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Połaniec, dnia 11.12.2013 r. 
 

Protokół Nr L/13 
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 11 grudnia 2013 roku. 

                           
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 

 
 
 
Początek obrad - godz. 1530 

Zakończenie obrad - godz. 1730 

 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej  
w Połańcu i serdecznie powitał: p. radnych, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza 
Miasta i Gminy Połaniec, p. Jarosława Kądzielę – zastępcę burmistrza Miasta  
i Gminy, p. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy, prezesów, dyrektorów  
i kierowników jednostek podległych Gminie, kierowników referatów i pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli jednostek pomocniczych, mieszkańców oraz 
wszystkie osoby, które przybyły na sesję. 
 
Następnie na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził 
prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji uczestniczyło 15. radnych Rady Miejskiej.  
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany porządek obrad 
oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
 
Propozycje zmian zgłosił p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy, który 
poinformował, Ŝe z upowaŜnienia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec wnioskuje  
o wprowadzenie do porządku obrad do pkt 3 „Podjęcie uchwał” dodatkowego projektu 
uchwały: 
- jako podpunkt 9 projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Połańcu do załatwienia spraw z zakresu przyznawania 
dodatków energetycznych. 
 
Innych propozycji zmian nie zgłoszono. 
 
W związku z tym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek 
obrad wraz z zaproponowanymi zmianami. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
Głosowanie: 
      za przyjęciem zmiany – 15 osób  (jednogłośnie)  
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
Głosowanie: 
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      za przyjęciem porządku obrad z wprowadzonymi zmianami – 15 osób   
      (jednogłośnie) 
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 
 
2. Przyjęcie protokołu nr XLIX/13. 
 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
   1/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec  
         na lata 2014 – 2018, 

 
         2/ uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok, 
      
        3/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec  
              na lata 2013 – 2027, 
 
         4/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok, 
         
         5/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   
              komunalnymi, 
       
         6/ przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi  
              Prokuratora Rejonowego w Staszowie na uchwałę Rady Miejskiej w Połańcu  
              Nr XX/127/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów  
              formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 
 
         7/ Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z Organizacjami  
              Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy  
              z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego  
              i wolontariacie na rok 2014, 
 
         8/ sprzedaŜy gruntów połoŜonych w Połańcu przy ulicy śapniowskiej w trybie  
              bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych. 
         
         9/ upowaŜnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu do  
              załatwienia spraw z zakresu przyznawania dodatków energetycznych.  
 
      4. Informacje bieŜące na temat: 
 
    - pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym, 
    - pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza w okresie    
       międzysesyjnym,   
       *w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji, 
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    - pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym. 
 
     5. Interpelacje radnych. 
 
     6. Dyskusja i wolne wnioski. 
 
     7. Zakończenie obrad. 
 
Załącznikami do protokołu są: 
- lista obecności radnych, 
- lista zaproszonych gości, 
- podjęte uchwały. 
 
Ad. 2 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają 
uwagi oraz pytania do projektu protokołu Nr XLIX/13, który był do wglądu w Biurze 
Rady Miejskiej. Pytań nie zgłoszono, wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie ww. projekt protokołu. 
            
             Głosowanie: 
                     za przyjęciem protokołu Nr XLIX/13 – 15 osób (jednogłośnie) 
 
Protokół Nr XLIX/13 został przyjęty. 
 
Ad. 3 
 
Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
      i Gminy Połaniec na lata 2014 -2018. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr L/328/13 została podjęta) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Połaniec  
     na 2014 rok. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy oraz 
poinformowała, Ŝe do ww. projektu uchwały proponuje się autopoprawki. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały 
wraz z autopoprawkami. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz  
z autopoprawkami. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz  
z autopoprawkami. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały 
wraz z autopoprawkami. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, iŜ powyŜsza uchwała 
jest jedną z najwaŜniejszych aktów podejmowanych na przestrzeni roku, która 
przygotowuje pracę samorządu w skali całej Gminy Połaniec, i nie tylko.  
W startowym budŜecie na rok 2014 zaplanowane są zadania, które sięgają poza 
granice naszej Gminy, a takŜe pokazują kierunek pomocy w zakresie oświaty, kultury, 
wychowania oraz pomocy społecznej, które kreują nową rzeczywistość. Jest on takŜe 
początkiem kolejnego okresu programowania środków z Unii Europejskiej 2014 – 
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2020, które mamy moŜliwość pozyskiwać, i do którego Miasto i Gmina jest dobrze 
przygotowana równieŜ pod względem finansowym. Poziom zadłuŜenia, który mówi  
o moŜliwościach finansowych a takŜe zadłuŜeniu samorządu wynosi 5,8 % w stosunku 
do planowanych dochodów. Przygotowanie, jakie Gmina posiada na kolejne lata 
zawdzięczamy pracy wielu osób, które od samego początku tworzyły kierunki  
z moŜliwościami ich realizacji. Jest to perspektywa, którą zaczynamy w roku 2014,  
i która będzie zmieniała się generując dodatkowe przedsięwzięcia wpływające na 
Ŝycie i rozwój naszej Gminy. Burmistrz nadmienił, Ŝe ww. projekt budŜetu Miasta  
i Gminy Połaniec na 2014 rok jest bardzo dobrze przygotowany wierząc, Ŝe jest to 
początek, który pokaŜe pod koniec roku 2014, Ŝe stworzone moŜliwości zostały  
w pełni wykorzystane.  
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy 
120 000 zł w § 0430 Wpływy z opłaty targowej jest to całość opłaty wpływającej do 
Urzędu Miasta i Gminy.  
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe Gmina przekazuje do 
Przedsiębiorstwa Gospodarko Komunalnej 45% od zebranej opłaty targowej, 
natomiast poniesiony koszt po stronie Gminy wynosi około 20 000 zł, i są to koszty 
wywozu odpadków komunalnych, energii elektrycznej, jak i oświetlenia na terenie 
placu. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z czego 
wynika kwota w wysokości 2 000 zł w § 0400 w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki 
związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych w dziale 900 Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe są to opłaty ponoszone przez 
przedsiębiorców w związku z wykopaliskami. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy 
przedsięwzięcie pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie 
Gminy Połaniec …” jest na terenie obecnej strefy C. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe prace są prowadzone na 
strefie inwestycyjnej C, i są to prace, które aktualnie trwają w zakresie wykonania 
ciągów pieszych, odwadniania dróg, oświetlenia, lądowiska oraz dwóch telebimów 
przy drodze krajowej nr 79.  
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iŜ 
patrząc na projekt budŜetu zauwaŜa, Ŝe dochody są mniejsze w porównaniu do roku 
ubiegłego z uwagi na niskie wpływy z podatków od osób prawnych. Dodał, Ŝe budŜet 
startowy skonstruowany jest prawidłowo, struktura wydatków jest bardzo dobra, 
pomimo, Ŝe budŜet jest szczuplejszy. Wszystkie wydatki są pokryte dochodami.  
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Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, na jakim poziomie było 
przewidywane wsparcie środków z Unii Europejskiej w budŜecie startowym na rok 
2013, gdyŜ w budŜecie startowym na rok 2014 wynosi 3 mln zł, z czego 2 mln 700 zł 
jest gwarantowane z budŜetu krajowego.  
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe wsparcie będzie na podobnym 
poziomie do roku 2013. Po wprowadzeniu autopoprawek wsparcie z środków Unii 
Europejskiej zwiększy się, z uwagi na refundację poniesionych wydatków w ramach 
sanitacji. Dodatkowo w trakcie roku zostaną wprowadzone zadnia, których wnioski 
zostały złoŜone i zatwierdzone. Wsparcie z budŜetu krajowego jest na podobnym 
poziomie, co w latach ubiegłych. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe 
dzisiejszy dzień jest najwaŜniejszy dla nas, dla całego Miasta i Gminy Połaniec, 
poniewaŜ uchwalamy budŜet na rok 2014. Wyraził zadowolenie, Ŝe mamy dobry  
i ambitny budŜet oraz ma nadzieję, Ŝe wszystkie potrzeby zostaną zrealizowane.  
W roku poprzednim i bieŜącym podjęte zostały bardzo waŜne strategiczne uchwały 
dotyczące zakupu udziałów Spółki Elpoterm i Spółki Propol. Następnie 
Wiceprzewodniczący skierował słowa uznania dla Rady Miejskiej, Burmistrza, 
pracowników i oraz dla wszystkich osób, które przyczyniły się do rozwoju naszego 
miasta i gminy.  
 
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej zapytał, czy w przyszłym roku jest 
przewidywany zakup udziałów z ZGOK - u w Rzędowie.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe jest to bardzo waŜne 
zadanie. Na dzień dzisiejszy, aby zamknąć inwestycję z środków własnych 
samorządów brakuje 4,5 mln zł. Gmina Połaniec na Walnym Zgromadzeniu 
Wspólników przedstawiła propozycję pozyskania środków, które są trudne dla 
jednostek samorządu będących Wspólnikami, a które przełoŜą się na mieszkańców 
naszej Gminy. Dlatego, jeŜeli Zarząd Spółki przyjmie propozycję Gminy Połaniec  
i doceni gminy, które oferują wyŜszy wkład środków finansowych od przyjętego 
przeliczenia środków na jednego mieszkańca, Gmina Połaniec zakupi dodatkowe 
udziały w Spółce. Burmistrz dodał, Ŝe obecnie wkład własny Gminy Połaniec  
w działalność Spółki wynosi 1 mln zł.  
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy roboty 
budowlane zostały zakończone. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe wszystko jest 
zgodnie z terminem oraz dodał, Ŝe zakres rzeczowy realizowanego kompleksowo 
systemu gospodarki jest realizowany, natomiast zakres finansowy nie jest spłacony. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, czy planowany jest konkretny 
zakup gruntów na kwotę 700 000 zł w dziale 700 w zadaniach inwestycyjnych 
rocznych na 2014. 
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Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe są to ogółem środki  
z przeznaczeniem na zakup gruntów, bez wskazania konkretnych działek. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odnosząc się do wypowiedzi 
Burmistrza w kwestii dofinansowania środków dla ZGOK-u powiedział, Ŝe jest to 
bardzo waŜna inwestycja dla naszej Gminy ale naleŜy stosować twardą politykę   
w zakresie pomocy finansowej wykraczającej ponad przyjęte zobowiązania.  
Następnie powiedział, Ŝe projekt budŜetu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok jest 
dobry oraz zapewnił Burmistrza, Ŝe Rada Miejska będzie wspierała go w dalszych 
działaniach, poniewaŜ siła rozwoju Gminy opiera się na wspólnej pracy, decyzjach  
i zaufaniu.  
 
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały wraz z autopoprawkami – 15 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr L/329/13 została podjęta) 
 
3. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
      i Gminy Połaniec na lata 2013 - 2027. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych  15. radnych.) 
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Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr L/330/13 została podjęta) 
 
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy oraz 
poinformowała, Ŝe do ww. projektu uchwały proponuje się autopoprawki. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały 
wraz z autopoprawkami. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały bez 
autopoprawek. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały bez 
autopoprawek. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały 
wraz z autopoprawkami. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, z jakim przeznaczeniem jest 
dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe środki finansowe są  
z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac 
interwencyjnych. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy wszystkie 
zmniejszenia w wydatkach są wynikiem przeniesienia na rok 2014. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe zadania inwestycyjne 
zostały przeniesione na rok 2014 i zostały uwzględnione w autopoprawkach do 
budŜetu Miasta i Gminy Połaniec na rok 2014. 
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Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały wraz z autopoprawkami – 15 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr L/331/13 została podjęta) 
 
5. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  
    gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr L/332/13 została podjęta) 
 
6. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu  
     Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie na  
     uchwałę Rady Miejskiej w Połańcu Nr XX/127/11 z dnia 30 listopada 2011 roku  
     w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
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Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr L/333/13 została podjęta) 
 
7. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy    
     Połaniec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.  
     3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego  
     i wolontariacie na rok 2014 . 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – kierownik Ref. Finansowo 
– Księgowego oraz Organizacyjnego. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr L/334/13 została podjęta) 
 
8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy gruntów połoŜonych w Połańcu przy ulicy  
    śapniowskiej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości  
    przyległych. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta  
i Gminy. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy w pasie gruntów 
będących przedmiotem sprzedaŜy są pozostawione tereny na przyłącza uzbrojenia 
technicznego. 
 
Pani Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia Komunalnego odpowiedziała, Ŝe 
pozostawiony jest 5. metrowy pas zieleni, w którym mogą być budowane media, o ile 
wystąpi taka potrzeba. 
 
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
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Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr L/335/13 została podjęta) 
 
9. Projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej   
    w Połańcu do  załatwienia spraw z zakresu przyznawania dodatków     
    energetycznych. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, jakie 
naleŜy spełniać kryteria w celu uzyskania dodatków energetycznych. 
 
Pani Anna Wolska – kierownik OPS wyjaśniła, Ŝe dodatek będzie otrzymywała osoba, 
który ma przyznany dodatek mieszkaniowy oraz, na którą jest licznik. Dodatek 
energetyczny poprzedzony będzie dodatkową weryfikacją. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, jakiej liczbie osób z terenu 
Gminy będzie przyznany dodatek. 
 
Pani Anna Wolska – kierownik OPS odpowiedziała, Ŝe około 140-150 osobom  
z terenu Gminy Połaniec.  
 
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
Głosowanie: 
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        za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr L/336/13 została podjęta) 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 5 minut przerwy w obradach sesji Rady 

Miejskiej. 
 

Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej przystąpiono do kontynuacji 
zaplanowanego porządku obrad. 
 
Ad. 4 
 
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe w okresie  
    międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej  
    funkcji: 
- reprezentował Radę Miejska podczas spotkania z druŜyną piłkarską seniorów Czarni  
   Połaniec, 
- wspólnie z radnymi Rady Miejskiej odwiedził rodzinę poszkodowanych z darem    
    świątecznym. 
 
2. Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy przedstawił informację o pracy  
     w okresie międzysesyjnym, zaznaczając, Ŝe nie będzie przedstawiał informacji,  
     o spotkaniach, w których wspólnie uczestniczył z Przewodniczącym Rady.  
 
27.11.2013 r. Spotkanie z p. Piotrem śuchowskim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie  
                       Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie,  
                       Spotkanie z p. Zbigniewem Paceltem - posłem na Sejm w Warszawie, 
28.11.2013 r. Otwarcie „Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie” 
29.11.2013 r. Spotkanie z p. Adamem Jarubasem – Marszałkiem Województwa 

Świętokrzyskiego, 
                      Spotkanie z p. Kazimierzem Kotowskim - Członkiem Zarządu             
                      Województwa Świętokrzyskiego, 
                      Spotkanie z p. Piotrem śołądkiem - Członkiem Zarządu Województwa        
                      Świętokrzyskiego, 
                      Spotkanie z p. Grzegorzem Dziubkiem – Wicewojewodą  
                      Świętokrzyskim, 
04.12.2013 r. Spotkanie z p. Jackiem Kowalczykiem – dyrektorem Departamentu  
                      Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu  
                      Marszałkowskiego w Kielcach, 
                      Spotkanie z p. Ireną Sochacką – dyrektorem Departamentu Funduszy   
                      Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach 
                      Spotkanie z przedstawicielami firmy NEMEX,  
05.12.2013 r. Spotkanie z p. Krzysztofem Krawcem - dyrektorem PKP Kielce, 
09.12.2013 r. Spotkanie z p. Adamem Jarubasem – Marszałkiem Województwa  
                       Świętokrzyskiego, 
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                       Spotkanie z p. Kazimierzem Kotowskim - Członkiem Zarządu  
                       Województwa Świętokrzyskiego, 
                       Spotkanie z p. Piotrem śołądkiem - Członkiem Zarządu Województwa   
                       Świętokrzyskiego, 
                       Spotkanie z p. Damianem Urbanowskim – dyrektorem   
                       Świętokrzyskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
10.12.2013 r. Walne Zebranie Członków LGD „Dorzecze Wisły”. 
 
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym przyjął osoby w sprawach pracy oraz związanych z Ŝyciem 
mieszkańców naszej Gminy. 
 
3. Pan Jarosław Kądziela - zastępca burmistrza przedstawił informację o realizacji  
    inwestycji w okresie międzysesyjnym: 
 
- trwają prace na zadaniu pn. " Budowa infrastruktury technicznej na Osiedlu Południe 
w Połańcu polegającej na: - budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią 
ścieków sanitarnych, - budowie kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód 
deszczowych, - budowie sieci wodociągowej, - rozbudowie oświetlenia ulicznego, 
którego wykonawcą jest ZRB "ADMA" Marian Macias Rytwiany, na kwotę 1 595 398 
zł. Termin wykonania 31.01.2014; 
- trwają prace na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych wokół garaŜy przy ul. 
Głowackiego w Połańcu wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i linii 
kablowej oświetleniowej”, którego wykonawcą jest ZPUH "STABIL" Połaniec H. 
Bednarski, na kwotę 561 102 zł. Termin wykonania 30.04.2014; 
- trwają prace przy opracowaniu dokumentacji technicznej zadnia pn. „Przebudowa 
muszli koncertowej w Połańcu”, którego wykonawcą jest Pracownia Projektowa 
Architektoniczno –Budowlana Marii i Andrzeja Głowackich, Kielce, na kwotę 23 985 
zł. Termin wykonania 28.02.2014; 
- trwają prace przy opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę 2 odcinków linii 
kablowych SN-15 kV oraz budowy odcinka oświetlenia ulicznego na terenie Miasta  
i Gminy Połaniec, którego wykonawcą jest PW INSBUD M. Sznajder OŜarów, na 
kwotę 15 000 zł. Termin wykonania 01.02.2014; 
- trwa procedura uzyskania zgłoszenia na budowę zadania pn. "Zmiana sposobu 
uŜytkowania istniejącego układu drogowego (zawrotka) dla potrzeb indywidualnego 
lądowiska dla helikopterów do lądowania w warunkach dziennych na istniejącym 
terenie strefy inwestycyjnej gminy Połaniec", którego wykonawcą jest 
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "MABAL" Bartosz Ludomirski Kraków, na 
kwotę 22 755 zł; 
- trwają prace na zadaniu pn.:"Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuŜ 
istniejącego wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz parkingu na terenie 
inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C realizowana w ramach projektu pn. 
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„Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec 
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, 
obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III”, którego wykonawcą jest PPUH 
"PRIMA-BUD" A. Sobczyk, Sandomierz, na kwotę 247 980 zł. Termin wykonania 
06.02.2014; 
- trwają prace przy zadaniu pn. „Budowa placów zabaw wraz infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz budowa świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Winnica”, którego wykonawcą jest AGRO-BAZA OtałęŜ, na kwotę 
968 283 zł. Termin wykonania 30.05.2014; 
- trwają prace projektowe na opracowanie projektu na zgłoszenie na przebudowę dróg 
gminnych i parkingów oraz przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
na: ul. Królowej Jadwigi i ul. T. Kościuszki w Połańcu oraz Opracowanie projektu 
budowlanego na budowę dróg gminnych nr 366242T i nr 366244T w Wymysłowie 
oraz zakończono opracowanie zgłoszeń na przebudowę dróg na terenie Połańca  
i gminy wraz z przebudową sieci w nich występujących do programu „Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych w 2014 roku”, którego wykonawcą jest A. 
Anioł, Mariaszów, na kwotę 40 060 zł; 
- podpisano umowę na zadanie pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych  oraz 
budowa odcinka sieci wodociągowej w Gminie Połaniec” z  Konsorcjum PISiP 
Insmont E Bąk, ZIE W.Kopeć, na kwotę 1 939 290 zł; 
- trwa realizacja zadania pn. „Roboty uzupełniające - stabilizacja osuwiska wraz  
z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu w km 0+000-0+ 600, KRO 26-12-
054-000010 i KRO 26-12-054-000026”, którego wykonawcą jest Skanska S.A. 
Warszawa, na kwotę  968 397 zł; 
- trwają prace projektowe na zadaniu pn.:„Opracowanie projektów budowlanych na 
budowę odcinków oświetlenia przy drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy 
Połaniec:  
1. Budowa oświetlenia ul. Kołłątaja do drogi krajowej nr 79, 
2. Budowa oświetlenia przy łączniku ul. Partyzantów do ul. Mieleckiej, 
3. Budowa oświetlenia łącznika od ul. Mieleckiej do ul. Kościuszki, 
4. Budowa oświetlenia wzdłuŜ ul. Ruszczańskiej w kierunku Rybitw”, którego 
wykonawcą jest M. Sznajder, Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „INSBUD”, OŜarów, 
na kwotę 23 500; 
- trwa opracowywanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Wykonanie projektu 
budowlanego budynku Ŝłobka w Połańcu”, którego wykonawcą jest S. Siedlecki, 
Tarnów, na kwotę  25 995 zł. Termin wykonania: do 28.02.2014. 
 
4. Następnie przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady  
    w okresie międzysesyjnym. 
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Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz  
w dniu 9 grudnia na wspólnym posiedzeniu z Komisją BudŜetu i zaopiniowała 
projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji oraz zaopiniowała dwa 
podania gruntowe. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz 10 grudnia 
na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty i zaopiniowała projekty uchwał będące 
w porządku obrad dzisiejszej sesji oraz rozpatrzyła podanie o mieszkanie socjalne. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz w dniu 10 
grudnia na wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia i zaopiniowała projekty uchwał 
będące w porządku obrad dzisiejszej sesji. Przewodniczący Komisji uczestniczył  
w spotkaniu rozgrywek piłkarskich w klubie MKS Czarni Połaniec, turnieju 
Mikołajkowym dzieci i młodzieŜy ze szkół podstawowych. Dodatkowo 
Przewodniczący Komisji zaprosił na Mikołajkowe rozgrywki piłkarskie młodzieŜy ze 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe 
Komisja w okresie międzysesyjnym nie spotkała się. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz w dniu 9 
grudnia na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, zaopiniowała projekty 
uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji oraz rozpatrzyła dwa podania 
gruntowe. 
 
Ad. 5 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej 
sesji nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje. Natomiast odpowiedź na interpelację  
p. Janusza Bugaja – radnego Rady Miejskiej złoŜoną na poprzedniej sesji Rady 
Miejskiej odczytał p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec. 
 
Ad. 6 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odczytał zaproszenie od 
Fundacji Aktywizacja Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
uroczystość podpisania porozumienia o realizacji projektu pn. „Wsparcie środowiska 
osób niepełnosprawnych z terenów miejskich i małomiasteczkowych”, która odbędzie 
się 17 grudnia 2013 roku o godzinie 1230 w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.  
Z uwagi na rangę porozumienia Przewodniczący serdecznie zaprosił wszystkich na 
uroczystość.  
 



 17

Pani Bogumiła Pasek – kierownik WTZ zaprosiła na „Jasełka misyjne” oraz wspólne 
kolędowanie przygotowane przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej dnia 
15 grudnia 2013 roku o godzinie 1500 w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, Ŝe do dnia 
dzisiejszego wyrwy w drodze w miejscowości Maśnik nie zostały naprawiane, a radny 
Rady Powiatu obiecał poczynić kroki w kierunku ich usunięcia. 
 
Pan Jacek Nowak – radny Rady Powiatu powiedział, Ŝe Zarząd Dróg Powiatowych  
w Staszowie monituje tę sprawę i obecnie prowadzi rozmowy z właścicielami 
działalności, którzy posiadają samochody cięŜarowe uszkadzające nawierzchnię drogi 
powiatowej, i którzy mieli wywiązać się z naprawy drogi. Dodatkowo ww. kwestia 
została poruszona na Komisji BudŜetu Rady Powiatu oraz sesji Rady Powiatu. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe jest to niewłaściwe 
podejście Zarządu Dróg Powiatowych w kierunku poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Połaniec zwłaszcza, Ŝe naprawa drogi powiatowej nie wymaga 
duŜego nakładu finansowego. Pan Burmistrz dodał, Ŝe jeŜeli Zarząd Dróg 
Powiatowych powie, Ŝe nie ma moŜliwości naprawy drogi powiatowej i zwróci się do 
Gminy Połaniec, by wykonała naprawę z środków własnych, to nie ma problemu. Na 
dzień dzisiejszy Gmina Połaniec nie ma zgody na naprawę nawierzchni drogi 
powiatowej. Nadmienił takŜe, Ŝe naleŜy sygnalizować potrzeby mieszkańców Gminy 
Połaniec, tak by słuŜby powiatowe widziały i zaangaŜowały się w realizację zadań nie 
tylko w niektórych określonych gminach, ale równieŜ w Gminie Połaniec. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zwrócił się do Burmistrza, aby 
nawierzchnia drogi powiatowej została wykonana na koszt Gminy Połaniec, i aby 
wystawić rachunek Zarządcy drogi. Następnie poprosił o dodatkowe oświetlenie 
przejścia dla pieszych na skrzyŜowaniu drogi krajowej obok placu targowego oraz 
poruszył kwestię składowania odpadów na terenie cegielni w miejscowości Ruszcza.  
 
Pan Krzysztof Miaz – kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 
w trosce o bezpieczeństwo poprosił właściciela o przedłoŜenie certyfikatów  
i odpowiednich dokumentów. Właściciel złoŜył stosowny atest higieniczny na 
uzdatniony gips syntetyczny, który posiada aprobatę techniczną Instytutu Badawczego 
Dróg i Mostów i moŜe być wykorzystywany jako mieszanka do utwardzania dróg. 
Kierownik dodał, Ŝe materiały te nie są szkodliwe. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podziękował 
prezesowi Spółki Elpoterm za to, Ŝe rachunki za opłaty przychodzą w kopertach, a nie 
jak poprzednio były wkładane „luzem” do skrzynki i niejednokrotnie były zamoknięte. 
 
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej zapytał, czy jest zainteresowanie 
inwestorów terenami inwestycyjnymi. 
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe są prowadzone 
rozmowy z inwestorami.  
 
Pan Adam Łańka – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie usytuowania kamienia 
pamiątkowego wraz z tablicą dotyczącą nadania Połańcowi praw miejskich. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe jest przygotowana 
dokumentacja techniczna i na uroczystości majowe kamień wraz z tablicą zostaną 
wykonane. 
 
Pan Bronisław Taras – sołtys sołectwa Kamieniec zapytał, czy worki na śmieci 
mieszkańcy będą otrzymywali za darmo, tak jak w poprzednich latach. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe w ramach dobrej 
współpracy z mieszkańcami od nowego roku worki na odpady komunalne mieszkańcy 
będą otrzymywali bez dodatkowych opłat. 
 
Pan Jacek Nowak – prezes PGK powiedział, Ŝe Przedsiębiorstwo coraz bardziej 
boryka się z odpadami, które nie są segregowane i trafiają do worków na odpady 
segregowane. Dodał, Ŝe połowa odpadów z worków segregowanych nie jest 
segregowana. 
 
Pan Marian Machniak – sołtys sołectwa Ruszcza zaproponował, aby zostało 
zorganizowane spotkanie z mieszkańcami miejscowości dotyczące segregacji śmieci. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe spotkania cykliczne  
z mieszkańcami miejscowości z terenu Gminy będą na przełomie zimy i wiosny. 
Burmistrz dodał, Ŝe pracownicy, którzy odbierają odpady od mieszkańców mają prawo 
kontrolować i nie odbierać odpadów, które nie są wysegregowane. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej z uwagi na zbliŜające się święta 
BoŜego Narodzenia złoŜył Ŝyczenia: zdrowych, spokojnych, ciepłych, rodzinnych  
i wesołych świąt, wszystkim obecnym i ich rodzinom.  
 
Ad. 7 
 
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad i po przeprowadzonych 
dyskusjach p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie 
podziękował wszystkim za przybycie na sesję Rady Miejskiej i zamknął obrady. 
  
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Sylwia Witecka 
 
 


