PRoroKór, Nn xLVI/ 06
z sesji Rady Miejskiej w Jpdrzejowie odbytej w dniu 30 marca 2006 roku
w sali wielofunkcyjnej Domu Kultury w Jpdrzejowie.
Ad. l.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptaszniko godzinie 10" otwarla obrady XLVI
sesji Rady Miejskiej w JEdrzejowie.Obrady rczpoczetoprzy obecnoScinasali obrad 15
oA ogólu Rady. Przewodniczqcastwierdzila
radnych na stan 21 radnych, co stanowi 71,43
quorumprawomocnedo podejmowaniauchwal.
PrzewodniczqcaRady powitala przybylych na sesjE goSci: Burmistrza Marka
Wolskiego, ZastqpcE Burmistrza Marcina Piszczka, Komendanta Powiatowego Policji
Andrzeja Pi4tka. PrzewodniczqcaRady powitala radnych, naczelników wydzialów Urzqdu
Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnychgminy, oraz wszystkich przybylych
na obrady.
PrzewodniczqcaRady zglosila kandydaturqradnegoAndrzeja Hatnego na sekretarza
obrad.
RadnyHatny wyrazil zgodE.
Sekretarzemobradj ednogloéniewybrano radnego AndrzejaHatnego.

Ad.2.
Na sesji w dniu 16 lutego 2006 roku nieobecni byli radni Krzysztof Chalupka
i RyszardDzwonek.
Nieobecnoécizostalyusprawiedliwione.
Ad.3.
Proponowanyporz4dekobrad:
l. Otwarciesesji,stwierdzeniequorum,powolaniesekretarzaobrad.
2. UsprawiedliwienienieobecnoSciradnychna sesjiw dniu l6 lutego 2006 r.
3. Przyjqcieporz4dkuobrad.
4. Przyjgcieprotokolu zpoprzedniejsesji.
5. Zapytaniai interpelacje radnych.
6. Sprawozdaniezpracy Burmistrzamiqdzy sesjami.
7. Sprawozdaniez wykonania uchwal Rady podjptychna poprzedniejsesji.
8. Uchwalaw sprawie zmianw bud2eciemiastai gminy na 2006 rok.
9. Uchwala w sprawie ustalenia najniZszegowynagrodzenia zasadniczegow I-szej
kategorii zaszeregowaniaoraz wartoScijednego punktu w zlotych niezbEdnychdo
sporz4dzeniatabeli miesigcznychkwot wynagrodzeniazasadniczegopracowników
placówkach oSwiatowych
niebqd4cych nauczycielami, zatrudnionych w
prowadzonych przez GminEJgdrzejów.
10.Uchwalaw sprawienadanianazry ulicy poloZonejw obrgbie06 miastaJqdrzejowa.
ll.Uchwala w sprawie wyst4pieniado Ministra Spraw Wewngtrznychi Administracji
z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy administracyjnejMiasta Jqdrzejowai wsi
Ksiqze Skroniów, polegaj4cej na odlqczeniuczqici obszaru wsi KsiqZe Skroniów
i wlqczeniugo do miastaJEdrzejowa.
12.Uchwala w sprawie :vq'raíenia zgody na obci4Zenia nieruchomoScikomunalnej
gruntow4.
slu2ebnoSciq
komunalnei.
13.Uchwalaw sprawiezamianvnieruchomoéci

14.Uchwalaw sprawie zamianynieruchomoécikomunalnej.
15.Uchwala w sprawie zbycia nieruchomo5cikomunalnej na Ízecz jej uzytkowników
wieczystych.
16. Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzedaZyw drodze przetargu nieruchomoSci
komunalnej.
17"Uchwala w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystoSci i porz4dku
na tereniemiastai gminy Jqdrzejów.
18. Uchwala w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowi4cych wiasnoSó
Gminy Jgdrzejów.
19.Uchwala zmieniajqcaUchwalENr XDll99/04 Rady Miejskiej w JEdrzejowiez dnia
25 marca2004r. w sprawieuchwaleniaWieloletniegoPlanu Rozwoju i Modernizacji
rJrzqdzen Wodoci4gov\ych i lhzqdzen Kanalizacyjnych Zakladt¡ Wodoci4gów
iKanalizacji w Jqdrzejowiena lata2004 -2006.
20. Uchwala zmieniaj4caUchwalq Nr XXXIV/324/05 Rady Miejskiej w Jqdrzejowie
zdnia 24 maja 2005 r. w sprawie utworzenia zakladu bud2etowegopod nazwq
,flaktad Wodoci4gówi Kanalizacjiw Jqdrzejowie".
21. Informacjao dzialalnoScipodstawowejopieki zdrowotnejna tereniegminy.
22. Pr ofilaktyka zdrowotna w placówkach oSwiatowych.
23. Odpowiedzina interpelacje.
24. Sprawy róZne.
25. ZamkniEcieobrad.
Na salEobrad przyby\ radny Kazimierz Michalski; obrady kontynuowanoprzy obecnoSci
na sali obrad 16 radnvch.
Burmistrz Marek Wolski wnosi o wprowadzeniepunktu 20 A: ,,Uchwalaw sprawie
ustalenia zasad zbycia, wydzierlawienia lub wynajgcia majtku trwalego Zakladt
PodstawowejOpieki Zdrowotnej w Jqdrzejowie".
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowieprzyjglaporz4dekwraz z wprowadzeniempunktu 20 A,
qcqiloSci4glosów:
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Porzqdekobrad:
1. Otwarciesesji,stwierdzeniequorum,powolaniesekretarzaobrad.
2. UsprawiedliwienienieobecnoSciradnychna sesjiw dniu l6 lutego 2006 r.
3. Przyjgcieporz4dkuobrad.
4. PrzyjEcieprotokolu zpoprzedniejsesji.
5. Zapyfaniai interpelacjeradnych.
6. Sprawozdaniezpracy Burmistrzamigdzy sesjami.
7. Sprawozdaniez wykonania uchwal Rady podjgtychna poprzedniejsesji.
8. Uchwalaw sprawie zmianw budZeciemiastai gminy na 2006 rok.
9. Uchwala w sprawie ustalenia najni2szegowynagrodzenia zasadniczegow I-szej
kategorii zaszeregowaniaoraz wartoScijednego punktu w zlotych niezbEdnychdo
sporz4dzeniatabeli miesigcznychkwot wynagrodzeniazasadniczegopracowników

placówkach oSwiatowych
niebqd4cych nauczycielami, zatrudnionych w
prowadzonych przez Gming Jqdrzejów.
10.Uchwalaw sprawienadanianazry ulicy poloZonejw obrgbie06 miastaJqdrzejowa.
1L Uchwala w sprawie wyst4pienia do Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji
z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy administracyjnejMiasta Jgdrzejowai wsi
KsiqZe Skroniów, polegaj4cej na odlqczeniuczgSci obszaru wsi KsiqZe Skroniów
i wlqczeniugo do miastaJEdrzejowa.
12.Uchwala w sprawie wyraZenia zgody na obci4Zenia nieruchomoScikomunalnej
gruntow4.
sluzebnoSci4
13.Uchwalaw sprawie zamianynieruchomoScikomunalnej.
14.Uchwalaw sprawiezamianynieruchomoScikomunalnej.
15.Uchwala w sprawie zbycia nieruchomoScikomunalnej na rzecz jej uzytkowników
wieczystych.
16. Uchwala w sprawie przeznaczeniado sprzedaZyw drodze przetargu nieruchomoSci
komunalnej.
17.Uchwala w sprawie uchwalenia Regulaminu ufrzymania czystoéci i porzqdku
na tereniemiastai gminy JEdrzejów.
18. Uchwala w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowi4cych wlasnoSó
Gminy Jqdrzejów.
19.Uchwala zmieniajqcaUchwalq Nr XIX/I99/04 Rady Miejskiej w Jqdrzejowiez dnia
25 marca2004 r. w sprawieuchwaleniaWieloletniegoPlanu Rozwoju i Modemizacji
Urzqdzei Wodoci4govvych i Urzqdzen Kanalizacyjnych Zakladu Wodoci4gów
i Kanalizacjiw Jgdrzejowiena lafa2004- 2006.
20. Uchwala zmieniaj4ca Uchwalq Nr XXXIV/324/05 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie
z dnia 24 ma.a 2005 r. w sprawie utworzenia zak\adu bud2etowego pod nazwq
.,ZakladWodoci4gówi Kanalizacjiw Jgdrzejowie".
20 A. Uchwala w sprawie ustaleniazasadzbycia, wydzierlawienia lub wynajEciamajtku
trwalego ZakladuPodstawowejOpieki Zdrowotnejw JEdrzejowie.
21. Informacjao dzialalnoScipodstawowejopieki zdrowotnejna tereniegminy.
22. Profiaktyka zdrowotnaw placówkachoÉwiatowych.
23. Odpowiedzina interpelacje.
24. Sprawy róZne.
25. ZamkniEcieobrad.
4d.4.
Nie zgloszonouwag do protokolów z poprzedniejsesji.
RadaMiejska w JEdrzejowieprzyjglaprotokól zpoprzedniejsesjinastqpuj4cailoSci4glosów:
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4d.5.
1. Radna Maria Baraírska przypomniala, 2e pod koniec stycznia w obecnoÉci
wykonawcy, pracowników ZUK i UrzEduMiejskiego zostal spisanyprotokól usterek
i wad w nowo wybudowanym bloku komunalnym. Mieszkaúcy twierdz6 2e do dnia
dzisiejszegoduZaczESótych ustereknie zostalausunigta.Radna pyta, kiedy zostanie
to usuniEte.
2. RadnaMaria Baraúskapoinformowala,2e pod koniec ubieglegoroku zwracalasiEdo
Burmistrza,aby na ul. Barbary w miejscuwiaty postawióprzystanekautobusowy.Jest
to wykorzystywany przystanek, poniewa2 liczna grupa mlodzie2y uczqca siQ

wjqdrzejowskich szkolach dojezdla z kierunku Malogoszcza. W ubieglym roku
Burmistrz powiedzial, 2e nie ma pieniEdzy na nowe przystanki. Radna ponawia
wniosek,aby ustawiótam przystanek.
3. Radna Maria Baraúskapoinformowala,2e na ul. 11 Listopada i Przypkowskiegos4
poniewaZs4powybijane przeszkloneelementy.
przystanki,które wymagajq_naprawy,
Radnaprosi o naprawgprzystanków.
Na salq obrad przybyl radny Wojciech Bilewicz; obrady kontynuowano przy
obecnoécina sali obrad 17 radnvch.
4 . Radny Jan ZiEbihskipyta, na jakim etapies4 przygotowaniado remontów ulic i dróg
zarówno tych o nawierzchni asfaltowej,jak i tluczniowej. Czy zostaly wylonione
podmioty, które zajm4 siq tymi remontami?Radny chcialby, aby nie bylo tak, jak
w latach poprzednich, 2e niektóre remonty byly wykonane dopiero na przelomie
sierpniai wrzeénia,a w listopadziezaczglasiEzima i na wiosnq znowu remonty.
5 . Radny Krzyszfof Swietlik przedstawil wczorajsz4 sytuacjq zwiqzanq z powodziq
w tr-ysakowieitr qczynie.Mieszkaúcyzwrócili siq wieczoremtelefoniczniedo radnego
zglaszajqczagrolenie. Radny pyta, czy jest powolany sztabkryzysowy przy Urzqdzie
Miejskim oraz czy Kierownik ZWiK mohew chwili zagroheniadysponowaókopark4
bez zgodyBurmistrza.
6 . Radny Adam Wójcik przypomnial,2e dochody ztylt;/rn r.r'ynajmulokali uZytkowych
przeszlydo Urzqdu Miejskiego, natomiastutrzymanie tych lokali i usuwanieawarii
ciqZq na ZIJK. Niedawno podejmowana byla uchwala o utworzeniu tego zakladu
i zmianach organizacyjnych, aby ten zaktradwyszedl na prostq. ZUK z tego tytulu
ponosi koszty. Radny pyta, czy Burmistrz bierzeto pod uwagq i za te uslugi ZUK na
bieZqcootrzymujeérodki finansowe.
7 . Radny Adam Wójcik wnioskuje, aby na najblilszq sesjEprzygotowaó zestawienie
wszystkich zewngtrznych kontroli, jakie odbyly siq w Urzqdzie Mieiskim w toku
biez4cejkadencji w ukladzie: podmiot kontroluj4cy,przedmiot kontroli, zakres,data
lub czas kontroli, zaleceniai wnioski ztych kontroli wynikajqce i sposóbrealizacji,
wykonania tych zaleceí. Z tego przegl4dubEdziewynikaó, jak dzialaliémy w ci4gu tej
kadencji,bo trzebasig przygotowywaédo zamykanianaszejdzialalnoSci.
8 . Radny Adam Wójcik pyfa, z czyjej inicjatywy ma byó budowanerondo u zbieguulic
Przypkowskiego,Batalionów i Chrobrego. Prace przygotowawcze s4 prowadzone,
Mieszkaúcymówi4 2e w innym miejscu to rondo
Srodkifinansowe sqzabezpieczone.
jest bardziejpotrzebne:przy skrzylowaniu 11 Listopada,Barbary i Dmowskiego.Tam
jest wiEksze zagroLeniedla uczestników ruchu drogowego. Mniejszymi Srodkami
moana by byto poprawió bezpieczenstwo na tym skrzyZowaniu, choóby poptzez
utworzenielewoskrqtuczy poloZenieogranicznikówprqdkoSci.
9 . RadnaElzbieta WiSniewskaprosi o wyegzekwowanie,od wykonawcy remontudachu
bloku przy ul. Chrobrego 1, usunipciausterek. Wspólnota tego bloku wielokrotnie
zwracala na to uwagQ, jednak dotychczas usterek nie usuniqto. Radna prosi
siEtq spraw4.
o zainteresowanie
10.Radna ElZbiefaWiSniewskapoinformowala,2e mieszkancyod wielu lat zwracali siE
o budowg ronda przy zbiegu ulic Przypkowskiego, Batalionów Chlopskich
i Chrobrego,ze wzglqdu na czEstewypadki. W tym miejscu nie mo2na zamontowaó
progów zwalniaj4cych,bo jest to ulica powiatowa.
11.PrzewodniczqcaRady Ewa Ptasznik poinformowala, 2e u zbiegu ulic G4dzio-Kosa
i JanaPawla II stoi dom, który od wielu lat jest niezamieszkaly.Mieszkaircyzwracajq
siE w tej sprawie, gdy?ten dom stanowi duhezagroíeniedla osób, które pomimo,2e

jest to ogrodzone taÉm4 znalazly sobie tam schronienie.Poza tym chodzq tam
uczniowie gimnazjum z ul. Ogrodowej. Dom ten grozi zawaleniemze wzglqdu na
dach.Nalely wymóc na wlaScicielachrozbiórkq tego domu, bo nie nadajesiE on do
niczegoinnego.
lZ.Pvewodniczqca Rady Ewa Ptasznik popiera wniosek radnej Baraúskiej w sprawie
przystankuprzy ul. Barbary. Przystanekbyl przeniesionyz ul. Jana Pawla II. W tej
chwili jest zniszczony. Z tego przystanku korzysta mlodziez z pólnocnej czqSci
naszegopowiatu dojehdlajqcado jqdrzejowskichszkóI.
13.Pan Marek Perzyúski poinformowal, 2e nowopowstale forum ,,Lewica Razem"
podjElo inicjatywq w sprawie obniZenia taryfy za wodg i Scieki. Pan Perzyóski
przedloZyl na rQce Przewodniczqcej Rady pismo przewodnie wraz z podpisami
mieszkaúcówJEdrzejowa.Na tE chwilq jest 405 podpisów. Jehelibqdzie wymagane
wiqcej - bedq zebrane.
4d.6.
Nie zgloszonouwag do sprawozdaniazpracy Burmistrzamiqdzy sesjami.
Ad.7.
Nie zgloszono uwag do sprawozdania z wykonania uchwal Rady podjqtych
na poprzednichsesjach.

Ad.8.
Burmistrz Marek Wolski upowaZnil Skarbnik Gminy Bozenq Ciepluch
do wprowadzeniaautopoprawekdo projektu uchwaly.
Skarbnik Gminy Bo2ena Ciepluch poinformowala, 2e po rozeslaniu materialów
dla radnych otrzymalainformacjg,2e subwencjaoSwiatowana rok 2006 ulegnie zwiEkszeniu
o kwotE 7 733 zl i bgdq równieZ zwiqkszone udzialy z tytulu udziaiów w podatku
dochodowymod osób fizycznych o kwotq 69 188. W zwiqzku ztym propozycjaBurmistrza
co do podzialutej kwoty jest nastEpujqca:
- 7 733 zt - poniewa| jest to subwencjaoSwiatowa- przeznaczyóna wydatki oSwiatowe,
na zakupmaterialówi wyposaZenia,
- kwotg 69 188 zlpodzielié w sposóbnastqpuj4cy:
- 30 000 jako dotacja d\a Zakladu Uslug Komunalnych z przeznaczeniemna zakup
sprzqtu,
- 19 188 - zwiEkszeniedotacji dla GospodarstwaPomocniczegoAdministracja
Budynków w zwiqzku zprzejgciem targowicy,
- 20 000 * na oczyszczaniemiasta w zwi4zku z tym, 2e taka zima spowodowala,
iz Srodkiprzeznaazonena oczyszczaniemiasta okazaly siq niewystarczaiqce.
Ponadto,w rozdziale ,,przeciwdzialaniealkoholizmowi" w programie profilaktyki zostaly
przewidzianeÉrodki na adaptacjgpomieszczeúbylego kolejowego Domu Kultury, ale nie
zostalyone zapisanejako inwestycja,a tylko RadamoZezmienió ten zapis.Jestto konieczne,
poniewazw roku ubieglym bylo to zadanieinwestycyjne.OérodekPomocy Spolecznejz\oLyl
wniosek, 2e samochód, który posiadaj4 ulegl awarii, a jego naprawa jest nieoplacalna.
Proponujq aby czqÉéSrodków pÍzeznaazonychna zaktp materialów przenieSóna zakup
samochodu.
TreSóuchwatypo naniesieniuautopoprawekradni otrzymali przedsesj4.
Przewodniczqca Rady M iej skiej Ewa Ptasznik o dczyfalaproj ekt uchwaly.

Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowiepowzigla uchwatrENr XLVI/385/06 w sprawie zmian
iloéci4 glosów:
w budZeciemiastai gminy na2006 rok, nastEpujqcq
15
Za
0
Przeciw
2
Wstrzymalosig
fuchwala nr XLVI/385/06 w zalqczeniudo protokolu/'
Ad.9.

Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczy'talauzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono
Rady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Przewodnicz4ca
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jqdrzejowiepowziqla uchwalENr XLVI/386106 w sprawieustalenia
najniZszegowynagrodzeniazasadniczegow l-szej kategorii zaszeregowaniaoraz wartoSci
jednego punktu w zlotych niezbgdnych do sporzqdzenia tabeli miesigcznych kwot
wynagrodzenia zasadniczegopracowników niebEd4cych nauczycielami, zatrudnionych
w placówkach oSwiatowych prowadzonych przez Gming Jqdrzejów, nastEpujqcqiloSciq
glosów:
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/Uchwalanr XLVI/386106w zalqczeniudo protokolu/.
Ad. 10.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala uzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono
Rady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Przewodnicz4ca
Radna Janina Szreniawapoprositrao wyjaSnienie,gdzie znajduje siE ta ulica,
poniewaZradnimaj4mapki,ale mieszkaúcyrównieZchcielibywiedzieó.
Burmistrz Marek Wolski wyjaSnil, 2e jest to przedlu2enieulicy Slonecznej,wzdluz
kolejki, gdzie powstalo nowe osiedle.Byla wola mieszkaúców,aby nadac nazwQtej ulicy'
Proponowananazwa,,Wiosenna" to nazwa przyjemna niebudz4cakontrowersji. Burmistrz
poprosilo przeglosowanie.
Rada Miejska w Jqdrzejowiepowzigla uchwalENr XLVI/387106 w sprawie nadania
nazry ulicy polozonejw obrEbie06 miastaJqdrzejowa,nastqpuj4cqiloéciq glosów:
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Ad. ll.

Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala uzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono

Rady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Przewodnicz4ca
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jqdrzejowie powziqla uchwalg Nr XLVI/388/06 w sprawie
wyst4pieniado Ministra Spraw WewnEtrznychi Administracji z wnioskiem o dokonanie
zmiany granicy administracyjnejMiasta Jgdrzejowai wsi Ksi4Ze Skroniów, polegaj4cejna
odl4czeniu czEéci obszaru wsi Ksi42e Skroniów i wl4czeniu go do miasta Jqdrzejowa,
nastEpuj
4c4iloéci4 glosów:
Z
a
1
7
0
Przeciw
0
Wstrzymalosiq
/Uchwalanr XLVI/388/06 w zalqczeniudo protokolu/.
Ad. 12.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczy,talauzasadnienie do projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono
Rady Miejskiej Ewa Ptasznikodczl'talaprojekt uchwaly.
Przewodnicz4ca
Uwag nie zgloszono.
RadaMiejska w JEdrzejowiepowziElauchwalqNr XLVI/389/06 w sprawie wyraíenia zgody
gruntow4 nastEpuj4c4
iloSci4glosów:
na obciqzenianieruchomo3cikomunalnejsluZebnoSci4
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/Uchwalanr XLVI/389106w zalqczeniudo protokolu/.
O godzinie 10ss PrzewodniczqcaRady Ewa Ptasznik oglosila przerwQ trwajqc4
do godziny1130.

Ad. 13.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala uzasadnieniedo projektu
uchwaty.
Przewodnicz4ca Rady powiedziala, 2e Pan Burmistrz zaprosil architekta
Galczewskiego,aby doprecyzowaltE tematykq.
Pan Galczewskipowiedzial,2e jest zwiqzany zUrzgdem Miejskim umowq na 2006
rok dotycz4cq opracowywania decyzji o warunkach zabudowy i dlatego Pan Burmistrz
poprosilgo o konsultacjqw trakcie calegoprocesuprzygotowaniatej uchwaly. W trakcietych
konsultacji zostalazasiqgniEtaopinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabyfków w zwiqzku
ztym, Ze teren, na którym polo2ones4te dzialki jest wpisany do rejestru zabytków. Opinia
konserwatorajest pozytywna. Historycznapierzejaulicy 11 Listopadaodchodzqcejod rynku
wygl4dalaw ten sposób,2e byla to kiedyÉkamienicaz dostEpemod ulicy nieco bli2ej, niz
dzialkainwestora.W ten sposóbwracamy do historycznegoukladu. Do tego dochodzisprawa
estetyki miasta. Wkrótce zapewne ruszy budowa obwodnicy pótrnocneji trzeba zwiEkszyó
atrakcyjnoSócentrum miasta. Na dzialce wynikaj4cej z polqczenia tych dwóch dzialek
na
przewiduje siE zabudowqpierzejow4 z dostEpemod ul. 11 Listopada z przeT.naczeniem
parterue na niewielkie lokale usiugowe, a pigtro z przeznaczeniemna uslugi typu
niehandlowego.W wyniku przekszfalcei za dzialk4 inwestora powstanie dzialka nalelqca do
UrzEdu Miaita o powierzchni 219 m2. Ta dzialka bqdzie dzialkq budowlanq. Bqdzie

to wymierna korzySódla miasta, bo tq dzialkg bEdzie mohna sprzedaó,v,rydzierlawió itp. Pan
Gatrczewskipowiedzial, 2e czgsto byl proszony na rozmowy w trakcie negocjacji
z inwestorem i wie, 2e Burmistrz wymógl na inwestorze deklaracjE,2e do tej dziatki wykona
projekt, aby bytrajednolita zabudowa,i poniesie koszty tego projektu. WartoSótej dziatki
zwigkszysiq równie2 o koszt tej dokumentacji;bqdzieo wiele bardziej atrakcyjnado zbycia.
Bior4c pod uwagEdwie kondygnacjew tym miejscu przybgdzieokolo 700 m' powierzchni
handlowo-uslugowej.W jakiS sposób rozwiqheto problemy z istniej4cymi obiektami, które
powinny zniknqó, z kioskami taczajqcymi centrum rynku i na pewno nie stanowiq ozdoby,
a z punktu widzenia nadzoru konserwatorskiegose w tym miejscu obce. Jest to równiez
w interesie wynajmuj4cych handlowców, 2e przybEdzie tam 700 metrów powierzchni
handloweii bedqmogli ztego skorzystaó.ZdaniemWojewódzkiegoKonserwatoraZabs,tków
fazamianajestw pelni uzasadnionai niesiewiele korzySci,aprzede wszystkim odblokowuje
ten teren do budowy. Znajqc dzisiejszy sposób budowania bardzo szybko powstanie tam
kamienicaupiEkszaj4caten narohnikrynku. Pan Galczewskidodal, 2e na etapiewydawania
warunków zabudowyjest sprawatereny po drugiej stronie Rynku, gdzie równieZ s4 kioski.
Inwestycjaruszy w najbliZszymczasie;mielibyémy wigc znaczn4poprawq wyglqdu Rynku.
Poza tym przybyloby powierzchni handlowo - uslugowej do wynajmu na tyle, 2e pewnie
wszyscybyliby zadowoleni,a atrakcyjnoSóRynku pod wzglgdem handlowym zdecydowanie
wzroSnie.
Radna Elzbieta Wiéniewska poinformowala, 2e Komisja Rewizyjna jednogloSnie
zamiany
zobowiqzalaBurmistrzado ewentualnychnegocjacji,bo Komisja rozumie zasadnoÉó
niemniejjednak zamieniamy158 metrów atrakcyjnej dzialk| gdziemoíe
tych nieruchomoSci,
byó dostEpod ulicy Wodzislawskiej, na 158 metrów mniej atrakcyjnej dziatki od strony
parku.
Przewodnicz4caRady Ewa Ptasznikzwrócila uwagq, 2e radna mówi o innej dzialce.
Przewodniczqcapoinformowala, 2e wczoraj byta rozmowa z inwestorem, który jest
mieszkaúcemJEdrzejowai padly pewne ustalenia.Przewodniczqcapoprosila,aby Burmistrz
przedstawiite ustalenia.
Radna Elzbieta WiSniewskawyjaSnila, 2e powiedziala o ulicy Wodzislawskiej, ale
mySlalao ulicy I I Listopada.
Burmistrz Marek Wolski przedstawil na mapie dzia\ki, których dotyczy projekt
uchwaly i omówil ewentualn4zamianq.Burmistrz poinformowal,2e doszedlz inwestoremdo
consensusll:inwestor wykona projekt i uzyska pozwolenie na budowq na swój koszt dla
gminy. BEdzieto nastEpnyelementsegmentu;bEdziemial szerokoéó11 m. Mozna bEdzietE
dzialkq sprzedaówraz z projektem, molna bEdzie wydzierlawió - Rada o tym zdecyduje.
Byly rozmowy na temat zwiqkszenia stosunku zamiany, ale porozumienia nie osi4gnigto,
poniewa2spowodowalobyto koniecznoSóprzeprojektowaniai poniesieniakosztów.Pozatym
zmienilobyto calkowiciekoncepcjEinwestorai kalkulacjgkosztów.Nie wiadomo,czy dalsze
5 metrów przyniesieduzy zysk, a inwestormoZesiEwycofaó.
Radny Adam Wójcik poinformowat,Ze wspieral tE inicjatywE od pocz4tku.Inwestor
z ul.
poszedlna ustEpstwa.W tym miejscu nic innegonie da siq zrobió. Mamy doSwiadczenia
KoScielnej;jest to inwestycja oplacalnadla gminy. Mo2na wybudowaó i wydzier2awiólub
sprzedaów drodze przetargu. Ponadto nie bez znaczeniajest, 2e wspieramy inicjatywq
naszegoprzedsigbiorcy.Skoro da siq to pogodzióz koncepcj4WojewódzkiegoKonserwatora
Zabytków nale|y wesprzeótq inicjatywq i nie doszukiwaósiq dodatkowych dochodów dla
gminy. Przez oci4ganie siq gmina moze stració. Je2eli dziS zostanie podjgta uchwala, to
tym terenem.
bgdziemoZliwoéógospodarowania
w niedalekiejprzyszLoSci
Rady Ewa Ptasznikpoprosila,aby Burmistrz powiedzial,co staniesiq
Przewodnicz4ca
ztymi kioskami,które stoj4 na tym terenie.

Burmistrz Marek Wolski powiedzial, ze inwestor jest tak zaawansowany
w projektowaniu, Ze jeszcze radni tej kadencji bqd4 decydowaó, czy dzialka pójdzie do
sprzeda2y,czy gmina bqdzie budowaó w przyszlym roku. Burmistrz powiedzial, 2e jego
trosk4jest dbaó o przedsigbiorców,aby sig rozwijali, ale równieZ troskq jest, aby drobni
przedsigbiorcymieli gdzie handlowaó. Burmistrz prosi o akceptacjQpropozycji, 2e do
momentu wybudowania tych obiektów i uruchomieniaich do handlu. przenieSókioski na
miejsce po wyburzonym budynku na parkingu po drugiej stronie ulicy. Na ten okres
z handlujqcymi zostanie zawarta umowa. Burmistrz prosi o akceptacjE radnych; wie, Ze
pewnerzeczymialy byó porz4dkowane,ale nie moína tych ludzi pozbawiaózarobku.
co sig staloz projektem,który
RadnaJaninaSzreniawazapytalaPanaGatczewskiego,
robil w tym samym miejscu 14 lat temu. Co tam mialo byó? Kto radnej zwróci czynsz,który
placllaprzezdwa lata do Urzqdu, a nie dostalapozwoleniana budowE.
Pan Galczewski odpowiedzial, 2e 14 lat temu na zlecenie ówczesnych wladz
Jqdrzejowabyla opracowanakoncepcja SródmiesciaJEdrzejowa.W tamtei sytuacji podjgta
zostatapróba scalenia tych dzialek, ale ówczesnawlaScicielkanie wyrazila na to zgody.
W tym miejscu zaprojektowany byl ci4g pawiloników o szerokoSci2 - 3 metrów. Ta
koncepcja stanowila wytyczne do planu zagospodarowaniaJEdrzejowa,który 2 lata temu
stracii waznoSó. Tamte projekty nie stanowi4 wigc 2adnych zobowiqzan Gdyby Pan
Galczewski mial wybieraó z tych dwóch koncepcji, zdecydowanie opowiedzialby siQ
zaobecnq.PodobnemySleniebyto 14lat temu,tylko nie bylo takich mo2liwoÉci.
Burmistrz Marek Wolski wyjaSnil,2e w tym momencienie jest w stanieodpowiedzieó
radnej Szreniawiena pytanie w sprawie czynsnr.
Radny StanislawBaraúski zapylal,czy te kioski bEdqprzeniesionena parking wzdlu|
I 1 Listopada,czy na nieutwardzonyplac.
Burmistrz Marek Wolski wyjaSnil, 2e od strony zachodniej,w miejscu, gdzie zostal
wyburzonybudynek.
Radny Stanislaw Baraúski uwaza,2e wybudowanie tych budynków rozwiqAe równie?
czqsciowoproblem mieszkaniowy,jeSli mieszkaniabqd4na piqtrze.
Radny Krzysztof Swietlik powiedzial, 2e nie jest przeciwko zamianie i zapytal, kto
bqdzie mial wplyw na ustalenie warunków zabudowy. Co w sytuacji, kiedy inwestor
zainstalujeokno od tamtej strony- skoro w odlegloÉcimniejszejniz 4 m nie wolno budowaó.
Burmistrz Marek Wolski przypomnial, 2e gmina ma mieó projekt tego budynku
i bEdzie to nastqpny segment caloSci. Warunki zabudowy opracowuje architekt a wydaje
Urzqd.
Pan Galczewskipoinformowal, 2e na tym terenie warunki zabudowy wydaje Urzqd
Miejski, a on jest autorem decyzli. Decyduj4cy glos ma konserwatorzabytków. Poza tym
obowi4zuje prawo budowlane, które okreSla odlegloSci. Bylo to analizowane: zgodnie
z planem budowlanym molna tE dzialkE zabudowaó. Nie zajdzie tam jakakolwiek
Poza tym jest to weryfikowane na etapie wydawania pozwolenia na budowq
sprzecznoSó.
pÍzez
przez Starostwo.Nie ma ryzyka, Ze ktoS zlamieprawo budowlane,bo jest ono strzeZon:e
wiele czynników.
Przewodnicz4caRady zapytalaczy handluj4cy w kioskach, które bEd4przenoszone
na parking, dostan4 pozwolenie tylko do momentu wybudowania tych pawilonów,
ewentualniedo wybudowaniapawilonów po drugiej stronieRynku.
Burmistrz potwierdzil.
Przewodnicz4ca Rady zapyfala czy realizacja projektu i realizacja wszystkich
zwiqzanychz nim kosztów - w jakiS sposóbbqdzie zapisaneTCzy wystarczy tylko protokól
Rady, czy bEdziezapis w akcie notarialnym - aby pó2niej ktoS sig z fego nie wycofal . Czy te
ustalenias4 miarodajne,prawomocne,bez zapisuw uchwale?

Burmistrz Marek Wolski powiedzial, 2e jest zapis w protokole z sesji, o tym,
Zeinwestor wykona projekt, natomiast w akcie notarialnym zostanie zawarta klauzula,
2e inwestor zamienia sig z Urzpdem Miejskim i opracowuje projekt wraz z pozwoleniem
na budowgna wlasny koszt. Bqdzieto warunkiem zamiany.
Radny Teofil SEkpyta, czy do dziaLkigminnej bEdziezapewnionyjakiS dojazd.
Burmistrz ponownie przedstawil na mapie sytuacjepo zamianie dzialek i wyjaSnil,
zebgdziedojéciez chodnika.
Pan Galczewski wyjaínil, ze na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
rJrzqd Miejski przesyla projekt decyzji do zarzqdcy drogo - czyli do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. W tym projekciejest wskazanywjazd na jedn4 i drug4 dziatkE
poprzezchodnik - jest to fragment chodnika odpowiednio przygotowany i utwardzony.Po
uzyskaniu pozytywnego postanowienia GDDKiA, Urzqd wydaje decyzjE o warunkach
zabudowy.Ze wstqpnych rozmów wynika, 2e nie ma przeciwwskazai, aby tam byl wjazd,
tym bardziej,2e na ul. 11 Listopadatych lazdów jest o wiele wiEcej.
RadnaJaninaSzreniawaprzypomniala,2e Burmistrz powiedzial, 2e przeniesiekioski
i zapytala,czy bqdzie w stanieje przenieSó.
Burmistrz Marek Wolski odpowiedzial,ze nie on bgdzie przenosil te kioski, tylko
inwestorzy,którzy bgdq chcieli tam handlowaó.Urzqd wydzierlawil teren pod kioski z 1miesiEcznymwypowiedzeniem.Jednaumowa koúczy sig w czerwcu.
Naczelnik Wojciech Abramowicz wyjaÉnil, 2e wszystkie umowy zawarte sqna úzy
lata. Byó moZektoé uZl.tkujeten teren przezlat 40, ale takie uZytkowanienie rodzi Zadnych
praw - tymbardziej praw do zasiedzenianieruchomoSci.
Rady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Przewodnicz4ca
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JqdrzejowiepowziElauchwalpNr XLVI/390106 w sprawie zamiany
qcqiloSci4glosów:
nieruchomoScikomunalnej,nastEpuj
15
Za
I
Przeciw
I
Wstrzymalosiq
/Uchwala nr XLVI/390/06 w zalqczeniudo protokolu/.
Ad. 14.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczy'talauzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Uwag nie zgloszono
Rady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytataprojekt uchwaly.
Przewodnicz4ca
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowiepowzigla uchwalq Nr XLVI/391106 w sprawie zamiany
nieruchomoScikomunalnej,nastqpujqcqiloSciqglosów:
Z
a
1
1
0
Przeciw
0
Wstrzymalosiq
lUchwatanr XLVI/391/06 w zalqczeniudo protokolu/.
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Ad. 15.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczl'tala uzasadnieniedo projektu
uchwaly.
RadnaJaninaSzreniawazapytala,czy Radaprawnie podejmujeuchwalE,skoro nie ma
wyceny.Uchwala zostanieprzeglosowana,a dopieropotem bEdzierobiona wycena.
Radny Adam Wójcik powiedzial, 2e podoba mu sig ta uchwala. Znany wszystkim
podmiot gospodarczy- na komisjachbyla dyskusjana ten temat - zwrócil siEo odsprzedanie
nieruchomoéci.Wiadomo, 2e jako uzytkownik wieczysty mo2e robió róZne rzeczy z tq
nieruchomoSci4ale gdy bqdzie pelnoprawnymwlaÉcicielem,to tym bardziej. Wiadomo jest,
2e staógo na utrzymanie tej nieruchomoSci,na modernizacjqi placenie podatków. Jeíeli
chodzi o zasadysprzeda2y,to taka jest procedurai nie pierwsz4takquchwalEpodejmujesig
w tej kadencji.
Naczelnik Wydzialu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Wojciech Abramowicz
powiedziai, 2e zgodnie z ustaw4 o gospodarcenieruchomoéciamiorganem wlaSciwym do
przeznaczenianieruchomoScido zbyciajest Rada Miejska, natomiastorganemustalaj4cym
cenEjest tylko i wylqcznie Burmistrz Miasta JEdrzejowa.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznikzapytata,czy w ocenieradcy prawnego
ta uchwalajest sporz4dzonapoprawnie.
Radca Prawny Danuta Kiwiorska powiedziala,2e podpisalatq uchwalq i nie ma do
niej najmniejszychzastrzehen.Odpowied2ju?na tej sali zostalaudzielona:Radzienie wolno
ustalaócenv.
Rady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaiy.
Przewodnicz4ca
Un'agnie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowiepowziEla uchwalENr XLVI/392106 w sprawie zbycia
nieruchomoScikomunalnej na rzecz jej u2ytkowników wieczystych, nastEpujqcqiloSci4
glosów:
1
6
Za
1
Przeciw
0
WstrzymalosiE
lUchwalanr XLVI/392106 w zalqczenit do protokoh.r/.

Ad. 16.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala uzasadnieniedo projektu
uchwaly.
Radny Krzysztof Swietlik poprosil, aby przetargbyl ogloszonyw obrqbiesolectwa.
WiEcejuwag nie zgloszono
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznlkodczytalaprojekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jqdrzejowie powziqla uchwalE Nr XLVIl393l06 w sprawie
przeznaczeniado sprzeda2y w drodze przetargu nieruchomoÉci komunalnej, nastqpujqc4
iloSci4glosów:
Z
a
1
6
1
Przeciw
0
Wstrzymalosiq
/Uchwalanr XLVI/393106w zalqczeniudo protokoh-r/.
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Ad. 17.
do projektu uchwaly:
Burmistrz Marek Wolski zglosil nastEpuj4c4autopoprawkq
W art. 8 pkt. 2 wykreSla sig i ten artykul otrzymuje brzmienie: ,,Zezwala sig na mycie
pojazdów samochodowychna terenie nieruchomoScinieslulqcych do u21'tkupublicznego,
pod warunkiem odprowadzenie powstalych Scieków do kanalizacji lub zbiomików
bezodplywowychpo uprzednim ich przejéciuprzezlapaczoleju i odstojnik. Odprowadzenie
do gleby lub wód powierzchniowychjest zabronione"
SciekówbezpoSrednio
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznik,z uwagi na to, 2etreíó Regulaminujest
bardzo obszerna, zapTtala, czy wszyscy radni zapoznali sig z treSciq Regulaminu i czy
wyralajqzgodgna nie odczytywaniejego treSci.
- 1 6
Za
0
Przeciw
0
WstrzymalosiE
gtosowaniu.
w
udzialu
Jednaosobanie brala
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala t1'tuly poszczególnych
rczdzialów oraz postanowieniakoúcowe.
Pan Marek Perzyúski vrryrazilobawy, czy Regulaminnie bqdzie martwym przepisem
i czy bqdqegzekwowanejego poszczególnepunkty. Dotychczasbyl regulamin,jednak nie byt
egzekwowany.W lokalach administrowanychprzez SpóldzielniEMieszkaniow4 i Zaklad
Uslug Komunalnych oplata jest pobierana od osoby, a domkach jednorodzinnych
od wywiezionego kosza. To powodí1e, 2e niektórzy podrzucaj4 Smieci do kontenerów,
do sqsiadów,a nawet do koszy na przystankach.Przybloku 7I9 zalo2onoklódki do kontenera
i iloSóSmieci znaczniezmalala.NaleZy siEzastanowiónad wprowadzeniemoplaty od osoby,
atakhenad sposobemucywilizowania ludzi.
Przewodnicz4caRady Ewa Ptasznikpowiedziala,2eto, o czym mówil Pan Perzyiski,
to fakty. Idqc chodnikiem napotyka sig sterty Smieci. Trzeba coS z fym zrobió.
Przewodniczqcazwrócila sig do Burmistrza,abywyczulii Stra2Miej skq na te sprawy.
uzasadnieniedo proj ektu uchwaly.
Przewodnicz4caRady Miej skiej odczT4ala
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w Jqdrzejowie powzigla uchwalq Nr XLVIl394l06 w sprawie
uchwaleniaRegulaminuutrzymaniaczystoScii porz4dkuna tereniemiastai gminy Jgdrzejów,
nastqpuj
4cqiloÉciqglosów:
Z
a
1
6
0
Przeciw
0
Wstrzymalosiq
/Uchwalanr XLVI/394106w zalqczeniudo protokolu/.

O godzinie 1230PrzewodniczqcaRady Ewa Ptasznik oglosila przerwQ trwaj4c4
do godzinyl3oo.
Ad. 18.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczy'talauzasadnieniedo projektu
uchwaly.

T2

Radny Adam Wójcik przypomnial, ze projekt uchwaly w sprawie podwyZszenia
bonifikaty rozpatrywanyjest po raz trzeci. WczeSniejszepropozycjebyly w wysokoSci99Yo,
teraz jest 90oA.Zdaniem radnegojest to rozdawnictwo maj4tku gminy, na który wszyscy
obywatele swego czasu skladali sig w takiej czy innej formie. Radny jest zwolennikiem
trwaloéciprawa;jeSli jest coSuchwalone,to powinno byó przez dluLszyczas obowiqzujqce.
Nie mozna stwarzaórluzji, 2e jak lokator poczeka,to dostanie wiEksz4 bonifikatg. JeZeli
bEdzie SwiadomoSó,2e wysokoSóbonifikaty nie ulegnie zmianie, to ci, którzy powa2nie
mySlqo wykupieniu mieszkaniaprzygotujqsiEñnansowoi wykupi4 lokal za Yajego wartoSci.
Najemcównie uszczEéliwisiq daj4c im mieszkaniaza 7, czy l0 procent,dlatego,2e staj4csiE
wlaécicielamibqdamusieli ponieSókosztyutrzymaniatych lokali, a wiadomo,2e niejest ich
na to staó.Gdyby bylo ich na to staó,to te mieszkaniajuZ dawno bylyby wykupione. W 2001
roku Rada ustalila program gospodarowaniazasobem mieszkaniowym gminy; jest tam
zestawienietego zasobu.Od ego czasuzostalowykupione tylko jedno mieszkanie.Natomiast
Gmina zobowiqzalasiq w tym programie do dotacji na remonty i inwestycje; s4 okreSlone
kwoty naposzczególnelata, nabiezqcy rok jest 500 000 przewidziane.Chyba nie dawaliSmy
w tym roku; w latach poprzednich chyba teL nie wykonywaliÉmy tych zapisów. Inaczej
mówi4c ten zasóbmieszkaniowyjest zdekapitalizowany.Z chwilqgdy uruchomimy uchwalq
procedurEi np. 10 oá lokatorów wykupi mieszkania,to te l0 oAbEdziemusialoponieSókoszty
remontówi modernizacjitych budynków. Radny nie s4dzi, aby znalazlo siq 10 o/onajemców,
którzy za l0 oAwarloSciwykupi mieszkania.
Przewodnicz4caRady Ewa Ptasznikpowiedziala,2eta uchwaia nie wziqla siEznikqd.
Byiy dawaneprzez Burmistrza na poprzednichsesjachuchwaly mówi4ce o wykupie za I oA.
Nie przeszloto. Mieszkahcy zwracali siEosobiSciei telefoniczniew sprawieobniZeniaprogu
procentowegowykupu mieszkaú. Zostali o tym poinformowani przewodnicz4cykomisji, by
ten problem zostal przedyskutowanyna posiedzeniachkomisji; poinformowany zostal Pan
Burmistrz. Mieszkaúcy sugerowali, ze interesowalby ich próg mniejszy niz 25 Yo, ale
rozumiejq 2e nie mo2e to byó 1 %. St4d siq wziElo te 10 %. Nie jest prawd6 2e na
utrzymaniu mieszkaúców,którzy wykupi4 mieszkaniaza l0 oA bEdzie caly blok. Jakie s4
zasadytworzeniawspólnot i parlycypowaniagminy w kosztachutrzymaniabloków - dobrze
wiadomo. Gmina jest zobowiqzana do finansowego uczestnictwa w utrzymaniu
mieszkaniowegozasobu.To nie jest Zadnerozdawnictwo.Tak jak my skladaliSmysiE, tak
i ci, którzy mieszkaj4w tych blokach skladali sig i skladaj4 siq nadal, bo czESópodatków
gminy idzie na utrzymaniebloków.
Burmistrz Marek Wolski, w nawi4zaniudo wypowiedzi radnegoWójcika powiedzial,
Ze wszyscybudowali i nadal buduj4 bo remontujar.Trzeba popatrzeóglobalnie.W tej chwili
jest zupeiny zastój w sprzedaZylokali; wszyscy oczekuj4 a tg uchwalE i o to wystEpujq.
co wtorek ma 40 - 50 osób i poiowa z nich
Burmistrzma szerokikontakt ze spoleczeristwem;
py.ta,kiedy bqdzieta uchwala. Ogólny koszt wykupu 1 mieszania,to kwota okolo 4,5 tysi4ca
zL przy bonifikacie 90 %. ZwracalqcsiE do radnych lewicy Burmistrz powiedzial, 2e jeLeli
bliskie im sq sprawy osób z mieszkaú socjalnych, to z tych pieniqdzy moZna równieZ
budowaómieszkaniasocjalne - pieni4dzemogq iéó na specjalekonto i bEdzieto ochrona
najbiedniejszych.Jest problem - o czym wszyscy wiedz4 - z targowicqzwierzEc4.Bqdzie
przetarg - byó mohe z tych pieniqdzy trzeba bEdzie odlo?yé,na wykup tej targowicy,
bo Gmina nie moZe zostaó bez targowicy zwierzqcej. Burmístrz zaapelowal do radnych
o przeglosowanietej uchwaly, bo trzeba pafrzeéglobalnie na cú.q gming, a nie na sy'tuacjp
wyrywkow4 j ednostkow4.
RadnaElzbieta WiSniewskapowiedziala,2e nie ma nic przeciw wlasnoSciprywatnej.
Ostatnio uczestniczylaw zebraniachze wspólnotamt.Trzeba byó Éwiadomymtego, Ze ci,
którzy wykupi4 mieszkaniemaj4 obowiqzki partycypowaniaw kosztachremontów.Ostatnio
byla burzliwa dyskusja na zebraniu wspólnoty bloku przy Chrobrego 1. Okazalo sig, 2e
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wlaicicieli mieszkarinie do koóca staó na tworzenie funduszy remontowych, co siE wi42e
z blokowaniem wszelkich inwestycji w tym bloku. Jesieni4 przed tworzeniem budzetu
wspólnie z radq Baraúsk4 i Burmistrzem radna WiSniewska zapoznawaiasig z groíbq
zwiqzanq z balkonami w tym bloku. Mo2e sig to skoriczyó katastrof4. W bloku przy
Chrobrego1 nie bylo powa2niejszychremontówod 1975roku, a wiqc od chwili oddaniatego
bloku do uz1'tku.Niektórzy dbaja o mieszkania,niektórzy nie. Tam byl problem tego typu, 2e
gmina byla gotowa wykonaó elewacjg z jednej strony budynku i remontu balkonów.
Wspólnota nie byla gotowa partycypowaó w kosztach. Radna na spotkaniu próbowala
uSwiadomió,ze wykup mieszkaniawiq;zesig z obowiqzkami;nie wie, czy jej sig to udalo,czy
nie. Znajqc problem tej i innych wspólnot radna zapytala Burmistrza, jak ma zamiar wyjéó
tego impasu. Gmina nie moZe tam remontowaó, bo nie jest wlaécicielem wszystkich
mieszkaú. Jeaelizostaniesprzedanejeszczewiqcej mieszaú gmina nie bgdzie w stanie nic
zrobió,bo nie bqdzie zgody wlaScicieli.Co w takiej sytuacji?Tego typu problemy sq równie2
w innych wspólnotach.
Burmistrz Marcin Piszczek powiedzial, 2e sqróZne wspólnoty. PodejScieludzi jest
diametralnie róZne.W loku przy Okrzei 38 ludzie s4 gotowi zaciryaóprywatnie kredyt po to,
aby jednorazowo dol.oTyédo funduszu remontowego(tam jest 1 zLl m" , w bloku przy
Chrobrego 1 bylo 0, a od poniedzialku jest 0,3 zllm') na remont dachu. Nie moZna
generalizowaó.Trzebapamiqtaó,2e w bieLqcymroku gmina zagwarantowala100 000 zl jako
doplaty do funduszy remonto!\ych. Ustawa o najmie lokali jasno mówi, jakie s4 warunki
przez gminEw
tworzeniafunduszuremontowegoi partycypowaniawlaécicieli.Przeznaczanie
chwili obecnej 500 000 bez poparcia uchwalami wspólnot mieszkaniowych nie bytoby
zasadne.
Kierownik Z\JK Bartosz Stemplewskipowiedzial, 2e osoby, które sq wla5cicielami
mieszkaú bardziej utoZsamiaj4 siE z tymi mieszkaniami ni2 najemcy. To, 2e sytuacja
materialnamieszkaúcówJpdrzejowanie jest najlepszakierownik widzi codziennie,bo przede
wszystkimz takimi mieszkaicami ma do czynienia.Wspólnotamieszkaniowapolegana tym,
Le mieszkaúcy w sposób demokratyczny w drodze uchwaly podejmuj4 decyzje.
OddzialywaniewlaScicielajest takie,jaki ma udzial w powierzchnicalegobudynku. Czasami
nadmiar demokracji powoduje, 2e trudno jest podjqó uchwaiE. Jeheli ktoé mieszka na IV
piEtrze, a dach przecieka,to jest on zainteresowanyrobieniem dachu, natomiast ten, kto
mieszkana parterzeéredniojest tym zainteresowany.Lokatorzy muszqsobie zdawaósprawg,
Ze od nich wszystko zaleLy: jezeli podejm4 tak4 a nie inn4 decyzjE,tak bEdziepostqpowal
zarzqdca.WiEcej obowi4zków a wlaSciciel mieszkania niL wynajmuj4cy Stan bloków
komunalnych ogólnie jest zly. Trzeba podjaó jakas radykaln4 decyzjE, aby zmienió
tE sytuacjq.
Radny Adam Wójcik powiedzial, 2e sluchaj4c przedmówców jest sklonny
zaakceptowaóprojekt Burmistrza pod warunkiem, 2e 100 % mieszkaú w budynkach
wielolokalo!\rych bEdziesprzedanych.JeZelicaly obiekt zszedlbyze stanu,wtedy dla Gminy
bylby to dobry interes.
Przewodnicz4caRady Ewa Ptasznik powiedziala, 2e nie jest to mo2liwe, bo s4
mieszkañcyzadluaeni,s4 tacy, którzy splacaj4ratalnie.Nie moZnarobió takich utrudnieú;nie
jest to moZliwe do zrealizowania.S4 przeklady wspólnot, 2e blok az kwitnie np. przy I I
Listopada.
Radny Andrzej Hatny przypomnial, ze wczeSniejradny Wójcik mówil, 2e iest za
tych
trwaloSciqprawa;nagle siq coÉstalo i Pan Wójcik mówi, zeby\by sklonny uszczESliwiaó
mówil,
padlo.
WczeSniej
nie
nic
takiego
bo
ludzi. Radny Hatny nie rozumie tej metamorfozy,
ze to jest rozdawnictwo.Jesttu duZodemagogii,a nie ma rozsqdku.
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Soltyswsi Brynica Sucha,zaznaczajqc,2eani on, ani nikt zjego rodziny nie skorzysta
z tej uchwaly, zaapelowal do radnych o przeglosowanie,aby daó ludziom moZliwoSó
wykupieniamieszkaú.
Radny Adam Wójcik powiedzial, 2e jest wspólny interes, aby nie znale1c siE
w sytuacji, 2e uszczEsliwi siq mieszkariców tymi mieszkaniami, ale problem trzymania
mieszkaúpozostaniena podatnikach.Je2eli w bloku przy Chrobrego 1 jest w tej chwili 42
prywatnemieszkaniaa jest ich 118, to co to zmieni? O ulamek procentaGmina bqdzie miala
mniejszy udzial w remontowaniu. Inna sprawa, gdyby budynek w caloScibyl wlasnoSci4
wspólnoty. Wówczas ten temat bylby z gtowy. Radny nie jest za socjalizmem,tylko za
Nie w kapitaliZmiesprzedajesig za25 czy za I0 oA,ale wlaSniew socjaliZmie.
kapitalizmem.
Radna Maria Baraúska powiedziala, 2e nie rozumie kolegi radnego. Chyba trzeba
wróció do jednegoprocenta,Zebywszyscywykupili. Radnawnosi o zamknigciedyskusji.

PrzewodniczqcaRady M iej skiej Ewa Ptasznik odczytala proj ekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
Rada Miejska w JEdrzejowiepowzigla uchwalgNr XLVI/395106 w sprawie zasadzbywania
lokali mieszkalnychstanowi4cychwlasnoóóGminy Jgdrzejów,nastgpuj4c4iloSci4glosów:
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/Uchwalanr XLVI/395/06 w zalqczeniudo protokolu/.

Ad. 19.
Burmistrz Marek Wolski powiedzial,2e radni otrzymali w materialachprojekt
uchwaly w sprawieplanu wieloletniego,a dzié otrzymali uchwalgpo autopoprawkach,które
w tej chwili Burmistrz wprowadzi.
W $ 1 w,,Harmonogramierealizacjiwieloletniegoplanu modemizacji i rozwojuwzqdzeí
wodoci4gowychna rok 2006":

W.,Harmonogramierealizacjiwieloletniegoplanu modemizacjii rozwoju urzqdzei
kanalizacyjnychna rok 2006":

zastppujesiq liczb49 800.
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Burmistrzpowiedzial, 2e plan wieloletnijest czynnikiemcenotwórczym.Na nastqpnejsesji
bqd4uchwalaneceny wody i ócieków.Uchwalenietej uchwaly po autopoprawkachnie
spowodujepodwyZszeniacen wody i écieków.
PrzewodniczqcaRady Miejskiej Ewa Ptasznik wspólnie z sekretarzemobrad Andrzejem
Hatnym odczytaliprojekt uchwaly.
Radny Adam Wójcik powiedzial, 2e bardziej mu siq podobal pierwszy projekt niz
zgloszona dziS autopoprawka, dlatego 2e byloby wiqcej do zrobienia przez Zaklad dla
Radny jest za tym, aby wiEcej zrobié,ale s4jakieSpowody tego,2e Burmistrz
spoleczeústwa.
wyst4pil ze swojq autopoprawkq. Radny Wójcik idzie dalej, niz Pan Burmistrz i twaZa, 2e
jeaeli zostanie przyjpta autopoprawka, to w nastgpnym punkcie przy schemacie
organizacyjnymtrzeba zdlqó parq etatów, bo jak bgdzie mniej roboty, to i mniej ludzi. Trzeba
bEdzieto wywazyó. Jest wysoka wydajnoÉópracowników ZWiK, bo wedtug oSwiadczeú
Kierownika miai to zrobiéwlasnymi silami, terminowo,za pieni4dze,które ma z cenza wodE
i Scieki.Jeélizdejmujemypieni4dze,to musimy zdjqói ludzi.
Burmistrz Marek Wolski powiedzial, 2e nie wie dlaczegoradnegoWójcika to dziwi,
bo na pocz4tku sesji uslyszal apel lewicy w sprawie cen za wodg i Scieki, a zaznaczyl
w swojej wypowiedzi, 2e plan wieloletni jest czynnikiem cenotwórczym.Aby pracownicy
ZWiK byli wykorzystani- majena tyle pracy,poniewa2zadaniaujqte w budzeciew zakresie
sieci wodoci4gowychi kanalizacyjnychs4 na du24 kwotE i jest ich kilkanaScie.Pracownicy
spoleczeústwai wlasnym, chcq
ZWiK maj4 co robió. Wychodz4cnaprzeciwspostrzeZeniom
utrzymaóceny wody i Scieków.Poprawki zostalyopracowanepo analiziei po przedstawieniu
pÍzez kierownikataryf na nowy rok.
RadaMiejska w JEdrzejowiepowziElauchwalqNr XLVI/396106 zmieniaj4caUchwalq
Nr XIX/ I 99104Rady Miej skiej w Jgdrzejowie z dnia 25 marca2004 r . w sprawieuchwalenia
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzqdzen Wodoci4go!\ych i Urzqdzei
Kanalizacyjnych Zaktadu Wodoci4gów i Kanalizacji w Jgdrzejowie na lata 2004 - 2006
z autopoprawkamiBurmistrza,nastgpuj4c4iloSci4glosów:
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Ad.20.
Rady Miejskiej Ewa Ptasznikpoinformowala,ze do projektu uchwaly
Przewodniczqca
dolqczonyjest schemat organizacyjny,a dzi!: radni otrzymali schemat okreélajqcyliczbg
uzasadnieniedo projektu uchwaly.
stanowisk.NastqpniePrzewodniczqcaodczyúala
Radny Adam Wójcik wnosi o skresleniew Dziale Produkcji, Eksploatacjii Rozwoju
InfrastrukturyWod-Kan 2 etatów, aby byio 20, a w Biurze Obslugi Klienta 1 etatu. Jezeli
bqdziemniej pracyto mniej pracowników.
Burmistrz Marcin Piszczek powiedzial, 2e to co jest w schemacie,to jest góma
granica.Mog4 byó wakaty.
RadnyAdam Wójcik powiedzial, 2e w tej chwili stanzatrudnieniataki jest.
Burmistrz Marek Wolski wnosi o wyl4czenie schematu okreSlaj4cegoliczbq
zatrudnionych.Burmistrz sambqdziedecydowalo staniezatrudnienia.
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Przewodnicz4caRady Ewa Ptasznik zwrócila uwagq, 2e sq dwa zalqczniki:jeden
okre$laj4cyliczbE etatów, a drugi tego nie okresla. W zwi4zku z tym moíe zostaó ten
zalqcznlk,który radni mieli pierwotnie.
Kierownik Zbigniew Lato powiedzial, 2e na komisjach mówil, 2e w zwiqzku
z zatwierdzonymregulaminem chce wprowadzió now4 strukturq organizacyjnq.
Przewodnicz4caRady zv,,róctlauwagQ,2e nikt nie zglosil autopoprawki do projektu
uchwaly,a schematokreSlaj4cyliczbq etatów radni otrzymaliw celachinformacyjnych.
Soltys Grzegorz KuÉmierz podzigkowal Burmistrzowi, 2e jest to zaklad bud2etowy,
a nie prywatna spólka. Pan Kuémierz pyta, czy Burmistrz i Rada bEd4mieli wplyw na ceny
wody, bo zapoprzedniekoalicji bylo tak, 2e czy Rada przeglosowala,czy nie, to ceny wody
itak wchodzily, bo tak chcial Pan Kierownik. Czqsto siq mówi, Ze ludzie nie chc4 siE
podl4czaódo wodoci4gu. SqsiadkaPanaKuSmierz chcialasiE podl4czyódo ju2 istniej4cego
wodoci4gu.Trzebabylo wykopaó 36 metrów rowu, pol.otyÓ36 metrów wq2a i zamontowaÓ
studzienkq.W ZWiK powiedziano,2ebqdzieto kosztowaó3 600. Koszty materialówto okolo
1000 zl. S4siedzi wykopali ten rów. Podlqczeniekosztowaloby w ZWiK 1200 zl. Pan
Kuémierznie bqdqchydraulikiem robil to 8 godzin. Przy takich kosztachludzie siEnie bEd4
przylqczaó.
Burmistrz Marek Wolski zapewnrl, 2e Burmistrz sprawdzi taryfy. Je\eli chodzi
o podl4czenie- takie stawki ma ZWiK. Mo2na wynaj4ó kogoÉinnego, ale odbiór musi byó
dokonanyprzezzwiK.
Przewodnicz4ca Rady Mi ejskiej Ewa Ptasznik o dczytalaproj ekt uchwaly.
Uwag nie zgloszono.
RadaMiejska w JqdrzejowiepowziqlauchwalgNr XLVI/397106zmieniaj4caUchwalg
Nr XXXIVI324|05 Rady Miejskiej w Jqdrzejowiez dnia 24 maia 2005 r. w sprawie
utworzenia zak\adu budzetowego pod nazwq ,,Zak\ad Wodoci4gów i Kanalizacji
iloSci4glosów:
w JEdrzejowie"
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Ad.20A.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptasznik odczytala uzasadnieniedo projektu
uchwaiy.
Uwag nie zgloszono
Rady Miejskiej Ewa Ptasznikodczytalaprojekt uchwaly.
Przewodnicz4ca
Uwag nie zgloszono.
RadaMiejska w JEdrzejowiepowziElauchwalgNr XLVI/398106w sprawieustalenia
zasadzbycia, wydzierLawienia lub wynajEcia majtku trwatregoZakLaduPodstawowej Opieki
Zdrowotnejw JEdrzejowie, nastqpujqc4iloSci4glosów:
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/Uchwalanr XLVI/398/06 w zalqczeniudo protokolu/.
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Ad.21.
podstawowejopieki zdrowotnej
Nie zgloszonouwag do Informacjio dzialalnoSci
natereniegminy.

Ad.22.
Nie zgloszono uwag do informacji o profilaktyce zdrowotnej w placówkach
oówiatowych.
Ad.23.
Burmistrz Marcin Piszczek upowaZnil Kierownika Zakladu Uslug Komunalnych
do udzieleniaodpowiedziradnejMarii Barariskiejw sprawienowegobloku komunalnego.
Kierownik Z\JK Barfosz Stemplewski powiedzial, 2e nie dotarly do niego 2adne
sygnalyod lokatorów,2e coé niepokoj4cegotam siE dzieje,ale postarasiq sprawqrozeznaói
przekazaóinformacjqradnym na piSmie.
Radna Maria Baraúska zapyta\a,czy Kierownik nie widzial tego protokolu. Radna
poinformowala, 2e byla obecna podczas oglqdzin komisji, a lista uczestników byla doSó
pokaína.
Kierownik Stemplewski zapewnil, 2e zajmie sig t4 sprawq i poinformuje radnych.
Je1eli chodzi o usunipcie usterek dachu przy ul. Chrobrego 1, obecnie trwaj4 zebtania
ze wspólnotami i czlonkowie wspólnoty na ostatnim zebraniu stwierdzili, 2e sq problemy
z jakoSci4wykonania naprawy dachu. Zostalypoczynionekroki w kierunku skontaktowania
sig z wykonawc4 niestety ta firma juZ nie prowadzi dzialalnoéci,ale byly wlaéciciel firmy
zadeklarowal,ze w najblizszym czasieprzyjedziei sprawdzi co siE tam dzieje. Kierownik
zaklada,ze wykona poprawki.
Radna Wiéniewska poprosila o pisemn4 odpowiedZ na zglaszane przez siebie
interpelacje.
Przewodnicz4ca Rady zaproponowala, aby Burmistrzowie udzielili pisemnych
odpowiedzina interpelacje.
Radniwrazili zgodE.
Radna Janina Szreniawa poinformowala, 2e dwa lata temu skladala interpelacjq
odno$niebudynku, o którym mówila Przewodniczqca.To jest prywatny budynek i powinien
siq tym zaj4ópowiat.
Przewodnicz4caRady wyjaénila, 2e Burmisúz mohe siE w tej sprawie zwróció
do powiatu. To ju2 jest trzecia interpelacja w tej sprawie, bo Przewodnicz4caskladala
równie2tak4 interpelacjEw 2005 roku.
Burmistrz Marcin Piszczek- w zwiqzku z pl.taniemradnegoSwietlika - powiedzial,
2e uczestniczy w pracachgminnegozespolureagowaniajako szef. Codzienniejest w terenie.
Zaklad Wodoci4gów i Kanalizacji pomaga w tych sprawach. Numer telefonu:994, lub
3862530.
Kierownik ZWiK Zbigniew Lato poinformowal, Ze pod bezplatnym numerem 994
s4 calodobowedyZury i w razieproblemów molna tam dzwoniÓ.
Burmistrz Marcin Piszczekpoinformowal.,Ze w czasieinterwencji radnegoSwietlika
odpowiednieslu2by julbyly na miejscu i podjqly stosownedzialanta.
Radny Kr zy sztof Swi etlik podziqkowal za nafychmiastow4 i nterwencjE.
Ad.24.
PrzewodniczqcaRady Ewa Ptasznik poinformowala, 2e kolegium RIO wyrazilo
pozytywn4 opiniE o mo2liwoSci sfinansowaniadeficytu zalolonego w uchwale w sprawie
uchwaleniabudzetuMiasta i Gminy JEdrzejówna 2006 rok'
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przewodniczqca odczytala podziqkowanie od Starosty Jqdrzejowskiego za wspóludzial
w finansowaniuremontów dróg powiatowych.
przewodniczqcapoinformowala,2e w niedzielpodbqd4siEuroczystoScizwi4zanez pierwsz4
rc cznicqSmierci papieZa.
Przewodnicz4capoinformowala, 2e zostala dokonana wplata na konto Caritasu Diecezji
Krakowskiej na rzecz ofiar tragedii w Chorzowiew kwocie 950 zt.
Radna Janina Szreniawa poprosila, aby zorganizowaó nadzv,l,czain4 sesjq Rady
Miejskiej i pojechaódo Euroubojni,aby zobaczyéjakposuwaj4siq prace.
Soltys wsi Ksi42e Skroniów powiedzial, 2e zlikwidowano przystanekkolo Rekordu
i do tej pory go nie ma, 2e od20lat starasiq o budowgdrogi od mostu PKP do stacji trafo. nic
siE tam-nie .obi, u ludzie grzeznqw blocie oraz o koniecznoócibudowy sieci wodoci4gowo
kanalizacyjnejna terenie Ksi4ze Skroniowa.
Pan Marek Perzyriski powiedzial, 2e sprawe rozliczen lokatorów mieszkaú
komunalnych z bylym ZBly'r zajmuje sig Rzecznik Praw Konsumentów. Pan Perzyúski prosi
o rczwiqzanietych problemów.
Sotrtyswsi tr-qczynpoprosil o poÍozumieniez ZarzqdemDróg Powiatowychi zrobienie
czego5 z drogq w \,qczynie, poniewa? rowy se zasypane i nie ma przepustów przez
piwnic jest zalane.
co wiEkszoÉó
Ad.25.
Przewodnicz4caRady Miejskiej Ewa Ptaszniko godzinie 1430zamknqlaobradyXLVI
sesjiRadyMiejskiejw Jqdrzejowie'
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