
Połaniec, dnia 29.09.2014 r. 
 

 
Projekt protokołu Nr LXIV/14 

z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 września 2014 roku. 
 

(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 
 

Obrady sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Połaniec. 
 
 
Rozpoczęcie obrad – godz. 1800 
Zakończenie obrad – godz. 1910 
 
Ad. 1 
 
         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 Połaniec, p. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy, prezesów, 
dyrektorów i kierowników jednostek podległych Gminie, kierowników referatów  
i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli jednostek pomocniczych oraz 
wszystkie osoby, które przybyły na sesję. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 13. radnych. 
Radni spóźnieni: p. Jerzy Misiak i p. Jolanta Pargieła. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odczytał zaplanowany 
porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
 
Propozycję zmian z upowaŜnienia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – p. Jacka 
Tarnowskiego zgłosiła p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy, proponując 
wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 3 ,,Podjęcie uchwał”: 
 
-  jako podpunkt 5, projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/263/09 Rady  
   Miejskiej w Połańcu z dn. 15 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego   
   Planu  Inwestycyjnego Miasta i Gminy Połaniec do 2015 roku.  
 
Pani Skarbnik Gminy dodała, Ŝe proponowana zmiana była przedstawiana p. radnym 
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Komisji BudŜetu oraz wspólnym 
posiedzeniu Komisji Zdrowia i Komisji Oświaty. 
 
Innych propozycji zmian nie zgłoszono. 
 
W związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
wprowadzenie do pkt 3 porządku obrad  ww. zmiany. 
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(Podczas głosowania na sali obecnych było 13.  radnych.) 
Głosowanie: 
za wprowadzeniem  – 13 osób ( jednogłośnie) 
ww. zmiany 
 
( Zmiana została wprowadzona.) 
 
Głosowanie: 
za przyjęciem porządku obrad – 13 osób ( jednogłośnie) 
z wprowadzoną zmianą 
 

Na sesję przybył spóźniony p. Jerzy Misiak 
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji. 
 
2. Przyjęcie protokołów: Nr LXII/14, Nr LXIII/14. 
 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
   1/ zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  i  Gminy  Połaniec  na  lata 
       2014 – 2018. 
 
   2/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok. 
 
   3/ przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS). 
 
   4/ zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
       z siedzibą w Rzędowie. 
 
   5/ zmiany Uchwały Nr XLV/263/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dn. 15 grudnia   
        2009 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy  
        Połaniec do 2015 roku.  
 
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, 

- pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje radnych. 

6. Dyskusja i wolne wnioski. 
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7. Zakończenie obrad. 

Załącznikami do protokołu są: 
- lista obecności radnych, 
- lista gości, 
- podjęte uchwały. 
 

Ad. 2 

         Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy p. radni 
zgłaszają uwagi oraz pytania do protokołu Nr LXII/14, który był dostępny do wglądu 
w Biurze Rady Miejskiej oraz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Połańca.  

Głosowanie: 

za przyjęciem protokołu Nr LXII/14 – 13 osób  

                                  wstrzymała się – 1 osoba 

Protokół Nr LXII/14 z dnia  9 września 2014 r. został przyjęty. 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi oraz pytania 
do protokołu Nr LXIII/14, który był dostępny do wglądu w Biurze Rady Miejskiej 
oraz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca.  

Głosowanie: 

za przyjęciem protokołu  Nr LXIII/14 – 13 osób  

                                    wstrzymała się  – 1 osoba 

Protokół Nr LXIII/14  z dnia 17 września 2014 r. został przyjęty. 

Ad. 3 
 
     Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  
    i  Gminy  Połaniec  na  lata  2014 – 2018. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 



 4 

Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
ww. projekt uchwały. 
 

Na sesję przybyła spóźniona  p. Jolanta Pargieła 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 15. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 14 osób  
             wstrzymała się – 1 osoba 
 
(Uchwała Nr LXIV/401/14 została podjęta) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 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, które były 
przedstawione na wspólnym posiedzeniu Komisji BudŜetu i Komisji Rolnictwa oraz 
na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Komisji Oświaty. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały bez autopoprawki. 
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika kwota po stronie 
wydatków: 139 024 zł – rozdział 92113 – Centrum Kultury i Sztuki. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe 68 620 zł, to kwota 
przeznaczona na dofinansowanie Dni Kultury Połanieckiej; 13 332 zł to wkład własny 
do dwóch realizowanych projektów, mianowicie:,, Sołeckie Wydarzenia Kulturalne’’ 
oraz ,,Muzyczne popołudnia przy fontannach”; z kolei 57 072 zł to kwota 
przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń osób zatrudnionych do końca października  
w ramach grupy interwencyjnej. 
 
Pan Adam Łukawski  – radny Rady Miejskiej zapytał, kto zdecydował o poczynionych 
wydatkach i dlaczego w pierwszej kolejności nie ma na to wpływu Rada Miejska.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe co roku odbywają 
się imprezy cykliczne, na które przeznaczane są środki finansowe,  
w związku z tym nie ma podstaw do tego, aby twierdzić, Ŝe Rada Miejska negatywnie 
ustosunkuje się do spraw, które dotyczą Ŝycia kulturalnego Miasta  
i Gminy Połaniec.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe wolą Rady 
Miejskiej jest, aby imprezy cykliczne się odbywały tak jak do tej pory. Trudno jednak 
przewidzieć, jakie będą ostateczne koszty imprezy w danym roku, natomiast zarówno 
Radzie Miejskiej jak i p. Burmistrzowi zaleŜy na dobrej organizacji imprez, więc tym 
kierujemy się przede wszystkim podejmując decyzje o ich finansowaniu.  
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika kwota 
30 000 zł po stronie wydatków w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe oraz kwota 
10 000 zł w Rozdziale 80104 – Przedszkola. 
  
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe kwoty te przeznaczone są na 
pokrycie wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach grupy interwencyjnej, 
pracujących w poszczególnych placówkach. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zadał pytanie 
dotyczące zwiększenia dochodów związanych z usuwaniem pokryć dachowych 
zawierających azbest. Pan wiceprzewodniczący zauwaŜył bowiem, iŜ zwiększenie 
dochodów w § 2440 o kwotę 21 900 zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 
jest w takiej samej wysokości jak zwiększenie dochodów łącznie w § 2469 o kwotę 
15 330 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i § 2710 o kwotę 6 570 zł 
ze Starostwa Powiatowego w Staszowie. 
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Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe takie są zasady 
finansowania usuwania azbestu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pokrywa 50 
procent kosztów, natomiast kolejne 50 procent kosztów pokrywa Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Starostwo Powiatowe. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, na jakim 
etapie jest wymiana pokryć dachowych. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe podając informacje  
w przeliczeniu na koszty, to jest to kwota ok. 40 000 zł., w tamtym roku natomiast 
kwota ta wynosiła 30 000 zł. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, czy na budowę siłowni 
zewnętrznych są zaplanowane jeszcze jakieś wydatki, oprócz zwiększenia środków 
własnych o kwotę 2 000 zł w Rozdziale – 92695. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe  jeśli chodzi  
o budowę nowych siłowni zewnętrznych, przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych   
będzie planowana budowa siłowni w Połańcu, jak równieŜ w sołectwach Gminy 
Połaniec. 
 
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika kwota 10 000 
zł, jako zwiększenie po stronie wydatków w Rozdziale 70095 – Gospodarka 
mieszkaniowa. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe w związku  
z zakupem usług, głównie pod kątem opłaty za energię i ciepło w lokalach socjalnych, 
komunalnych i świetlicach, zachodzi konieczność zwiększenia tych środków. 
   
Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 15. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały       – 14 osób  
wraz z autopoprawkami  
przeciwko podjęciu uchwały – 1 osoba  
 
(Uchwała Nr LXIV/402/14 została podjęta)  
 
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS). 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
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Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały.  
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 15. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
 
(Uchwała Nr LXIV/403/14 została podjęta)  
 
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku 
      Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie. 
 
Wprowadzania do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej, zapytał czy w związku z tym, Ŝe cztery  
Gminy wystąpiły z Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
w Rzędowie, pozostałe Gminy będą ponosiły dodatkowe koszty z racji przynaleŜności 
do Związku. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe podjęto decyzję  
o zmniejszeniu składki, jest to ok. 1 zł. od mieszkańca. Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe 
środki zewnętrzne pozyskiwane na Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 
przeznaczane min. na edukację ekologiczną dzieci i młodzieŜy byłyby niemoŜliwe do 
pozyskania przez spółkę.  
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej, zapytał czy składka tzw. 
członkowska, jest przeznaczana na funkcjonowanie Związku Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi i czy jest to składka roczna. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe składka ta min. 
przeznaczana jest na funkcjonowanie Związku, jak równieŜ moŜe być wkładem 
własnym do realizacji programów edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieŜy. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy 
Gminy, które wystąpiły z Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi, poniosą z tego tytułu odpowiedzialność finansową. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe w grę wchodzi 
przede wszystkim edukacja ekologiczna w ramach, której organizowane są akcje  
w przedszkolach i szkołach, finansowane równieŜ z Ekologicznego Związku 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Środki zewnętrzne pozyskane przez Związek 
będą przekazywane na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną wyłącznie 
dla Gmin, które są Członkami Związku. Gminy, które wystąpiły ze Związku nie będą 
mogły korzystać z pozyskanych środków. 
 
Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 15. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
 
(Uchwała Nr LXIV /404/14  została podjęta) 
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5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/263/09 Rady Miejskiej  
    w Połańcu z dn. 15.12.2009 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu  
   Inwestycyjnego Miasta i Gminy Połaniec do 2015 roku.  
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Danuta Bobrowska – kierownik Referatu 
Techniczno – Inwestycyjnego. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały.  
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 15. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
 
(Uchwała Nr LXIV/405/14 została podjęta) 
 
Ad. 4 
 
       Przedstawiono informacje bieŜące z pracy: Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
Burmistrza Miasta i Gminy, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy oraz 
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe 
w okresie międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio 
wynikają z pełnionej funkcji: 
 
  -   brał udział w spotkaniu Marszałków województwa świętokrzyskiego  
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      i  podkarpackiego na moście w Połańcu, 
   -  reprezentował Radę Miejską przy uroczystym, symbolicznym ,,wbiciu łopaty” pod 
       nowy zakład  produkcyjny firmy PREMIX  na strefie inwestycyjnej B, 
   -   reprezentował Radę Miejską  na zakończeniu turnieju tenisa ziemnego, 
   -   reprezentował Radę Miejską na doŜynkach wojewódzkich w Busku, 
   -  brał udział w odbiorze inwestycji –  termomodernizacja budynku WTZ Połaniec, 
   -   reprezentował Radę Miejską na Dniach Kultury  Połanieckiej, 
   -  reprezentował Radę Miejską na VIII Pielgrzymce Samorządowców i StraŜaków do  
       Sulisławic. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe odbył równieŜ szereg spotkań  
z mieszkańcami Gminy oraz jest w ciągłym kontakcie z Panem Jackiem Tarnowskim – 
burmistrzem Miasta i Gminy oraz Panem Jarosławem Kądzielą – zastępcą Burmistrza 
Miasta i Gminy.  
 
Pan Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski przedstawił 
informację 
o pracy w okresie międzysesyjnym zaznaczając, Ŝe nie będzie 
informował 
o wydarzeniach, w których brał udział wraz z Panem Przewodniczącym 
Rady Miejskiej: 
 
11.09.2014 – setne urodziny Pani Marianny Kosowicz z Połańca – wizyta w Busku, 
12.09.2014 – „Dzień budowlańca” w Rytwianach, 
13.09.2014 – piknik piłkarski „Aktywny Junior”, 
                   –  zjazd Kombatantów, 
17.09.2014 – spotkanie w sprawie dawnego placu targowego, 
18.09.2014  – spotkanie w sprawie garaŜy, 
19.09.2014 – spotkanie z Wicewojewodą p. Grzegorzem Dziubkiem w  Kielcach, 
                   –  uroczyste wręczenie aktów mianowania dla  nauczycieli, 
22.09.2014 –  uroczyste podpisanie umowy na budowę drogi w miejscowości Okrągła, 
                    –  spotkanie w sprawie oświetlenia przy garaŜach, 
23.09.2014 – spotkanie z p. Mariuszem Dudkiem – właścicielem spółki   
                      Elpologistyka, 
25.09.2014 – debata społeczna pt. : „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie 
                      powiatu staszowskiego” w Staszowie, 
26-27.09.2014 – Delegacja XXIII Ľubovniansky jarmok w Starej  Ľubovni  
28.09.2014 –   Pielgrzymka Samorządowców i StraŜaków do Sulisławic,  
29.09.2014 – spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Miasta  
                        i  Gminy Połaniec, 
                      – Konferencja promująca projekt: „Tacy sami – aktywizacja społeczno –    
                         zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym z terenu  
                         Miasta i Gminy Połaniec”.  
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym przyjął interesantów w sprawie pracy oraz w sprawach róŜnych, 
związanych z Ŝyciem mieszkańców naszej Gminy. 
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W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej poprosił o więcej informacji odnośnie 
spotkania p. Burmistrza z Mariuszem Dudkiem – właścicielem spółki Elpologistyka. 

 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe spotkanie  
dotyczyło wstępnych rozmów z p. Mariuszem Dudkiem, jako potencjalnym 
inwestorem na obszarze strefy C. 

 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, kogo dotyczyło spotkanie  
i jakie są jego efekty w sprawie tzw. małego placu targowego. 
 

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe spotkanie 
dotyczyło osób, które mają działalność na terenie placu. W planach jest bowiem  
wspólna praca i modernizacja tego miejsca.    
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, na jakim etapie są 
rozmowy w sprawie garaŜy i jakie ustalenia poczyniono na ostatnim spotkaniu. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe zespół garaŜy 
dotyczy 228 uŜytkowników. Wybrano juŜ koncepcję a niebawem zostanie wybrany 
wykonawca projektu, którego zakres prac obejmie media podziemne i kanalizację 
deszczową, ciągi pieszo – jezdne i oświetlenie. Gmina musi uzyskać jednak od 
wszystkich właścicieli działek, pozwolenie do dysponowania gruntem do celów 
budowlanych. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy realizacja tego 
projektu odbędzie się jeszcze w roku bieŜącym. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe dobrze by było, 
aby kaŜda budowa i remont wiązała się z przetargiem na przełomie roku, pozwoliłoby 
to na uzyskanie jak najkorzystniejszej ceny. 
 
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej zapytał czy juŜ wszyscy właściciele 
działek na ul. Lipowej wyrazili zgodę na przeprowadzenie prac związanych z budową 
oświetlenia w kierunku drogi krajowej.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe kolejny raz 
wysłano pismo do osoby, która nie podpisała zgody na wejście w teren. Brak jej zgody 
powoduje zatrzymanie prac związanych z montaŜem nowego oświetlenia wzdłuŜ drogi 
prowadzącej od ul. Krakowskiej w kierunku drogi krajowej. 
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Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Połaniec 
przedstawił informację o realizacji inwestycji w okresie 
międzysesyjnym: 
 
 - trwają prace przy zadaniu pn. ,, Przebudowa muszli koncertowej w Połańcu”. 
   Wykonawcą zadania jest Firma AGRO – BAZA OtałęŜ, wartość inwestycji:   
   781 478 zł, 
- trwają prace przy zadaniu pn. ,,Budowa placów zabaw oraz infrastruktury    
    towarzyszącej na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z budową świetlicy  
   w Winnicy”. Wykonawcą zadania jest Firma AGRO – BAZA OtałęŜ, wartość  
   inwestycji :  968 283 zł. 
- trwają prace przy zadaniu pn. ,,Budowa i wyposaŜenie Ŝłobka w celu zapewnienia   
   opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”. Wykonawcą zadania jest Firma AGRO –  
   BAZA OtałęŜ, wartość inwestycji : 1 783 504 zł. 
- trwają prace przy przebudowie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec,  
   wraz z przebudową sieci w nich występujących, realizowanych w 2014 roku  
  w  ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II  
  Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój”. Wykonawcą zadania jest firma Skanska.   
  Wartość inwestycji : 4 795 243, 04 zł. 
- trwają prace przy przebudowie i remoncie dróg na terenie miasta Połańca z programu  
  ,, Rewitalizacja Centralnych Obszarów Miasta Połańca”. Wykonawcą zadania jest    
   PRD Staszów Sp.zo.o, wartość inwestycji : 3 744 301 zł. 
- Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej na zgłoszenie przebudowy  
   wodociągu wraz z przyłączami w obrębie pasa drogowego ulic Mickiewicza 
   i śeromskiego w Połańcu. Wykonawcą zadania jest Biuro Projektów PROINSBUD  
   Połaniec, wartość inwestycji : 7 072 zł. 
- Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej na zgłoszenie przebudowy  
   kanalizacji deszczowej usytuowanej wzdłuŜ drogi gminnej nr 366239T w Połańcu  
  (tzw. obwodnica ul. Mieleckiej w Połańcu). Wykonawcą jest Biuro Projektów PRO 
   INSBUD Połaniec, wartość inwestycji: 6 519 zł. 
- Ogłoszono przetarg na ochronę przeciwpowodziową na terenie Miasta i Gminy 
    Połaniec- czyszczenie rowów – składanie ofert do 03.10.2014 r. 
- Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej nr 366027T w miejscowości Okrągła  
   od km 1+000 do km 2+200 długości 1200 mb zniszczonej w wyniku nawalnych  
   deszczy. Wykonawcą jest PRD Staszów Sp. z o.o. Wartość inwestycji: 220 008 zł  
  w tym  dofinansowanie: 150 000 zł. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie przetargu na ochronę 
przeciwpowodziową na terenie Miasta i Gminy Połaniec mianowicie, jaki jest zakres 
prac. 
 
Pan Jarosław Kądziela – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe zakres 
prac powstał na skutek wniosków sołtysów. W kaŜdej miejscowości na terenie Gminy 
Połaniec będą prowadzone prace polegające na wykoszeniu i odmuleniu rowów. 
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Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, odnośnie 
projektu przebudowy ul. Mickiewicza i śeromskiego w Połańcu mianowicie, kiedy 
będzie zakończony projekt i czy w tym roku będzie moŜliwość te dwie ulice wykonać. 
 
Pan Jarosław Kądziela – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe prace 
projektowe trwają i Gmina dołoŜy wszelkich starań, aby jeszcze w tym roku te ulice 
były wykonane. 
 

Pan Janusz Bugaj – radny Rady Miejskiej zapytał, kto decyduje o usuwaniu usterek 
zgłaszanych przez radnych, mianowicie chodzi o ul. Kołłątaja, gdzie zostały 
zniszczone krzewy przez inwestora wykonującego tam prace remontowe ulic. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe Gmina naprawi 
poczynione szkody. 
 
Przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady  
w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
poinformował, Ŝe Komisja zebrała się 1 raz w okresie międzysesyjnym: 25 września 
2014, na wspólnym posiedzeniu z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, na 
którym zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Małgorzata Dalmata Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się 1 raz: 25 września 2014 r. na 
wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty Kultury i Sportu, na którym zaopiniowano 
projekty poszczególnych uchwał oraz rozpatrzono dwa wnioski o mieszkania socjalne. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja spotkała się 1 raz: 25 września 2014 r. na wspólnym 
posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym zaopiniowano 
projekty poszczególnych uchwał. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja zebrała się 1 raz: 25 września 2014 r. na wspólnym 
posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym zaopiniowano 
projekty poszczególnych uchwał. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
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Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe 
Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym zebrała się 1 raz tj. 17 września    
2014 r., na którym został przyjęty protokół Nr 42/14 i Nr 43/14 wraz z protokołem 
pokontrolnym stanowiącym załącznik do protokołu Nr 43/14 oraz protokół Nr 44/14. 
Następnie p. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe jest zobligowana 
do przedstawienia Radzie Miejskiej wyników z przeprowadzonej kontroli w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji. Po zaprezentowaniu wyników z przeprowadzonej kontroli  
w szczególności wniosków pokontrolnych i zaleceń Komisji Rewizyjnej p. Jolanta 
Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała, iŜ protokół 
pokontrolny jest sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
jeden zostanie przekazany dyrektorowi placówki kontrolowanej, oraz poinformowała 
o moŜliwości zgłoszenia w terminie siedmiu dni od dnia podpisania protokołu, 
pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w nim ustaleń. Drugi egzemplarz protokołu 
znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 

Pytań nie zgłoszono. 
 
Ad. 5 
 
        Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na 
dzisiejszej sesji nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje. 

Ad. 6 

       Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej poprosił o więcej informacji 
dotyczących strefy B i scaleniu działek z przeznaczeniem dla potencjalnych lokalnych 
inwestorów. 

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe Gmina przystąpiła 
do procedury przetargowej na nieruchomości gruntowe połoŜone w Połańcu na strefie 
B. PoŜądany sposób zagospodarowania tych terenów to działalność produkcyjno – 
usługowo – handlowa. W związku z tym Gmina chce zaproponować lokalnym 
przedsiębiorcom moŜliwość wzięcia udziału w dyskusji, a następnie moŜliwość 
pozyskania gruntów potrzebnych do rozwoju działalności. Miasto i Gmina Połaniec 
zamierza dwie działki o łącznej powierzchni ponad 1 ha dostosować do małych  
i średnich przedsiębiorstw. W tym celu zorganizowano na dzień 01 października 2014 
roku konsultacje społeczne, które pomogą ustalić, jaki obszar działek interesuje 
lokalnych przedsiębiorców. Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe są juŜ przygotowywane 
zmiany do obecnego planu zagospodarowania przestrzennego, mające na celu 
wprowadzenie korzystniejszych warunków wykorzystania terenu dla potencjalnych 
inwestorów. 
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Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej poprosił p. Burmistrza o informacje 
dotyczące komisji, do której moŜna zgłaszać przed odbiorem drogi wojewódzkiej, 
wszelkie uwagi odnośnie wykonanych prac.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe powołane komisje, 
będą cały miesiąc działały w kaŜdym zakresie bezpieczeństwa. Informacje wskazujące 
na pojawiające się zagroŜenia na tym odcinku drogi będą sprawdzane, następnie 
Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie realizował wszystkie zadania dodatkowe 
wyznaczone przez powołane komisje. Oczywistą sprawą jest, Ŝe warunkiem 
dopuszczenia drogi do uŜytku będzie zapewnienie bezpieczeństwa pod kaŜdym 
względem na całej długości drogi. Pan Burmistrz poinformował równieŜ, Ŝe komisje 
juŜ działają i wszelkie uwagi i zastrzeŜenia naleŜy kierować do Gminy a następnie 
Gmina przekaŜe uwagi do komisji. 
 
Ad. 7  
 
        Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad p. Stanisław Lolo – 
przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na LXIV sesję 
Rady Miejskiej i zamknął obrady. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Janowska 

 
 

 


