistrz Leszek Kapcia poinformowal radnych o ustaleniach z GDDKiA.
,,W ubieglym tygodniu odbylo sip spotkaniew GDDKiA w Kielcach z udzialem starosty,
wice starosty,naszychsluzb,jak równieL slu2bstarostyodnoSnieobwodnicy i modernizacji
ul. 11 Listopada, w której ZWIK zakonczyl prace modernizacyjne.Byla równiez mowa
o ul Kieleckiej, Partyzantów i Rakowskiej - w zwiqzku z przecinaniemul. Rakowskiej przez
obwodnicg.GDDKiA zostala zobowi4zanado przedstawieniakoncepcji dotycz4cejobjazdu
ewentualniedokumentacjinie blokuj4cej przejazduprzez tqulica, poniewaz ul. Krzywa nie
spelnia wymogów, aby mógl tam jechaó transport o wigkszym obci4zeniu. Czekamy na
spotkanie,które ma sig odbyó w pierwszej dekadzie puidziernika.Jak bpdzie znany termin
powiadomimyPani4Przewodniczqcqi wszyscy,którzy bgd4 chcieli, b9d4 mogli uczestniczyó
w tym spotkaniu..Znany jest problem zarówno mieszkaúców ul. 11 Listopada jak
i mieszkancówul. Sw. Barbary. Musi byó to tak powiqzane,aby organizacjaruchu z chwil4
uruchomi enia obwodnicy gwarantowala b ezpiecznyprzeiazd.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej poinformowala,2e mieszkaírcyul. 11 Listopadai ul.
Sw. Barbarywystgpowalido przewodniczqcejw sprawieuci4zliwoéci zwi1zanejz ruchem na
ul. 11 Listopadai ewentualnegoprzeniesieniaruchu na ul. Sw. Barbary.
Burmistrz Leszek Kapcia powiedzial, 2e bgdzie opracowywany wieloletni plan
prowadzonych inwestycji W zr,vi4zkuztym Burmistrz prosi o zglaszan\epropozycji do tego
planu. Plan taki przelozy sig na projekt budzetu oraz na mozliwoÉópozyskaniafunduszy
akcesyjnych
Pan Józef Bryla powiedzial, ze odk4d wlqczyl sig w zycie spoleczneJpdrzejowa
zawszewystgpowalprzeciwko pozyczkom Stadnasuwasig ten milion w dzisiejszejuchwale.
--,Proszqwziqópod uwagg,2e w ringu oémiu,jaki mial miejscew Telewizji Swigtokrzyskiej.
wigkszoÉókandydatówna burmistrzabylo za poiryczkami.Weámie sig pozyczkg,a splatama
byc przy nastppnejRadzie. Proszg, aby radni to rozwuiryli; przyjmujecie to biernie. Moze
bpd4 tak wykorzystane te pieni4dze jak te wykorzystane na oczyszczalnig.Jak siedziai
Prezydenti bzdety nam opowiadal,to kibel zostal obity przy Al. Pilsudskiego.Moze na to
pójdq pieni4dze.Co do oczyszczalni:jest tyle glosów mówi4cych,2e wladze powinny to
donie$ódo prokuratury.Kto jest winien marnowaniapienigdzy wlozonych w oczyszczalnig,
która nie spelniaswego zadania.Czy w tej materii coÉzrobiono?
Rady odpowiedzialatwierdz4co
Przewodnicz4ca
Pan Bryla powiedzial,2ebardzogo to cieszy,bo w pierwszym rzgdziepowinniémysiQ
domagaóéci4gnigciapienigdzy, dopiero szukaógroszy od korzystaj4cych Podnosi sig cenp
Scieków, aby reperowaó zaniedbaniepoprzedników. Pan Bryla poprosil, aby ta sprawa
w tempie przyspieszonym zostata zalatwiona, i poinformowal, 2e ma doówiadczenie
w sprawietakich przegigé.Jestto sprawakryminalna.Bez tego podnoszeniestawekza wodQ
Podatnikma pokrywaóniedbalstwa?
i Sciekijest calkowicienieuzasadnione.
Przewodnicz4caRady Miejskiej poinformowala, ze specjalna komisja poczynlla
odpowiednieustalenia.Do tej sprawy wrócimy najprawdopodobniejw styczniu.Komisja ma
czasdo koncagrudnia.
Radny Alfred Bialy prosi, aby juz dzií zacz1éstarania o budowg obwodnicy na
Katowice. Jest to sprawa pierwszorzpdnejwagi. Zadne ograniczenia ruchu, zadne inne
romviqzanianic tu nie pomog4. Jedyny ratunek jest w obwodnicy. W zwi4zku z tym, 2e to
bpdzie dfugo trwalo, trzeba ju| rozpoczqóstarania.My, jako samorz4d,musimy daó wszystko,
co mozemy: musimy tak przygotowaómieszkaiców, zeby nie doszlo do takich afer jak przy
obwodnicy krakowskiej.Jestto naszezadanie,aby z mieszkancamiuzgodniÓt9 sprawg.Jest
to sprawasamorz4duzarównopowiatowegojak i gminnego.

Sottys Brynicy Suchej przypomnial, 2e na ostatniej sesji poruszyl sprawe
nagloinienia; ztylu nic nie slychaó.Dobre nagloénieniepozwoli uniknqó przeklamaó.Sottys
przypomnialrówniez, ze 2 miesi4cetemu wystgpowalo remont drogi na Brynicy i do tej pory
nic w tej sprawienie zrobiono. Sottysprosi o wyjaÉnienia.
Burmistrz Leszek Kapcia powiedzial. ze niespodziewanie powstal problem
z destrukfemi nie ma szansna jego uzyskanie.Teraz temperaturyspowoduj4 ze rzucony
destrukt nie wtopi sip w podloze; jest to wiqc niecelowe. W tej chwili nie ma szans na
wyrównanie tej drogi, ale zastanowimysig w roku przyszlym. Teraz mozliwe byloby tylko
wyrównaniekamieniem.
Sottys uwa2a,Le na razie mo2na by wyrównaó kamieniem. Soltys poinformowal, Ze
zostalazrobiona nowa nawierzchniadrogi na odcinku Warzyn - Skroniów. Jesttam ciemno
i przyda|ybysig ze czterylampy. S4 demontowanelampy na terenie miasta,moze mo2naby
jé tam zamontowaó. Sohys chcialby równiez wiedzieó, jakie na dzieh dzisiejszy jest
zadluzeniegminy.
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzial,2e chcialoby sip modernizowaóoéwietlenie
i uzupelniaópunkty éwietlne, ale musimy sobie zdawac sprawQz tego, ze iloéó érodków
prteinuc"onych na oéwietleniejest okreÉlona.Dzialania podjgte dotychczasid4 w kierunku
Srodki, jakie
imniejszenia oplaty za oéwietlenie.Stqd wymiana lamp na energooszczgdne.
mamy na oéwiétleniemog4 byó niewystarczajqce.Teraz wyruinie sig mówi, ze w projekcie
budzetu na przyszly rok bgdziemy musieli planowaó Srodki na oSwietleniedróg innych niz
gminne. Jutro jest w Warszawie spotkanie,na którym dowiemy sig, co ieszczebqdziemy
musieli zrealizowaów ramach wlasnego budzetu. Zdemontowane lampy s4 majQtkiem
ZaktaduEnergetycznego;aby je zaloiyó znów musimy zato zaplaciÓJeéli chodzi o zadfu2eniegminy: mamy koniec wrzeSniai rozstrzygamydrugi kredy na
planowane w tym roku 5 500 ml zadlu2enia.Zaciryamy drugi kred¡ - w sumie na 2 ml.
Zaciryanie kredytów przesuwamy w czasie, aby termin splaty mo2na bylo korzystniej
roztoiyéw czasie.Rok 2003 i2004 to lata, na kfóre przypadanajwigkszailoéó splat zwiqzana
z poprzednimi kredytami zacirynigtymi na oczyszczalnigi plywalnip. Nie mozemy popaSÓ
w stagnacjg,st4d poirz eba zaciryania nowych kred¡ów. W tej chwili zadlu2eniecaly czas siQ
zmniejsza.Jezelichodzi o konkretnecyfry - Burmistrz zaprosltdo Urzpdu Miejskiego.

Ad. r8.

Ze wzglgdu na wyczerpanie porz4dku obrad Przewodnicz4ca Rady Miejskiej
o godzinie 1220zamknglaobradyXII sesjiRady Miejskiej w Jgdrzejowie.

/ruokolotvala
'_-.
/l:tz'/c Skt r
T'eresaBorowska

Przew,odni czqca Rady Mi ei skie1
v' ,lqclrze.iow.ie
, ' t . ' c "

mgr Et2bi ei:taWiSniewska

