PRoroKór,Nn xvrrvo4
z sesjiRady Miejskiej w Jgdrzejowieodbytejw dniu 2ó lutego 2004 roku
w sali wielofunkcyjnej Domu Kultury w Jpdrzejowie

Ad.r

przewodniczqcaRady Miejskiej Elzbieta Wiiniewska o godzinie 1000otwarla obrady
przy obecnoscina sali obrad21
Xylll sesjiRady Nliejskiejw Jgdrzejowie.ObradyrozpoczQto
stwierdzilaquorum
Przewodnicz1ca
Rady.
1OO%
ogolu
radnychna stan21 radnych,co stanowi
prawomocnedo podeimowaniauchwal.
PrzewodniczqcaRady powitala przybylych na sesjg. Burmistrza Leszka Kapcig,
Wiceburmistrzów:JanuszaWoániaka i StanislawaNowaka, radnych,naczelnikówwydzialów
przedstarvicieli
gminy, sottr.'sórv.
jsdnostekgrganizacvjn-vch
kieror.vnikf11'
Ilrzgcl¡ N,tiejskiego.
partii, stronnictw politycznych, zwiqzków zawodowych,mediów oraz wszystkich przybytych
goSci.

Przewoclnicz4caRaciy zgiosila kandydaturg radnego Andrzeja Gawior,vskiegulla
sekretarzaobrad;radny Gawlowski wyrazll zgodg.
Sekretarzemobrad wybranojednogloénieradnegoAndrzeja Gawlowskiego.

1.d.2.
Przewodnicz4capoinformowala, 2ena sesji w dniu 29 stycznia2004 roku obecni byli
wbzyscy radni.
A d .3 .

W zwiq,zkuz uzyskaniemnegatywnych opinii z zebraniarodzicówjak równiez
negatywnychopinii wsiystkich Komisji Rady Miejskiej Burmistrz LeszekKapcia wnioskuje
punktórv :
o u.vcofaniez porzqdkuobrad nastgpujqc¡'ch
- 8 "Uchw alao zamiarzelikwidacji z dniem 31 sierpnia2004 roku SzkotyPodstawowejw
Zagaju" ,
g 'rlici.rwala o zamiarzeobnizeniastopniaorganizacyjnegoSzkoiy Podstariorveju Zespoie
PlacówekOswiatowychw Lysakowie do szkoly z klasamiI -IIf"
- l0 " Uchwala o zamiarzezmiany stopnia organizacyjnegoSzkoly Podstawowejw
Wggiencu".
RadaMiejska w Jgdrzejowieprzystqpilado glosowaniaporz4dkuobrad
z uwzglgdnieniem wniosku zgloszonegoprzez Burmistrza Leszka Kapcig; wyniki wyglQdaty
nastgptrj4co:
20
Za
0
Przeciw
I
\\'strzynralosig
RadaMiejska w Jgdrzejowieprzyjplaporz4dekobrad , Ltóry przedstawiasiQnastppujQco
powolaniesekretatza obrarJ.
t . Otwarciesesji, stwierdzeniequolu111,
2 . Usprawiedliwienienieobecnoéciradnychna sesjiw dniu l3 lutego 2003 roku
Przv,iecieporz4dkuobrad.
4 . Przyjpcieprotokolu z poprzedniejsesji.
5 . Zapytaniai interpelacjeradnych.
z pracvBurmistrzamiqdzysesjami.
6 Sprau.ozdanie
7 Sprawozdaniez wykonaniauchwal Rady podjgtychna poprzedniejsesji.
1 l.Uchwala w sprawieuchwaleniabudzetumiastai gminy na 2004 rok.
J.

2
l2 tlchwala r.v spra'w'ie zmianv uchr,valv Nr Ill9l02 Radr' \'tiejskiej w
Jgdrzejowiez dn\a
12 grudnia2002 roku w sprawieuchwaleniaStatutuGminy Jpdrzejów.
Gminy JpdrzejólvzeZ*'iqzku Gmin Roiniczych
i3.Uchwalaw sprawier,vyst4pienia
i Ekologicznych"EKOROL" z siedzib4w Kielcach.
l4.Uchwala w sprawieuchwaleniaRegulaminuPorz4dkowegoTargowicy Miejskiej w
Jqdrzejowieprzy ul. Glowackiego.
15.Odpowiedzina interpelacje.
l6.Sprawvró2ne.
lT.Zamknipcieobrad.
Ad4
Nie zgloszonouwag do protokolu zpoprzedniejsesji.
RadaMiejska przyjgla protokol z poprzedniejsesji.

Ad.s.
l. RacinyJan Ziqbinski pyta,jaka na dzien dzisiejszyjest sytuacjaw ZakiadziePocistawowej
Opieki Zdrowotnej, gdyz dochodz4nas wieéci o wstrzymaniu pienigdzy przez Narodow-y
FunduszZdrowia.
2 Radny Jan Zigbinski pyta, kiedy zostanie wdro2ony regulamin wynagradzania dla
pracownikówadministracyjno- obsfugowychuchwalonyw roku ubieglym.
-1 Radna Maria Baraúska odczrtala list otu,artv skierorvanv do Btlrmistrza odnoÉnie
odwolania P. Marka Boguslawskiego ze stanowiska Kierownika Zakladu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Jgdrzejowie podpisany przez l0 radnych , którzy sig z decyzjq
Burmistrza nie zgadzaj4i proszqo ponorvnerozwazenietej decl'zji.
RadnaMaria Baraúska zwrócila sig do KierownikaZBM o wyjaÉnieniesprawy rozliczenia
za wodg , dlaczegozostalzwigkszonyryczah .
RadnaBarariska;w 2üül roku wpiynplaol-ertatirmy "Wal'elek" z Czqstochowydt.riycz4ua
f
zagospodarowania
terenu amfiteatru, czy oferta ta brana jest pod uwagg i co dalej w tej
sprawie.
odnoénieuszkodzenia
6 Radny Waclaw Kgdra pyta, czy gmina ma pisemne zabezpieczenie
dróg przez, które skierowaneb9d4 objazdy podczasbudowy obwodnicy? Nalezy mieó na
rvvkonau,ca
doprorvadzite drogi do takie-qostanujaki zastala
pi(mie zapeu,nienie,ze
jakim
etapie jest w tej chwili modernizacja oczyszczalni
Radny Alfred Bialy pyta, na
Scieków,poniewaz z chwil4 uruchomieniaEuroubojni écieków przybpdzie i to nie bpdQ
W nr'i4zku z powyísz)'llt pltalll, czy oczyszczalniada
úcieki kornunalne, a przemyslor.t'e.
jest
przygotowanawpuszczanieéciekówprzemyslowych, i czy zd42ymy
radg, czy
z modernizacj4oczyszczalnido otwarciaEuroubojni?
budynek
RadnaJaninaSzreuiawapyta,kiedy bgdziewyl4czonyz pod zastawuliipotecznego
3?
Nr
, polozonyw Jgdrzejowieprzy ul. Piastowskiej
dotycz4c4budvnku " polozonego
RadnaJaninaSzreniawapyta. co ze sprawAP. tr-ataó
w Jpdrzejowieprzy ul. Krzywej . Cry Burmistrz go widzial? Budunek ten jest zalewany
wod4.
Radna Janina Szreniarvaprta. czy piekarnia " Pod Telegrafem"placi cz,vnsz do
l0
ZarzqduBudynków Mieszkalnychw Jgdrzejowie?
Radna Janina Szreniawa zglosila uwagi odnoénie odániezaniadróg, które s4 Zle
I l.
przez wykonawcg.
odSniezane
12.
Radny Andrzej Hatny, p54aczy urz1dbgdzieorganizowalzbiórkp surowcówwtórnych?
a

Ad. 6.
Nie zgloszonouwag do sprawozdaniaz pracy Burmistrzamigdzy sesjami.

Ad 7.

Nie zgloszono uwag do sprawozdaniaz wykonania uchwal Rady podjqtych na
poprzedniejsesji.
PrzewodniczEcaRady przypomniala, 2e na ostatniej sesji Rady Miejskiej zostala
zobligowana do tego, aby zaprosióna dzisiejsz4sesjpStarostgJpdrzejowskiego.Wobec czego
p.ugtigpoinformowaó zebranych, iz Pan Starostaprzybqdziena naszeobrady o godz. 11.00'
aby porozmawiaóo wspólnych zadaniachjakieGmina wykonuje z Powiatem.
Nastqpnieprzystqpionodo omawianiabudzetu.
Ad.1l

Przewodnicz4caRady zapytalaBurmistrzaLeszkaKapcig o wyjaSnieniejakie kryteria
byly branepod uwagg przy tworzeniuprojektu budzetumiastai gminy na 2004 rok.
Burmistrz Leszek Kapcia wyjaénil, ze projekt budzetuopiera sig na tym co sig dzialo r'v
roku poprzednim, na inwestycjach, które byly rozpoczgte, a musz4byó kontynuowane, na
podstawie wniosków zgloszonych na wszystkich spotkaniach z radami soleckimi, na
indywidualnychwnioskachradnych,mieszkaiców,jak równie2 na podstawiewniosków , które
trafialy do násprzez internet.Wiedz4co tym jakie gmina bqdziemiata ptzypüszczalnedochody
tak2e wydatki do budzetu i taki projekt zlo2ono do Regionalnej lzby
to
"áplanowána
Obrachunkowej przez,któr4 zostal zaakceptowany,(opinia RIO o projekcie budzetu stanowi
za\qcznrkdo piotokolu). Na dzieú dzisiejszy mam jeszcze do zgloszeniaautopoprawki do
projektu budietu, które wynikaj4 z tego, co w migdzyczasie otrzymaliimy z RIO.
z Ministerstwa Finansów oraz z lJrzgdu Wojewódzkiego ( pisma z RIO, z Ministerstwa
do protokolu).
Finansóworazz UrzpduWojewódzkiegow zaLqczeniu
Radny Stanisiaw Baraíski powiedziat, 2e jest opracowany wieloletni plan
inwestycyjny-,gdziena inwestycjema byó planowane45 mlnzl., a sk4d gmina ma wzi4ó te
pieni4dzei KtoS to przeczytai powie gdzie ci radni byli ,ze zatwierdzili taki plan? Dlatego
itawiam wniosek i apelujedo radnych, abyz budzetuwycofaówieloletni plan
RadaEwa Ptasznikwnosi o przesunigcieSrodkówfinansowych. aby pozyskaówipkszq
kwotg na budowg ulicy Krasiúskiego, gdyZobecniezaplanowanaw budzeciekwota 25 tys. zl
jest zb¡ mala aby zrobió coi co przynioslobywymierny efekt w budowietej ulicy . W
porównaniuz ul. Mickiewicza gdziejestzaplanowanakwota taka samakwota to odcinekul.
Krasinskiegojest wigkszy.Wobec czegostawiamnastqpuj4cewnioski :
1.2 dziatu900 rozdz. 90004 " lJtrzymaniezieleni w miastachi gminach" zabraókwotg 20 tys.
zl i przeznaczyónaul. Krasiiskiego. Uwazam ,2e ZaHad GospodarkiKomunalnejw ubieglym
dokonal szereguzakupówzieleni , krzewów , co jest widocznew miescieto w tym roku mozna
byloby t4 kwotg zabraói zrobió cos trwalego,co posluzywigkszemuogolowi mieszkaúców.
2. Z dzialu 9OOrozdzial90015" Oiwietlenie ulic. placów i dróg" zmniejszyórówniez o kwotQ
20 tys. zl w celu przekazaniana inwestycjg pn " asfaltowanieulicy Krasiúskiego". W
ubieglym roku w budzeciena oSwietlenieulic byta przeznaczonakwota 480 tys zl . a w tym
roku zaplanowanakwota to ponad900 tys zt Wydaje mi sig to nie mozliwe , aby nie moina
byloby tej kwoty zmniejszyóo te 20 tys. zl.
Gdyby w tych drvóch dzialach zmniejszyóSrodkito uczyniloby to kwotg 40 tys. zl , któta
pozwolilaby na sfinalizowanie i dokoiczenie asfaltowaniaulicy Krasiískiego. Mieszkaicy
zwracaj4sigw tej sprawie,gdyz w okresiewiosennym jesiennym czy letnim przejechaótam
jest trudno.
samochodem
RadnaJaninaSzreniawawyjaSnia,i2 od zeszlegoroku prosi o w'prowadzeniedo
budzetubudowg chodnikana ul' Partyzantóworaz odczl't'alapismo mieszkaúców
ul. Partyzantóww tej sprawie.

4
Nastqpnie radna Janina Szreniau'azavlcila Burmistrzom. iz nic nie czvniq. abr,'pozvskaó
Srodkifinansowez zewnqtrznp. Od GDDK i A w Kielcach na budowp chodnikaprzy
ul. Pinczowskiej.
czy wieÉ Brynica Suchabpdzie
Sohys GrzegorzKuSmierzzwrócil sip z zap5ftaniem,
mial wyremontowanychoó kawalek drogi? Droga ta zostalawykonana w czynie spolecznym
iU lat rertruobecnie s4 tarn takie doly ,ze nie da sip przejecha,;.Przed wyboranli zostaio
przywrezioneokolo 400 m destruktu, który mieszkaúcysami rozrzucili. Ludzie s4 chgtni , aby
w czvnie spolecznymcoS zrobió dla tej wsi tylko trzeba im pomóc. Przegl4dalemprojekt
budzetui nie jest w nim ujpty remonttej drogi.
do projekttrbtldzetttchcial!-'r'm
Burmistrzl-eszekKapcia: zanim zgloszqautopopra..vki
pytania
ulicy Partyzantówjak
odnoSnie
zadane
na
odpowiedzieóPani radnejJaninieSzreniawie
równiez ulicy Piñczowskiej.Dobrze byloby gdyby faktycznie miasto , czy Burmistrz mial
jak i úrodkina irtrzymaniewszystkiegoco sipznajdujena tereniegrnin¡.
zarównokompetencje
jest
trochg inaczej. Zarzqdców dróg mamy czterech, my mamy swoje
Ale niestety
kompetencje, a oni swoje Oczywiécie my mo2emy dofinansowaópewne zadania , ale
kgszrerrr cirog nalez4cycliclo gntiny. I tak byto w przypadkuulicy Nlaiogoskie¡, góztc z
naszegobudzetu wydaliémy ponad 1 mln zl na dofinansowaniebudowy tej ulicy. Co roku
przeznaczane
s4 w budzecie Srodkifinansowena dofinansowanieremontów dróg kraiowych.
wojewódzkich
i pówiatowych.Wszystkieulice nie tylko ulica Piírczowska znajduj4cesig migdzy Aleja Jozet-a
remontuJa sobiezdaj?
a ulic4Kieleckq.a takzeuliea3 \,[aja n--vmagajqpilneso
Pilsuclskiego.
sprawgz tego,ze Pani RadnaEwa Ptasznikupomina sig o ulice Krasiñskiego, ale tam jest
które znajdujq siQ w
dojazd tylko do wtasnych posesji , ale jest szereg innych ulic
.
*'aznychnakladów
szy w centrum,a które r.rymagajq
sródmieéciv,
Je1elichodzi o Brynicp Such4,to jezeli uda nam sip uzyskaódestrukl to moze zabezpieczymy
t4 drogp przedpyleniem i zdajemy sobie z tego sprawg.MySlg, 2e je2elt Pan Soltys przebczy
sobie i powie ile dzieci odjezdzaz naszegoterenuna s4siedni4gming , a przy subweticltw
wysokoéci3.400,-zlna rok jak4 to uczyni kwotg , która nie wplywa do naszegobudzetu.
Nastgpnie Burmistrz Leszek Kapcia przedstawil autopoprawki do projektu budzetu
miasta i gminy na20O4rok /w zalqczeniudo protokoluI oraz wyjaénil, 2e zniany te powstaly
...,zrviqzkrtze z.mianamijakie smina otrzvmala z Ministerstu'aFinansón'^które dotvczt'lr'
zmniejszeniasubwencji oiwiatowej o kwotg 77.594,-zl oraz z Urzpdu Wojewódzkiego,
dotyci4ce zwigkszenia érodków na oswietlenie ulic o kwotg 251.838,-zt jak równiez
za r,vynajempomieszczeh dla SZPOZ o kr.votp17.0AA.-zl.
zr,ripkszeriiadocho,Jórvza ociplatnoSó
Radna Janina Szreniawa wyjaSnila ,2e trzeciq kadencjg jest radn4 i czy na ulicy
Kopernika nie powinno byó odwodnienia?Na pocz4tkunie chcialam, sip o to ubiegaó. aby mi
kroS nie ¿arzusll,ze robip dla siebie aie byly zg{aszalewnioski o odwodnieniete1 uir"y.
Wniosek ten mial byó podobnouwzglgdnionyw tym projekciebudzetu, a go nie ma .
Burmistrz Leszek Kapcia wyjaónit, ze odbywaly sig Komisje Rady Miejskiej, które
analizowaly projekt budzetu miasta i gminy na 2004 rok i we wnioskach komisji nie ma
zgloszonejtakiej autopoprau'ki
Radna Ewa Ptasznik wyjaénlla,2e je2eli chodzi o ulicg 3 Maja to od szeéciu lat
wnioskujg o remont tej ulicy i zawszetan jakieé drobne remonty s4 dokonywane.Natomiast
rllaJ4cw perspektywieprzebudowpkanalizacjina tej uiicy to z tego wzglpdutrie dopotninatn
sig na ten momentodbudowy calej ulicy, gdyz bylaby to syzyfowapraca.
Radny Andrzej Hatny zlosil wniosek ,aby zmniejszyó o 300 tys. zl wydatki na
administracjq i prze.znaczyét4 kwotp na rozpoczgciebudowy bloku komunalnego.Proszq
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sobiepolic zy¡ói1ekosztujeutrzymaniejeclnego urzgdnika samorzqdowegoi policzvó dla
porównaniaile kosztuje utrzymanie innych urzgdników w jednostkachsamorzqdowych,to s4
twoty paradoiczne.W roku lqgO liczba pracowników w vzpdzie byla o polowp mniejsza, a
i robi to samoco wtedy.
dzisiájjest drvarazy wigcej pracor,vnikórv
Sottys Wadyslaw Barylski zapylal, czy w budZecie zaplanowanejest dokoúczenie
kanalizacji." gorkaón oraz. cry 14srodki na poprowadzeniewodoci4gu.Komitet ma zalo2one
konto w banku Spoldzielczyllt, na ktorynrjest 7 tys. zl. i po co te pieni4dzernaj4tani lezec
jezeli te sprawy nie s4 ujgte w budzecie.
Ñastgpne^pltanie. to hó odpowiada za drogi na terenie gminy Jqdrzejów?Ja prosilem o
ptrl*ót zwiru, gdyby powstaty jakieÉ wyrwy, dziury to mieszkaócy sami w te miejsca
iozizuciliby ten zwir i polatali dziury w drodzepo zimie, czy wioÉnie.
przewodniczacaRady wyjaSnila, ze w bud2ecie na remonty dró-q sq zaplanowane
pieni4dzei mam nadziejg,ze ta sprawabedziezalatwiona.
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzial na wczeéniejsze zapytania i tak odnoSnie
zapylaniapana Soltysa Baryiskiego wyjaén11,ze jezeli zostanie ogloszony i rozstrzygnigty
prr,éturg na clowóz karnieuia na remon¡y drog to uwazam, ze nie bgdzie probletttu z
kamieniajezeli jest taka potrzebasamochodem
OdnoÉniekanalizacjiw piastach to bédzieto wykonywaneod stronv Jqdrzeiowa. szczególnie
pierwsze domy * *i"¡r"o*oici Piaski ,które nie bytryobjgte projektem. Natomiast sprawa
wodociqgu jest zarezerwowanaw budzecie.
8.,'lo róivnie7 zaprtanie odnoinie rvieloletniego planu inu'est],c)'jne-co skr¡d rvziqÓna 1!
wszystko Srodki?MvSlp, 2e po wejéciu do Unii bgdziemy mogli równiez absorbowaÓérodki
unijne, w tej chwili przygoto-uj.niy sig do duzego projektu zwi4zanegoz modernizacj4sieci
na teienie calej gminy, ktory bpdzie musial opicwaó na co
wocioci4gor,vo-kanalizajvjnej
jest równiez dla Pani
najmniels mln euro, íay ottty^aó pewne Sroat¡ dotacje.Ta odpowied2
nadnej ianiny Szreniawy, hbra tir"u"unam, 2enie staramysig o Srodki,zzewn4ttz.Gdyby
pali chciala uzyskaórakie intbrmacjeto cliptnie powiemy z jakich_lunduszypozyskulenty
érodki, na jakie tele s4 one przeznaczane,co zostalozrobionei ile Srodkówzostalododatkowo
na nasz4gminAdodatkowoopórcz dochodówwlasnychi dotacji celowych.
Sci4,enigtvóh
Wrñajai do sprawy'óS*i"it.nia , to proszg sig nie posilkowaó sig zeszlorocznyminaszymi
*yJutt u1¡i, pónie*ar to nie bylo do koúca nasté zadanie i z rJrzpdu Wojewódzkiego
ctotacjqcelou,q na doplatq. W ubie*elvmrokr-tza samq energiq elektrvcznq
otiz-vmaliÉm¡'
zapláciliSmytlZtys if., al4cznie z inwestycjami, które byly zrobioneto kwota 1 mln 134 tys.
zl
ietlenie tllam!' takie Srodkijakie s4 i nie wiem na ile uda nanl sip zaoszczpózió
W pozycji oSr,r
aUySmyplacili tylko za éwiailo , a nie zaprqd i jakie efekty przynios4wymiany lamp'
W"planach jest tez modernizacjaoéwietleniaw tym roku oraz ustawianienowych punktów
swietlnych,poniewazbyiy takiewnioski i myslg,ze zabieraniezdzialu900,,oswietlerlie...'
jakiejkólwiek kwoty to samobójstwo,a nie chcemy wyl4czaÓw trakcie roku oSwietleniapo
ivlko , aby nam staiczylo órodków.Pieni4dzejakie otrzvmaliémyod Wojewody na pewno nas
potratowaly,st4d *ogii.*y sobie pozwolió na zwipkszeniena dodatki mieszkaniowei na inne
Ladania,ktorych ciagle p.ryUy*u. Kolejne zadanie.które nas czekato dozywianie, kierowanie
¿o clomórvpo*o.1: rpot.ótn.¡ I tutal odporviadajapPanu Radnemu Hatnemtt odno(nie
ograniczeniaw adminütracji , powiem,-zesprawata jest najbardziejpopularnaoraz medialne
sñr¿ierdrenie,które pojawiá sig co roku, ale prosze zrvróció uwag9 ,2e w ubieglym roku
publiczn4o 350 fys zl,. \\'tym.roku w zwi4zku
r,rydátkina administracjg
znrniejszyligmy
t ^oáli*oéciq odejécia na wczeéniejszqemeryture sporo osób odejdzie z urzqdu i bpdzie
trzeba wyptaciC im oprawy emerytalne Jest sporo pracowników, k1órzy pracuj4 po
kilkadeiesi4t lat i moe4 powierJziecczy l-aktycznienic nie robiq tyiko stolkow pilnuj4 czy
faktycznieprzybylo tlAuido wykonywánia.W tej chwili rozpoczúemprocedurpraportowania
dnia pracy^. 6o- chcp pokazaó, 2e urzqdnik nie tylko siedzi ale cigzko pracuje . a iloSó
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o tvm rvie .
sig nie zmniejsza \{1'(lg ze Pan radnvHatny closkonale
biurokracjir,*¡cale
bo przeciezw zeszlymroku równie2 cig2kopracowalw administracjiprowadz4c szpital.
W t)'m momencie na obrady' przl'b1'l Pan Edmund Kaczmarek - Starosta Powiatu
Jgdrzejowskiego,którego Przewodnicz4caRady powitala oraz wyjaínila, 2e Pan Starosta
przybyt na sesjp po to" aby porozmawiaó na temat wspólnych zadah, inwestycji oraz o
przyblizeniejak na dzieridzisiejszywygl4dasprawaobwodnicyoraz sprawaEur<lubojnii.
Starosta Jedrzejowski Edmund Kaczmarek wyjasnil, iz Starostwo prowadzilo
wywlaszczenia . Od decyzji w tych sprawachbylo bardzo duzo odwolaó. Gro spraw zostalo
utrzymanychprzez Wojewodg w mocy jednak wyst4pil jakiS procent mieszkañców, którzy
Sqdu Administrac.vjnego
oclu.olalisiq do Naczelne-co
, spraw,vte tn*ah' a w miqdzvczesie
jeszcze
na grunt oraz wydano pozwoleniena
wejéciu
o
poprzedniej
kadencji
decyzle
wydano w
budowg. Wiele spraw wraca po rozstrzygnigciu Naczelnego Sadu Administracyjnego
clotycz4cychwywlaszczenda ponownego razpatrzenia.Budowa obwodnicy tnva ponoli
wedlug jakiegoé zalo2onegoharmonogramu,sprawy wywlaszczeniowesig potocz4 a ludzie
powinni dostaóza swoj4 ziemig takie odszkodowanieaby byli usatysfakcjonowani,takie jest
Ntyslg,2e za tok o tej potze
rrioje stanowiskow tej sprawiejako StarostyJqdrzejowskiego.
jeszczetoczyó.
juz
bgd4
sig
wysokoéci
odszkodowaú
sprawy
bpdzie
a
obwodnica
,
Odnoéniewspólfinansowaniazadai w drogownictwiechca powiedzieó,ze w tym roku decyzja
jaka zapadlana konwencie wójtów byla taka aby partycypacjaw odnowie czy w odbudowie
clrógporviatorwchbyla zlotóu'ka do zlotóu,ki . czv jeden do jednego Zagro2eniedla Starostu'a
jest takie ,ze gdyby gminy chcialy wysoko partycypowaóto Starostwonie jest w stanietakich
srodków wygospodarowaó.Natomiastjesteémyprzygotowani na kwotg okolo 1 mln. 400 tys.
aby takie pieni4dzedo *spólfinansowaniadokladaó.Na konwencier.vójtóriuzgodniono,abl'
gminy nie podejmowalywigkszych deklaracji ni|250 tys. zl . Starostwojest przygotowanedo
iakiej partycypacji Kiedy uchwalimy budzety myélp, 2e moLna sip spotkaó aby wspólnie
Nlysip,ze nalezytetllolltowacte dtt-tgtz,
porozmawiac,ktore drogi bpdzienryremontowac.
których korzystanajwigcej mieszkaúców,te kfóre s4 najbardziejzniszczonei nie patrzeótylko
jak jest "kolo mojego ogródeczka" a papatrzeóprzez pryzmat calego powiatu .a nie ciagnqó
kazdy w swojq strong bo wyremontujemywtedy 500 odcinków po 100m . Jezeli naprawimy
drogi , po hórych jezda4wszyscy ludzie to wszyscy z nich skorzystamy. Ja bardzo proszQ
abv rv tvch rozmorvachdoszli Paústu,odo pervneeokonsysustl bo ludzie po to mó'.r'iawspólnym jpzykiem aby siq dogadywaói zeby w ci4gu tych trzech lat ,które ieszczezostaly
zrobió jak najwigcej dla wspólnego dobra. Takie jest moje stanowisko i do niego bpdp
przekonywal Radnych Powiator.l'ych.Z naszej strony sq zanierzenia do odbudowy \\raz z
ul. Przypkowskigooraz ul. Reymonta.
chodnikamiAlei JózefaPilsudskiego,
Jezeli chodzi o sprawg zakupu wagi dla Skladowiska Odpadów Komunalnych w Potoku
ñlalynr o ktorej pisanow gazetachto chcgwyjasnic , ze Starostwonie otrzyrtialood Gnrrrty
oficjalnego wniosku w tej sprawie. Owszem byly prowadzonerozmowy na ten temat, od
którvch odst4piono.ale wniosek do nas nie wplyn4l. Bylo wspólfinansowanieugniataczate2
dla Skladowiska Odpadów Komunalnych i myÉlg , 2e sprawa wagi potraktowanabytaby
podobnietylko nie mieliémywniosku o dofinansowaniezakupuwagi.
Radny Pawel Smor4g zwrócil sig z zapylaniem,czy z funduszy strulcturalnychPowiat
przewidujeremont drogi w Skroniowieod ulicy E-7 w stroneEuroubojni.Bowiem caly ruch z
kierunku pofudnior,vego
do Euroubojnibgdziekierowany't4drog4.
StarostaJgdrzejowskiodpowiedzial,2e Powiat wystqpil o érodki z funduszuSAPARD
na dwie drogi , z których bgdzie remontowanamin. Droga Wggleniec - Dalechowy. Jednak
przetargzosta{uniewazuianyponiewazwplyngly olbrty gdzie lirniy wykortawcze<l lUUo,o
podnioslyceny na remonty sugerujqcsiq tym ,2ebgdziemymieli dofinansowaniez funduszy.
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Potrzebaremontu drogi n, Skroniorviejest i myilg .ze rvspólniepotraktt,Je*yto zadanie
jako priorytet i odbudujemyten odcinekdrogi.
Jest jeszcze jedna spra\,vabardzo wazna odnoÉnieEuroubojni , a tnianor.vicieod 1 maja
wchodzimy do Unii i bedqobowiqzywaóprzepisy unijne. Nie bedzie moína oddaó w
uzy.tkowaniezadnegozakladu bez tzw. zintegrowanegopozwolenia, które przygotowuje sip
podobno3 miesi4ce.Natorniastpo2niej,aby wydaótakiepozwolenieto rowliieztrzebauaciuint
pracowaó3 miesi4ce.Nie ma juz czasu, a do tej pory do Starostwawniosek o wydanietakiego
pozwolenianie wplyn4l. Starostwopisalow tej sprawiedo PrezesaDudy i inlormowalo o calei
bpdzie, abez takiegopozwolenianie bgdziemo2nago uruchomió.
sprawie,2e zaVJad
u,niosek
RadnaEu,a Ptasznikzu,rócilasiq z zapy'taniem.c4r je2elilr.pl-_Vn4lbv
przez
Starostwo?
razpatrzony
wagi
to
czy
bpdzie
o dofinansowaniezakupu
Starosta Jpdrzejor.vskiodpowiedzial ,2e jezeli w'plynie do Starostwa *niosek
gwarantuj4cywspólfinansowaniezakupu wagi ,to myélg ,2e w polowie roku gdy bgdziemy
analizowaónaszewplywy do budzetu , to jakaSkwota rzgdu 10 tys. zl powinna sig znaleLó,
aie nie circg nic obiecywac.Wieni, ze grnina ura zlozony wuiosek do Wojewódzkiegt-r
FunduszuOchrony Srodowiskai trzebabyloby te dokumenty zebraóÍazemwraz z pienipdzmi
jakie otrzyma to bpde sie staral aby pewne Srodki na ten cel zabezpieczvó.ale formalnv
wniosek i tak nalezyzloLyó.
Pan Sohvs GrzeqorzKusmierz '. bvlem na spotkaniurok temu kiedy Pan Sterost¡
zapewnialmieszkaúcówi hodowców trzody chlewnej , 2e oczyszczalniajest gotowa do
przyjgciaéciekówz Euroubojni,a okazuje sig ,2e nie jest gotowa . Kto wigc wydal pozwolenie
na budorvg, a jesli wydanoto nalezaloll nim zas$zec,zeEuroubojniarna dobudorvaósobie
swoj4u siebie.
oczyszczalnip
StarostaJqdrzejowskidziwi innie wypowiedzczlowiekarolnika , ktory jest przectwku
Euroubojni i zadajetakie pytania. Przeciezwszystkim rolnikom zaleíalo aby zachpcióPana
Dudp do zainwestowaniaw naszej gminie. po to aby powstal zaklad . którv bpdzie sluzvl
rolnikom z calego powiatu. By ó moze takie slowa .2e oczyszczalniajestgotowa mogly paéó
bo deklaracjewtedy , równiez ze strony Urzpdu Miasta byly takie , 2e ta oczyszczalniapo
modernizacjijest gotorvato dopiero teraz siq okazalo ze cos tam nie jest rv porzqdl<tr
IJwa2am, 2e Euroubojnia bgdzie musiala sobie zbudowaó podczyszczalniejezeli chce
zwigkszyóprodukcjg . Z tego co wiem to wigkszym problememniz calata Euroubojniato jest
sieó kanalizacyjna,która dzialajak rurka drenarskai zbierar.vodpz calegoJgdrzejo,*atak ,ze
stawiki powysychalydlatego, ze kolektor nie jest szczelny.
Pani BozenaJanus- pracowrlikZWiK - zwrócila uwagQ,ze w projekciebudzeiu llle
ma zaplanowanychérodków na oczyszczalniqécieków. Ponadtoudzielila wyjaÉnieúodnoénie
bez grupv kapitalowejDuda wystapila
Eurouboinii tak w 2001 roku Eurouboinia.leszcze
o wyst4pila do Zakiadu Wodoci4gów i Kanalizacji w Jpdrzejowieo warunki techniczneczyli
jakie moze zrzució Écieki i czy zostan4przyjpte do oczyszczalni.Jest rozporzqdzenie,które
i s4 okreÉlonervantnkijakie pou,inienspelniaódostau'ca
okreila jakie icieki mo2nazrz,ucaó
Scieków przemyslowych jest zalqcznrk,który okreíla wskaZniki zanieczyszczei, które nale2y
doprowadzaódo takiego stanu , aby je mo2na bylo oczyÉció. Euroubojnia dostalawarunki
oraz opraco\.lany zostai przez Poznaírprojekt , gdzie technolog przyj'ú sposóboczyszczania
éciekówu áródta, ieby moznaje bylo zrzuciódo kanalizacji,apotem oczyécióna oczyszczalni
. Wtedy byl problem , 2e sq dziurawekolektory i chodzilo o to , aby uszczelniókolektory, aby
nie wplywalataka iloScSciekow.
JakiSczastemu odbylo sig spotkaniez udzialemprzewodnicz4cychRady Miasta i z udzialem
grupy kapitalowejDuda . na którym ZW|K dowiedzial sig jakie Pan Duda chce teraz zrzucaó
écieki . S4to ícieki zupelnieinne od tych, które by\y zaplanowanei chcg powiedzieÓ,
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i,e oczyszczalnianie jest gotowa na prz,r'jgcietakiej iloici éciekóu' Pan Duda rv pieruszei
wersji wystgpowal o'z¡tit 450 mr SciJtOt" , a rcíaz chce zrzucaó1100 mt i o wigkszych
nL Uyto zakladaneto wczesniej.Wobec czegazarzuciliémygrupie kapitalowej 'ze
stgzeniac"h
g,yst4pila
o zmianprvarunkórvtechnióznychprojektu.Po czym grupakapitalowadopiero
nie
t"ru, i^yri4pila o warunki jakie écieki i ile mo2e oczyszczalniaprzyi4ó.Poniewaz ZWIK zdaie
sobiespraig ,zejest to inwestycjastrategicznai nie chcielibySmyjej hamowaéto zwróciliémy
siq do lnstytutu w Krakowie , ttoty iajmuje sig technologi4 oczyszczan\asoiekow i do
piojektanta , który by nam pomógl i wskazal drogg w jaki sposób moznq siQ dostosowaójakie przed nami
takie opratowanie i abv pizvgotowaó ocziszczalniedo wvmagaú
M*y
stawiagrupakapitalowapotrzebnejest 14 mln zt.
Jedrzejon'skiemtr
Radv Miejskiei podzigkou'alaStaroScie
NastgpniePrzeu,oclniczqca
1*t'
godzinyl
do
godz.
t
t3o
irwaj4c4
za przybyciei oglositaprzerweo
Wznowionoobrady.
Soltys wsi Brynica Sucha Grzegorz Kuémierz udzielil odpowiedzi na pytanie
Burmistrza , 2e 16 dziéci z Brynicy Suchej uczeszczado Szkoly Podstawowejw Warzyn.ie,
d¿rcci
SzkolaPodstawowaw Warzyniejest to szkolatzw. tysi4c latka , jest trowoczesrla,
maj4 dobr4 opiekp i nadzórnauciyciela nawet jeÉli dzieci skoicz4 zaigcia,jest tam równiez
potpZnusatagimnastyczna.a SzkolaPodstawowaw Skroniowienie -ewarantujetego. nie ma w
niej' nawet Iwietlicy szkolnej. Te dzieci , które obecnie uczpszczajq do przedszkola
mieszczqcegosig
2.ebgd4dalejuczr'ósiq rv tej szkole
.¡' SzkolePóclstarvo.¡ej
u, Skroniou,ieprzvpllszczam^
Radny Jan Zipbiúski przlrtoczylslowa Pana Starosty, który powiedzial , 2e naiwy2sza
kwota jak4 i'owiat moze ¿á¿ na drógi powiatowe na terenie gminy to kwota 25A tys. zl.
ükazujl siq ,ze my nie umiemy naweftej kwoty wykorzystacbo matny zaprsan4kwotq 240
10 tys. nie chcémy braó od powiatu. Jezeli mówimy o racjonalnym
tys. zl. to znaczy,2e tych
',
izadzeniupieniidzmi gorpoáurowaniu, pozyskiwaniu pienigdzv z zewnqtrzto do takiclt
sytuacji dopuszczaónie io*inniémy . Stalo sig to tak dlatego,2e na remont drogi powiatowej
40 tys. zl' a
óAn-i do izkoty w potóku Wielkim jeszczedo wczoraj byla zaplanowana.kwota
od u,czoraj¿o ¿ziS-edziei10 tvs. zt..zginqlo". I u,tvm momenciervniosktrjqab)'zu'iqkszyó.o
kwotgl0 tys. zl reriont drogi ód E-7 dó szkotyw Potoku Wielkim, a zabraótQkwot9 z zadan\a
to tym ,ze uzyskujemy
,,budowaparkingu i chodniÉa przy lJrzgdzie Miejskim". Uzasadniam
ciodatkowél0 tys. z zewnEtrz-,iiczmy'\,vszystkiepieniEdze. Pan Starostazapewuii ti ti'm
wszystkichpublicznie, a ja nie uwa2amgo za czlowiekagolosiownego.
BurmistrzLeszekKapcia odpowiedzial, t2 Radny Zigbiúskiodwrocil cai4 sytuaclg'to
pan Starostapowinien sig ciészyó,ie dofinansowujemyz wlasnych Srodkow, rezygnujemy.z
jest to zadanie
wlasnych zaáahi dokladamv áo dróg powiatowvch. Proszp zrozumieó" i2
powiatu , a nie gminy to my dajemy ,,Straroécie"pieni4dze, a nie ,,Starosta"nam daje.
prze"nac"aj4cte Siodkíto i taÉ dajómy duzy ,,uklon" z naszq strony , bo wiemy jaki jest stan
clróg powiátóuych. równie dobrzé te Érodki mogliimy przeznaczyóna dro-eigminne " które
musimy remontowaósami.
Radny Jan Zigbiúski- rtrusimyw'zi4ópod uwaggjedno ,ze s4 to drcigibiegn4ceprzez
naszqgminpi zfego óo wiem *rryriki" gminy maksymalniestarajqsig wykorzystaÓte Érodki
jeden i
Nie [téemy sig czy to powiat powinien, czy to gmina powinna bo jest to wspólny cel
dobry.
Burmistrz LeszekKapcia wyjainil .ze mv budzetju2 dziSuchwalamv. a budzetupowiat
jeszczenie mamy. Myilp ,ze deklaracjaPana Starosty, Le te irodki przynajmniej jeden do
jest w ramachSAPARDU.
Jednegodostaniemyoprócztej drogi, która
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Pan Marek Perz.,,nskiz.¡rócil siQ z zap-r,taniem,czv sí! ttjgte u' projekcie tego
budzetuwplywy z dzieriawy mieszkaúkomunalnych?
Burmistrz Leszek Kapcia odpowiedzial, ie se ujgte te wplyriy r! gospodarce
mieszkaniowej,gospodarcegruntami i nieruchomoéciamijak równiez w zapisie ,, wplaty z
tytutu odplatnegonabyciaprawa do nieruchomoici".
Sottys wsi Jasionna Wanda Marcinkowska zadala pytanie . czy bgdzie kiedyé
poprowadzony wodoci4g do Jasionny bo od miejscowoéci Rakówek gdzie jest juz ujpta
budowa wodoci4guliczqc przez polajest okolo 2 kli.
Burmistrz Leszek Kapcia wviaSnil. 2e najpierw w tej sprawie muszq wvstapió
mieszkancy bo jak kaadq inwestycjg musimy poprzeó tego typu inicjatywami, a potem
przyzwoleniena opracowaniedokumentacjii wtedy dopiero okaze sig ile jest chqtnych.Myé19
wodociqgprzeztp miejscow'oÉó
.Z*;estto nie uniknione. abv rv przvsztoécibyl popro-ivadzonv
chgÓna poprowadzenie_i
wyraztlo
aby
nad
spoleczeñstwem
Im wczeiniej zaczniemypracowaó
przylqczeniesig do wodoci4gu. Proszgporozmawiaów tej sprawie na zebraniachwiejskich
wysrEpicz takq inicjatlri4 tu na pe\\no my jako urz4d *yst4piiny do Racil Niiejskiej o
tej inicjaty"wy.
zaakceptowanie
jakas
Soltyswsi Laskow Adam Grad zapytal,czy jest w projekciebudeetuzaplanowana
kwota na búdowg drogi na Malym Laskowie.Ta inwestycjazostalarozpoczQtaw 2002 roku ale
zabraklo pienigdzv na jej dokonczenie Wobec czego pfam. kiedv ta inwestvcja bedzie
dokonczona.
Radv udzielilaoclpo."r,iedzi
Przervoclniczaca
, ze w tvm roku na ten cel jest zaplanou'ane
30 tys. zi.
Nastgpnie przyst4piono cio giosor.l'aniaautopttprar.veiizgloszotilch ptzez Burtnistrza iio
projektu budzetumiastai gminy na 2004 rok .
Rada Miejskaprzyjg\a autopoprawkido projektu budzetu miasta igminy na 2004 rok

qc4iloscr4glosow.
nastqpuj
Za
Przeciw
Wstrzymalo
sig

l3
2
J

Przyst4pionodo giosowanian/w wniosków zgloszonychdo budzetuna 2004 rok.
Barariskiegoo wycofanie z bucizetuwieioletnicgcpianu
l. \\'niosek RacinegoStanislar.l'a
inwestycyjnego.
z
a
6
i2
Przeciw
2
Wstrzymalosig
\\ niosekrticzostalprzyjpty.
2. Wniosek RadnejEwv Ptaszniko zmniejszeniekwoty 20 tvs. A z dziatu900 rozdz. 90004 "
jej na budowg ulicA Krasiiskiego.
Utrzymaniezieleni w miastachi gminach" i przeznaczenie
7.t
Przeciw
Wstrzymalosiq
\\'niosck¡riezost¿lpLzyjqtl.

7
10
2
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3. WniosekRadnejEwy Ptaszniko zmniejszeniekwoty 20 tys. zl z dzialu 900 rozdziat90015
" Oéwietlenieulic, placów i dróg" iprzekazaniajej na inwestycjgpn. " asfaltowanieulicy
Krasinskieso":
Za
Przeciw
\\ strzynralo
sig
Wnioseknie zostalprzyjpty.

8
l0
¿

4. Wniosek RadnegoAndrzej Hatnego aby zmniejszyóo 300 tys. zl wydatki na administracjp
i przeznaczyótq kwote narozpoczgciebudowy bloku komunalnego:
z
a
Przeciw
\\istrzymalo sig
Wniosek nie zostal przyjpty.

7
12
i

z budowy parkingui ciiodnif-aprzy
5. \,\'niosekRad¡ego JanaZigbinskiego aby przezrtaczya
IJrzgdzieMiejskim kwotg 10 tys. il i prtetnaczyó 14naremont drogi od E-7 do szkoly
w PotokuWielkim:
z
a
Przeciw
Wstrzyma{osip
Wniosek nie zostalprzyjgty.
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Nastgpnieprzystqpionodo glosowaniauchwaly w sprawie uchwalenia budzetu na 2004 rok
wr az z przyjgtymi autopoprawkami.
Rada Miejska w Jpdrzejowie powzigla uchwalg Nr xvllvl84/04
uchwaleniabudzetumiastai gminy na2OO4rok, nastgpujqcqiloéci4glosów.

w sprawie

13
Za
1
Przeciw
t
Wstrzymalosig
do protokoiu/
zeniu
w
zalqc
/ UchwalaNr XVIIVl84104
Ad. 12.
WojciechBilerviczzgiosil nniosek o wykre5leniez projektu uehwntv $t ust.
Radn_v
lo poniewazbudzi to pewien niepoliój , w przypadku nadzwyczajnegozwolywania Rady ' a w
konsekwencjiglosowinia nad sprawamio których sig nic nie wie. lJwu2am,ze dotychczasowy
byó zmieniany.
materialórvnie por,vinien
tryb zwolywaniaRady z dostarczeniem
, ze
Burmistrz LeszekKapcia - myélg ,2e tu nie ma zadnego zamachna samorzqdnoéó
mo2ebyó coSwymuszane.Zwolywanie sesjiw trybie nadzwyczajnymjest potrzebnepo to aby
w razié pomylfi w uchwale ( nieraz chodzi tylko o paragraf , czy zrnianpcyh'ow4 b4ciz
literowq) móc j4 poprawiói przeglosowaóponownie
Wniosek RadnegoWojciechaBilewicza zostalpoddanyglosowaniu:
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7.t
Przeciw
Wstrzymalosig
\\'¡lioseknie zostalprzyjgti.
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l3
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RadaMiejska w Jgdrzejowie powziglaUchwalg Nr XVIIV185/04 w sprawie
zmiany uchwaly Nr II/9/02 Rady Miejskiej w Jpdrzejowiez dnia 12 grudnia2002 roku
iloSciEglosow.
w sprawieuchwaleuiaStatutuGrninyJqdrzejownastgpuj4c4

t3
Przeciw
Wstrzymalosip
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/ UchwalaNr XVlIVl85/04 w zalqczeniudo protokotu/.

Ad. 13.
Uwag nie zgloszono.
jednoglosniepowziglaUchwalgNr XVlllr ltib¡04
RadaI\liejskaw Jgdrze.¡owie
w sprawie wyst4pienia Gminy Jgdrzejów ze Zwiqzku Gmin Rolniczych i Ekologicznych
"EKOROL" z siedzibaw Kielcach.
do protokofu/.
I lJchwalaNr XVIII/I56104 w zahqczeniu
Ad 14

Burmistrz LeszekKapcia - na wniosek KierowntkaZakladu RemontowoBudowlanego,
z uwagi na fakt , iz pomin4t jeden punkt , Ltóry sip znajduje w poprzednim regulaminie
Porz4dkowym Targowicy N{iejskiej \.!ltoszpo wprowadzenienastgpuj4cejautopoprar'vkido
projeitu uóhwaly : aby-w pkt 10 regulaminuprzed podpunktem,,a" dopisaó zdanie'.,. za
ózynnoÉci zwiqzane z rezerwaq4 miejsc przysluguje prowizja dla Zakladu Remontowopobranycitopiat z
i3uduwlanegoplzy UrzgdzieNliejskirnw Jqdrzejowiew wysokosci50ozo
tytulu r.r"r*uó¡i miejsc". Byl taki zapis w poprzedniejuchwale i równiez na tym opierala sip
dzialalnoiótego zakladu.
Przyst4pionodo glosowaniaautopoprawkiBurmistrzaz$oszonej do projektu uchwaly.
Dwóch radnychw tym momencienie bylo na sali obrad.
RadaMiejska w Jgdrzejowiejednogloinie przyjqlaautopoprawkpdo uchwaly .
jednoglosniepowziplaUchwaleNr XVllt/ 187i04
RadaNliejskaw Jgdrzejowie
w sprawieuchwaleniaRegulaminuPorz4dkowegoTargowicy Miejskiej w Jpdrzejowieprzy ul.
Glowackiego.
/ UchwalaNr XVttVl87l04 w zalqezeniudo protokoful.
Ad.15.BurmistrzLeszekKapciaudzielil odpowiedzina interpelacje:
v' Zctklctcl:kl'ocísÍtttrt;ttc.i
I .Rutltt¡'JcutZi¿blúskip¡'ttt,.jufutrrutl;icn dzisicjs;¡'je sl s¡'tuctcict
Opieki Zdrowotnei, g¿lyt dochodzt1nas wieici o wstr4)maniu pieniqdzy przez Narodowy
FunciuszZdrowia.
Burrnistrz Kapcia odpowiedzial,odnosnie przeplywu pienigdzy odpowieclzina to pytanie
powinienudzielióPan Kierowntk ZPOZ ale w tej chwili przebywana zwolnieniu lekarskim.
ironiewaz NFZ wvdal decvzjp ostateczn4o egzekucjg nienalezniepobranych pienigdzv za
Éwiadczenia,ktore nie zostaly zrealizowane i chcial za miesi4c styczen juL tozpoczqc
egzekucjgtych naleznoéci.W dniu wczorajszymPan Doktor Malkowski, który zastppujePana
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a pieniqdzeza
zostanieprzesuniqta.
byl u, NFZ i trz-vskalzgodq. Le egzekucja
kieror.r,nika
nie wiem '
stycrnlu wyn119oné.lat bgdzie dalej tego
,swiadczeniawykonan. * ái"ri4cJ
2e
pomimo'
Kierownikiem Boguslawskim
ooniewa2nie mozeriy sif stontulto*u¿ z Panem
na zrvolllieniulekarskim'
przebyr,va
regulamin wynagradzania dl¿t
-2. Radny.lan Ziqbitiski p¡,ta, kiedy z9slanie wdro2otty
foku ubieglym.
áan¡niííriiy,¡ru I obslugowych uc.hwalon, w*
prorí*riray
llalli l1a
ze ten budzet, ktory zostaruchwalony pozwoli
Burmistrz kapcia
pracowników'
tych
ízrostu lac dla
"Jri.i,r "ápowiedzi,
dokonanieczgéciowegona pewno nre ,atysfakcjonuj4cego
do dokonaniatvch
to'li*oici
Na pewno przvst4pimy do rozmów na tán temat iáfiehamy
podwy2eki w jakich wYsokoóciach'
ZBI\4o tn'ioinienie s?t'(t\t'|'ro:lic:anis :a
3 Rodno A4oria lJareú.skonrrócila siqtlo Kiero|,r¡ika
wotlq , dlaczegozostal zwiqkszttnyryczalt '
jako
za wszystkie sprawy finansowe
Burmistrz odpowiedzial.,2e kierownik zBM odpowiada
ze
zgodnie
*t¡e o.nic cizialanów tym zakladzie
samoclzielnyzaklad i do tej pory tie pyiuno
nu co do tej pory nie mialem absolutniezadnego
swoj4 wiedz4 i trudno abymingéro*ni,*.oS
Pani w tej sprawiewyj"aénien'
wptywu Myilg,Ze paotíero*ñik Jachudzieli
za¡czka,l ,goduie.' Rozporz4dzenietliNlinistra
Kierownik ZBN,1wyjaS'il, ze to uie ryczalf , a
wody'
normzu2ycia
lrfrl*ü 9t*sleniiprzecigtnych
Infrastrukru
ry z aniii¿ or .2002ror..,
poniewa2 jeili sa liczniki
pan Kierownik zaapelowal równie2 o tukludunie wodomi""u '
ryczahowcowliczy sig-w ten sposób' 2e od
glówne przed U"OVrL"*i, to oblicz"ni" *oOy dla
resztp rozdziela sie solidarnie tla
licznika glównego odejmuje siQ ,_u*e piOii"tnítOmlja_rvobiekciegdziejest ricznikzaloznnc
rvczahou,cor"c¿i,¡r]rii'rür" fF fak.2e rvszvscy
bpdzieobci4zalalokatorÓw'
wodomierzeto mo2ewystQplcroznlcaut" tu tóZni"unie
jeili
zaloZytona" ptáco*ni-k ta kwota waha sig
Wodomierzw ZBMkosztuje poni2ej i,-tl, a
ten koszt na 17 rat Illiesipcznych'
w gra'icach o<i 70,-zt do iOb,-zt, pr"y'"tyÁ'rotfladamy
Koizt wodomierza zwróc\sigjuz za pól roku'
"
dot¡'c;clctt
tfettuJirm¡' "Úl'ufélek -z L'zQ'stt¡.chutt¡
l.iluclnctBurunskct; w 2001'u¡¡¡ eyplyt)qlct
tel
daleiw
co
jes
i
pod uu'agq
n irana
zagospodarurroi,ioÍeretnt o*¡itráirir,'rry'á¡*,á
'la
sprawie'
ma nam
^A-io! ze
zp *¡
rwm roku
r.,l ponowruepoJaYl' sig osobaz tej tirmy ' która
w tym
Burmistrz odpowiedziaL.
przede
zwiqzanych
wówc'ut do dziala¡
potwierdzió swoji ofertg i wéwczas przyst4pimy
mogli
siq
To r'l'tecl1'Panstu'o bedq
r.,,szvstkimze zmianq planu togorioaoroiuoniu
wejscie na ten terenteso inwestora.
;t;vi*aiqzgode-na
;;;;;;;i;,
uszkoclzettiu
p¡'tct,cz¡' gnritkt nM p¡s¿n¡nczabe;picc:ettierxltutsttte
5.Rucltr¡,Wrttc{r'¡,Kqtrt'ct
mieÓna
Nale2y
o.htodnic¡'?
budówy
dróg przez , t tii rt ¡ríá*oun"t q"drrál¡íd iráit"t
zastalo'
wykoncrw-t9iápro*;¿ti te drogi tlo takiego slanu'iaki
¡tisnrie zapewnie,ie, 2e
ale dopierojesii bgdzte
tematodszkodowlania,
MySlq,ze bgclzie'iyfozmawiacz GDDKiA na
Paústwa zaprosió na takie spotkanie
zmiana organizacii ruchu, *ó*ctar- p""*"1e sobie
abySciemJgli przekazywaóswoje racje i problemv'
motlernizacia oczyszczalnisciekót't"
t'- te.i
6.RattnyAtfred Bial.' pyfa, na.iakint etapie.iest
.chwili
przybqdzie i to nie bqdqScieki
pt*rie,ai , ,n*iiá"r,rí,chnmiétt¡a Ettt,it,bá¡ni Scieiów
czy Üezyszezulniudu rudq ' cz'
kontu¡ru|trc, ü ptzenryslowe. w zvt¡it4kttz p(N)yzszyn'-pytctnt,
icieków PryemfTtow41h ' i czy zdq2ymy
iesÍprzygotoworro *p:rrszczani-e
z motlernizac¡qociszczalni do otwarcia Eurouboini? . r .-^--L^:.^:*...:
te1
na terenie Euroubojni musi byó nie ma w
Burmistrz odpowiedzial ,ze podczyszczalnia
nie bvó karanym za
*t bedrie*v musieli robió wszystko aby
chwili innego ;ii;.t;,
"
zrzucanieSciekórv.które nie odpou'iadajqnorm4
z pod zastatvu hipotecznego budynek '
Jattina Szrenictwapyta, kiedy bqdzie wylqczony
7.Ra¿lnct
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I ) o l o i o n ' 1 r ' . l q t l r z e i o t r i c p r ? ' . t i l ' P i a ' s t t t v ' s k izdigcia
c i N r 3 'hipoteki
)
z tego bydynku'
odnoinie
Burmistrz odpowiedz\ar, ze Bank nadal sip upiera
poniewaZoitutnia rata koñczy sig w lutym
My nadalUpOriemycrynili staraniu* ,.f ,ptlwie '
tego obiektu bank ri'ostatnim etapie
przyszlegorotu. SEiré,i pi| tat rniüoiit.¡ *u,tóSci
bqdzie sig- upieral przy swoim
i
zechcenam uwie rzyc , ze dokona.y 1;í spiaty. .ni"e
tego budynku na pewno zostana
postanowieniu. Z *7*ifi kiedy to sig'stanie *iti'ku¡t"y
wykupu tych lokali'
bu*iu¿ontienio mozliwosci
polozonego
g.Radna Janina szreniaw'apvta, co ze sprTwclP. tr'atasdotl"czqcq budynht '
widzial:/ futdy2ek.teniest zalewanywodq '
w Jqdrzeiotaieprzy ut. Krqnaei. t'r¡' nririistrz go
'
niego ptzychodzrlai rozmawiali na ten temat
Burmistrz wyjagnit, iZP. iataiwielokrotnie do
Piúczor'vskie-i'
ttlicv
o odwoclnienitr
Ostatnioodbvlo siqtakie spotkaniegcltiebt4a *oryi
w
zamieszkiwania takich warunkach'
Krzywej . My zdajemysobie sprawQt u.4zli*osci
" Potl \'elegrctfent"pluci ct)'ttsz do zurztylu
). Ruúw Juttittct szre¡tiutt'up)'tLt, cz)'piekuntiu
B trclynkówMi eszkalnych w J qtlrze.iowi e?
ZBM w Jpdrzejowie'
Burmistrz porosil o wyjasnienietej sprawyP,Kl"loynika
tl pow' 57'38rn.' a
pan Kierownik Jacirwyjas'il, ze prekar'iá: po¿ Telegrafe'r uzytkujel.kal

czynszzatokatd;;li;ii,o)

"t.i"rierrnie

za
ta placijeszcze
tegopiekarnia
. O-prócz

wode. Sciekioraz wYlvoz smlecl'
odsnie2aniadróg' które sq Lle odÉnie2ane
l0.RadnctJattitn szreniav,azglosila uwagi odnosnie
przez wykoncwvcq
rt-L- ^+^nn.-., sig
.ln minimum
rnini
oqranlcznc
stafamy oio do
dróg
Burmistrz octportieitial. i.2tak jak inni zarzqclcy
drogi s4
te
to
zlecone
i io co zóstaje
koszty zwi'zane z zimowym utrzymaniem dróg
gdzie
i
tam
nami
ó pro*p kontakttwaó si* z
od6niezane.Jezelijest du2e zagro1enreipotrzeba
to na pewno r'ryjad4 nie patrzQcna to sz)'
b.ezpieózeñstrvo
jest r.vazneuU>tii"tl¡á"tyAio
jest najwazniejsze.
zaoszczgdzimyczy tej nie bobezpieizeistwo
zbxtrkqsttt'ow'cj\twtttt'tt¡cli')
ttt'gcutizt¡wal
Hctttty,pytLtczy til'zcylbq<)zre
I I.lludtry;Atrclrze.i
i zbiórkp odpadów' poniewa'Zbpdziemy
w tej chwili zostal ogloszony przeta';';; .Lrlt?je
miasta i gminv . zosiawimv. naiprawdopodobniej
-rr,i"it"owoÉcách
likwidowali wszvstkie kontenery na terenie
oraz w mieócie zostanQokreélone
tylko przy markotach.W pozostaly"t
bqdzie ibtA'Uusurowców wtórnych'
tárminy , w t<rOryctr
R a d n a M a r i a B a r a ú s k a p o r u s z y l a l e s z c z e ' f a z s p r a w s . o d w oZdrowotnej
laniaP.Marka
zak\adu Podsáwowej opieki
Boguslawskiegg re--rtuno*iska Kiero*áih
dtl
¿"zyli ludzie w tej sprawie' zwrocila siq
argumenru,acsrQ opini4 i. podpisami¡"ti.
równiez'
r;r*t", bo ludzie oceniaj4naszqprac*
Burmistrzao przemyileniejeszcz" ;iJ;;
wymiana
pan Marek Perzyiski zapyl.alP. Kierownika Jach dlaczego nast4piia
naszych
z
tych
py'tanieile Pan odpówadza
liczników bez obecnoécilokatoró*?'ora, drugie
a ile ma dla zakladu'
nie rvpl-vr"'a'
pieniqdzydo zwx. poni"ruuzpodobnoduzakivota
to mamy okolo 16.tys'zl zalegloíc\w
Kierownik ZBwwyjasnil , i2 na dziehdzisiejszy

nigdvniepodnoiilcenwodv¡"1:! ryl":lf i3
wodeprzezlokato¡ów.
zaptacieza
ry;;;;"kl"J
to otáymal zwrot, a jesli zuzyl wtqce1to lllusial
zaiiczkg,alejezeli ktos zuzyl 'iniej wody
dolació.
Ad. 16
1"1'danenar'r'er'r'anlnkidla Euroubojni na

Rndnv Pawel Smor4g zapxtal cz-\ zostall'
jest taki samjak w decyzji,
nu Srodowisko
odprowadzanieScieków. Czy raportoaAriai|*aniá
czy muszawystgp.owacponownieo taki raPort.
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o nowe rvarunkina odprou'adzanie
Pani BozenaJanttsrvvjaÉnila-ze Eurotrbojnia rvyste¡pila
o nóte warunki to nowe uzgodnienianowy
Sciekówpodaj4cnowe stgZenia.Czyli wyst4pienie
projekt nowa technologia.
jego komisja nie zostala zapfoszonana
Radny Jan Zigbiitski zadal pytanie dlaczego
spotkanieodnoSnieEuroubojnii'
wszystkich przewodnicz4cych
Burmistrz Leszek Kapcia wyjaénil, 2e zaprosrlismy
iyjasnimy dlaczegotak sig stal'
Komisji dlaczegop;;;i;¿ostat tatiejinfotmacji to
R a d n y t e o f i l S e k w y j a é n i l . , i z B u r m i s t r z . p o p r z e d n i e j s e swiedzieli
j i z a p r 'a s z a |
spotkaniu
przewodnicz*cychKomisji mogq prty3ie na to spotkanie Wszyscy o tym
a Pattnie wiedzial.
zwi4zanez oczyszczalnia
przewodni czqcaRadyMiejskiej wyjasn lla , tejeÉli chodzi o sprawy
nitiiatictr sprawnie trzyma ,,w kieszeni"'
, czy tezEuroubojnü,o .t yUu
radnym za uchwalenie budzetu i
Burmistrz Leszek Kapcia podzigkowal wszystkim
jakie s4
ztealizowaÓw takim zakresie
obiecai, Ze to co jest uchwalone bpdzil sig staral
oczekiwania.
zwrócil sig z prosb4 o udostQpnienie
Sohys wsi Brynica Sucha GrzegorzKusmierz ,
map zewidencji gruntów dla sohYsa'
lJrzqd nie jest uPrawnionY do
z-ca Burmistrza Janusz woániak wyjaénil, .iz
zleciówykonanietakich maPek i za nie

takich matrialów, nalezaloby
rozpowszechniania
zaplauc.

SoltyswsiBrvnicaSuchaGrzegorzKuSmierzzwrócilsigzproib4opomoc
dla rolników'
* *ypJnianiu wnioików odnoinie doptatunijnych
do Urzqdu Miejskiegorr' tej sprarvie'
Burmistrz LeszekKapcia poprosil o prz-r'jÉcie
s4 osoby
po*oóq i-pomozemywypetniaÓtakiewnioski'
ieSlisip ktoSzwróci na pewno sluzymy
do tego przeszkolone' kfóre sluz4pomoc4'
Przewodnicz4caRady Miejskiej El2bieta
Ze wzglgduna wycÍerpanie porz4dku obrad,
Rady Miejskiej w Jpdrzejowie
ó godzinie13r5zamknplaobradyXVIIi sesji
WiSniewska,

Protokolowala
.

f

Beata Pisarek
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