PROTOKÓL r*R XT}#S4
odb¡ej w dniu 25 marca2004roku
z sesjiRadyMiejskiejw JEdrzejowie
rrysli wiek¡fi¡nkcyjnejDamu Kultury r+-Jqdrzejowie-

Ad. 1.

Rady Miejskiej Ekbieta !!'i$niewskao godzinie l0r0 ot*-arla obrady
Przewodnic.zqga
na sali obrad20
XIX sesjiRadyMiejskiej w Jgdrzejowie.Obradyrozpoczptoprzy obecnoSci
riadnychna stan 2l radnyetUco stanolvi 95:4 -voogólu Rady. Przewodniczqcastwierdzila
uchwal.
do podejmowania
quorumprawomocne
Przenod¡ricz4caRady powitah przybytych na ssjq: ZastgpcaKcnrrdant¿ KomerdyPowiatowejPaústwowejStrazyPozarnejw JgdrzejowiekapitanS. Eliasza,NaczelnikaSekcji
Ruchu Drogow'ego Konerdy Powiatoxej Policji lry JEdrzejor*-iekomisarza Ada$la
Równickiego, Wice burmistrzów: JanuszaWomiaka i StanislawaNowaka, radnych,
naczelnikéw'*ydzialów Urzqdu Miejskiego, kiero*nikérv jednostekorganizacyjnlch gmifry'
orazwszystkichprzybytychna obrady.
Prrewodnic4ca Rady zglosila kandyd¿turt radnego Wojciecha Bilewicza
na sekretarzaobrad;radnyBilewicz wyrazilzgodg.
obradjednogtoÉnievq'branoradrego lÁ/ojciechaBilewicza
Sekretarzern

Ad.2.

Rady poinforrnowala i:e na sesji 'w dniu 26 lutego obecni byli
Przer*-odnicz4ca
wszys€yradal

Ad.3.
Wiceprzewodnicz4cy Rady Miejskiej Józef Kgdra wnosi o wykreSlenie z porzqdku
ob¡ad pkt I, poniewa2 radni nie atrrymali r* r*aterialach spra*ozdania z dziatakpÉci
P!.rvatni Miejskiej.
Rada Miejska w JEdrzejowieprzyiElaw/w wniosek nastEpuj4c4ilo5ci4 glosów:
'¿,a
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Rada Miejska w JEdrzejowieprzyjplaporz4dek obrad nastgpuj4c4iloéci4 glosów:
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Porz4dekobrad:
I " Otwa¡ciesesji stwierdzeniequorugLpowohnie sekretarzaobradradnychna sesjiw dniu 26 lutego2004r.
nieobecnoSci
2. Usprawiedliwienie
3. Przyjqcieporzqdkuobrad.
4. Przyjgcieprotokoluzpoprzedniejsesji.
5" Zapyt¿niai interpelacieradnych.
é- Sprawozdaniez pracy Burmistrzam&dzy sesjarai-

¿

7 . Sprawozdaniez wykonania uchwal Rady podjqtych na poprzedniej sesji.
8.
9 . Uchwala w sprawie przyjgcia strategii w zakresie bezpieczeistwa dla Miasta i Gminy
J€drzejó$rr8 rok ?SS4.
UchwalgNr L\45AD002Rady Miejskiej w Jpdrzejowiez dnia
10.Uchwa\a zmieniaj4ca
9 pazdziernika 2002 roku w sprawie wynajmu pomieszczeri rul gabinety
stómatologicznedla lekany stomato1ogów oraz sprzgtustomatologicznegol l. Uchrryalaw sprawie p.reznacreniado sprzedazyw drodze przetargunieruehospici
komunalnej.
i2- Lrchwalaw sprawie przezr*rczeniado sprzedazyw drodze przetargunieruchornoéci
i Al. Pilsudskiego.
komunalnych,poloZonychu zbieguulic: Przypkowskiego
j.
l Uchwala w spiawie wyrazeniazgCIdyna obci4zenienieruclroanécipoloZorej w abrGminy
wlasnoSó
dzialki nr nr 322,339,stanowi4cej
05 m. Jgdrzejówaoznaczonejjako
i4 grunto*'4
Jgdrzejów-sfuzebnoÉc
za skladowanieodpadówna Skladowisku
14.Uchwalaw sprawieokresleniastawekopNat
Odpadów Komunaluych w Potoku Matym oraz uportainienia Burmistrza Miasta
Jgdrzejowado ustalaniawysoko5ciceni op\atza skladowanieodpadów.
15.tlchwala w sprawie r¡chwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
IJrz4dzeh Woáoci4go!\ych i tJruqdzei Kanalizacyjnych Zak\adu Wodoci4gów
i lianalizacji w Jqdrzejowiena l¿ta2ffi4 * ?08616.Uchwala w iprawie zaci4gnigcia kred¡u na sfinansowanie wydatków
nie znajduj4cychpokrycia w planowanychdochodachgminy17. Odpowiedzitn interpelacje.
18"Sprawyréme.
19-Zamkni€cieobrad-

4d.4.
Nie zgloszonouwagdo protckofuz poprzedniejsesjiz poprzedniejssjiRadaMiejska ptzryiq,taprotokél
Ad.5.
-przypomnial'
l. Raday Pau'el Snnrg - jako Przewo&riczqpyKomisji Rewizyjnej
2ew latach 8$-tych zostal powolany Spoleczny Komitet Budowy Gazoci4gu.
l.la kanto tego kornitetu byty' p¡zekazyw-ar€Érodki pienigzre prlÉz organizacje
spoleczne.Radnypfa, jak wygl4dasytuacjatego Komitetu na dziendzisieiszyoraz
czy s4plany gazyfikacji Gmiay Jgdrzejéw'
2. Ridny- Krzysztof Swietlik wnioskuje o ograniczenieruchu na drodze Zagaie
Og:tkowice, pcniewaz duze sarnochody woi:q¡e pi¿ch ta drogq spowodowaty
zniszczenienawierzchni.
j. Radny Stefan Fiutek wnircskuje, aby Bu¡mistrz wystryil do Telekomsikasji
o usunigciebetonowychelementówpozostalychpo slupachtelefonicznychna terenie
gminY.
4. Radny Pawel Smor4g, w imieniu mieszkaricówSkroniowa i innych wsi skqd
dzieci do szkéLr+nioskujeo ilaprartu€miszczonychpo zknie drég.
s4do,r+'o?ora
5. Radny Andrzej Hatny pyta, kto odpowiadaza odinieianie ulic miejskich otaz ile
kdzie kosáowactegoroczneodÉniezanie-
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Ad.6.
Nie zgloszono uu-ag do sprawozdania z pracy Burmistrza miqdzy sesjami4d.7.
Iüie zgloszore
repoprzedniej esji.

u\*-ag do sprawozdania z w1'konania uchwal Rady podjqtyeh

Ad.8.
&'ycoftny z porz4dku
Ad. 9.
Przewodnicrga Rdy Miejskiej odczytala ,przestanie" stanowi4ce czgéó omawianej
uchwaly.
W imieniu fbrrendanta Pa*{ato*ego Policj¡ Pan Adam Réwnicki wyjasnil, ze takie
strategie uchwalane sq w catym województwie SwiEtokrzyskim oftLZ w kraju' Ustawa
do wspétBracy z Policj4 w sprawach
gminnym zobowi¡¿quje sarnor$y
o su.*og1tft
dotyczqcych irr¡ipieczeristwapublicznego. Intencj4 uchwalania tego typu strategii jest, aby
l*'étad za piema4form4przspisow byty pleao*-aneÉrodki,
Nastgpnie Pan Równicki szózególowo omówil ,,Strategig...'0,Po czym v,rytazil nadziejg,
ee po{fqcie t¿ki€j uchwaty przyczyni sig do lepszej wspélBr:rcy oraz lepszego r*ykorzystania
prr"^á"ronych na ten cel i rozliczenia tych Srodków. Pan Równicki zaapelowal,
Sro-¿t<¿w
ab;* radni podjtli dzialaaia zmierzajrye poprae¡y *-arunków W.dy na ulicach Jqdrzejowa {npskrzyzowánie-il-Listopada, Parkowej i Dmowskiego) i drogach. Jest wiele spraw, w których
jest duza rola Rady. Pan Révrnicki poinfonnowaf ie w Powiecie iest specjalna komisja
wizytujqca gminy, gdzie omawiane sq poszczególnepunkty,,Strategii. . .".
Zasttpc¿ Kon¡endanta Powiatowego Panstwcwej Strary Pozarnej Miroslarv Heiiasz
przedstawil sytuacjg po2arow4 w Powiecie JEdrzejowskim w latach 2000 2003. W ci4gu
ssatnich tr¿ech lat jest tend€ncja wzrostowa pod wzglsdem iloÉci interwencji- Pan Heliasz
poinformowal, Ze od nowego roku PSP firnkcjonuje w nowych obiektach ptzy ul. Reymont4
spelni4fqcych wszelkie ll¡y$iogi uaijne.
Pan Heliasz uwaia,Ze w tg strategig nalely wlqczyó stru2 poinrnq. Jednostki dysponujq
rrprno prz€starzaly& spr¿€tenL np 30-letnim sunochodem Zakup n$u/ego s¿unochodu
to wydatek rzEdu 500 000 zl. Samorzqdów nie staó na takie wydatki, dlatego teL zakup
sq w o ty'le
sBrzqtu gaÉniczego
-polo2eniu,powinien byé ujqty w strategii Miasto i Gmina JAdrzejów
-gainicza
mogqca zabezpieczyó réZnego
2e jest jednostka ratowniczo
AbUrym
jednostki OSP- Dlatego
rodz4iu sytuacj€- Czasem jedlrak PSP musi byó *'spierana przr-.¿"
jakoSci,
spelniaj4cy swojq rolE. DzialalnoSó
bardio *ozo"jest, aby mieó sprzqt odpowiedniej
strary rrie ograrricza siq tylko do akcji ratoxniczo-gaÉniczych; prowadzole sQ akeje
informacyjne: wyklady, pogadanki itp. W okresie ferii zimowych byla prowadzona akcja
zwi4zana z zatta¿aniem iodowisk, aby mlodzieá miala rnoZliwo$ó *vykorzystania wolnego
czasu. Aktualnie prowadzona jest akcja informacyjna dotyczqca wlpalania traw. Jest
to glaga- stanowi4ca 30sráprzlpadkéq do ktérych wyjezdza straZ Koszty sq bardzo duze"
Podczastakich zdarzefirównie2 gin4ludzie.
PSP i OSP powinny r+ypracowaÉ n¡spókr4 strategi€. Aktualnie wypracor*ywana jest
koncepcja. Mog4 zdarzyósiq róárego rodzaju akcje, o których nale2ypomySleóodpowiednio
wczsÉniej, aby w razie potrzeby byó przygotCI$ranlrrr
Soltys wsi Brynica Sucha Grzegorz Ku3mierz uwa2a, u nale?y podjaó inicjatywE
zmierzajryg do skierowania do Sejmu wniosku o zakaza¿ie rozpolvszechniania gier
komputerowych zawierajqpych przenec-
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pan Adam Równicki powiedzial, iZ jest to temat zrnny Policji. Zarówno Policja, jak
i S1¡aáMiejska czy radnl poprzez srvoich przedstawicieti w Seimie i Senacie nalery zgfaszai
te problemy. Jako Polt ja równiee ñumy s*obh pr*dstawicieli i bqdziemy zglaszadRada Miejska w JEdrzejowiepowzigla uchwalg Nr XDV188/04 w sprawie przyjqcia
strategii w zakreiie be4ieezerrstr¡¡¿ dla Miasta i Gminy Jedrzejép- na rok 2004, nastEpuj4p4
iloÉci4glosów:
'r^
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RadyMiejskiej oglositaprzerwgtrwaj4cqdogodziny
O godzinie1055Przewodnicz4ca
11 l s .

Ad. 10.
Ur*'agnie zgloszoaona sali obrad 18 radnych/
jednogloSnielprzy obecnoSci
naaa Uie;sta w JEdrzejowie
pr¿yjql¿ uchwalE Nr XI)1t89/04 zmieniai4ca Uchwalg Nr L¡450/2002 Rady Mieiskiei
na gabinety
w JEdrzejowiezánia 9 pu|dzierntka2}}2 roku w sprawiewynajmu pomieszczeñ
stonralologbzrredla lekarzystornalologé\Yoraz spr¿€tustcrnalobgicz-rego'
Aiehq,'alaNr XI)#189/04 ''r zal$zeniu do
Ad. 11.
przewodniczqca
Rady ElzbietaWiSniewskapoprosilao dokladnewyjaSnienie,o jak4
nisuclpnpsc cHzi.
poloZonaprzy ul. 1l
BurmistrzJanuszWozniakodpowiedzia\,hejestto nieruchomoSó
jest
starymi
zabudowa¡ra
Li:topada 11; idqc od Rynku znajduje si€ po ler+ej stronie,
budynkami,w którychznajdujesig sklepz odzie2qizlotnik oraz kioskiemz kwiatami.DziS
radni otrzyrnalidodatkowernaterialy'dotycz4getej uctrr*'aty'Wiqeeju$/agnie zg.ioszonoRadaMiejska w Jgdrzejowie/przy obecnoScina sali obrad20 radnycVjednogloSnie
prr+jqla uchwalENr XI)#190¡'04 *-sprawie przl?tlrrtzpniado sprzeila¿yw drodzeprzetargu
Scikomunalnej.
nieruchomo
,/uchwalaNr Xllll90104 r*'zal4czeniudo protokotu/Ad. 12.
l.rwagnie zgloszonojednogloSnieprzyjglauchwalgNr XI)íl91104 w sprawie
naaa Uie3slaw Jqdrzejowie
przeaÉczenia do sprzedazyw drodze przetargu nieruchornoÉcikomunalnyctr,poloinnych
i Al. Pilsudskiego.
u zbieguulic: Przypkowskiego
do protokottt/w zalqpzeniu
.¡{Jch'*'ala
Nr X{É 191104
Ad. 13.
Radny Pawel Snnrry zwrocil uwag€, ze sfuzebnoéódotyczy drogi doiazdowej
i zapytal,czy w tej chwili ta drogadojazdowaistnieje.
Naczelnik WydziafuRolnictwa i GospodarkiGruat¿miw:'j¿inil, ze na t1m tereaiejest
urz4dzonyprzejazd.Gmina Jgdrzejówprzegralaw tej sprawieprocesz osob4frzyczn4iten
prz-eiazdmusi tam byé-

jednogloSnieprzyjglauchwalgNr XDll92104 w sprawie
RadaMiejskaw Jgdrzejowie
'r+'lmzeniazg+dyna obciryenienierucho*roÉcipolozorej w +br. fl5 rn Jpdrzejowaoznaezonej
gruntow4.
jato dzialki nr nr 322,339,stanowiqcej
wlasnoSóGminy JEdrzejów,sh¡2ebnoéci4
.lUchwalaNr XI)#192/04 w zal4czeniudo prookohy''
Ad. 14.
Rdy Józef Kgdra wnosi o skreÉlesie$ 4 uch*-aty, panieiuaz
Wieeprzew,odniczaey
uwa?u2eRadapowinnamieówptyw na wysokoSóstawek.
Radny Adr* \l'ójcik zwrócil uwagq, b ewentuafuieprzeglosowanie *niosku
zgloszonegoprzez radnego Kgdrp wiq.ze sig ze zmianq w tytule uchwaly, polegajqc4
na skreÉleniu sléw: -oraz up+wairrienia Burrnistrza Miasta Jgdrzejowa do *stalania
wysokoici cen i oplat za skladowanieodpadéw".
RadaMiejskaw JgdrzejowiejednogloSnieprzyjElawniosekzgloszonyptzez radnego
JézefaK+drejednogloSnieprzyjglauchwalpNr XIX/I93104w sprawie
nádaVtie;skaw Jgdrzejowie
olreÉlenia stawek o$¿1 za skbdowanie odpadéwna Skladowisku Odpadow Komunakiych
w PotokuMatym
/t-lehwal¿Nr XIÉ 193.¡04w zal4czeniudo protokohr/Ad. 15.
Przewodnicz4cyKomisji Rewizyjnej Par*el Srnorg, w imieniu Komisji wnesi
o wprowadzeniedo uchwaty zapisu: ,,Wieloletni Plan Rozrvoju i ModernizacjiUrzqdzei
\!'odociago$rych i Urzedzeá LLanatizacyjnych Z^ak+a&) tl'odociryéw i Kanalizacji
od Srodków
w Jgdrzejowióna lata 2004- 2006,podlegacorocznejweryfikacji w zale2noSci
przer*:idzianych
w budzecie*.
pan Smor4g uwaia, 2e aby glosowaónad projektemuchwaly, radni musz4 mieó wiEcej
*-iadornoÉci ü' lg¡¡rrsnogramieuiEte s4 radania, a'ajdujqce sig w tegorocznymbudiecie
gminy oraz zadaniaperspektywiczne.Jest równie? oczyszczalniaScieków.Du2e kwoty
o*iq¡ufyb)' przyszlebudzetyoraz wymagatybyuruchomieniairodków zer+trqtrznyctr
Kierownik ZWiK Zbigniew Lato poinformowal, 2e w dniu wczoraiszymwraz
z Naczelnikiem *'ydziafu Inwestycji i Integ¡acji z Uni4 EuropejskqParem Krzysztofem
Wójcikiem byli w lJrzpdzieMarszalkowskinLgdzie uzyskali informacjE,2e ieíeli gmina
rtylbzy 25 % Srodkéwna plano*'ane inwesty'cje,t$ rnoir liczyé na 75 9'ódotasji unijn'"etr
Warunkiemjest zlo2enieodpowiedniegownioskuw okreSlonymterminie- jednak na dzien
dzisiejszy jiszcze nie widonn, w iakim- Nie Ílamy gotowych projektów. Musimy
prryrii"rrye prace i zlo2yó wymagane dokumenty. Na Wojewódáwo Swiptokrzyskie
w tlm roku R¿da
pt****.
-Uqari" jest przeznaczenie?00 000 na wodociryi i kanatizacjq.Jeszcz.e
przez gminq na ten cel.
r¡,5iulu-podj4ó uchwalp okreSlaj4c4kwoty przeznaczone
w*szystkie projekty wnu z zal¿pznikami musimy w terrninie l-laqft w Urzqdzie
Marszalkowskim.Inwestycjebgd4rozliczaneraz na kwartal. Je2ehPlan zostanieuchwalony
to raz na za*-szebqdziemymieli uporz$kowarqgosBodarkt wodao-kiekow4
i rrykonanl',
Raány Adam Wójcik zapytal, czy projekty, kfóre posiadamy mog4. stanowió
g"eszczególne
czq$ciogókego projektu,
fi"rownik Lato powiedzial,2e tak. Wyjaénil równieZ,2e projekt musi minimalnie
mied wartosi:2 fnl E, natomiastnraksyrnalnie- na üe staégmia€na oczyszczalnig
RadnyAndrzej Hatny powiedzial, 2e projekf zaktadaprzeznaczenie
a tyle inamy
oczryszczalni,
ternat
tylko
Jest
to
nrL
Écieków14 ml zj- 25 Tt ztsj kwoty to 3,5
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w budZecie na wszystkie inwestycje na caty rok. Ponadto kierownik nie wspomnial
o pozyskaniu innych ó¡odkéw na rndernizacig ocryszczalni éciekéwBurmistrz Woániak wyjaSni\, 2e wchodz4c w ten prograrn, Srodki przeznaczone
w bud?rcie tegorocanym aateil cel - 800 000, ptus kohktor C, ryskujemy razy 3. Jest to daz¿
kwota, ale rozlohonana 3 lata. Nie bojmy sig tego.
WiÉniewska zaproponowala przesuniqcie
Rady Elztrieta
Przewo&riczrya
kwoty 5 000 000,00z roku 2004narok
pod
pozycjq
3.10.
w harmonogramiezadahujEtych
2005 oraz kwoty 9 ffiO 000,00 z roku 2005 na ZffiBurmistrz Janusz Wozniak zglosil autopoprawkEpolegaj4cq rra przesunigciu
w harnpnogramiezdraírujqtychpod pozyciE3.10-kwoty 5 000 000,00 z roku 2004 na rok

2005orazkwoty9 000000,00z roku 2005na2506.
Radny Pawel Snurry w zwi4zku ztyrq ü jest juz uchwaiony budzet,zapytal,jakie
inwestycjeweszlybybezharmonogramu.
Kierouaik Lato powiedzial, ze gdyby*nie konieczr¡oéóuszczelnieniakolektora C,
aZwejdqdoprogramu.
to moZnaby inwestycjewyhamowaói czekaÓ
Naczelnik \l'ójcik r+yjasnil,ze sprau/akolektora C zalery od decyzji Rady. Jeéli nie
to nie dostaniemy3-krotnejdotacji.Je5literazoglosimy
wprowadzimygo do harmonogramu,
przetarg gta.i*y okolo 3 ml Trzeba siq zastanowid, iak !o pogodzió. Otrzymalem
Wnioski do programusqproste,natomiast
-p.*rri.nie, Ze úgdzieto czgsci4harmonogramu.
bardzo skrupulatre" Pod kazdy projekt potrzebna jest ryhwala Rady
al+zniki
o rub"rpi..zeniu Srodków.JeSlijej nie bEdziewniosekzostanieodrzucony.Pracawydziatu
dokumentów.Oproczpracyurzgdniczejmusi byó
wy-rnaganych
skupiaiie * skompletor+-aniu
wola Rady.Chcemyto ztobiótak, abynie mieszaóbudZetu.
naAny Adarri Ie'ójcik z¿p)'tal, w jaktej fazie opracowy*'ania projektóx' jeste$rny
ijakie sqzagroaenia.Czy do programumo2nawchodzióetapami?Czy musi od razu byó
calasg?
KierownikLato odpowiedzia\,2e mo2nawchodzióz caloíci4
RadnyAdam Wéicik zapytal czy zd4iymyProjektopracowania
Kierownik lato powiediia\,Zew tej chwili trudnoodpowiedzieó.
za
| - 2 miesiryevcdernizacji oczyszczalni lety po strenie ZWiK. B+dzie to spigte
Wszystkiepozostalesprawyle2qpo stronieUrzpduMiejskiego.Musi w tej sprawienastqpió
zdecydowaneprzyspiesretleco do wywi4zaniasiQ
niepewnoSó,
Radny Aáam Wójcik powiedzial,2e zauwairy\.
z podsawolyych sBraui i zapeurril, ze je$li wszystko tqdzie przygotowane, to czQéé
a na radnych bgdzie najmniejszymproblemem. Musi w tej sprawie byó
spoczywaj4c
aktpvrrosói bie?4a wspolpraca"abyzAa¡lyi.
Naczelnik Krzyiztof Wójcik poinformowa\,2e zosaNopublikowanyprojekt ustawy
publicarych ddqcy jednostkomsektorafina¡rséwpublicznych¡rni:liwoÉ{ r+ziqcia
s fi¡1¡¡¡1-sach
naprowadzenieinwestycji.
kredytówna korzystnychwarunkacl¡pozwalaj4cych
fudna Ewa Ftasmik zappata czy zadfuzeaiegminy pozwoli na wziqcie kolej$ej
poLyczki.
Skarbnikgminy wyjaÉnilq ze 'w ubiegtyr¡rroku tet tak bylo- Cmina ourymala Érodki
z SAPARD-u i mogla oftzymaó kredyty. WaZne jest, aby te Srodki nie wchodzily
wzadfuzeniegmi*y.
jakie bpdawarunkisplatykredytu.
RadnaEwa PtasznkzapytaNa.
Burmistrz Wozniak wyja{nil ie na razie jest to pojekt Esta\¡vy,wiqc nie r$oA}a
W ubiegtymroku na spotkaniuw Warszawiebyla mow4 2e niewiele
mówió o szczegóNach.
gmt& bez pornocy,rnogloby skorzystaóze irodków unijnyctr-Jeéli warunki pozwol4 a ffiy
aie skor4stanry, kdzie to tylko ¡Elszawina-
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Radny Andrzej Hatny powiedzial, 2e nikt nie bylby przeciwny, jednak czy gmina
po¡sb fin¡rn56lwo?
Jeili gmina weámiepoiyczk€- to trzsbai4 splac¿c-Sprawanie polegana
Czy znajdziemypieni4dze?Gmina musi pewne
iynl aby sÍwarzaófurtke do zadNuaenia.
zadaniaxykonaÉ"Zastaróvrmysiq-najakie Érodkigmirq stac2e rozs¡taiamY,a4 gminp staó na 10 ml.
Burmistrz JanuszWoiniak zauwahyN,
trzeba u'ykorzystaéS+iednie gminy rnaje ptany na 100 mL Jest to dobrodziejst*o
nic nie robió,
mamy
JeSli
lat.
go
3
w
ci4gu
jest
jati
Nie
splacimy
stin iad\uzenia.
Wiemy,
powiedzmy
to od raan
RaányAlfred Bialy - wobecwielu w4tpliwoSci- pyta, czy koniecznejest, aby dziS
Fodjq{ uchwalq, czy r*oi:na to odwlec w czasie.Radny uw¿ía- ze byloby niedopuszczalne
tri"üto.rystanie mo2liwoScipozyskaniaÉrodkówz zewnqtrz.jednak tnle2y dbaóo ftnanse
gmiey.
Burmistrzprzypomnial,ze Pan Lato mówil, i2 najpierw musi byó podjEtauchwala
potrzebrx bgdauchwatyRadyintencyjnq a $ÍLqt€pnie
KierownikLato poprosilradnycho podjgcieuchwalyz autopoprawk4zgNoszonqprzez
Burmistrza llchwala jÁst czpelna i dzigki niej rnoina wiele skorzy'staó.Chcerny aobió
wszystko,aby nie doszlodo katastrofuekologicznejna oczyszczalniScieków.Tego tematu
podjdb: sit ZüiK, gdyby byl spo{ia z o-o. z* Lf€fzi udziatemgminy- Teraz nie rnoie tego
prawnej.
zrobió,poniewaZnie ma osobowoSci
Ciepluch poinforrnor*'ala radnycta ie harrrnmgram
Bo:ena
Sk¡rbnik Gminy
jest
zgodnyz uchwalqbud2etowq.W 2003 roku i tetazte?w czEécidotyczqcejroku 2004
¡eipierw gmina placl a pozmej otrrymuje, jednak teraz SkarbPanstwahdzie pl¿cü odsetki
i prowizje orazudzielalporqczeri.Bgdzieto coSnowego.
w*iceprzewodniczqpyRady Teofil Sqk uwaZq ze sprawa wodocigu Kulcryzna
odbijaj4pileczkE.
Rakównie posuwasigdo przodu,a osobyodpowiedzialne
Soltys w:si Brynica Suctp przypomnial, ze miesig temu Stamsta Jgdrzejowski
Scieków potrzeba14 ml z\'
powiedzial, 2e aby ruszyla Euroubojnia,na oczyszczabnE
Kier*wnik I¿1o reorv'L2e rmina to rozlozyéw czasie-Jak ta sprawawygtryla?
Burmistrz Janusz Wo2niak wyjaSnil, 2e Euroubojnia nie ma ieszczewydanego
p:odno-Éciekow€goprzÉzSta¡ostwo-Nie wyprzedzaimy*faktéw- Oczyszczalnia
ptcrzwolenia
musi pracowmdobr¡e.
Miejskiej ElzbietaWiSniewskao godziniel22soglosilaprzerwQ
Przewodnicz4caRady
t*Y4iqc4do godziny I 250.
na sali obrad 18 radnych/jednogloSnie
RadaMiejska w Jgdrzejowielprzy obecnoSci
przyjqla r+niosk zgloszony-przÉzradnego Pawla S¡¡or€q o r+prowadzeniedo uchwa*y
-piirr, ,,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzaüeá Wodoci4gowychiUrz4dzeh
tlanalizacyjnych Zakladu übdociagów i Kanalizacji w Jqdrzejowie na lata 2004 2ffi6,
podlegacorocznejweryfikacji w zaleinoÉciod Érodkówprzewidzianychw budZecie".
RadaMiejska w Jgdrzejowielprzy okcnoSci na sali obrad 18 radnych/jednogloSnie
po117r€l¿uchwalq Nr XIX,'194I84 w sprawie uchw¿úeniaVietoletniego Planu Rozw:oju
Wodoci4gów
Wodoci4gowychitJ¡z4dzenKanalizacyjnychZakladu
i ModernizacjilJrz4dzeú
na lata2004 ?00é.
i Kanalizacjiw Jqdrzejo.'v-ie
1l-lchrvalaNr XIX¡ i94.104w zal4gerriu do protokotrL
Ad. 16.
Radna Maria Barariska zapytata jakie platnoÉci b€dq realiz¡wane zaciqgnittym
kredgern
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SkarbnikGminy BoaenaCiepluchwyjaSnila,2eodbywajqsigprzetargina inwestycje,
ktérych platnosci bqd4 przyp¿datyna miesi4ce rnaj-czerwiec=Koniecznejest zaci4gnigcie
kredytu, aby na bióZacb réalizowaófaktury. Podjpcie uchwaly powoduje uruchomienie
proceduryzacigaaia ktedyt,l, trwqi4sejokolo 2,5 miesi+a
Rada Miejska w Jgdrzejowielprzy obecnoScina sali obrad 18 radnych/powziEla
uehwalg Nr XIXr'195.,Q4r+' sprawie zaciryniqcia kredl*u na sfinarlu'wanie wydatków
4 iloSci4 glosów:
nieznajduj4cychpokrycia w planowanychdochodachgminy,nastqpujqc
7
h
1
2
5
Przeciw
I
\t'str¿ymalosit
./uch';ral¿Nr Xlli1195,4f* w zal4czeaiudo proiakoülAd. 17.

-przypomnial, 2e-w latach 8}-tych
Radny Pawel Smorqg - joko Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnei
zostif ptwalany Sp*rrioy Ko¡nitet &dowy Guaeiqgu. Na *onto tego komitetu b¡'ly przehtzyw'ane
irodki- pienig2ne przez organizacje spoleczne. Radny pyta, jak wyglqda sytuacja tego Komitetu na
diien dzkiejszy oraz u-r- sqpÍany ge?fiQtr:ii Gmiay Jqdrzejóv''
Sekretarz Gtni"V Renata fawiorska odpowiedziala, 2e do Urzqdu Miejskiego zglosil

sie Pa¿. W ktérego posiadaniu byty dokurnrnty i wyci4gi bar*owe, na podstawie klorych
Burmistrz mógl stwierdzió,2e zosta\y zgromadzoneSrodki znajdujqce sig na koncie jednego
z bankéw, Pan St¿nislaw Klos jest upowazrrio$y do d1'sponowaaia tym kontern i rnBir
udzielió odpowiedzi.
Pa¡rSt¿nislaw Klos powiedziaf in jest to problem sprzed lat- W koncu laf 80-tych
wladze Jpdrzejow4 Buska i Piú"ro*u doszly do porozu7mienia w sprawie doprowadzenia
gazociqgr.r !!'éwczas powstaly problemy zaréw*o techniczrr jak i finansowe- Sposobem na
lorwiq;anle problemów finansowych bylo zgromadzenie Srodków spolecznych, co dawalo
rrp¿lis¡cÉó dofia¿nso*;rnia Aby grornadzii Érodlii spaleczne trzeba bylo zawi4zaé komitet
spoleczny,który powstal w 1988 roku. W sprawachtechnicznych prowadzonebyty rozmowy.
kraju Z Biurem
Ñi*u gazocr€r¡ byla ukta r*- projekcie perspektl'uricznym gutylkryji
projekówym uzgoániliSmy, ze piojekt zostaniewykonany w odpowiednim czasie.NastEpnie
prrist¡piono do ibierania irodliów; rdalo si€ zebrac 80 0O0 zl; potrzebna kwota wynosila 200
bOO.WO*czas zapowiadalasiE radykalna zmiana wladz. Wówczas w porozumieniu z BPH
po*anowili$my Sro¿t¡ ulokowac na lokatachterminowyeh- Smdki zwi*szyb sk do 200 $ffi
zl. froponu¡ g rorwuiryó ewentualnoSó odnowienia tematu ze vnglEdu na znacznie tahsze
agrzewanb g*"*. Oprócz
-zlolyl korz.yÉcifinansowych maj4znaczenie réwniez r*ygoda i ekologia
pan Stanislaw Klos
rezygnacjg z dzialalnoSci w Spolecznym Komitecie Budowy
Gazociqgéw 1ry Jtd¡zejor+'ie przekazal érodki znaidujqpe siq Ra kontach Komitrtu.
do dyspozycji Rady Miejskiej. Jednoczesnie zloíyl na rQce Przewodniczqcej Rady pismo
w sprawie rezygaacji
Przewo dniczqcaRady Elzbieta WiSniewska odczytal pismo Spolecznego Komitetu
Budorxy Gazociqgów w Jqdrzejowie 1w zalqpz¡niu do protokotr./ rl' sp:awie zloienia
rezygnacji i przekazaniaSrodków znajdujqcych siE na kontach Komitetu, do dyspozycji Rady
¡vfiiist¡ei Przewodnicz4ca Rady miejskiei wyrazila w4tpliwoict try pieni4dze spoleezne
moge byó przekazanedo Rady Miejskiej i zapytala radcg prawnego, czy to jest zgodne
z Bfawei&
Radca Prawny Pani Danuta Kiwiorska powiedziala, 2e jest zaskoczona tematem.
Ustarrya o sarmrzAdzie gminnym okreÉI4 co nale2y do whÉcir+¡Éci gminy. Gazyfikacja
gminy miesci sig w artykule 7. Aby Rada mogla przyj4é, musi okreSlió, na co przeznaczy
te pienigze. Na dzieá dzisiejszy nie widzq modir¡rcÉcr, aby Rada Miejska zajqla sit
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gazyfrkacj4 gminy. Kwota zgromadzonana kontach jest kropl4 w morzu. Rada Miejska
*ogfuUy Frájql darowiznq, ale po co? \ü/iem, ie Zwiryek Gmitt powalany do spraw
Nie widzp mo2liwoSciptzejqcta Srodków,na ten cel.
g-yntá.ji,rozvtiqzalsig.
nu¿oy Adam Wéjcik stwbrdzil 2r powstal problem i dobrze, ¿e radni i spoleczeíxt'*o
wiedz4 o tym. Na pewno jest to sprawa do rozwiqg arria,i takie rozwiqzanie majdziemy .
P¿n Klos poinfonrur*-al in zbhyl rezygnacj€- poniewaá nie wiedzial, co w obecnej

sytuacjinobió.
Rada¿Ewa Ftasznik po*'iedzial4 ir na dzisiejszej sesji na pewno nie znajdzie sig
rorwiryania. Radni powinni rorwairyó sprawqi zastanowiósip nad reaktywacj4dzialalnoéci
ko+r¡itett¡.
Radny Wojciech Bilewicz uwaia,Ze poniewaz Komitet byl spoleczny i nie mial

zwi4zkuz rad+ to rezygnacjapoxinna byó skierowanado spoleczeírstwa
Radny Stanislaw Baraóski zauwulyl, 2e Komitet musial byé zarejestrowany
w UrzEdzieCrniny. \\l'zwiry&u z tym *ie zostalrozwiryry, Nale¿yshgnac do dokur¡entó*-Radny Aáam Wójcik zgodzil siQ z ndnym Baranskim. Jest okreélony tryb
po*gpowaniaw tej sprawie-Raday\l'éjcik proponuje¡¿ raziezostat'ié ten temat'
Radny Krzyszrcf Swietlik wnioskuje o ograniczenie ruchu na drodze Zagaie Opatkowice, poniewai
d*e samothody wai:qe piath tq drog4 sp*wodowüÍy znisztzenie ruzwierzclmiNaczelnik Barbara Blaszkiewicz odpowiedziaNa, 2e poniewu| jest to droga krajowa,

po otr4maniu wnioskuna piÉraier*3'stqriw tej sprawied0 GDDKiA.
Radny Stefan Fiutek wnioslruje, aby Burmistrz wystqpil do Telekomunikncji o usunigcie betonowych
elementów poz*stal-vchpo slupach telefoniczrzychne terenie gminyodpowiedziala, 2e wystqpi w tej sprawie
Naczelnik Barbara Blaszkiewicz

do Tehkomuaikacji.
Radny Pawel Smorqg, w imieniu mieszkaricówSkroniowa i innych wsi sk4d sqdowo2one dzieci do
szkol, wniasÉuieo &apr$we zniszczonyth po zimie dróg.
Naczelnik Éarbara Blaszkiewicz odpowiedziala, 2e w dniu wczorqszym zostalo

podpisagezlecenie. Dokonaao objazdu ustalom stal+{<gi od poniedziatkuglér+ne ubytki
na drogu.ttmiejskichbpd4usuwane.Jezelichodzi o drogi na tereniegminy, to nawierzchnia
tfuczaiou¡ab+dzienaprarvianaod czerwca
Radny Andrzej Hatny pyta, ho odpowiada za odinie2anie ulic miejskich oraz ile bqdzie kosztowaó
| { gor {}t:rrc odÉni e*m iE.
Naczelnik Barbara Blaszkiewicz odpowiedzia\a,Ze w dniu wczorajszym wptynpla

osatnia falctr¡rai po podsurnowaniuodpowiedázostanieudzielonana piimie- Przetargna
zadowoleni,jednak
akcjgzima*yg.ul ZkiOn. Na pewnonie wszyscysq.zodSniezania
obowiq¡rk oásniezaniapolegaaa dopro*'adzeaiudrogi do $anu poz*'alajqlegona przejazddo
Na tereniemiastabyto lepiej ni?rtaterenachwiejskich.PaniBlaszkiewiczzaapelowala
aby pomagaliprzy od$ni€zaniusoltysox;
RadnyPawelSmor4gmwóciluwagg,2e drogaprzedszkol4w Skroniowiejest drogq
poprosito z4igie siq sprara'4wtrybie pilayr¿
powixow4i
ghszkiewicz
obiecala,2e jeszczedzi5wykonaw tej sprawietelefondo Pana
Pani
{irde.

Ad. 18.
rady Jérefa ikdrA czy wnbsek"
RadB¿Ewa Ftasmik zapyala wiceprzewodnicz4cego
który zglosil,byl jego wnioskiemautorskim.
RadayKdra odpowiedzial,ze tak.
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Radna Ewa Ftasznik powiedziala, i2 radny Kgdra mial mo2liwoSó zapozrania siQ
powinien
z proragalami komisji Wi*szoSé komisji zglasza.latal¡i rrniosek, wigc Paa K+dra
go zglosiów imieniu komisji.
jego i gn¡ty
Radny K€dra podzQkor*al za pouczenie i wyja5nil, ip r+*iosek byt
radnych.
Rdru E,s¿ Ftasanik poioforrnowal4 ze taki wniosek zostal4loszony ru posiedzeaiu
Komisji Oswiaty i poprosila, aby Pan Kgdra nie przlpisywal sobie autorstwa'
paa i¡{arek feizy¿sfi podziqkowal Paau Srnorryowi za porusrenic terrsfu gazy{ik*ji;
zauwa¡yN,2e Pan Smor4g dlugo byl radnym, a wniosek padl dzió. Wspolnie z Panem
Tocryfu.*skim chodzili za tq spraw4 Pan Perzynski iest za reakfirryaejq dzialal¡oÉci komitetuskladalo siq cale spoleczeástwoi naleZydalej ci4gnqótq sprawg'
Na gazyfikacjq
Soty's wsi Brynica Sucha zapytal kierormika Lato. czy dotrryma obietnicy' 2e w tym
*ody i Scieków; zapyta\ równieZ, czy wieS Brynica Sucha
roku nie @dzie podwyzek
""ndrogi.
rruir spodziewac si¡ rennntu
przewodnicz4caRady Miejskiej poinformowala,2e dotychczasdo Radny nie wptyn4l
projekt uctr*'aty w sprawie podrvyzek cea wodyBurmistrz Nowak wyjaSnil, 2e na rqce burmistrza wplyn4l wniosek o zatwierdzenie
taryq jedn¿k bqdzie on poddarry analizie i weryfikacii-

Ad. 19.
Ze wzglgdu na wyczerpanie porz4dku obrad Przewodniczqca Rady Miejskiej
o godzinie l3r0 zanftrqla obrady XIX sesii R¿dy Mieiskiei w Jgdrzeio*'ie-

Prote*,*lcwala

rriuri'Bb¡ó'

';' !

o

Przewodniczq# ytdy Mieiskiej
v'Jeüteiowie
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