
                                                                                                          Połaniec, dnia 2010.09.28 
 
 

Projekt Protokołu Nr LVIII/10 
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 września 2010 roku. 

 
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe.) 

 
Rozpoczęcie obrad – godz. 1730. 
Zakończenie obrad – godz. 1815. 
 
 
        Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady  
i powitał przybyłych na sesję p. radnych, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta  
i Gminy, p. Jarosława Kądzielę – zastępcę burmistrza Miasta i Gminy, p. Małgorzatę śugaj 
– skarbnika Gminy, p. Mieczysława Machulaka – sekretarza Gminy, pracowników Urzędu  
oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy. Następnie poinformował, Ŝe 
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Połańcu została zwołana na wniosek Burmistrza na 
podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad, poniewaŜ na 15. radnych w obradach uczestniczyło 12 radnych.  
 
Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Edward Bobiński, p. Zbigniew Rodenko i p. Leonard 
Stramowski. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany porządek 
obrad i zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
 
Propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono, więc obowiązywał porządek ustalony 
przez  p. Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
Obowiązujący porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji. 
 
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
    1/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok, 
 
    2/ zmiany Uchwały Nr XLV/263/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia  
         2009 r. dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy  
         Połaniec do 2013 roku, 
 
    3/ wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej  
         Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach. 
 
3. Zakończenie obrad. 
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Załącznikami do protokołu są: 
 
- lista obecności radnych, 
- lista zaproszonych gości, 
- podjęte uchwały. 
 
Ad. 2 
 
Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok. 
 
    Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
    Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Komisje Rady  
    o przedstawienie opinii o projekcie uchwały. 
 
    Pani Jolanta Pargieła – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
    poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
    Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych  
    poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
    W dyskusji udział wzięli: 
 
    1/ p. Maria Jednaki – radna, zapytała kto będzie otrzymywał wynagrodzenie w straŜach  
        poŜarnych. 
 
        Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe są to środki dla dwóch  
        osób zatrudnionych w OSP Ruszcza na umowę – zlecenie, którym kończy się umowa  
        na koniec października i na chwilę obecną nie ma środków zabezpieczonych  
        w budŜecie na ich zatrudnienie do końca roku, stąd propozycja przesunięcia środków, 
 
    2/ p. Maria Jednaki – radna, odnośnie załącznika nr 3, gdzie w poz. 8 zaproponowano  
        przeniesienie środków z roku 2011 do roku 2012 zapytała z czym jest to związane. 
 
        Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe wcześniej tereny  
        inwestycyjne (tereny A, B i C) były podzielone na dwa etapy. W związku z tym, Ŝe  
        teren „C” jest największym obszarem (gdzie nie były wykupione wszystkie grunty) był  
        połączony z terenem „B” i nie było moŜna na teren „B” podpisać umowy z Urzędem  
        Marszałkowskim. Z tego powodu tereny inwestycyjne zostały podzielone na trzy etapy  
        i środki te zostały zabezpieczone na etap I (tereny inwestycyjne – teren „B” koło  
        Wrześniaka)  do wysokości zapotrzebowania, poniewaŜ jest juŜ po przetargu. Podobnie  
        jest z etapem II (plac targowy – teren „A”), a pozostałe środki zostały przesunięte na  
        etap III (tereny inwestycyjne w kierunku Okrągłej – teren „C”). Obecnie jest  
        przygotowywany dodatkowy wniosek z programu „Polska Wschodnia” na etap III,  
        gdzie jest zakładane dofinansowanie do 90%, stąd ujednolica się zapis pozycji  
        budŜetowej z załoŜeniami wniosku, 
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    3/ p. Władysława Berycz - radna zadała pytanie dotyczące propozycji przesunięcia  
        środków z rozdziału „Zwalczanie narkomanii” do rozdziału „Przeciwdziałanie  
        alkoholizmowi”. 
 
        Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe Gmina ma obowiązek  
        zabezpieczenia w budŜecie środków otrzymanych z opłat alkoholowych  
        z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.  
        Od kilku lat na zwalczanie narkomanii było planowane 15 000 zł, lecz ze względu na  
        małe wykonanie pozostałe środki na koniec roku są przenoszone na przeciwdziałanie  
        alkoholizmowi. Podobnie w roku bieŜącym z tej kwoty zakupiono tylko narkotestery,  
        stąd propozycja przeniesienia 11 000 zł  na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
 
    Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej  
    poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
            Głosowanie: 
                   za podjęciem uchwały     - 11 osób  
                                przeciwko      -  - 
                  wstrzymało się od głosu  - 1 osoba 
 
                   (Uchwała Nr LVIII/354/10 została podjęta.) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/263/09 Rady Miejskiej w Połańcu  
    z dnia 15 grudnia 2009 r. dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  
    Miasta i Gminy Połaniec do 2013 roku. 
 
    Wprowadzenia do tematu dokonał p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta  
    i Gminy. 
 
    Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Komisje Rady  
    o przedstawienie opinii o projekcie uchwały. 
 
    Pani Jolanta Pargieła – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
    poinformowała, 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 udział wzięli: 
 
    1/ p. Maria Jednaki – radna, zwróciła uwagę, Ŝe w uzasadnieniu do projektu uchwały  
        mówi się, iŜ uchwalenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ma na celu między  
        innymi utrzymanie kontroli nad terminowością wykonywania danej inwestycji, co  
        według p. Marii Jednaki jest nieprawdą, poniewaŜ inwestycje prowadzone przez  
        p. Maciasa zwykle są opóźniane. Dla przykładu inwestycja w Szkole Podstawowej  
        miała być zakończona 31 sierpnia. 
 
        Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe nie znając zakresu  
        podstawowego, czy zakresu prac uzupełniających, które dochodzą w trakcie realizacji  



 4 
        inwestycji tak moŜna stwierdzić. W innym przypadku nieterminowe wykonanie  
        inwestycji skutkuje pewnymi konsekwencjami, ale na jednej z poprzednich sesji  
        była informacja o zwiększeniu zakresu i zmianie terminu realizacji tej inwestycji. 
 
        Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zauwaŜył, Ŝe poszerzenie  
        zakresu inwestycji wydłuŜa czas jej realizacji, stąd zmiana tego terminu, na co  
        p. Maria Jednaki wtrąciła, Ŝe nie jest fachowcem i na tym nie zna się, ale jej  
        zdaniem taki zakres powinien być ustalony od początku. 
 
        Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe  
        niejednokrotnie coś się planuje i wydaje się Ŝe będzie dobrze, a w trakcie realizacji  
       dochodzą prace nieprzewidziane a bardzo istotne, dlatego rozszerza się zakres  
       i wprowadza roboty dodatkowe. 
 
    2/ p. Marcin Spychała – radny, odnośnie dotrzymania terminowości realizacji inwestycji  
        w mieście zapytał co jest z wykonawcą chodników przy ul. Królowej Jadwigi. 
 
        Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe  
        wykonawca tego zadania został wezwany czwarty raz do zwiększenia realizacji  
        zakresu wykonywanego przez grupę. Ponadto został  wezwany do uprzątnięcia terenu  
        inwestycji, by nie stwarzało to zagroŜenia bezpieczeństwa mieszkańców. Został takŜe  
        poinformowany, Ŝe w przeciwnym razie zostanie złoŜone doniesienie do prokuratury.  
        Poza tym jeśli nie wywiąŜe się z umowy w terminie będą nałoŜone kary finansowe  
       zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 
 
    3/ p. Zdzisław Kwiatkowski – radny odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi  
        zapytał, czy nikt nie widzi jaki ten rok jest nietypowy odnośnie warunków  
        atmosferycznych, przecieŜ wszystkie inwestycje, które są wykonywane na wolnym  
        powietrzu są sparaliŜowane częstymi opadami deszczu. Następnie dodał, Ŝe nie mówi  
        tego w obronie któregokolwiek wykonawcy, ale dlatego, Ŝe chodząc po Połańcu  
        i obserwuje jak realizowane są inwestycje. 
 
    Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej  
    poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
            Głosowanie: 
                   za podjęciem uchwały     - 12 osób (jednogłośnie) 
 
                   (Uchwała Nr LVIII/355/10 została podjęta.) 
 
3. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu  
    Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach. 
 
    Wprowadzenia do tematu dokonał p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta  
    i Gminy. 
 
    Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Komisje Rady  
    o przedstawienie opinii o projekcie uchwały. 
 



 5 
    Pani Jolanta Pargieła – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
    poinformowała, 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 głos zabrał p. Stanisław Juszczyk – radny, który zapytał co jest  
    z historycznym kamieniem upamiętniającym nadanie praw miejskich dla Połańca, który  
    stał na rynku i czy zostanie ponownie ustawiony na tym samym miejscu. 
 
    Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe obecnie nowoczesny  
    charakter Placu Uniwersału Połanieckiego nie pasuje do ustawienia obelisku z tablicą  
    historyczną, dlatego poszukuje się innej lokalizacji, która byłaby równie ładna i godna.  
 
    Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej  
    poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
            Głosowanie: 
                   za podjęciem uchwały     - 12 osób (jednogłośnie) 
 
                   (Uchwała Nr LVIII/356/10 została podjęta.) 
 
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad, p. Stanisław Lolo – przewodniczący 
Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na sesję i zamknął obrady. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
GraŜyna Dziarmakowska 
 


