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Połaniec, dnia 02.08.2012 r. 
 

Projekt protokołu Nr XXIX/12 
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 02 sierpnia 2012 roku. 

                           
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 

 
 
 
 
Początek obrad - godz. 1600 

Zakończenie obrad - godz. 1700 

 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej 
w Połańcu oraz poinformował, Ŝe sesja nadzwyczajna jest zwołana na wniosek  
p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy na podstawie art. 20 ust. 3 z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 
ze zmianami). Następnie serdecznie powitał: p. radnych Rady Miejskiej, p. Jacka 
Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy, p. Jarosława Kądzielę – zastępcę 
burmistrza Miasta i Gminy, p. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy, przedstawicieli 
jednostek pomocniczych oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 15. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał 
zaplanowany porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
śadnych propozycji zmian nie zgłoszono. 
 
W związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek 
obrad. 
 
Głosowanie: 
      za przyjęciem porządku obrad – 15 osób (jednogłośnie) 
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji. 
 
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
    1/  zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok, 
 
    2/ oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych połoŜonych  
        w  Brzozowej gmina Połaniec, w obrębie Strefy Inwestycyjnej C, w trybie  
        przetargu pisemnego nieograniczonego. 
3. Zakończenie obrad. 
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Załącznikami do protokołu są: 
- lista obecności radnych, 
- lista gości, 
-  podjęte uchwały. 
 
Ad. 2 
 
Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię Komisji BudŜetu  
i Spraw Gospodarczych. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał odnośnie 
załącznika nr 2 Działu 900 Rozdziału 90095 „Zakup wiaty przystankowej”, na co  
p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe jest to zakup wiaty na ul. 
Zrębińską. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej powiedział, Ŝe juŜ wnioskował o zakup 
wiaty przystankowej przy ul. Knothego w Ruszczy, gdzie znajduje się przystanek na 
Ŝądanie oraz o oświetlenie przy ww. ulicy dla mieszkańców oraz młodzieŜy 
ponadgimnazjalnej dojeŜdŜających do szkół. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, iŜ mówiono o przystanku 
dla dzieci dojeŜdŜających do szkoły. Zaznaczył, Ŝe priorytetem było zamontowanie 
wiat przystankowych słuŜących dzieciom uczęszczającym do szkół, i jeŜeli zostanie to 
zrealizowane to wiaty do uŜytku zewnętrznego zostaną zakupione w dalszej części 
uwzględniając przy tym potrzebę. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zwrócił uwagę odnośnie wiaty 
przystankowej przy Publicznym Gimnazjum im. Kr. Jadwigi, która słuŜy dzieciom 
szkolnym oraz mieszkańcom i jest do rozbudowy. Dodał, Ŝe wiata przystankowa jest 
wąska i nie ma moŜliwości schronu przed deszczem. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe jedną z moŜliwości 
jest dobudowanie tyłu jak jest w miejscowości Rudniki, natomiast nie mamy wpływu 
na ich wyklejenie i malowanie. Następnie zwracając się do p. Stanisława Walczyka 
zapytał jak wiata jest odbierana przez mieszkańców wsi, na co p. Radny odpowiedział, 
Ŝe mieszkańcy są zadowoleni. 
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Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej 
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
    Głosowanie: 
           za podjęciem uchwały – 15 osób  
        
 (Uchwała Nr XXIX/189/12 została podjęta) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości  
    gruntowych połoŜonych w Brzozowej gmina Połaniec, w obrębie Strefy  
    Inwestycyjnej C, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Agnieszka Pasek – inspektor ds. gospodarki 
nieruchomościami. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię Komisji BudŜetu  
i Spraw Gospodarczych. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, Ŝe na 
załączonych do projektu uchwały mapkach powinny być naniesione powierzchnie 
poszczególnych działek. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej poprosił o odczytanie powierzchni 
poszczególnych działek, które zostały przypisane do poszczególnych obszarów na 
mapie. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, czy jeśli hipotetycznie inwestor 
ma dotację na otworzenie działalności gospodarczej, to czy Gmina będzie musiała 
wydzielić część pieniędzy z środków, które otrzymała. Uwzględniając przy tym, czy 
nie zachodzi konflikt dotacji na to samo miejsce na dwie inwestycje.  
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe nie, poniewaŜ Gmina 
otrzymuje środki na uzbrojenie terenu, a działka, która oddana jest inwestorowi  
w wieczyste uŜytkowanie to tylko grunt nieuzbrojony, który został zakupiony ze 
środków Gminy. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe jest to działka, do której 
doprowadzone są media i droga z ciągiem pieszym. Pas drogowy, w którym 
umieszczone są wszystkie media, droga z ciągiem pieszym i oświetleniem ulicznym 
zewnętrznym są w dalszym ciągu własnością Gminy.  
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Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iŜ 
uŜytkownik wieczysty wpłaca początkowo 20 % kwoty wartości a później, co roku 3 
% wartości, pytając czy 3% jest stałą kwotą. 
 
Pani Agnieszka Pasek – inspektor ds. nieruchomości gruntami odpowiedziała, Ŝe 3% 
jest od wartości wyniku przetargu. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej 
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
    Głosowanie: 
           za podjęciem uchwały – 15 osób  
        
 (Uchwała Nr XXIX/190/12 została podjęta) 
 
Ad. 3 
 
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad i po przeprowadzonych 
dyskusjach p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 
wszystkim za przybycie na sesję Rady Miejskiej i zamknął obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Sylwia Witecka 
 
 
 
 
 
 


