
Połaniec, dnia 17.12. 2014 r. 
 

 
Projekt protokołu Nr III/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 17 grudnia 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. 1530 
Zakończenie obrad – godz. 1835 
 
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. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy,  
p. Mieczysława Machulaka – sekretarza 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 14. radnych. 
Radny nieobecny, usprawiedliwiony: p. Zbigniew Porębski – zwolnienie lekarskie.  
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odczytał zaplanowany 
porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. Zmian nie 
zgłoszono, wobec tego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił  
o przegłosowanie porządku obrad.   
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 14.  radnych.) 
Głosowanie: 
za przyjęciem porządku obrad  – 14 osób ( jednogłośnie) 
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołów: Nr LXV/14, Nr LXVI/14, Nr LXVII/14, Nr I/2014 
     i Nr II/2014.    

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

    1/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2015 – 2018, 



 2 

    2/ uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok, 

    3/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 - 
        2018, 

    4/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok, 

    5/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec  
          z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  
          ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie na rok 2015, 

    6/ uchwalenia  Gminnego Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  
        Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok, 

    7/ ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, 

    8/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 

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. 
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 LXV/14, który był dostępny do wglądu 
w Biurze Rady Miejskiej oraz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Połańca. Pytań nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący poddał pod 
głosowanie ww. projekt protokołu. 

Głosowanie: 

za przyjęciem protokołu Nr LXV/14 – 14 osób (jednogłośnie) 

Protokół Nr LXV/14 został przyjęty. 
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi oraz pytania 
do protokołu Nr LXVI/14, który był dostępny do wglądu w Biurze Rady Miejskiej 
oraz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. Pytań nie 
zgłoszono, więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt protokołu. 

Głosowanie: 

za przyjęciem protokołu Nr LXVI/14 – 14 osób (jednogłośnie) 

Protokół Nr LXVI/14 został przyjęty. 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy p. radni zgłaszają uwagi oraz pytania 
do protokołu Nr LXVII/14, który był dostępny do wglądu w Biurze Rady Miejskiej 
oraz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. Pytań nie 
zgłoszono, więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt protokołu. 

Głosowanie: 

za przyjęciem protokołu Nr LXVII/14 – 14 osób (jednogłośnie) 

Protokół Nr LXVII/14 został przyjęty. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy p. radni zgłaszają uwagi oraz pytania 
do protokołu Nr I/2014, który był dostępny do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz 
zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca.  

Pan Marcin Kaczmarczyk – radny Rady Miejskiej powiedział, Ŝe analizując niniejszy 
protokół zauwaŜył, Ŝe wypowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej – p. Stanisława 
Lolo, dotycząca przedstawienia swojej kandydatury na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej zawarta w protokole, jest niepełna.  

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe jest to 
subiektywna ocena p. radnego.  

Więcej uwag nie zgłoszono, w związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej, 
poddał niniejszy protokół pod głosowanie. 

Głosowanie: 

za przyjęciem protokołu Nr I/2014 – 13 osób  

                                        przeciwko – 1 osoba  

Protokół Nr I/2014 został przyjęty. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy p. radni zgłaszają uwagi oraz pytania 
do protokołu Nr II/2014, który był dostępny do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz 
zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca.  

Głosowanie: 

za przyjęciem protokołu  Nr II/2014 – 14 osób (jednogłośnie)                                       

Protokół Nr II/2014 został przyjęty. 
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Ad. 3 
 
     Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  
    i  Gminy  Połaniec  na  lata  2015 – 2018. 
 
   Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pani Małgorzata Magdalena Dalmata – Konwicka – przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pani Joanna Witek – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  
poinformowała, 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. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie załoŜeń przyjętych przy 
planowaniu wydatków, mianowicie chodzi o kwotę 5 651 000 zł na przebudowę dróg 
lokalnych. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec poinformował, Ŝe 
przedstawi zakres przyjęty w planie na rok 2015 odnośnie tzw. Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych na 2015 rok. 
1. Przebudowa drogi nr 366102T w Połańcu – ul. Zrębińska od km 0+000  
      do km 0+368 ( od ul. Zrębińskiej do ul. Krakowskiej Małej) 
2. Remont drogi nr 366104T w Połańcu – ul. Krakowska Mała od km 0+000  
     do km 0+708 ( prawa strona ulicy) 
3. Przebudowa drogi nr 366104T w Połańcu – ul. Krakowska Mała od km 0+708  
     do km 1+524  - (dalszy ciąg) 
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4.  Przebudowa drogi nr 366230T w Połańcu od km 0+000 do km 0+359   
5. Przebudowa drogi nr 366160T w Rybitwach od km 0+000 do km 0+535 (od ul.  
    głównej w lewo) 
6. Przebudowa drogi nr 366198T w Połańcu – ul. Kwiatowa od km 0+000  
     do km 0+283( na Os. Południe ) 
7. Przebudowa drogi nr 366217T w Połańcu – ul. Słoneczna od km 0+000  
      do km 0+075 ( na Os. Południe ) 
8. Przebudowa drogi nr 366185T w Połańcu – ul. Spacerowa od km 0+000  
     do km 0+333 ( na Os. Południe ) 
 9. Przebudowa drogi nr 366037T w Brzozowej od km 0+000 do km 0+645 
   (w kierunku drogi krajowej) 
10. Przebudowa drogi nr 366215T w Winnicy od km 0+000 do km 0+716 (droga od  
     ul. Mieleckiej w lewo przed drogą prowadzącą na kopiec Kościuszki) 
11. Przebudowa drogi nr 366072T w Połańcu od km 0+000 do km 0+750 (od ul.  
      Staszowskiej w lewo ) 
12. Przebudowa drogi nr 366120T w Kamieńcu od km 0+000 do km 0+724 ( od  
      krzyŜa w prawo ) 
13. Przebudowa drogi nr 366067T w Połańcu od km 0+000 do km 0+140  
14. Remont drogi nr 366070T w Połańcu – ul. Sportowa od km 0+000 do km 0+417   
     (Os. Północ od ul. Staszowskiej do drogi wojewódzkiej, łącznie z remontem ciągu  
      pieszego) 
15. Remont drogi nr 366019 T w Połańcu – ul. Sportowa od km 0+000 do km 0+300  
       ( druga część) 
16. Remont drogi nr 366073T w Połańcu – ul. Wyszyńskiego od km 0+000  
      do km 0+227 (droga robiona będzie po  konsultacjach z mieszkańcami w sprawie  
      uciepłownienia Osiedla, będzie robiony równieŜ ciąg pieszy – kompletna   
      przebudowa) 
17. Przebudowa drogi nr 366066T w Połańcu – ul. Orzeszkowej od km 0+000  
      do km 0+329 ( przy czym droga pod poz. 13 jest łącznikiem do tej drogi ) 
18. Przebudowa drogi nr 366065T w Połańcu – ul. Reymonta od km 0+000  
       do km 0+336 
19. Remont drogi nr 366068T w Połańcu od km 0+000 do km 0+078,5 ( łącznik do ul. 
      Reymonta  - poz. 18) 
20. Remont drogi nr 366097T w Połańcu - ul. Kościelna od km 0+000 do km 0+215  
  ( od staszowskiej w lewo) 
21. Budowa drogi nr 366239T w Połańcu – od ulicy Mieleckiej do drogi nr 366116T 
     – od  km 0+000 do km 0+274  
 
Pan Adam Łańka – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie przebudowy obwodnicy ul. 
Mieleckiej i łącznika ul. Mieleckiej z ul. Partyzantów, które miały być robione pod 
koniec roku 2014, zadanie zostało przeniesione na rok następny. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, Ŝe jeśli chodzi 
o obwodnicę ul. Mieleckiej i parking na ul. Batalionów Chłopskich, było zadanie 
zaplanowane na 2014 rok do remontu w całości. Z powodu tego, Ŝe stan kanalizacji 
deszczowej obwodnicy jest bardzo zły, musieliśmy zrobić rewizję odcinka 
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podstawowego, z której wynika Ŝe trzeba zrobić przebudowę kanalizacji – część 
metodą bezinwazyjną, część metodą inwazyjną, jak równieŜ tzw. przejście  
przez parking. Zły stan techniczny stwierdzony przy awarii kanalizacji deszczowej 
powoduje, Ŝe nie moŜna robić remontów nawierzchni, gdyŜ w kaŜdej chwili moŜe ulec 
zniszczeniu. Pan Burmistrz powiedział, Ŝe w związku z tym najpierw zostanie 
zrobiony remont najwaŜniejszej części instalacji deszczowej, który moŜe kosztować 
ok. 500 000 zł. Remont tej drogi to kwota ok. 190 000 zł i dodatkowo w/w koszty 
instalacji deszczowej. Koszty są duŜe, dlatego musimy robić ten remont z programu, 
wykorzystując środki zewnętrzne. 
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec Połańca zapytał, czy kanalizacja sanitarna obok 
boiska sportowego będzie przebudowana. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec poinformował, Ŝe  
w pierwszej kolejności naleŜy wyremontować instalacje w pasie drogowym, który 
będzie remontowany. 
 
 (Podczas głosowania na sali obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie) 
 
(Uchwała Nr III/5/2014 została podjęta) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Połaniec na  
     2015  rok. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy oraz 
poinformowała, Ŝe do ww. projektu uchwały proponuje się autopoprawki, które były 
przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pani Małgorzata Magdalena Dalmata – Konwicka – przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pani Joanna Witek – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy  
projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały wraz z autopoprawkami. 
 
W dyskusji udział wzięli: 

Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał odnośnie 
Załącznika Nr 6 do projektu uchwały mianowicie, komu udzielone zostały poŜyczki na 
kwotę 200 000 zł. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, Ŝe w tym roku nie 
zostały te środki wykorzystane, zostaną przesunięte na przyszły rok, nie wiadomo 
jeszcze natomiast czy zostaną wykorzystane. Zdarzały się takie sytuacje, Ŝe Gmina 
udzieliła poŜyczki Ochotniczej StraŜy poŜarnej czy stowarzyszeniom. ZwaŜywszy na 
to, Ŝe obecnie stowarzyszenia realizują duŜe projekty, moŜe zajść taka potrzeba.  
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podziękował za 
odpowiedź, następnie odniósł się do przedstawionego przez p. Skarbnik projektu 
budŜetu. Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, Ŝe analizując przedstawiony projekt 
naleŜy powiedzieć jednoznacznie, Ŝe jest przygotowany wspaniale. Wszystkie wydatki 
są pokryte dochodami. Z budŜetu wynika, Ŝe mamy nawet do czynienia z nadwyŜką 
budŜetu gminy w wysokości 1 424 676 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat poŜyczek 
i rat kredytów. Jeśli chodzi o dochody i wydatki bieŜące to dochody przedstawiają 
kwotę w wysokości ponad 51 807 444 zł, natomiast wydatki ponad 40 128 114 zł.  
W związku z tym ponad 11 000 000 zł jest tzw. nadwyŜką operacyjną. Koniec roku 
2010 był to czas, kiedy Miasto i Gmina Połaniec była zadłuŜona na ok. 11 600 000 zł. 
Pojawiła się wówczas fala krytyki i czarnowidztwa, Ŝe Gmina nie będzie w stanie 
wyjść z tego długu do końca następnej kadencji, a zadłuŜenie będzie coraz większe. 
Przepowiednie jak widać nie sprawdziły się, bo jak wynika dzisiaj z załoŜeń budŜetu, 
suma zaciągniętych zobowiązań na koniec roku 2015 wyniesie łącznie 1 699 880 zł, co 
stanowi 2,91% planowanych dochodów budŜetu. Jeśli chodzi o strukturę budŜetu to 
70% stanowią wydatki bieŜące a prawie 30% stanowią inwestycje. Świadczy to o tym, 
Ŝe Miasto i Gmina nie przeznacza całego budŜetu na wydatki bieŜące, ma natomiast 
moŜliwość przeznaczyć 30 % na inwestycje. Struktura budŜetu zatem jest bardzo 
dobra.  Pan Wiceprzewodniczący podkreślił w swej wypowiedzi, Ŝe niejedna Gmina 
moŜe pozazdrościć sytuacji w jakiej obecnie znajduje się Gmina Połaniec. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe 
moŜemy być dumni mając taki projekt budŜetu, Gmina jest bardzo dobrze zarządzana 
a efekty pracy widać po inwestycjach. Odniósł się do załoŜeń na 2015 rok, 
dotyczących inwestycji, przedstawionych przez p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza 
Miasta i Gminy Połaniec. Pan Wiceprzewodniczący powiedział, Ŝe inwestycje to 
polepszenie warunków Ŝycia mieszkańców, bezpieczeństwo i estetyka. Podkreślił 
równieŜ, Ŝe p. Burmistrz, jako dobry gospodarz Miasta i Gminy, sprawiedliwie  
i racjonalnie wg potrzeb inwestuje i dba o kaŜde środowisko. Przy takim zadłuŜeniu 
jakie Gmina obecnie posiada tj. 2, 91 % budŜetu, moŜemy być dumni. Następnie  
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p. Wiceprzewodniczący podziękował p. Jackowi Tarnowskiemu – burmistrzowi 
Miasta i Gminy, p. Stanisławowi Lolo – przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz całej 
Radzie Miejskiej poprzedniej i obecnej kadencji, sołtysom oraz pracownikom Urzędu 
Miasta i Gminy za współpracę, dzięki której moŜliwy jest rozwój Miasta i Gminy 
Połaniec. 
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec Połańca zapytał, czy są przewidziane dodatkowe 
środki unijne do pozyskania.   
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe takie środki 
pienięŜne w 2015 roku będą moŜliwe do pozyskania.   
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec nawiązując do pytania  
p. Tadeusza Dalmaty powiedział, Ŝe w budŜecie załoŜono tzw. budŜet startowy, który 
uwzględnia podstawowe, bieŜące, zaplanowane inwestycje. Jest wiele rzeczy 
planowanych, na które staramy się pozyskać środki finansowe. Zawsze staramy się 
tworzyć załoŜenia budŜetu realnie, by był do zrealizowania w 100 %. Liczymy, Ŝe  
stopniowo, z czasem środki unijne w latach 2014 – 2020 będą moŜliwe do zdobycia. 
Podsumowując dyskusje odnośnie budŜetu na 2015 rok, p. Burmistrz podziękował 
wszystkim, gdyŜ jak powiedział, nie byłoby moŜliwości stworzenia tak dobrego 
budŜetu – nawet tego startowego, gdyby nie praca wielu osób. Pan Burmistrz odniósł 
się do wypowiedzi p. Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej dotyczących zadłuŜenia, 
wielkości nakładów inwestycyjnych i remontowych w poszczególnych latach, 
wielkości pozyskanych środków zewnętrznych na róŜne cele – nie tylko inwestycyjne, 
ale równieŜ oświatowe, wychowanie. Przykładem min. jest Ŝłobek, który został 
oddany juŜ do uŜytku. BudŜet daje nam gwarancję wykonania podstawowych rzeczy, 
jak równieŜ tych planowanych od kilku lat. KaŜdy budŜet uwzględnia plany  
i zamierzenia wielu ludzi od dawien dawna. BudŜet na 2015 rok uwzględnia zapisy 
programów, które pojawiały się juŜ wcześniej w programach kandydatów na radnych, 
na burmistrza. Jest to wycinek programu, równieŜ 14 radnych, który w całości będzie 
realizowany w naszej gminie. Program analizowany przez społeczeństwo i większą 
częścią przyjęty. Pan Burmistrz dodał, Ŝe programy przedstawiane w minionych latach 
zawsze były w pełni realizowane, potrafimy bowiem stworzyć budŜet i wywiązać się  
z niego. Kończąc swoją wypowiedź, p. Burmistrz podziękował wszystkim i zaprosił 
do współpracy na kaŜdym etapie tworzenia załoŜeń, gdyŜ samorząd Połańca nie robi 
nic bez wiedzy i potrzeby mieszkańców.  
 
Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie) 
wraz z autopoprawkami   
 
(Uchwała Nr III/6/2014 została podjęta)  
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował p. Jackowi 
Tarnowskiemu – burmistrzowi Miasta i Gminy bardzo dobrego budŜetu. Powiedział 
równieŜ, Ŝe jest to początek drogi, która będzie trwać cztery lata. Zapisy z którymi  
zapoznali się mieszkańcy przed wyborami, są zawarte w tym budŜecie, który dzisiaj 
jest uchwalany. Pan Przewodniczący podkreślił, Ŝe wydarzenia z przeszłości pokazują, 
iŜ nie było do tej pory sytuacji, Ŝeby obietnice nie zostały zrealizowane. Następnie 
wyraził zadowolenie i aprobatę stwierdzając jednocześnie, Ŝe p. Burmistrz moŜe liczyć 
na Radę Miejską, kierowników, dyrektorów, prezesów, pracowników Urzędu Gminy, 
jednostki podległe i sołtysów w realizacji załoŜeń budŜetu na 2015 rok. Następnie  
p. Przewodniczący ponownie udzielił odpowiedzi na pytanie p. Tadeusza Dalmaty – 
mieszkańca Połańca informując, Ŝe będą dodatkowe pieniądze do pozyskania 
środków, gdyŜ jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie zawsze budŜet startowy 
później się powiększał. Ten budŜet równieŜ na pewno będzie większy niŜ obecnie go 
uchwalamy. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie podziękował  
p. Burmistrzowi, Ŝycząc wspólnej realizacji budŜetu na 2015 r.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy zaprosił wszystkich do realizacji 
budŜetu oraz powiedział, Ŝe widzi potrzebę podkreślenia wkładu wszystkich osób, 
sołtysów, rad sołeckich, mieszkańców, radnych, którzy brali udział na kaŜdym etapie 
tworzenia załoŜeń. Wszystkie realizowane rzeczy są podyktowane potrzebami 
mieszkańców. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, Ŝe będzie mógł liczyć na wiedzę  
i doświadczenie kaŜdego. Słowa podziękowań skierował w stronę Przewodniczącego 
Rady Miejskiej – p. Stanisława Lolo oraz całej Rady Miejskiej, wyraŜając chęć dobrej 
współpracy, gdyŜ jak powiedział, przed samorządem Połańca wiele pracy, której 
efekty będzie w przyszłości widać. Będziemy tworzyć razem z przyszłymi 
właścicielami firm miejsca, o które wszyscy od dawna zabiegamy. Most na Wiśle 
otworzył wiele moŜliwości, stworzyliśmy ofertę o którą wspólnie będziemy zabiegać, 
aby dała wymierne efekty, by w przyszłości dała szanse mieszkańcom Gminy Połaniec  
na to, aby mogli tu Ŝyć nie wyjeŜdŜając w poszukiwaniu pracy.  

3. 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. 
 
Pani Małgorzata Magdalena Dalmata – Konwicka – przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
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Pani Joanna Witek – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  
poinformowała, 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. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie) 
 
 (Uchwała Nr III/7/2014 została podjęta)  

4. 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 Spraw Gospodarczych 
oraz Komisji Rolnictwa. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pani Małgorzata Magdalena Dalmata – Konwicka – przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pani Joanna Witek – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały.  
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały wraz 
z autopoprawkami. 
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały wraz z autopoprawkami.  
   
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pani Jolanta Pargieła – radna Rady Miejskiej zapytała o kwotę ponad 1 000 000 zł po 
stronie wydatków – zwiększenie w dziale – Oświata i wychowanie oraz zwiększenie  
o 86 000 zł w dziale – Kultura fizyczna. Pani Jolanta Pargieła zapytała równieŜ 
odnośnie autopoprawek, mianowicie w zakresie podatku od nieruchomości od osób 
prawnych, czy obecną kwotę zwiększa się o 9 000 zł czy 9 600 zł. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy Połaniec odpowiedziała, Ŝe jeśli chodzi  
o kwotę 1 105 300 zł w dziale – Oświata i wychowanie, to są to głównie środki 
przeznaczone na wynagrodzenia i składki naliczane w poszczególnych placówkach 
oświatowych oraz częściowo wydatki Statutowe niezbędne do działalności do końca 
roku. Kwota 86 000 zł przeznaczona jest na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
niezbędna do realizacji zadań do końca roku. Pani Skarbnik odniosła się równieŜ do 
pytania dotyczącego podatku udzielając odpowiedzi, Ŝe w zakresie podatku od 
nieruchomości od osób prawnych, obecną kwotę zwiększa się o 9 600 zł. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał odnośnie  
zmniejszeń w poszczególnych działach, czy zmniejszenia wynikają z faktu, Ŝe nie 
zostały te środki wykorzystane. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy Połaniec wyjaśniła, Ŝe środki te nie zostały  
i nie zostaną do końca roku wykorzystane, dlatego zostały przesunięte na kolejny rok. 
Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, aby mieć dobry wskaźnik na kolejne 
lata, musimy mieć jak najwyŜszy procent wykonania dochodów i wydatków, stąd teŜ 
tak duŜo zmian. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał odnośnie 
zmniejszenia o kwotę 60 000 zł w dziale – Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy Połaniec poinformowała, Ŝe są to odsetki, 
które Gmina płaci od kredytów i poŜyczek, gdyŜ mamy oprocentowanie zmienne 
kredytu wg stopy redyskonta weksli, który w tym roku był dla nas bardzo korzystny, 
bo Rada Polityki PienięŜnej obniŜała aŜ dwukrotnie, stąd te oszczędności w stosunku 
do zaplanowanych. Mieliśmy zaplanowane 200 000 zł, a wydatkowane zostało 
140 000 zł. 
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Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały        – 14 osób (jednogłośnie) 
wraz z autopoprawkami  
 
 (Uchwała Nr III/8/2014 została podjęta)  

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy    
     Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  
     wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
     i wolontariacie na rok 2015. 

Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pani Małgorzata Magdalena Dalmata – Konwicka – przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pani Joanna Witek – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały.  
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  
poinformowała, 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. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie) 
 
 (Uchwała Nr III/9/2014 została podjęta)  
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6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu  Profilaktyki  
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii    
    na 2015 rok. 

   Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pani Małgorzata Magdalena Dalmata – Konwicka – przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pani Joanna Witek – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  
poinformowała, 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.  
   
W dyskusji udział wzięli: 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, czy jest zasadne wydawanie 
pieniędzy gminnych na kontrole przeprowadzane w sklepach, skoro są one wcześniej 
zapowiadane. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe bez względu na to 
czy kontrole będą zapowiadane czy nie, na pewno wpłynie to pozytywnie na sytuację, 
gdyŜ im więcej takich kontroli będzie, tym bardziej przepisy będą przestrzegane.  
   
Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały        – 14 osób (jednogłośnie) 
 
 (Uchwała Nr III/10/2014 została podjęta) 
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7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza  
    Miasta i Gminy Połaniec. 
 
   Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,  
z ustawą o pracownikach samorządowych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów,  
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Rada Miejska ustala Panu 
Burmistrzowi miesięczne wynagrodzenie, na które składa się: wynagrodzenie 
zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę. 
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, Burmistrz ma równieŜ 
prawo korzystać z ryczałtu na uŜywanie samochodu prywatnego do celów 
słuŜbowych. Pani Skarbnik nadmieniła, Ŝe w uzasadnieniu przedstawione zostały 
kwoty wynagrodzenia Burmistrza w kadencji 2010 – 2014 oraz maksymalne 
wynagrodzenie, które moŜe być przyznane zgodnie z Rozporządzeniem.  
Pani Skarbnik Gminy dodała, Ŝe na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury  
i Sportu oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, przegłosowano miesięczne 
wynagrodzenie w wysokości 11 710 zł, zgodnie z wnioskiem Pana Burmistrza  
o zmniejszenie pensji do kwoty wynagrodzenia, jaka obowiązywała w kadencji 2010 – 
2014. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał dla jasności sprawy, jaka kwota  
była zaproponowana na Komisjach, następnie poprosił p. Burmistrza o dokładne 
przedstawienie sytuacji. 

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe szanuje Komisję 
Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. Dziękuje za 
wyróŜnienie, uznanie pracy burmistrza w ciągu ostatnich dwóch kadencji. Następnie 
poinformował, Ŝe przedstawiony wniosek przez Komisję Zdrowia i Spraw 
Społecznych zakładał wynagrodzenie Burmistrza Połańca na kwotę tą maksymalną, 
czyli wyŜszą o ok. 400 zł. Pan Burmistrz powiedział, Ŝe poprosił członków Komisji, 
aby pozostawić pensję na tej samej wysokości, jaka była w poprzedniej kadencji. 
Następnie dodał iŜ chciałby, aby pensja Burmistrza Połańca została na tym samym 
poziomie jako przykład, który pozwoli dać przynajmniej w części szansę 
wynagrodzenia za pracę innym osobom. Zaznaczył, Ŝe jest jeszcze wiele wyzwań, 
którym trzeba sprostać, wiele osób, którym trzeba pomóc, wiele pieniędzy, które 
trzeba wydać, by dać moŜliwość dalszego rozwoju naszemu Miastu i Gminie. 

Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe Komisja BudŜetu  
i Spraw Gospodarczych oraz Komisja Rolnictwa na wspólnym posiedzeniu Komisji  
w dniu wczorajszym przyjęła stanowisko maksymalnej kwoty 12 100 zł. 
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka – przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury  
i Sportu poinformowała, Ŝe Komisja głosowała zgodnie z wolą p. Burmistrza Ŝeby nie 
podwyŜszać, a utrzymać wynagrodzenie na tym samym poziomie, jakie było do tej 
pory. 

Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej dodał, Ŝe ze względu 
na uszanowanie woli p. Burmistrza, jego wniosek został wycofany, a fakt ten został 
zaprotokołowany.  

Fakt ten został potwierdzony przez p. GraŜynę Dziarmakowska – inspektor Biura 
Rady Miejskiej, która protokołowała podczas wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia 
i Komisji Oświaty. 

Pani Joanna Witek – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, Ŝe Komisja Zdrowia głosowała zgodnie z wolą p. Burmistrza, Ŝeby 
nie podwyŜszać, a utrzymać wynagrodzenie na tym samym poziomie, jakie było do tej 
pory. 

Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rolnictwa poinformowała, Ŝe  
Komisja Rolnictwa głosowała za podwyŜszeniem wynagrodzenia p. Burmistrza. 
Wynagrodzenie to wynosiłoby 12 100 zł brutto.  

Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu poinformował, Ŝe Komisja 
BudŜetu i Spraw Gospodarczych znała wcześniejszą sugestię p. Burmistrza, ale chciała  
docenić Jego pracę. Komisja głosując w ten sposób chciała pokazać, Ŝe ta praca 
zasługuje na wyróŜnienie. Teraz jednak niekoniecznie Komisja musi głosować tak, jak 
głosowała na posiedzeniu Komisji. 

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe rozumie 
podzielone zdania Komisji. Zaznaczył, Ŝe gdyby chciał wynagrodzić  
p. Burmistrza za jego pracę, za to co na przestrzeni tych lat powstało w Połańcu, 
gdyby od inwestycji, od rozwoju miasta uzaleŜnić tą pensję, to p. Burmistrz powinien 
zarabiać  duŜo pieniędzy. Jak do tej pory te pieniądze nie były duŜe, były bowiem 
jednymi z niŜszych jeŜeli chodzi o nasz powiat. Pan Przewodniczący nadmienił, Ŝe 
szanując wolę p. Burmistrza, namawia równieŜ p. radnych by przyczynili się w swoim 
głosowaniu do tego, Ŝeby to wynagrodzenie zostało na takiej samej wysokości jak 
było do tej pory. Tak naprawdę bowiem, praca samorządu, radnych, to praca dla 
społeczeństwa, od którego otrzymaliśmy zaufanie, natomiast funkcja p. Burmistrza to 
praca zawodowa, ale na pewno pieniądze z wykonywanej pracy nie są najwaŜniejsze. 
NajwaŜniejsza jest satysfakcja z tego co się robi, satysfakcja jeŜeli rzeczywiście coś 
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powstaje i jeŜeli w oczach mieszkańców widać poszanowanie tej pracy. Wskaźnikiem 
tego są wybory, bo jeśli ktoś naprawdę sprawdził się, zrobił coś dobrego, to 
wynagrodzenie przekłada się na głosy mieszkańców. Ludzie chcą mieć takiego 
przedstawiciela, dlatego teŜ to jest budujące i to jest najwaŜniejsze. Pan 
Przewodniczący powiedział, Ŝe znając p. Burmistrza moŜe stwierdzić, iŜ 
najwaŜniejsze dla Niego jest to, Ŝe ludzie doceniają Jego pracę, Ŝe widać efekty tej 
pracy, dlatego teŜ Go rozumie i będzie głosował za utrzymaniem wynagrodzenia  
w wysokości takiej, jak miał do tej pory. 

Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec Połańca zabrał głos, zaznaczając, Ŝe pieniądze, 
które zarabia p. Burmistrz są niewielkie w stosunku do tego, co w Połańcu i całej 
Gminie się robi dla mieszkańców. W związku z powyŜszym powiedział, Ŝe uwaŜa, iŜ  
tą kwotę naleŜy podwyŜszyć. 

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował p. Tadeuszowi 
Dalmacie za wypowiedź i sugestię, jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, Ŝe to radni 
decydują o wynagrodzeniu p. Burmistrza. 

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odniósł się do wypowiedzi  
p. Małgorzaty śugaj – skarbnika Gminy, która wspomniała o fakcie, Ŝe Burmistrz ma 
prawo korzystać z ryczałtu na uŜywanie samochodu prywatnego do celów 
słuŜbowych. Pan Burmistrz poinformował, Ŝe do 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy 
Połaniec miał ryczałt na uŜywanie samochodu prywatnego do celów słuŜbowych.  
W Gminie Połaniec skończyło się to początkiem 2007 roku, kiedy nowo wybrana rada 
ówczesnej kadencji ustalała wysokość wynagrodzenia Burmistrza. Pan Burmistrz 
dodał, Ŝe jak to cyklicznie bywało wcześniej, chciano Mu wówczas przyznać limit 300 
km miesięcznie na samochód prywatny. Poprosił wówczas radę o rezygnację z tego  
i dzisiaj równieŜ prosi o to samo, Ŝeby tego typu sytuacji w Gminie Połaniec nie było. 
Następnie p. Burmistrz odniósł się do kwestii poruszonej wcześniej, mianowicie 
uznania przez mieszkańców pracy p. Burmistrza. Pan Burmistrz powiedział, Ŝe jest to 
bardzo miłe, jeŜeli ktoś pracuje, stara się i jest to zauwaŜone i docenione, następnie 
dodał, Ŝe mówiąc ,,ktoś” ma na myśli grupę ludzi, mieszkańców, bo nigdy nie mówi  
o pracy wykonywanej przez siebie tylko przez nas wszystkich, ma bowiem taką 
wspaniałą moŜliwość, Ŝe na zewnątrz reprezentuję tak duŜą liczbę mieszkańców. Pan 
Burmistrz powiedział, Ŝe to miłe, kiedy słyszymy dobre słowa pod adresem 
samorządu, ludzi którzy pracują, po to by zmieniało się Miasto i Gmina Połaniec. 
Kończąc swoją wypowiedź skierował do Radnych Rady Miejskiej prośbę, Ŝeby 
utrzymać Jego wniosek, by kwota Jego wynagrodzenia została na tym samym 
poziomie jak dotychczas, natomiast wniosek Komisji BudŜetu i Rolnictwa  
o przyznaniu wynagrodzenia w wyŜszej kwocie, Ŝeby przegłosować na – nie. 
Jednocześnie nadmienił, Ŝe podobnie jak w poprzednich kadencjach, rezygnuje  
z ryczałtu na samochód. Pan Burmistrz powiedział, Ŝe przed samorządem Połańca 
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wiele czasu i pracy przy zmieniającym się otoczeniu i przyszłości Miasta i Gminy. 
Wykonując pracę, patrząc na potrzeby innych, udzielając im pomocy, naleŜy 
odpowiednio się wzorować. Chodzi o to, Ŝeby te wzorce były akceptowalne, by nie 
prowadziły do sytuacji, Ŝe ktoś jedną drobną rzeczą niszczy niejednokrotnie dorobek 
ładnych kilku lat. Nie sztuką jest usłyszeć od osób, którzy działają nieprzychylnie, Ŝe 
coś się nie naleŜy albo, Ŝe jest za wysoko. W związku z tym, Ŝeby ten temat równieŜ 
zakończyć całkowicie – moja powyŜsza, serdeczna prośba. Na zakończenie  
p. Burmistrz dodał, Ŝe chciałby, aby praca przebiegała w spokoju, zrozumieniu,  
z akceptacją społeczeństwa. 

Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe wynagrodzenie 
miesięczne p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy Połaniec przedstawiać 
się będzie następująco: wynagrodzenie zasadnicze – 5 900 zł, dodatek funkcyjny –  
1 900 zł, dodatek specjalny – 2 730 zł i dodatek staŜowy – 1180 zł.      

Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie: 
za utrzymaniem miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec na 
dotychczasowym poziomie      –   14 osób (jednogłośnie) 
 
 (Uchwała Nr III/11/2014 została podjęta) 
  
8. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik ref. Mienia 
Komunalnego. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pani Małgorzata Magdalena Dalmata – Konwicka – przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pani Joanna Witek – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały.  
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy  
projekt uchwały. 
 



 18

Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały.  
   
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały, który zakłada, Ŝe skład Komisji 
Inwentaryzacyjnej przedstawiał się będzie następująco: 
 
1. Teresa Parcheta – przewodnicząca Komisji 
2. BoŜena Gmiterek – członek 
3. Agnieszka Pasek – członek 
4. Jolanta Skotnicka – członek 
5. Jolanta Pargieła – członek 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie) 
 
 (Uchwała Nr III/12/2014 została podjęta)  
 
   Pan Stanisław Lolo – Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 15 minut przerwy  

w obradach sesji Rady Miejskiej. 
 

Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej przystąpiono do kontynuacji 
zaplanowanego porządku obrad. 
 
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: 
 

-  uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości 11 listopada, 
- uczestniczył w historycznym wydarzeniu, uroczystego otwarcia mostu na rzece  
   Wiśle, 
- uczestniczył w symbolicznym ,,wbiciu łopaty”, pod budowę nowoczesnego budynku    
   na stadionie, 
- uczestniczył w przekazaniu dla Policji, nowego radiowozu policyjnego, 
- uczestniczył w zebraniu Zarządu Miejsko – Gminnego OSP, 
- reprezentował Radę Miejską podczas wręczenia nagród w konkursie plastycznym    
   pt: ,, Jesień wokół nas”, 
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- reprezentował Radę Miejską podczas spotkań wigilijnych: Świętokrzyski Klub 
   Amazonki,  oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe odbył równieŜ szereg spotkań  
z mieszkańcami Gminy oraz jest w ciągłym kontakcie z p. Jackiem Tarnowskim – 
burmistrzem 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 p. Przewodniczącym 
Rady Miejskiej: 
 
27.11.2014 – Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec,  
                        a Centrum Doradztwa Energetycznego na „Opracowanie planu 

                        gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Połaniec”, 
11.12.2014 – Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec  
                        a  Zakładem Instalacji Elektrycznych na budowę oświetlenia ulicznego; 
14.12.2014 –Jasełka zorganizowane przez uczestników Warsztatów Terapii,  
                        Zajęciowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec, 
16.12.2014 –  Spotkanie dotyczące przebudowy basenu, 
                       Zakończenie projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
                       „Przeciw wykluczeniu”. 
 
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. 
 
Następnie p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, 
przedstawił informację o realizacji inwestycji w okresie 
międzysesyjnym: 
 
- Rozpoczęto prace przy zadaniu: "Budowa budynku świetlicy środowiskowej  
    w Połańcu". Wykonawca zadania: PAW-BUD S.C. PAWEŁ SYPER, MICHAŁ 
    RYŚ – RUDA 148, 39 – 315 RUDA. Wartość inwestycji –  1 623 998,41 zł.    

- Trwają prace przy zadaniu pn.: Przebudowa i remont dróg na terenie miasta Połańca  
   wraz przebudową sieci w ramach programu "Rewitalizacja centralnych obszarów   
   miasta Połańca". Wykonawca zadania: PRD Staszów Spółka z o.o. Wartość  
   inwestycji: 3 744 301 zł. 

- Trwają prace projektowe przy zadaniu pn. "Opracowanie kompleksowego projektu  
   budowlanego budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie    
   inwestycyjnym Gminy Połaniec – Obszar C w ramach zadania pn. „Tworzenie  
   kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych  
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   w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty  
   produkcyjne, składy i magazyny – Etap  III”. Wykonawca zadania: Specjalistyczne  
   Biuro Inwestycyjno – InŜynierskie "Prosta-Projekt" Piotrkowice ul. Kielecka 37; 26  
   – 020 Chmielnik. Wartość inwestycji: 78 720 zł. 

- Trwają prace odbiorowe przy remoncie ulicy Staszowskiej w Połańcu. Wykonawca  
   zadania: PRD Staszów Spółka z o.o. Wartość inwestycji: 415 934 zł., w tym środki  
   zewnętrzne 220 000 zł. 

- Podpisano umowę na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg, ulic, ciągów pieszych,  
   utrzymanie przejezdności, przeciwdziałanie i likwidacja gołoledzi oraz odśnieŜanie 
   na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Wykonawca zadania PGK Spółka z o.o. 
   Połaniec. 

- Trwają prace na zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego przy odcinkach dróg  
   gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja  
   centralnych obszarów miasta Połańca”. Wykonawca zadania: Zakład Instalacji  
   Elektrycznych, Wiesław Kopeć Połaniec. Wartość inwestycji: 255 435 zł. 

- Dokonano otwarcia ofert na realizację zadania pn. "Budowa chodników na Osiedlu  
   Południe w Połańcu". 

W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej poprosił p. Jacka Tarnowskiego – 
burmistrza Miasta i Gminy o udzielenie informacji dotyczących spotkania w sprawie 
rozbudowy basenu. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, Ŝe Gmina 
zakłada plan rozbudowy basenu. Basen w Połańcu ma juŜ 18 lat. Mimo tylu lat 
wewnątrz wygląda jak nowy, niestety nie dorównuje standardom obowiązującym 
aktualnie w tego typu obiektach – co powoduje, Ŝe nie przyciąga odpowiedniej liczby 
uczestników. Basen utrzymywany jest w sposób perfekcyjny, jednak wiele technologii 
jest przestarzałych, bryła budynku pozostawia wiele do Ŝyczenia. Brakuje elementów, 
które powodowałyby zmniejszenie ilości zuŜywanych mediów, ciepła, energii 
elektrycznej, czy innych rzeczy, w które basen nie został wyposaŜony w ubiegłych 
latach. Dzisiaj musimy dostosować basen do potrzeb, które obowiązują na rynku, dla 
mieszkańców oraz osób z zewnątrz. Basen bowiem nie moŜe się utrzymać z dochodów 
uzyskanych z korzystania wyłącznie przez mieszkańców, dlatego naleŜy go 
przebudować i stworzyć ciekawą ofertę, która da szansę przyciągnięcia większej ilości 
osób. Przebudowę chcemy robić na bazie koncepcji lekko zmodyfikowanej. Chcemy 
zacząć etap projektowania przebudowy, Ŝeby sięgnąć po środki zewnętrzne, kiedy 
pojawi się taka moŜliwość. Pan Burmistrz dodał, Ŝe nie będzie proste pozyskanie tych 
środków z jednego zadania, dlatego naleŜy stworzyć kompleksową dokumentację 
rozbudowy, by móc pewne rzeczy robić etapami, aby w jak największym stopniu 
pozyskiwać środki zewnętrzne. Jest to działanie wg potrzeb i zamierzeń, aby 
warunkami dorównać basenom w innych miastach. Rozpoczynamy etap 
przygotowywania specyfikacji, czyli załoŜeń, uszczegółowienia. Jest zaangaŜowana 
grupa ludzi, która chce to zadanie odpowiednio poprowadzić. 
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Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podziękował  
p. Jackowi Tarnowskiemu – burmistrzowi Miasta i Gminy za wykonanie remontu ul. 
Staszowskiej, połoŜenie asfaltu, dzięki czemu poprawiło się bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym. Podziękował p. Danucie Bobrowskiej – kierownik Referatu Techniczno – 
Inwestycyjnego za załatwienie wielu spraw, które nękały mieszkańców min. wymiana 
przepustu pod drogą. Następnie podziękował p. Jackowi Nowakowi – prezesowi PGK 
za doprowadzenie do odmulenia rowu, dzięki czemu będzie załatwiona sprawa 
odprowadzania wód. Dodał równieŜ, Ŝe w przyszłości naleŜy zastanowić się nad 
zabezpieczeniem brzegów rowów płytami, gdyŜ z czasem będą się zarywać. Pan 
Wiceprzewodniczący dodał, Ŝe jest po rozmowie z p. Michałem Skotnickim – starostą 
Powiatu Staszowskiego, któremu chce podziękować. Z rozmowy wynikam bowiem, Ŝe 
jest szansa, iŜ Starostwo Powiatowe nam w tych działaniach pomoŜe, rowy są bowiem 
skarbu państwa. Pan Wiceprzewodniczący kończąc swoją wypowiedź nadmienił, Ŝe 
jest bardzo zadowolony, Ŝe mimo niekorzystnej pogody udało się to zadanie 
zrealizować, jednocześnie wyraził zadowolenie z bardzo dobrego budŜetu na 2015 rok, 
dzięki któremu wiele zadań na terenie Miasta i Gminy Połaniec uda się jeszcze 
zrealizować. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, Ŝe przy 
projektowaniu budŜetu przyjęto min. kwotę 99.000 zł na zadanie, które Gmina chce 
realizować, mianowicie budowa domu dla osób starszych. Zostanie powołany zespół 
ludzi, który będzie od początku do końca zajmował się tym zadaniem. śeby mówić  
o budowie takiego domu, naleŜy najpierw mieć grunt. Jedna z ostatnich podjętych 
uchwał Rady Miejskiej poprzedniej kadencji dotyczyła nabycia przez Gminę na 
własność gruntów. śeby moŜna było wykonać projekt domu przeznaczonego do Ŝycia 
osób starszych, Gmina musi uzyskać przynajmniej zapewnienie na piśmie, Ŝe te grunty 
otrzyma. Pan Burmistrz poinformował, Ŝe jest równieŜ potrzeba rozbudowy Ośrodka 
Zdrowia o dodatkowe usługi, jak równieŜ infrastrukturę. W związku z tym zostanie 
powołany zespół, który od samego początku będzie pracował przy zadaniu, od 
uzyskania dokumentacji, poprzez moŜliwość pozyskania środków zewnętrznych, aŜ do 
realizacji zadania. Pan Burmistrz dodał, Ŝe na podstawowe potrzeby w zakresie opieki 
medycznej będą do pozyskania środki, o które Gmina będzie się starać. Znane są 
potrzeby mieszkańców, dostępność do lekarzy nie jest wystarczająco dobra, dlatego 
staramy się zatrudnić kolejnych lekarzy. Chcemy zlikwidować kolejki, które są 
uciąŜliwe dla mieszkańców szczególnie zimą. Na obecną chwilę podjęto decyzje, Ŝeby 
otwierać Przychodnię Zdrowia o 4.30. Lekarzy niestety jest za mało, problem ten 
dotyczy całej Polski. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, Ŝe w przyszłości będzie 
moŜliwość rozszerzenia oferty i zaproponowania lepszych warunków, min. 
zatrudniając więcej lekarzy. Obecnie natomiast kończymy doposaŜenie obiektu,  
w którym znajduje się pogotowie. Zakres przebudowy i remontów ze strony Gminy 
jest bardzo duŜy. Kwota przeznaczona na remont pogotowia bez wyposaŜenia to ok. 
60.000 zł. Jest to pomoc skierowana w kierunku Powiatu, do którego naleŜy to 
zadanie. Koszty całego zadania, wraz z wyposaŜeniem będą duŜo większe. Pan 
Burmistrz nadmienił, Ŝe warto zainwestować te pieniądze, gdyŜ ludzie którzy pracują 
dla nas i nam pomagają, muszą mieć do tego odpowiednie warunki. 
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Pan Burmistrz poinformował, Ŝe spraw związanych z projektowaniem na bazie planów 
na kolejne okresy w tym roku będzie duŜo. śeby jednak móc starać się o pozyskanie 
środków zewnętrznych w okresie 2014 – 2020 Gmina musi mieć gotową 
dokumentację. W tym roku duŜo rzeczy będzie przygotowywanych, aby w kolejnych 
latach przejść do realizacji poszczególnych zadań. Dowodem na to, Ŝe samorząd 
Połańca nie czeka a pracuje cały czas, była informacja podana w ogólnopolskich 
mediach, Ŝe pierwszy przetarg po wyborach odbył się w Gminie Połaniec. 
 
Przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady  
w okresie międzysesyjnym. 
 
Pani Małgorzata Magdalena Dalmata – Konwicka – przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się między sesjami 1 raz tj. 
15.12.2014 roku, wspólnie z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych. Na posiedzeniu 
Komisji zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał przygotowanych na dzisiejszą 
sesję. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Joanna Witek – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się między sesjami 1 raz tj. 15.12.2014 roku 
wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu. Na posiedzeniu Komisji zaopiniowano 
projekty poszczególnych uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję. 

 Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  
poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się między sesjami 1 raz tj. 16.12.2014 roku 
wspólnie z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych. Na posiedzeniu Komisji 
zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję 
oraz rozpatrzono i pozytywnie zaopiniowano podanie Spółdzielni Domków 
Jednorodzinnych Nr 2 w Połańcu z propozycją nieodpłatnego zbycia na rzecz Miasta  
i Gminy Połaniec niezagospodarowanej działki nr 6110/2 o pow. 0,1276 ha połoŜonej 
pomiędzy ul. Lipową a ul. Spacerową w Połańcu, będącej własnością Spółdzielni.  

Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja zebrała się między sesjami 1 raz tj. 16.12.2014 roku 
wspólnie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Na posiedzeniu Komisji 
zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję 
oraz rozpatrzono i pozytywnie zaopiniowano podanie Spółdzielni Domków 
Jednorodzinnych Nr 2 w Połańcu. 
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Pytań nie zgłoszono. 
 
 
 
 
Ad. 5 
 
        Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na 
dzisiejszą sesję wpłynęły trzy pisemne interpelacje. Odpowiedź na poszczególne 
interpelacje zostanie udzielona na następnej sesji Rady Miejskiej. 

Ad. 6 

Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podziękował,  
w swoim oraz mieszkańców imieniu za zrobione przejście na ul. Królowej Jadwigi 
oraz zgłosił, Ŝe na ul. śapniowskiej potrzebne jest podobne przejście bądź próg 
zwalniający. Obecnie jest tam prosta droga, po której szarŜują samochody, nie 
zwracając uwagi na pieszych, dla których jest to zagroŜeniem. Pan 
Wiceprzewodniczący dodał, Ŝe dwukrotnie był świadkiem nieodpowiedniego 
zachowania kierowców na drodze. Następnie p. Wiceprzewodniczący zapytał 
odnośnie dinozaura zamontowanego na placu zabaw na ul. Królowej Jadwigi, 
mianowicie czy obowiązuje okres gwarancji w czasie, którego wykonawca mógłby 
poprawić defekty, które się pojawiły.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, Ŝe cieszy, Ŝe  
p. radni: Zdzisław Kwiatkowski i Tomasz Kiciński oraz mieszkańcy zwracali uwagę 
na temat progu zwalniającego. WaŜne, Ŝe spełnia on swoją rolę. Jeśli chodzi o ul. 
śapniowską, p. Burmistrz powiedział, Ŝe kiedyś próg zwalniający tam się znajdował  
i jak juŜ wspominał w poprzedniej kadencji, po skończeniu remontów wszystkich 
dróg, gdy juŜ nie będzie potrzeby wjeŜdŜać cięŜkim sprzętem i prace na tym obszarze 
zostaną skończone, będzie moŜna w ramach sugestii mieszkańców i radnych progi 
zwalniające zamontować. Pan Burmistrz odniósł się równieŜ do kwestii dinozaurów 
informując, Ŝe wykonane były w 2009 roku w kwocie 120 000 zł za kilkanaście sztuk 
wraz z montaŜem. Kwota, którą wówczas zapłaciliśmy była jedną z najniŜszych. 
Niektórzy za tą kwotę kupowali dwa zwierzaki. Wbrew pozorom konstrukcja ich jest 
solidna, stalowa, pokryta betonem. Jeśli chodzi o ich nawierzchnię zapytamy 
wykonawcy, jakie będą koszty naprawy uszkodzeń. Wiosną postaramy się to zrobić, 
by nadal cieszyły swoim wyglądem i sprawiały radość dzieciom. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zgłosił dwie sprawy dotyczące 
bezpieczeństwa na drodze. Pierwsza sprawa dotyczy Ruszczy Kępy, gdzie na drodze 
powiatowej w ciągu dwóch lat doszło do ok. 7 wypadków. Jest tam ostry zakręt, nie 
ma natomiast Ŝadnego znaku, który by o tym informował. Druga sprawa natomiast 
dotyczy Rybitw. Mieszkańcy zgłaszają potrzebę zamontowania lustra przy wyjeździe  
z drogi za remizą w stronę Przychód, jest tam bowiem słaba widoczność. 
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec odniósł się do kwestii 
zamontowania lustra na drodze w Rybitwach informując, Ŝe jeŜeli rzeczywiście 
widoczność jest w tym miejscu ograniczona to naleŜy pomóc i zrobić wszystko, Ŝeby 
ta widoczność była dobra. Dodał równieŜ, Ŝe osobiście wraz z p. Stanisławem Lolo – 
przewodniczącym Rady Miejskiej pojadą na miejsce by zapoznać się z sytuacją.  
 
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej nawiązał do tematu progów 
zwalniających. Stwierdził, Ŝe progi te na ul. śapniowskiej są koniecznością. Niektórzy 
kierowcy urządzają sobie wyścigi samochodowe i motorowe w okresie wiosennym  
w czasie, gdy dzieci wychodzą ze szkoły. Niejednokrotnie problem zgłaszają 
mieszkańcy, którzy są bezpośrednimi świadkami takich zachowań. Pan Tomasz 
Kiciński zapytał równieŜ, kiedy skończą się prace na ul. Głowackiego  
i czy stanie się to do Świąt BoŜego Narodzenia. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe wczoraj została 
połoŜona pierwsza warstwa, zrobiona regulacja studzienek. JeŜeli będzie dobra 
pogoda, zostanie połoŜona warstwa końcowa. Nie będzie zrobiony do końca element 
oddzielający garaŜe od ulicy, przekątnej wzdłuŜ bloków, tam gdzie była bariera będą 
zamontowane słupki. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, dlaczego ta ulica nie 
jest przejezdna. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, Ŝe 
interweniowali mieszkańcy w tej sprawie ze względu na bezpieczeństwo. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iŜ rozumie, Ŝe 
droga była zamknięta, gdy nie było chodników, wyodrębnionej ulicy, natomiast teraz 
jest juŜ plac przy garaŜach, gdzie właściciele garaŜów mogą postawić samochód, jest 
równieŜ nowy chodnik. 
                                                                                                                                                 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe nie 
wszyscy byli zadowoleni, ale przewaŜająca część mieszkańców bloku Nr 2 z ul. 
Głowackiego była za tym, Ŝeby ulica była zamknięta.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe wydzielenie części 
garaŜowej jest dobrym pomysłem a pewnych nawyków, standardów, które zostały 
wdroŜone, zaakceptowane i uszanowane nie naleŜy zmieniać. Dotyczy to zarówno 
sytuacji związanej z garaŜami, jak równieŜ ogólnie kaŜdej dziedziny Ŝycia.     
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe 
otrzymuje zgłoszenia dotyczące potencjalnego zagroŜenia, jakie niesie ze sobą brak 
barier zabezpieczających miejsce gdzie kiedyś odpływał prom. Droga w miejscowości 
Winnica prowadzi bezpośrednio do Wisły i tym samym stwarza zagroŜenie.   
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, Ŝe jest to 
bardzo cenna uwaga. Droga, ta moŜe stwarzać zagroŜenie. Informacja, Ŝe jest koniec 
drogi lub bariera musi się znajdować przy drodze, dla bezpieczeństwa. Jeśli bowiem 
ktoś wjedzie, zostanie poszkodowany, będzie mógł domagać się od Gminy 
odszkodowania. 
 
Pan Leszek Walczyk – radny Rady Miejskiej zaproponował, aby bariera miała 
charakter demontowalny, gdyŜ w sytuacji, kiedy nie ma promu, jest moŜliwe bardzo 
szybkie reagowanie w sytuacjach ratowniczych na Wiśle. Odległość od Połańca jest 
mała, zatem w perspektywie czasu mogłoby być to przydatne. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, Ŝe miejsce ze 
zjazdem do Wisły moŜna wykorzystać w wieloraki sposób, do róŜnych celów. Są 
organizowane min. zawody WOPR i ćwiczenia, w związku z tym propozycja Ŝeby 
bariera zabezpieczająca była demontowalna jest bardzo trafna. UmoŜliwi to w razie 
konieczności zjazd sprzętu do wody.  
 
Ad. 7 
 
        Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad p. Stanisław Lolo – 
przewodniczący Rady Miejskiej złoŜył wszystkim zgromadzonym Ŝyczenia z okazji 
nadchodzących Świat BoŜego Narodzenia. Następnie przypomniał Radnym Rady 
Miejskiej o obowiązku złoŜenia oświadczeń majątkowych do 30 grudnia 2014 roku,  
po czym podziękował wszystkim za przybycie na III sesję Rady Miejskiej i zamknął 
obrady. 
 
      Po zakończeniu obrad głos zabrał p. Tadeusz Dalmata – mieszkaniec Połańca, 
który pogratulował p. Jackowi Tarnowskiemu – burmistrzowi Miasta i Gminy 
Połaniec, p. Stanisławowi Lolo – przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz całej Radzie 
Miejskiej dobrego wyniku w wyborach samorządowych, a następnie złoŜył wszystkim 
serdeczne Ŝyczenia z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia.  
  
Na tym protokół zakończono.        
 
Protokołowała: 
Agnieszka Janowska                    
                                      
                                      
                                                                                       Przewodniczył 
                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                                                                                              Stanisław Lolo      
 


