PRoroKór Nn xll os
z sesjiRady Miejskiej w Jgdrzejowieodbytejw dniu 26 puádziernika2005 roku
w sali wielofunkcyjnejDomu Kultury w Jgdrzejowie.
Ad. l.
Przewodnicz4caRadyMiejskiej Ewa Ptaszniko godzinie 15-" otwarla obradyXL sesji
Rady Miejskiej w Jqdrzejowie.Obrady rozpoczQtoprzy obecnoÉcina sali obrad 18 radnych
na stan 2l radnych, co stanowi 85,71 oA agdtu Rady Przewodniczqcastwierdzila quorum
prawomocnedo podejmowaniauchwal.
Przewodnicz4caRady powitala przybylych na sesjg goÉci w osobach. Burmistrz
Marek Wolski, ZastgpcaBurmistrza Marcin Piszczek,Dyrektor ZarzqduDróg Powiatowych
Marek Grad, Komendant Powiatowy Policji Andrzej Pi4tek, Przedstawiciel Komendy
Wojewódzkiej Policji Miroslaw Jedynak, Komendant Powiatowy Paistwowej Strazy
PoaarnejStanislawWijas. PrzewodniczqcaRady powitaNaradnych,naczelnikówwydzialów
Urzgdu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz wszystkich
przybyiych na obrady.
PrzewodniczqcaRady zglosrlakandydaturgradnegoLeszka Sulka na sekretarzaobrad.
Radny Sulek Wraztl zgodp.
SekretarzemobradjednogloSniewybrano radnegoLeszka Sulka.
Ad.2.
Rady usprawiedliwilanieobecnoóóradnegoAlfreda Bialego i radnego
Przewodnicz4ca
Kazimierz Michalskiegona sesjiw dniu 29 wrzeSnia2005 roku.
4d.3.
Burmistrz Marek Wolski wnosi o wprowadzeniedo porz4dku obrad punktu 11 a:
Uchwala w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIX I 347 / 05 Rady Miejskiej w Jqdrzejowie
z dnia 29 wrzeinia 2OA5r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Oérodka Pomocy
SpolecznejMiasta i Gminy w Jgdrzejowie.
Rada Miejska w Jgdrzejowie przyjp\a poprawkg zgloszon4przezBurmistrza Marka
Wolskiego.
RadaMiejska w Jpdrzejowieprzyjplaporz4dekobrad.
Porz4dekobrad:
1. Otwarciesesji,stwierdzeniequorum,powolaniesekretarzaobrad.
2. Usprawiedliwienienieobecnoéciradnychna sesjiw dniu 29 wrzeínia2005 r.
3. Przyjpcieporz4dkuobrad.
4. Przyjgcieprotokolu z poprzedniejsesji.
5. Zapylania i interpelacjeradnych.
6. Sprawozdaniez pracy Burmistrzamigdzy sesjami.
7. Sprawozdaniez wykonaniauchwal Rady podjgtychna poprzedniejsesji.
maj4tkowych.
8. Informacjao oSwiadczeniach
9. Informacja dotyczqca realizacji inwestycji przewidzianych w uchwale budzetowej
na 2005rok.
10.Uchwala zmieniaj4caUchwalp nr W58/03 Rady Miejskiej w Jqdrzejowiez dnia
28 kwietnia 2003 roku w sprawie zasadwynajmowania lokali wchodzqcychw sklad
mieszkaniowegozasobuGminy Jgdrzejów.
11. Uchwala zmieniajqcauchwalg nr K-YU426102 Rady Miejskiej w Jgdrzejowiez dn.
23 map 2002 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowi4cych
wlasnoSóGminy Jpdrzejów.
1la. Uchwalaw sprawiezmianyuchwalyNr XXXIX I 347 105Rady Miejskiej

w Jgdrzejowiez dnia 29 wrzeÉnia2005r. w sprawiewprowadzeniazmianw statucie
OérodkaPomocy SpolecznejMiasta i Gminy w Jqdrzejowie.
12. Uchwala w sprawie udzielenia bonifikaty od oplat za przeksztalcenie prawa
uzytkowaniawieczystegow prawo wlasnoéci.
13.Odpowiedzina interpelacje.
i4. Sprawy ro2ne.
15. Zamknigcieobrad.
4d.4.
Nie zgloszonouwag do protokolu z poprzedniejsesji.
RadaMiejska w JqdrzejowiejednogloSnieprzyjgla protokol z poprzedniejsesji.
Ad.5.
1. Radna Janina Szreniawapyta Przewodnicz4c4Rady Miejskiej, jaki jest powÓd, ze
otej godzinie jest sesja Rady Miejskiej. Pracownicy Urzgdu sq juz po godzinach
pracy. Rano czlowiek jest wlpoczpty, nie to, co po pofudniu. Z kim Pani
Przewodnic zqcato uzgadniala?
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznikprzypomniala,ze temat ten powinien byó
poruszonyw punkcie dotycz4cym spraw ró2nych. W obecnie omawianym punkcie s4
zapytaniado PanaBurmistrza.
?. Radna Janina Szreniawa pyla, azy Burmistrz wyst4pil do Urzedu Pracy o ptzydzial
pracownikówinterwencyjnych.Czy w tym roku bedzie zawartaumowa?
3. Radna Janina Szreniawapyta, kto ma nadzór nad budowq l4cznika ulic Kopernika
i Zeromskiego.Czy dziÉktoSbyl i widzial, co sig tam dzieje?
4. Radna Janina Szreniawa pyla, dlaczegodopiero teraz rozpoczgto prace na ulicy
Slonecznej.
5. RadnaJaninaSzreniawaprosi o przygotowaniepodloza pod lodowisko w Parku 700Lecia. Radnapoinformowala,2eod I I lat starasig o to lodowisko.
6. Radna Janina Szreniawapyta, co jest z oSwietleniemna ul. Jasionka.Dni s4 coraz
krótsze, a oSwietleniana ulicy nie ma. Radna prosi, aby jak najszybciej zalatwiótp
sprawS.
7. Radny Jozef Kpdra poinformowal,2e otrzlmal odpowiedi na interpelacjeskladanena
poprzedniejsesji,jednak nie zadowalago odpowiedZ,2e zrobionochodnik i zabrano
przystanki.Jaki przystanekbyl, taki powinien zostaé.Sprawaprzystankówna Wolicy
ma byó potralctowanajako wniosek do przyszlorocznegobudzetu.Tam nie potrzeba
drogich przystanków;wystarczy dwa arkuszeblachy i trochg pracy.
8. Radny Józef KQdraprosi o interwencjgw sprawiedwóch studzienek,które wylewajQ,
nawet przy niedu|ym deszczu.Jednaprzy zejíciu z ronda na ul. Lysakowsk4,a druga
we wschodniejczgScironda.
9. Radny Kgdra,w imieniu mieszkankiul. 11 Listopada33, prosi o naprawQnaroznika
przy wjeLdzie. Po pierwsze obskurnie wygl4da, a po drugie w razie deszczumury
nasi4kn4wilgoci4.
10.Radny JózefKgdra w imieniu mieszkaúcówGórnychPiasków prosi o podjqciedzialan
w sprawie przejazdu TIR-ów, od których pekaja Sciany i dr2;qokna. W tej sprawie
wystarczyzmianaorganizacjiruchu.
11.RadnaElzbietaWiÉniewskaprosi o ocengBIP u nas i pisemn4odpowiedi dotycz4cq
planu uzupelniania wymaganych prawem treéci oraz wskazanie osób
odpowiedzialnychza aktualizacj9 BIP.
12.Radny Adam Wójcik powiedzial,ze wlaécicieledzialek na Jasionce,na odcinku od Ew kierunku wschodnim naruszaj4przepisy ustaw: prawo wodne oÍaz o gospodarce
odpadami. Czy ci ludzie majq zezwolenia,aby tam wywozió gruz, ziemig i inne

odpady, tworzyó nasypy 2 - 3 m. Jest to naturalnezlewisko rzeki: ta nizina chroni
Jgdrzejówprzedzatopieniem.Woda deszczowa,topniej4cyúniegtu sig odprowadza.
jakie sq wyniki kontroli NIK, jaka prawdopodobnie
Radny
Adam Wójcik zap7rt.al,
13.
miala miejscew ZBM. Czy byla taka kontrolai czy jej wyniki se znaneBurmistrzowi?
W tej sprawieradny Bogdan Król skladalpisemnezapytaniedo PanaBurmistrza.
Na salp obrad przyby\ radny Ryszard Dzwonek; obrady kontynuowanoprzy obecnoéci
na sali obrad 19 radnych.
14.Radny Józef Kgdra powiedzial,2e do Burmistrzawybiera sig delegacjaz bloków
odnoénierozliczeniacentralnegoogrzewania.Ci ludzie zwrccajqsigrówniez do niego.
Mieszkaicom wypada doplació,ale w rozliczeniu powinny byó podaneposzczególne
koszty,a jest tylko informacja,ile trzebadoplació.
15. Przewodnicz4caRady Ewa Ptasznik przypomniala, 2e na wspólnym posiedzeniu
Komisji w dniu 6 puhdziernikaradni prosili kierownika ZBlll{ o rózne wyjaSnienia.
Mieszkaúcy w dalszym ci4gu zg),aszaj4 wiele zapylai i zastrze2efi, co do
funkcjonowaniatego zalúadu,szczególniechodzi o ofaty pobieraneprzez ZB}ú za
wywóz nieczystoécioraz za wodg. Po wypowiedziachPanaKierownika wszyscy mieli
wrazenie, Ze zaklad funkcjonuje nie tak, jak trzeba. Jakie kroki Urzqd Miejski
podejmiew zwiq,zkuz zastrzeheniami,
co do funkcjonowaniaZBM.
Ewa
Ptasznik pfa, czy zostala proceduralnie
Miejskiej
Przewodnicz4ca
Rady
16.
rozpoczgtasprawabudowy obwodnicy, ktéra bylaby wskazanaod strony pólnocnej
Jgdrzejowa.Czy zostalzlo2onywniosek o budowg?
17.Radny Krzysztof Swietlik w imieniu wlasnym i mieszkaúcówpodzigkowalza zaipcie
sig spraw4przystankóww Zagaju.
18.Radny Krzysztof Swietlik prosi, aby Burmistrz zajql sig S0-metrowym odcinkiem
bardzowysokiego pobocza.Dzieci i mieszkaicy o$eLdlajqcy z tego przystankunie
sq w stanie przejió poboczem, które ma 40 cm wysokoéci. Jest to przy drodze
wojewodzkiej
19.RadnaJaninaSzreniawaprzypomniala,2ew2AA4roku Gminamiala 500 000 z\ naul.
Glowackiego.W tej chwili daliSmy100 000 zl.Mabyó zrobione350 m chodnika.Czy
nie lepiej zrobiódalej ten chodnik, a nie klaóóteraz masg.Na wiosng znów bgdziemy
tQmasQzrywaé.
20. Radny Ryszard Dzwonek zapytal, czy Burmistrz wie, 2e ma powstaó plotek
i blok 111 prziuul. I I
oddzielaj4cydzialkqmieszkaniowejspótdzielninauczycielskiej
Listopada. Mieszkaicy zwrócili sip z pytaniem, czy wiemy coS na ten temat, ze
kierownik wydal tam nakaz postawienia plotu betonowego i s4 juz zakupione
elementy. Je2elisq zakupione,to przez kogo? Po co ten plot, jak tam nigdy go nie
byio
4d.6.
Nie zgloszonouwag do sprawozdaniaz pracy Burmistrzamigdzy sesjami.
4d.7.
Nie zgloszono uwag do sprawozdania z wykonania uchwal Rady podjgtych
na poprzednichsesjach.
Komendant Powiatowy Policji w Jpdrzejowie Andrzej Pi4tek przedstawil sprawg
monitoringumiasta;powiedzial,ze monitoring daje w miastachpozytywneefekty i jest coraz
szerzejstosowanyzarówno na éwieciejak i w polskich miastach.-Temat w naszymmieicie
wraca co jakiÉ czas,byó moae znajdziemyw tym gronie przychylnoSódo realizacjitej, doÉó
drogiej inwestycji. W dniu 4 listopadaubieglego roku w Komendzie Policji w Jgdrzejowie

odbylo sig spotkanie,na którym ten temat byl omawiany; do dziS stoimy w miejscu.W dniu
wczorajszym na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Porzqdku Publicznego
zastaLapr2edstawilnasytuacjaw mieSciei gminie pod kqtem bezpieczeistwa.Oprócz sily
Zywej, stuzace¡ do rwalczania przestgpczoéci trzeba sig posilkowaó róznymi nowinkami
technicznymi.
PrzedstawicielKomendy Wojewódzkiej Policji Miroslaw Jedynak powiedz\al 2e
miasta Jgdrzejówna dzieá dzisiejszy nie ma projektu takiej inwestycji. jest to zamierzenie
podstawówe,na baziektórego mo2na tworzyókosztorysyi szacunkiw miarp przyblizone.Nie
majac takiego projektu w téj chwili mozna bazowaó na cenach urzqdzen, zmieniaj4cych siQ
z dnia na dzieú. Opracowanew tamtym okresie szacunkowekoszty dziÉ sig radykalnie
zmieniiy - spadly- io jest plus. Jakoéótych urzqdzei wzrosla.W zwi4zku z tym mozemy od
urzEd"ói i ó¿ tu¿zi, którzy monitoruj4, 2qdac wipcej informacji. Na urz4dzenia mo2na
nakladaówszelkiego rodzaju aplikacje nie tylko wspomagaj4ce,ale w pewnych sytuacja
zastgpuj4ceczlowieka np. uruchamiaj4cealarm. Problemem wszystkich miast, które to
realiiowaty, jest problem finansowaniaod poczqtkudo koñca. tr-atwiejznaleíÓjednorazowo
irodki na sfinansowanietej inwestycji.Policja nie moZetychurzqdzeiprzejqó na stan;policja
nie ma pozycji finansowej,aby tegotypu urz4dzeniautrzymy'waó.Je2elimiasto nie przyjmie
jeóli
tego na stan, równiez má ptobltrn, bo nie mo2e sfinansowaóladnei naprawy, nawet,
zobowiqzesig, ze naprawy bgdzie finansowalow trakcie umów pogwarancyjnych.Wszelkie
irodki, jakie mo2nabgdzib przelaóna ten cel uzaleznionebgd4 od dzialañi podejmowanych
aby sprzpt
uchwal Rady Miejskiej, co radykalniewydtuzy czasnapraw.Jestniedopuszczalne'
miasto
ma
nie
problemu
monitoruj4cy byi niéczynny pfzez kilka miesigcy. Takiego
Sandomiórz,ktore caly sprzgtma na swoim stanie,w zwi4zku z czym nie wynikaj4 problemy
zwiqzanezkonserwai.¡4i nup.u*4. Policja dostarczasily technicznei calodobowegonadzoru'
natomiastod strony konserwacji i utrzy:mania,ani Srodków,ani ludzi nie zapewnia.Miasto
ma sluzby, które np. moge przeprowadzié raz na kwartal czyszczenie kamer. Koszty
poczqtkowepowinny siq zamkn4ókwotq 100 000 zl., jednak dok4d nie pojawi sig projekt te
toszty sq kosáami wirtualnymi, daleko szacunkowymi.
Radny RyszardDzwonek zapytal,co obejmuj4koszty pocz4tkowe.
KomendantAndrzej Pi4tek wyjaÉnit,ze wstppniew Jpdrzejowieprzyjpto c^ery rejony
zagrokeniq ale w-stgpniepotrzebne bgd4 trzy profesjonalnekamery: w Rynku, na Os'
Dñowskiego i na Or. ZurtrOd Sq wytypowane odpowiednie miejsca pod kamery gdzie
najczgsciejdochodzi do róznego rodzaju zaklóceh.W kwocie 100 000 mieSci sig koszt
,ulrpu kamer, koszty urzqdzenlarejestruj4cego,koszt pol4czeniakamer z urzqdzeniami.S4
to kásay wyjSciowe. Dalsze koszty, to koszty utrzymania sprzqtu i konserwacja.Policja
gwarant;je calodobow4obslugg tychurzqdzeá i oczywiécie reakcjp na zdarzeniaprzewodniczqcaRady Ewa Ptasznik zapylala, kto wedlug przewidywaú komendanta
bgdzieponosil koszty utrzymania.
KomendantPi4tekodpowiedzial,ze miasto.
Radna El1bietaWiSniewska zap5¡alaile w stosunkurocznym bpdq wynosily koszty
utrzy mania i ko nserwacji .
Pan Miroslaw Jedynak powiedzial, ze w Kielcach jest 36 kamer. Koszty sq duzo
wy4szeniz powinny, poniáwazwszystkie zleceniasq wystawianeprzez Policjq, która dostaje
oá Rudy Miasta Sró¿[i na utrzymanie,realizujewszelkie przetargina uslugi pogwarancyjne,
konserwacjgi utrzymanie.W Kielcach roczneutrzymaniezamyka siQkwotQokolo 28 000 zl
izawiera i* na kwartal sprawdzaniestanutechnicznegokamer przez specjalistycznqfirmp
kamer i kloszy. Kwota nie obejmujeewentualnychawarii.
i czyszczenie
Radny StanisiawBaraúski zapytal.,czy w miejscachwymienionychprzezKomendanta
jest najwigkiza wypadkowoSó.Radny uwa2a,ze w pierwszej kolejnoéci nalezalobyustawió
kurn.ty tu*, gaiil iest najwigksza wypadkowoéó. Czy mamy za?Jadaókamery, aby
sklepyi prywatnesamochody.Od tego mamy policjp i strazmiejsk4.
zabezp\eczaó

KomendantAndrzej Pi4tek przypomnial, 2e mówil, iz oprócz sily zywej potrzebnes4
urzqdzeniatechniczne,które maj4 pomagaó.Chyba nie nalezy sie cofaó tylko isó do przodu.
Chyba szczpÉliwybylby Pan wtedy, gdyby kamera nagrala zlodziqa kradn4cegoPaiski
samochód,a my byÉmy go zatrzymali.Trzebaprzelo2yóto na wlasne podwórko, wówczas
inaczej sig o tym mySli. Mówiac o miejscachzamontowaniakamer mialem na myÉli szerok4
gamQprzestppczo3cii wykroczei, bo na drogach mamy policjp ruchu drogowego i inne
urz4dzeniarejestruj4ceprzekroczenieprgdkoécii zdarzeniana drogach.
Pan Miroslaw Jedynakzwrócii uwagg, 2e pieniqdzemozna pozyskaóod osób, które
maj4 byó chronione: wlaScicieli sklepów, przedstawicieli instytucji. Przy budowie
monitoringu w Kielcach ponad 4A yo wszystkich Srodków, lctóre miasto ptzekazalo,bylo
irodkami od takich instytucjijak sklepy,banki.
Radny Adam Wójcik zapylal czy w kosztach eksploatacyjnych ponoszonych
w Kielcach mieszcz4sig kosáy l4czy; dzierlawy lqczy, budowy lqczy? Musimy korzystaó
z linii np. Swiatlowodowych Telekomunikacji i wystarczy, 2e zawrzemy jedn4 umowp
z Telekomunikacj4i jesteémyzbankrutowani.
Pan Miroslaw Jedynakprzyznalracje radnemuWójcikowi i powiedzial,2emozliwoSci
jest wiele. W projekciepowstan4alternatywnerozwiqzaniastosowanena dzieh dzisiejszy,np.
Skarzyskow tej chwili jest na etapieodbioru inwestycji; koszt wyniósl237 000. Wstppnym
zalo1eniemw sprawie lqczybyl,akanalizacja Tp. SA; szybko sig z tego miasto wycofalo po
przedstawieniu warunków technicznych i oplat. Doszli do porozumienia z ZaHadem
- 2 tys. rocznie).
Energetycznym, weszli w slupy energetyczne,optaty sQ niskie (l
W pierwszym etapiew Skarzyskurusza 5 kamer; docelowo ma byó 10. W Kielcach problem
optaty kanalizacyjnej zostaly rozvtiqzanena innych zasadach,poniewaz Policja dzietLawi
otwory kanalizacyjneod Tp SA na tereniemiastaKielce.
Radny Krzysztof Swietlik przypomnial, Ze w ubieglym roku byla mowa, i2 gmina
dofinansujezalo2eniemonitoringu,ale inwestycjpmiala prowadzióPolicja. Radnypyta, ile to
wszystkoby kosztowalo,bo Radapowinna o tym wiedzieózanim podejmiedecyzjg.
Pan Miroslaw Jedynakpowiedzial,ze projekt wska¿e,jaka to bgdziekwota pienigdzy.
Radna Janina Szreniawaprzypomniala, 2e Pan Jedynakpowiedzia\, 2e gmina mo2e
odzyskaópieni4dzeod osób, które maj4 byó chronionei zapytala,dlaczegoPolicja tego nie
zrobi.
KomendantAndrzej Pi4tek przypomnial, 2e zapewnieniebezpieczeistwato wspólny
interes.Mozna rozmawiaó,spieraósig, ale nie mozna negowaÓtego, 2e jest to w dzisiejszym
Éwieciepotrzebne.Jestkwestiazakupui sfinansowania.
Radny Ryszard Dzwonek powiedzial, ze nie ulega w4tpliwoÉci,je monitoring jest
potrzebny. frzy realizacji planu naleiy wziqó pod uwagg osoby prowadz4ce dzialalnoSÓ
gospodarczqoraz firmy ubezpieczeniowe.S4 sklepy, które korzystaj4 z ochrony i placq
mieiigcznie np. 300 z+. Jezeli bylby monitoring byó moze przeszhby na finansowanie
uslug.
monitoringu,a zrezygnowalibyz dotychczasowych
WiceprzewodniczqcyRady Pawel Smorqgpowiedzial, 2e Komendant ptzyszedl,aby
przedstawiókoncepcjg.Aby tak4 inwestycjgprzeprowadzió,ktoé musi to wziqc w swoje rpce.
blutego zwrócono sig do Burmistrza i do Rady ztakqpropozycj4. Do nas nale|y decyzja,czy
chcemy,aby miasto bylo monitorowane,czy nie. Jezelitak, to w prrysztorocznymbudzecie
musimy zabezpieczyóodpowiedni4 kwotg. Radny Smor4g dodal, ze firmy samoistniesiQ
zabezpieczajqponosz4cbardzo duze koszty, ale to sip oplaci. Jeheli bqd4 zainstalowane
bpdziemniej.
kamery na pewnowykroczeú i przestQpstw
Radny Adam Wójcik przypomnial, 2e ta sprawa by\a iuz podnoszona2 lata temu.
Wszyscy jesteimy za monitoringiem i na pewno podmioty prowadzqce dzialalnoéó
gospodarczqna naszym terenie tez sq tym zainteresowane.Jednak drepczemyw miejscu
i powodu braku logistycznegopodejúcia.Radny uwa2a,2e nale2yzaczqÓod zainteresowanie
tych Srodowisk,które w przyszloécibpd4 ztego korzystaó.JakoRada mozemyzadeklarowaÓ,
ze pokryjemy na przyklad 50 % kosztów inwestycyjnychi 50 % kosztów eksploatacyjnych.

Resztgniech doloiqci, którzy s4 tym zainteresowani.Jezeli nie bpdzie takiego odzewu nie
bgdzie nas staó na calkowite wybudowanie i utrzymanie systemu. TE spraw4 nale|y
zainteresowaó równiez ubezpieczycieli dzialajqcych na naszym terenie. Przy organizacji
(spolka).
naIe2y
- wybraó formg umozliwiajqc4prawidlowerozliczenia
pizewodniczqcaRadyEwa Piasznik przypomniala,2e KomendantPiqtek zwracal sip
z pismemo dofinansowaniezakupusamochodudla Policji i poprosilao przybl\zeniesprawy.
Komendant Andrzej Piqtek powiedzial, ze dofinansowanie zakupu samochody
sluzbowegodla Policji to 20 - 25 tysigcyzl. - zalelyjaki samochódi z jakim wyposazeniem.
W powieóiejest 9 gmin, z czego8 kupilo. Zakup jest finansowanyw 50 Yo przez Policjg,
a w 50 oA przez grning W bie2qcym roku Gmina Spdziszów wspolfinansowala zakup
przepisy gwarantuj4
,,Kongo", ttOty kosztuje okolo 50 000. Obecnie obowi4zujqce
mozliwoSódofinansowaniaprzez samorz4dy- nie ma Zadnychprzeszkódprawnych'
Radny Ryszard Dzwonek zapylal,jaka jest cena fotoradaru.
Komendant Pi4tek odpowiedzial, 2e okolo 100 000 zl., jednak koszt szybko siQ
zwraca.Komenda Policji w Jgdrzejowiedostaje fotoradar z Komendy Wojewódzkiei raz
w miesi4cu na tydzieir. W ci4gu tygodnia jest robionych okolo 1000 zdjgó osób, które
przekraizaj4p.gátoSe.W ciagu tygodnia fotoradarjest ustawiany w kazdym dniu w innej
wskazanych przez mieszkanców i radnych. IJrzqdzenie ma limit
gminie *".i"¡ruch
tq granica.
podwyzszonyo 20 km i rejestrujewszystkich przekraczajqcych
Radny Krzysztof Swietlik zapytal,czy powiat moze coi dolozyÓ'
KomendantPiqtek odpowiedzial,ilejest to kwestiado rozmowy mipdzy Burmistrzem,
Starost4,a Komendantem.Nie ma przeszkód, aby powiat sig w to wl4czyl. Komendant
podzigkowal Radzie za pieni1dzez funduszu alkoholowego;za te érodki zostal zakupiony
alkotest(6 000) i narkotesty(4 000)
Ad.8.

Przewodniczqca Rady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala kolejno informacjq
maj4tkowych:
o oSwiadczeniach
',
Wojewody SwigtokrzYskiego,
", NaczelnikaUrzgdu Skarbowegow Jpdrzejowie,
'/

BurmistrzaMiasta Jgdrzejowa.
Wyzej wymienioneinformacjestanowi4zalqcznlkido niniejszegoprotokolu.

Rady o godzinie 1700oglosilaprzerwQtrwaj4c4do godziny 1730'
Przewodnicz4ca
Ad.9.

Radny Stefan Fiutek zapylal, czy w kwocie przewidzianej na l4cznik Zeromskiego
Kopernika jást tylko nawierzchnia z chodnikiem; dlaczegonie ma kanalizacji burzowej,
sieci wodno - kanalizacyjnej.Czy nie byloby zasadne,aby to wykonaó?
wymiany
Naczelnik Wydzialu Inwestycji i Integracji z Uni4 Europejsk4 Krzysztof Wójcik
odpowiedzial,ze na to zadaniew budzeciebyl zaplanowanakwota 20 000 zl. W ramachtej
kwoty nie ma mozliwoéci wykonania wszystkiego,co jest zasadne.W tej ulicy bqdzie inny
system odprowadzaniawody deszczowej. Jest przewidziana kanalizacja deszczowaulic
(onopnickiej i Kopernika; nie jest przewidzianakanalizacjadeszczowal4cznika.Inwestycja
jest realizowanana miarg mozliwoÉci.
RadnaElzbietaWisniewska zapytala,jakna dziehdzisiejszywygl4da sprawabudowy
ul. Dygasiúskiego.
Naczelnik Wójcik odpowiedzial,2e na budowg ul. Dygasiúskiegow budzecie2005
jest zaplanowanewykonanie dokumentacjiprojektowej- jest gotowa.Do dziSnie ma decyzjr
o lokalizacji tej inwestycji. Zostala naniesiona przez biuro projektów uwaga Starostwa

dotyczqcawl4czenia tej ulicy do ul. Przypkowskiego.O pozwolenie na budowq tej ulicy
wystqpimy maj4c budzet. Chodzi o to, aby nie straciówaznoScipozwolenia,która trwa dwa
lata. Jezeli Rada w budzecie nie przewidzi Érodków na tg ulicg, wówczas nie wyst4pimy
o pozwoleniena budowg.
RadnaJanina Szreniawa zapytala,czy pozwolenie na budowgjest wa2ne2 lata.
NaczelnikWójcik odpowiedziat,zejeSliw ci4gu dwóch lat nie rozpoczn\esig robÓt,to
ta decyzjatraci wa2noió.
RadnaJaninaSzreniawazapytala,jakta sprawawyglqda na ul. Jasionka
Naczelnik Wójcik odpowiedzial,2e ta inwestycjajest zaczgtai od momentu, kiedy
wstrzymanoroboty, przedluia sig czastrwania pozwoleniao kolejne 2 lata. Na tej ulicy jest
mozliwoSókontynuacji.Jezeliinwestycja znajdziesig w budzecie,bgdzierealizowana.
Radny Józef Kgdra powiedzial, 2e zwrócil sig do niego Pan, który zostal oszukany.
Oddat czgsógrunty za Albertem, mial obiecane,ze bpdzie tam polozony asfalt. Do tej pory
tego nie zrobiono.
Przewodnicz1ca Rady Ewa Ptasznik powiedziala, 2e w sprawie ul. KacpraNiemirskiegoRada zostalawprowadzonaw bl4d, poniewazokazalo sip, ze grunt nie naleíy
do gminy.
Naczelnik Wydziafu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Wojciech Abramowicz
odpowiedzial,2e nie wie kto wprowadztl w bl4d. Stan prawny tej nieruchomoécijeszczenie
jest uregulowany. W tej chwili tocz4 sig prace nad tym, aby ujawnió Gminq Jpdrzejów
w ksipdzewieczystej i aby ksigga wieczysta byla bez ladnych obciqzei. W chwili obecnej
w ksigdze wieczystej wpisane jest nieistniej4ceprzedsigbiorstwopanstwowe.Prowadzone
s4 dzialania,Zebyten zapisusun4ó.
PrzewodniczqcaRady Ewa Ptasznik zapytala,kfo wprowadztl w bl4d. Ta ulica byla
wprowadzona do budzetu na 2005 rok, natomiast w którymS momencie Burmistrz
poinformowal,2e nie bgdziemozliwa realizacjatej ulicy ze wzglgdu na nieuregulowanytytul
prawny wlasnoSci.Wprowadzenie do budzetu czegoé, co nie ma uregulowanegotytulu
prawnegobylo wprowadzeniemw bl4d.
Naczelnik Abramowicz powiedzial.Ze stan prawny tej drogi byl szczególowoznany
Burmistrzowi Woániakowi.
Przewodniczqca Rady powiedziala, 2e jezeli realizacja jakiejé inwestycji jest
wprowadzanado budzetu, to radni rozumiej4 ze sprawy wlasnoéci sq uregulowane.St4d
naiwnoÉóradnychi mieszkanców.
Wiceprzewodnicz4cyRady Pawel Smor4g zapytal,jak na dzieú dzisiejszy wygl4da
sprawaprzedstawionaw Pkt. 37 informacji. Na jakim etapiejest remont tych 9 mieszkai?
Czy coStam jest robione?
Radna Elzbieta Wiiniewska powiedzial, 2e bardzo drogo kosauje adaptacjatych 9
mieszkaú. Za proponowanq sump moZna zbudowaó od podstaw. Radna pyta ile bpdzie
kosztowala adaptacjatego budynku na te 9 mieszkari.Mamy doéwiadczenie,ze w bloku
komunalnymmamy 22 mieszkaniaza1,5 ml. Czy watro remontowaóten budynek?
Burmistrz Marek Wolski powiedzial, ze kosztorys inwestorski to okolo 400 000.
Trzeba wziqó pod uwagg, 2e w bloku komunalnym nie byla budowanakotlownia, natomiast
tu trzebawybudowaókotlownig.
Naczelnik Krzysztof Wójcik poinformowal, 2e biuletynie zamówien publicznychjest
ogloszony przetarg na wykonanie modernizacji budynku na cele mieszkaú socjalnych.
Otwarcie ofert planowane jest na 28 listopada. W tegorocznym budzecie na ten cel
przewidziano150 000. Koszt calkowity bgdzie znanyw momencieotwarcia ofert. Cena na
dzieh dzisiejszyjest nieprzewidywalna. Przetarg molna uniewaznió przed podpisaniem
umowy. Mieszkaniabylyby oddanedo uzytku w czerwcu 2006 r. Nieprawd4jest, ze w tym
budynku substancjamieszkaniowabgdzieodbiegalaod bloku komunalnego.Mieszkaniabqd4
o takim samym standardziewykoúczeniowym jak w bloku komunalnym. Gmina wydatra
pieni4dzena zakup tego budynku, na przeprojektowaniena cele mieszkaniowe,mieszkania

wymogi mieszkaú.W tym roku realizujemybudzet. Teraz Rada musi podj4c
bgd4 spetrniaó
decyzjg
Radna Elzbieta Wisniewska powiedziala, 2e kiedy byly rozmowy o adaptacji,byla
mowa o 150 000 i tyle zostalo zaplanowane.My$leliSmy, 2e mo2na bpdzie jeszcze cos
dolozyó,ale terazjest mowa o 400 - 500 tysi4cach.Czy jest zasadne,aby do takiej substancji
dokladaótakie pieniqdze; dla 9 mieszkai budowaó kotlownig? Czy nie lepiej sprzedaÓten
budynek, azauzyskanepieni4dzei zate pieni4dze,które maj4 byóprzeznaczonena adaptacjp
wybudowaónowy?
Burmistrz Marek Wolski zaproponowal, 2e po przetargu przedstawl sprawq
w wspólnie sig trzebabpdzie zastanowió.Burmistrz uwuLa.2e zaszliímytak daleko,2e tetaz
szkoda siQ wycofuwaó. Sprzedawaó i ponownie budowaó na pewno bqdzie droíei,
a uzyskaniemieszkaúodwleczesigjeszczedalej.
Wiqcej uwag nie zgloszono.
Ad. 10.
Uwag nie zgloszono.
Rada Nrtiejika w Jqdrzejowie jednogloénie powzigla uchwalg Nr XLl 352 I 05
zmieniaj4cauchwalgnr XLYIl426l02 Rady Miejskiej w Jgdrzejowiez dn.23 maia2002 roku
w sprawiezasadzbywanialokali mieszkalnychstanowiqcychwlasno3óGminy Jpdrzejów.
fuchwala nr XLl352l05 w zal4czeniudo protokolu/.
Ad. 11.
Radna Elzbieta Wiéniewska zapyrala,dlaczegona projekcie tej i nastppnejuchwaly
nie ma parafki radcy prawnego.
Burmistrz Marek Wolski odpowiedzial, 2e radca prawny jest na urlopie,
za uchwaly bierzena siebie.
a odpowiedzialnoéó
Rada Miejska w Jpdrzejowiepowzigla uchwalgNr XLl 353 / 05 w sprawieudzielenia
bonifikaty od optat zaprzeksztalcenieprawa uzytkowania wieczystegow prawo wlasnoÉci'
nastppujqcqiloSci4giosów.
Z
a
1
7
0
Przeciw
I
Wstrzymalosig
do protokofu/.
fuchwala nr ñ-1353105w zal.4czeniu
Ad. 11a.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jgdrzejowie jednogloénie powzipla uchwalg Nr XLl 354 I 05
w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIX I 347 I 05 Rady Miejskiej w Jpdrzejowiez dnia 29
wrzeénia 2005 r. w sprawie wprowadzeniazmian w statucieOÉrodkaPomocy Spolecznej
Miasta i Gminy w Jgdrzejowie.
/uchwala nr XI-1354/05w zalqczeniudo protokotu/.
Ad. 12.

Radna Janina Szreniav'apltta Przewodniczqcq Rawatfiejskiej, jaki jest po'ntótl,2e o lei godzinie iest sesia Radt'
nie to, ca po polttdnitr.
I{iejskiej. Pracatynicv Lirzqclu sclju| po godzinach prac.v. Rano czlot+'iekiest tv.vpocz(t.v,
Z kim Pani Przewodniczqcato uzgadniala?

PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznik odpowiedziala, 2e w momencie
ustalaniaterminu sesji, a musiala sig ona odbyó ze wzglpdu na informacjg o oSwiadczeniach
maj4tkowych, z zasadniczychpunktów byly tylko dwa: jedna uchwala i informacja
o ofwiadczeniach. Przewodnicz4ca zapytala przedstawicieli poszczególnychklubów, azy
zgodziliby sig na sesjg popoludniowq. Osoby, które pracujq zawodowo powiedzialy, 2e
popotudniowegodziny bardzo im odpowiadaJqi prosily, aby sesje,na których punktów jest

niewiele odbywaly siq w godzinach popoludniowych, gdy2 radni pracuj4c spolecznienie
musz4wykorzystywaóurlopu wypoczynkowegolub zwalniania sip z pracy. Jest to równiez
obserwacjisesji.
sprzy¡ájqóedlamieszkanców, którzy pracuj4cmajq dostgpdo bezpoÉredniej
Pani4 radnQ
punkcie
jej
w
tym
przykro, i2 zawiodla
Przewodnicz4capowiedziala, ze jest
Szreniawg;nie siyszalaod zadnegoinnego radnego negatywnejopinii na ten temat. Jezeli
w przyszlo|ci zdatzy sig podobna sy'tuacja,sesjarównie?bpdzie zorganizowanaw godzinach
popotuOnior,vych,bo odpowiada to wigkszoéci radnych i trudno patrzeó na interesy
jednostkowe.
'
RadnaJaninaSzreniawauwala, 2e jezeli ktoS pracuje,to mo2e wziqó wolne w pracy
i przyjió na sesjg.Radnapytalai nikt nie wiedzial, 2etak ma byó.
Przewodnicz4caRady powiedziala.2e bqdzie o tym rozmowa w sprawachróznych
i wy r azilanadziejg, 2e zabiorqglos o soby, które z ni4 r ozmawiaiy.
Rarlna .Ianina Szreniawa pvta, czv Burmislrz wvstqpil do LirzQdu Pracv o prz.vdzial pracou'nikóv'
intent'enqt¡n.vch.Cn v' w*mroku bqdziezau'arta untotta?

Burmistrz Marek Wolski odpowiedzial,2e wyst4pil do Urzgdu Pracy; umowa nie jest
podpisana,ale przygotowana.

Iladna Janina Szrenimta pvta, kto t¡a naclzórnad budovtrl lqcznika uÍic Kopentika i ZerLtnskiegc¡.Cz.v-dzi! ktoi
b.vli widziol, co siq tam dzieie?

Burmistrz Marek Wolski odpowiedzial, 2e nadzór sprawuje inspektor nadzoru
iWydzial Inwestycji.

RaclnaJanina Szreniatrapvta, dlaczego clopiero teroz rozpoczQtoprace na ulicv Sonecznei.

Burmistrz Marek Wolski wyjaénil, 2e pozwoleniena budowq rJrzqd otrzymaltydziei

temu.
Radna Janina Szreniawa prosi t's przv€lotov'aylie poclloha pocl lodottisko tt Parku 700-l'ecia. Radna
poinfonnov'ala, ze o¿lI I lat stara siq o to l<>clowiskt>.

Burmistrz Marek Wolski odpowiedzial, i2 wie, 2e to jest czuly punkt Pani radnej
i wszystkich.Trzeba sig zastanowió,czy koszty poniesionew miejscu proponowanymprzez
radnq Szreniawg nie bgd4 zbyt du2e. Takie lodowisko powstanie na pewno, ale co do
lokalizacji Burmistrz ma w4tpliwoéci.
na
Radna Janina Szreniatyapvta, co jest z oiv,ietleniem na ul. Jasionkl. Dni sq coroz krótsze, a oÉu'ietlenia
ulic.vnie ma. Radna prosi, abviak naiszvbciei zalaMié lq sprav'q.

Burmistrz Marek Wolski odpowiedzial, 2e jest ogloszony przetarg, który bqdzie
rozstrzygniQtyna poczqtkulistopada;termin realizacji- koniec listopada.

Radna Jalina Szreniawa przv,pomniala, ze t, 2001 roku Gtnina miata 500 000 zl na ul- Glovackiego. Il' tej
chv,ili dali!¡nv 100 000zl.-Il;'b,-¿ zrobione 350tn choclnika.C4v nie lepiei zrobié dalei fen chodnik. a nie klaié
Íeraz mos€.Na v'iosnq znów bqdziemt'tq ,nasQzntvaó.

Burmistrz Marek Wolski wyjaénil, 2e ta, co jest robione na ul. Glowackiego jest
jednym z etapów realizacji calej ul. Glowackiego. Burmistrz uwaia, ze w tym roku trzeba
"zrobió
odcinek, który byl zaplanowany i którego dotyczylo podpisane wczeéniej
porozumienie.Burmistrz prowadzi rozmawy z ZarzqdemDróg Wojewódzkich o dalszym
odcinku na rok przyszly.Sposóbrealizacjitej inwestycji Burmistrz uwazaza stuszny.
RadryvJozqf Kqdro poinformotro!, Ze otrzvmal oclpov,iedi na interpelacie sklQdanena poprzedniej sesii,iednak
nie zatlowailo go odpowiedi, ie zrobiono chodnik i zabrano prz"v-stanki.Jaki przltstanek bvl, taki pttttinien zostaé.
Sprawa przyslanków na ll'olicv ma bvó potraktowana jako *niosek do prryszlorocznego budzetu. Tam nie
dwa arkuszeblachv i trochq prac.v.
potrzeba drogich przvstanków: w.vstarczv-

Burmistrz Marek Wolski odpowiedzial, Ze w biezqcym roku zostalo zakupione 4
przystanki; na tyle pozwalaly érodki. Dwa z nich ustawiono na terenie miasta, a dwa na

terenie gminy. Moze rzeczywilcie da sig to zrobic tak jak mówi Pan Kpdra; Burmistrz
obiecal,ze powróci do tego.
piemvsze
Ractnl,Kqdra, v, imieniu mieszkanki ut. t I Listopada 33,prosi o naprawQnaroinika przv wieidzie. Po
r¡hskurniewvglclda,a po drugie y, razie tleszczumurv nasiqknclvilgociq.

Burmistrz Maret Wolski powiedzial, 2e mial zgloszeniaw tej sprawie. Zlecll to
ZBM, ale nie ma odzewu.Na pewnobgdzieto zrobionedo koñcatygodnia.
zad,anie

przejazt{u TIR'
RacínvJrizef Kqclra v, imieniu mieszkaticówGórnvch Piaskov'prosi o podiqcie dzialan v .sprav'ie
ruchtt.
organizacji
zmiana
tvvstarcz.¡'trl'lej
sprawie
pAkajqician.v'itlrZc¿okna.
którvch
¿v,, átt

Burmistrz Marek Wolski powiedzial, ze proponowanyruch, po mieécie,w kierunku
Chmielnika jest ulicq Kieleckq na wiadukt i z powrotem na ul. Pinczowsk4. Niektórzy
skracajqsobie drogg i jadq ul. Kiliiskiego i Zawodzie.Jest wyjécie, aby przy wjeidzie na
Zu*oáite og.aniciyó tonaz, aby ruch nie przeszkadzat mieszkaírcom. Po wszystkich
remontach, .or. j.rrcze zamkn4ó ul Piúczowskq i ul. Krzyw4 dla cigzkiego ruchu
i kierowaógo od Chmielnikana wiadukf i z powrotemul. Kieleckq.
Raclna Etlbieta Wiiniev'ska prosi o ocenq BIP u nas i pisernnq odpowiedi doryczqcq planu uzupehiania
pruw-em treÉci oraz wskazanie osób oclpowiedzialnych za aktualizacjq BIP.
w.vmasan.v-ch

Burmistrz Marek Wolski zapytal,czy Pani Radnachcenazw-isk.
RadnaElzbietaWiéniewskawyjaSnila,2e chodzijej o plan uzupelnienia
Burmistrz Marek Wolski powiedzial, 2e traktuje to, jako wskazówkg;BIP to bardzo
w a2nyelement fu nkcjonowania Urzqdu.
'wlaiciciele clzialekna Jasionce, na <>dcinkttod E-7 t kierunktt v'schodnint
Radn.v,4dam ll'ójcik pou,ietlzial, ie
ab.vtant
naruszajqprzepls.v-usta$,:praw-o wodne oraz o gospoclarceodpadarni. Czlt ci ludzie maiqzentolenia'
chroni
fa
nizina
rzeki:
zlev'isko
t.vtr.zió gruz, ziemiq i inn-eoclpadv, tv,t¡rzvónasvp.v2 3 m. Jest to naturalne
odprowadza.
tu
siq
Jqclrzejói przetl zatopieniem. llrocla deszczov,a,lopniejqc.v htieg

Burmistrz Marek Wolski powiedzial,2e znaten problem,koryto faktycznieczQéciowo
jest zasypywane.O dzialaniachsluzb Burmistrz poinformujew innym te¡minie. W tej chwili
tyó moze ta sprawabyla trochg zaniedbana.Burmistrz obiecal,ze podejmie dzialania,które
s4w jego gestii.
Cz.vbfia
Ratlnv,ltlam Wójcik zap-vtat,jakie sqwvniki kontroli !{IK, jaka prawdopodobnie miala mielsce v' ZBlt['
pisenme
,sklodal
Król
Bogdan
radnv
lt"
te¡
sprav'ie
faka kontrolo i c4, jej'v,.vniki tq ,nonu Burmistrzov'i?
zap.vfaniedo Pana Burmistrza.

Burmistrz Marek Wolski powiedzial,2e nie wie o takiej kontroli w ZBM
czy by\a kontrolowanageodeziaRadnaElzbietaWiéniewskazap\ú.ala,
Burmistrz Marek Wolski powiedzial, ze Wydzial Geodezji byl kontrolowany
w miesi4cachletnich, jest protokol. Jaki byl zakres kontroli moZe powiedzieó naczelnik
wydzialu.
Naczelnik Wydziafu Rolnictwa i GospodarkiGruntami Wojciech Abramowicz
zakup,sptzeda2,
nieruchomoSciami:
powiedzial, 2e przedmiotemkontroli byla gospodarka
dzierZawa, przeksztalcenia.
o zaleceniapokontrolne.
RadnaElzbietaWiéniewskazaptrt.ata
zalecenia to jest obszerna rzecz
Naczelnik Abramowicz odpowiedzial,2e
i zaproponowalprzedstawienieich na piSmie.
przewoclniczclcaRacl-,Ewa Ptasznik przvpomniala, 2e na w'spólnvmposiedzeniu Konüsii v' dniu 6 paÉdziernika
radni prosili kierovlnika ZBi|l o róhe wtjainienia' lvfieszkariq' v' dalslvnt ciqgu zglaszalq o-iele zap'vtan
i za*r)ezeti, co do .funkcjonov:ania tego zaklaclu, szczególniechodzi o oplal.v pobierane przez ZBltl za wltvÓz
niec4t.stoici oraz za woág. Po 1¡1tp¡¡r:ieflziachPana Kierov,nika w.szyscvmieli v:razenie, ze zaklad.funkcionuie
nt'iqzku z zastrze2eniamico do funkcjonou'ania ZBAI'
nie ták,¡ak trzeba.Jakie iroki driqtt )tiejski poclejmie'r+,

Burmistrz Marek Wolski powiedzial, 2e kierownik ZBM przedstawil sprawozdanie
zdzialalnoici za 9 miesigcy.Wynika z niego, 2e zobowi4zaniana 30 IX wynoszq 528 000,

l0

ogolem zobowi4zania wynosz4 704 000. Burmistrz otrzymal od kierownika pismo
iriformujqce,re fundusz rémontorvy do tej pory wynosi 429 000. Te pieni4dzemusz4 byó
1 ml zl. Naleznoéciwynoszq680 000.Z pism Pana
pokryte, u¡"rt to kwotajuz przekraczajqca
jest
kierównitá wynika, zi naleznoéów ci4gu miesiqcazwigkszyla sip o 200 000; albo to
Pan
pomylka, albó swiadome wprowadzanie w blQd. Pod t4 informacj4 podpisal siQ
kier-ownik.W zwiq¿ku ztym,Ze trudno sig dowiedzieó,jakajest naprawdqsytuacja bo dane
podj4l
sig zmieniaj4z miesiqcana miesiqci nie wiadomo, co jest prawdq co nie Burmistrz
acji ZBM. Dzialania zostan4 zakoiczone w listopadzie" o czym Rada
inicjatywp r"rt*ttury
zostaniepoinformowana.
Radna Elzbieta Wiúniewska zapytaLa,czy zatrudnienie w ZBM jest zgodne ze
organizacyjnYm.
schematem
Burmistrz Máiek Wolski przyloczyl treéó pisma otrzymanego od kierownika:
informujg' ze stan
,,W nawiqzaniudo spotkaniaz Komisjami Rady Miejskiej w paZdzierniku
pelne
etaty jest to
zatrudnieniawynosi 31 osób plus 4 osoby sprzqtaczy.W przeliczeniuna
34"5etatu."
Radna Elzbieta Wiéniewska zap5nalaczy to jest prawda, ze jeéli kierownik kogoé
zwalnia,to pólniej zatrudniaw ramachumowy zlecenia.
SkarbnikGminy Bo2enaCieluch powiedziala,2ebylazleconakontrola ZB}d i istotnie
byly osoby zwalniane a nastQpniedo wykonywania prac byly zatrudnianena podstawie
umowy zlecenia.Takie praktyki byly.
przev,orJniczclcaRadv \,liejskiej Ev,a Ptasznik pvta, czv zostala proceduralnie rozpoczQta spraw:a budov'v
kióra bytab.r-rrikorárro <tclstronv püioqtej Jqclrzejowa.Cr,- zostal zloionv'¡'nittsek o budowq?
obv,orlnic-r-,

Burmistrz Marek Wolski powiedzial, 2e nie zlo|yl takiego wniosku, ale podj4l
inicjatywy do spotkania w tej sprawie z poslami, z Ministrem Infrastruktury; spotkanie
najprawdápodobniejodbpdzie-sig na pocz4tku listopada z udziaLemStarosty. Bpdzie to
5ptihni. robocze. Burmistrz uwaaa, 2e z wnioskiem powinien wyst4piÓ,bo bpdzie on
potwierdzeniemz4daúspoleczeústwa.
ptúocza'
Ratlnv Krz.vsztof Sttietlik prosi, abv Burmistrz zaic¿lsiq S}-metrowv-ntodcinkiem bardzo w1'sttkiego
wvsokoici'
cnt
10
ma
które
poboczem,
przei!é
stanie
squ,
nie
przvstanku
Dzieci i ntieszkáncvoctjezáza¡qcyz tego
Jest to przy drodze wojeu'ódzkiei.

Burmistrz Marek Wolski powiedzial, 2e wie o tej sprawie, ale musi to uzgodnió
z zarzqdcqdrogi.Burmistrz postarasig to zrealizowaó.
Rat¡t.vR.vszarclDnyonek zap.r-tat,czv Bunnistrz wie, ze ma powstaé ptotek oddzielaiqcv dzialkq mieszkaniowel
II'l przv ul. tt Listopatla. lt,fieszkaúcvru,rócili siQz p.vtan¡etn,czlt tyiem.vco:í
spóttlzieini naucz,vcielskie¡íitot
iakaz postawienia plotu betonowegoi sqiuz zakupione element.v'JeZeli sc1
v,vclal
tom
na ten femat, ze kiert'¡wnii
zaktrpione,to przez kogo?Po co ten plot, iak tam nigdv go nie b.vlo'

Burmistrz Marek Wolsli powiedzial,2e ten plotek ma powstaé,poniewazmieszkaicy
bloku 111 dosyódlugo drq¿yli tsn temat. Wspólnotamieszkaniowazailqdalagruntu, który do
niej nale2y. Z doikumentacji wynika, 2e przedstawiciele spoldzielni nauczycielskiej
i wspólnoty doszli do consensusu.podpisanosig pod wskazan4granic4.Bylo rozgraniczenie.
chodzio to,2e blok 111chcemieó miejscaparkingowe.
Prawdopodobnie
Radny Ryszard Dzwonek powiedzial, 2e inicjatywa nie pochodzi od wspólnoty
mieszkaniowej,iylko jeden pan nalega na ten plot. Pan ten nie jest przewodnicz4cym
wspólnoty, a bezpoSreániouzgadnial z Panem Jachem.Z rozmowy z mieszkancamitego
jest
bloku wynika, zi z ich strony nie ma inicjatyvry, aby ten plotek tam powstal. Wjazd
wqski, gdyby coé sip palilo, to straznawet nie ma jak wjechaó.
Burmistrz tvtarek Wolski powiedzial, 2e widzial protokoly z komisji, które tam siQ
odbywaly oraz operatgeodezyjny,podpisalosig tam duzo osób'

l1

Ad. 13.
Radny Adam Wójcik podzipkowal Pani Przewodnicz4cejzato, ze sesjazaczyna sip
w godzinachpopotudniowychi powiedzial,2e dla niego to jest luksus.
Radny Adam Wójcik zapytal, czy Burmistrz idzie w kierunku doprowadzeniado
Jpdrzejowagazu ziemnego,czy to jest realne i czy myélal na temat rozprowadzeniago po
tereniemiasta.Nalezalobyo tym mySleópod k4teminwestycji.
Burmistrz Marek Wolski odpowiedzial,2ejestopracowywanakoncepcjai w tej chwili
lJrzqd oczekujena wyst4pieniewarunki zabudowy,o lokalizacjp celu publicznego- termin
jest do 15 listopada.Nié ma jeszczedyskusji, co do rozprowadzaniapo mieécie, bpdzie
mozna o tym myéleójak bgdziekoncepcjadoprowadzeniago do Jgdrzejowa.Temat zostanie
podjgty
RadnaElzbieta WiSniewskazapytala,czy zostalaprzez Burmistrzapodjqtaostateczna
decy4aw sprawiekryteriów przydziatunowychmieszkaúkomunalnych,bqdáich sprzedazy.
Burmistrz Marcin Piszczekodpowiedz\al,2e dzialaniaw tej sprawiepodejmowanes4
w oparciu o uchwalp Rady Miejskiej w Jqdrzejowie z 28 kwietnia 2003 roku,2adne
dodatkowekryteria nie wchodz4w grg. W chwili obecnejweryfikowane sq wnioski zlo2one
przez osoby úbiegaj4cesig o przydzial lokali komunalnych i o zamianpw ramach zasobu
mieszkalnegog*iny Jest zlozonych 47 wniosków, 31 jest skontrolowanych,jutro bgdzie
kolejne 8 wniosków, a w przyszlymtygodniu planowanejest zakoiczenietej kontroli.
Sekretarz Gminy Renata Kawiorska poinformowalan2e jutro przewidywana jest
jest
uroczystoééw SpecjalnymOérodkuSzkolno-Wychowawczym.Uroczystoéóta pol4czona
z nadaniemimienia tej placówce i wrgczeniemsztandaru.W zwi4zku z tym Pani Dyrektor
^przekazujeproébg,aby sztandarmiasta równiez mógl uczestniczyów tej uroczystoéci.
ná¿ny Adam Wójcik w zwiqzku z pismem ze Starostwaw sprawie zamiany dzialek.
,qprowadzonerozmowy na ten temat i czy jest koncepcjazalatwienia
zapytalBurmistrza
,
"ty
sprawy.
Burmistrz Marek Wolski odpowiedzial,ze jest koncepcjaStarosty,jednak Burmistrz
nie chce sig zgodzió ztymi propozycjami.Roboczejdyskusji ze Starost4jeszczenie bylo ze
wzglgdu na poszukiwaniealternatywnychpropozycji dla Starosty.Po pierwszymbedaPodjqte
dzialania.
ostateczne
Ad. 14.

PrzewodniczqcaRady Miejskiej w Jqdrzejowie Ewa Ptasznik o godzinie 1830
zamknglaobradyXL sesjiRady Miejskiej w Jpdrzejowie.

Protokolowala
TeresaBorowska
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