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Połaniec, dnia 14.06.2012 r. 
 

Protokół Nr XXVII/12 
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 14 czerwca 2012 roku. 

                           
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 

 
 
 
 
Początek obrad - godz. 1530 

Zakończenie obrad - godz. 2200 

 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej 
w Połańcu i serdecznie powitał: p. Adama Jarubasa – Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego, p. Jana Maćkowiaka – Wicemarszałka Województwa 
Świętokrzyskiego, p. Piotra śołądka - Członka Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, p. Damiana Urbanowskiego – dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach, p. Ryszarda Maciejczyka – Zastępcę Dyrektora ds. 
Technicznych Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 
p. Edwarda Wybrańca – kierownika Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Busku Zdroju, p. Andrzeja Kruzla – Starostę Powiatu 
Staszowskiego, p. Michała Skotnickiego – Wicestarostę Powiatu Staszowskiego,  
p. radnych Rady Powiatu: p. Jacka Nowaka, i p. Andrzeja Gada, p. Cezarego 
Tkaczyka – Prezesa SSE „Starachowice”, p. Zdzisława Kobierskiego – Wiceprezesa 
SSE „Starachowice”, a takŜe: p. radnych, Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta  
i Gminy Połaniec, p. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy, p. Mieczysława 
Machulaka – sekretarza Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek podległych 
Gminie, kierowników referatów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, 
przedstawicieli jednostek pomocniczych, nowo wybraną sołtys sołectwa Zdzieci Stare 
– p. Monikę Kurgan, członków rad sołeckich i członków zarządu osiedli oraz inne 
osoby, które przybyły na sesję. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie przywitał równieŜ 
nauczycieli wychowania fizycznego: p. Monikę Pławską, p. Sławomira 
Szydłowskiego, p. Grzegorza Staweckiego oraz uczniów, którzy uczestniczyli w 
międzynarodowej spartakiadzie sportowej w Vsetin’ie w Czechach. Następnie 
pogratulował obecnym na sali rodzicom oraz podziękował nauczycielom i uczniom za 
uczestnictwo, za odniesione sukcesy a przede wszystkim za postawę, która godnie 
reprezentowała Gminę Połaniec, nasz region i całą Polskę. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej słowa powitania skierował równieŜ do druŜyny 
Harcerskiej z Ruszczy oraz ich opiekuna, którzy serdecznie podziękowali  
p. Burmistrzowi Miasta i Gminy i p. radnym Rady Miejskiej za otrzymane polary, 
deklarując przy tym, iŜ godnie będą reprezentować Miasto i Gminę Połaniec. 
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad, poniewaŜ na 15. radnych w obradach uczestniczyło 14. radnych. 
Radny nieobecny usprawiedliwiony – p. Adam Łańka. 
 
Następnie p. Karolina Koper Adamczak – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przybliŜyła charakter międzynarodowej spartakiady odbywającej się w Vsetinie,  
w której wzięła udział 36. osobowa druŜyna naszych uczniów - sportowców składająca 
się z 16. dziewcząt oraz 20. chłopców. Dodała, iŜ pozytywnym akcentem, który 
uświetnił całość imprezy na uroczystym wręczeniu nagród był występ artystyczny 
dziewcząt z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, który nie tylko był miłym 
zaskoczeniem, ale takŜe sprawił powody do dumy. Zwracając się do p. Burmistrza  
i Szanownej Rady Miejskiej, p. Dyrektor OSiR-u podziękowała za moŜliwość wyjazdu 
oraz wzięcia udziału w międzynarodowych zawodach przekazując w imieniu 
sportowców i opiekunów Puchar za zajęcie III miejsca w Ogólnej Klasyfikacji 
Zawodów Międzynarodowych w Vsetinie wraz z fotografią całej druŜyny. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, iŜ waŜnym przekazem 
naszej młodzieŜy, która poruszyła serca, i jako jedyna spośród uczestniczących druŜyn 
sportowych zaśpiewała Hymn Państwowy. Za taką postawę naleŜą się słowa 
podziękowania i uznania. Słowa te p. Burmistrz skierował równieŜ do opiekunów, 
którzy przygotowali młodzieŜ i swoją postawą sprawili, Ŝe Połaniec został stawiany za 
wzór. śycząc dalszych sukcesów uczestnikom zawodów sportowych oraz opiekunom 
wręczono upominki sportowe z rąk p. Adama Jarubasa – Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego, p. Jana Maćkowiaka – Wicemarszałka Województwa 
Świętokrzyskiego, p. Piotra śołądka – Członka Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego oraz p. Stanisława Lolo – przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował sportowcom oraz młodzieŜy za 
występ artystyczny i uświetnienie sesji Rady Miejskiej swoją obecnością wyraŜając 
myśl, Ŝe jeszcze nie raz będzie ku temu okazja, aby po raz kolejny się spotkać. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał 
zaplanowany porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
 
Propozycje zmian zgłosił p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy, który 
poinformował, Ŝe z upowaŜnienia p. Burmistrza wnioskuje o wprowadzenie do 
porządku obrad do pkt 3 „Podjęcie uchwał” dodatkowych trzech projektów uchwał: 
- jako podpunkt 16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej  
w Połańcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na 
terenie Gminy Połaniec, 
- jako podpunkt 17 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu z siedzibą 
przy ul. Ruszczańskiej 3, 
- jako podpunkt 18 w sprawie zmian uchwały Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej  
w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia 
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inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych 
w formie łącznego zobowiązania pienięŜnego. 
 
Pan Sekretarz Gminy dodał, ze proponowane projekty uchwał p. radni otrzymali oraz 
były przedstawiane na części Komisji Rady. 
 
Innych propozycji zmian nie zgłoszono, w związku z tym p. Przewodniczący Rady 
Miejskiej poddał pod głosowanie wprowadzenie zaproponowanych zmian. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
      za przyjęciem dodatkowych projektów uchwał w ww. brzmieniu -14 osób   
      (jednogłośnie)  
 
Głosowanie: 
      za przyjęciem porządku obrad z wprowadzonymi zmianami – 14 osób   
      (jednogłośnie) 
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji. 
 
2. Przedstawienie informacji dotyczącej realizacji inwestycji „Likwidacja barier  
     rozwojowych – most na Wiśle…”. 
 
3. Przedstawienie warunków i korzyści z włączenia terenów inwestycyjnych Miasta i  
     Gminy Połaniec od Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
 
4. Omówienie spraw ochrony przeciwpowodziowej Gminy Połaniec i realizacji  
     przepompowani wód deszczowych. 
 
5. Przyjęcie protokołów: Nr XXV/12 i Nr XXVI/12. 
 
6. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i poszczególnych Komisji Rady  
     w 2011 r.  
 
7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub  
     innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2011 r. 
 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
   1/ uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
       i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 – 2030”, 
 
   2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za  
       2011 rok, 



 4 

 
   3/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki  
       Publicznej w Połańcu za 2011 rok, 
 
   4/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  
       Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2011 rok, 
   
   5/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  
       budŜetu za 2011 rok, 
 
   6/ udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2011 rok, 
 
   7/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok, 
 
   8/ nadania nazwy ulicy w Połańcu, 
 
   9/ zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu  
       Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Połańcu, 
 
  10/ nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu połoŜonego w miejscowości  
       Ruszcza gmina Połaniec, 
 
  11/ zamiany gruntów połoŜonych w Połańcu, stanowiących własność Gminy  
        Połaniec na grunty stanowiące własność p. Dariusza Bednarskiego i p. Edyty  
        Bednarskiej, 
 
  12/ zamiany gruntów połoŜonych na terenie osiedla „Południe” w Połańcu,  
        stanowiących własność Gminy Połaniec na grunty stanowiące własność  
        p. Edwarda Pawlaka, 
 
  13/  zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Świętokrzyskiego  
        Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 
 
  14/ zgodny na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Świętokrzyskiego  
        Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 
 
  15/ wyraŜenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Połaniec w uŜyczenie na okres 50  
        lat zabudowy nieruchomości gruntowej połoŜonej w rybitwach gmina Połaniec,  
        będącej własnością oraz którą otrzyma w darowiźnie Skarb Państwa –  
        Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,  
  16/ zmiany Uchwały Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca  
        2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   
        zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec, 
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  17/ w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu  
        Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu z siedzibą przy ul.  
        Ruszczańskiej 3, 
 
  18/ zmiany uchwały Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca  
        2010 roku w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku  
        rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie  
        łącznego zobowiązania pienięŜnego. 
 
9. 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. 
 
10. Interpelacje radnych. 
 
11. Dyskusja i wolne wnioski. 
 
12. Zakończenie obrad. 
 
Załącznikami do protokołu są: 
- lista obecności radnych, 
- lista zaproszonych gości, 
- podjęte uchwały. 
 
Ad. 2 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy rozpoczynając temat dotyczący  
realizacji istotnej inwestycji dla województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego, 
poinformował, iŜ od 20. lat podejmowany był temat budowy mostu na rzece Wiśle, 
natomiast obecnie wchodzi w etap końcowy postępowania formalnego. Nadmienił, iŜ 
dzięki staraniom samorządowców – ludziom, którzy wspierali działania waŜne dla 
miasta, dla powiatu, dla województwa rozpocznie się realizacja budowy mostu przez 
rzekę Wisłę łączącego dwa regiony województwa. W imieniu mieszkańców miasta i 
gminy Połaniec i powiatu staszowskiego p. Burmistrz Jacek Tarnowski serdecznie 
podziękował za wsparcie zadania, które pomimo wielu przeszkód zostanie wykonane 
składając kwiaty na ręce p. Adama Jarubasa – Marszałka, p. Jana Maćkowiaka – 
Wicemarszałka, p. Piotra śołądka - Członka Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego. 
 
Pan Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zaznaczył, iŜ budowa 
mostu na rzece Wiśle to jedna z najwaŜniejszych inwestycji dla województwa 
świętokrzyskiego. Pan Marszałek oznajmił, iŜ w ciągu najbliŜszych dni zostanie 
ogłoszony przetarg na realizację budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi. 
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Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej zakłada otwieranie się województw 
po tej części kraju na zewnątrz, co nadaje projektom infrastrukturalnym cech dźwigni 
gospodarczych. Środki finansowe pozyskiwane i wykorzystywane przez Miasto  
i Gminę Połaniec min. na strefę inwestycyjną, która jest jedną z najciekawszych 
projektów w województwie świętokrzyskim, a most oprócz aspektów 
komunikacyjnych powinien być przede wszystkim dźwignią gospodarczą terenu 
podnoszącą atrakcyjność dla inwestorów. Pan Marszałek nadmienił, iŜ jednym  
z naczelnych zadań władz publicznych jest szukanie antidotum na kryzys, dlatego  
takie projekty jak budowa mostu i terenów inwestycyjnych oŜywiają gospodarkę 
regionu. Poinformował, takŜe, Ŝe ciąg drogowy Staszów – Połaniec do 2015 roku w 
ramach środków budŜetu województwa zostanie zrealizowany. Kończąc p. Marszałek 
podziękował p. Burmistrzowi, p. Radnym Rady Miejskiej, sołtysom oraz wszystkim 
osobom za zaangaŜowanie i wsparcie w realizację inwestycji. 
 
Pan Damian Urbanowski – dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
poinformował, iŜ cały odcinek drogowy rozpoczyna się od skrzyŜowania ulicy 
Zielińskiego z drogą krajową i przedłuŜenie tej ulicy o 750 m wraz z budową ronda 
oraz podłączeniem nowej ulicy. Długość mostu będzie wynosić ponad 950 m, przęsło, 
które będzie znajdowało się nad nurtem 160 m, szerokość mostu 15 m, gdzie będą 
wybudowane dwa pasy ruchu po 3,5 m, ciąg pieszo – rowerowy i ciąg pieszy. Dodał, 
Ŝe dokumenty przetargowe łącznie z projektem budowlanym zostaną umieszczone na 
stronie internetowej ŚZDW. 
 
Pan Jan Maćkowiak – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego na wstępie 
przyłączył się do podziękowań za aktywność samorządu gminy przy realizacji 
inwestycji. Poinformował, Ŝe rozpoczęta jest procedura pozwoleń ZRID-u i w lipcu 
zostanie otwarta procedura przetargowa, tak, aby w okresie jesiennym wykonawca 
inwestycji rozpoczął budowę. Dodał, takŜe, Ŝe będzie wykonana budowa drogi ze 
Staszowa do Osieka łącząca z drogą krajową nr 79, deklarując przy tym, Ŝe są 
czynione wszelkie starania w celu pozyskania maksymalnego dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej na budowę mostu oraz ciągu drogowego Staszów – 
Połaniec. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyraził nadzieję, Ŝe odcinek 
drogowy Staszów – Połaniec będzie wyremontowany. Wierząc, Ŝe ta koncepcja jest 
tymczasowa i Ŝe w kolejnych latach ten odcinek, jak równieŜ obwodnica Połańca 
zostaną wybudowane. Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe dziś zostało podpisane 
porozumienie na realizację wykonania obwodnicy Staszowa, która w całości zostanie 
sfinansowana przez powiat, podkreślając, Ŝe Gmina Połaniec równieŜ liczy na pełny 
wkład finansowy ze strony powiatu w zakresie obwodnic Połańca.  
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podziękował pp. 
Marszałkom, Starostom, Radzie Miejskiej, władzom Połańca oraz wszystkim 
zaangaŜowanym przy realizacji inwestycji, wyraŜając zadowolenie, Ŝe  
w lewobrzeŜnej części Połańca jest wiele inwestycji, dzięki którym mieszkańcy myślą  
o przyszłości i rozwoju Miasta i Gminy Połaniec. Pan Wiceprzewodniczący wyraził 
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nadzieję, Ŝe droga w kierunku mostu będzie posiadać drogi serwisowe. Zwracając się 
do zaproszonych gości zapytał o rozwiązanie komunikacyjne w czasie realizacji ciągu 
drogowego w kierunku Elektrowni, mając na uwadze natęŜenie ruchu oraz zwartą 
zabudowę. Poruszył równieŜ problem braku dróg dojazdowych do wału na odcinku 
Rudniki - Elektrownia. Kończąc p. Wiceprzewodniczący powiedział, iŜ cieszymy się  
z całego serca z budowy mostu, poniewaŜ na te wydarzenia czekaliśmy wiele lat i 
kaŜda inwestycja stwarza lepsze Ŝycie kolejnym pokoleniom. 
 
Pan Andrzej Kruzel – starosta Powiatu Staszowskiego powiedział, iŜ powiat przy 
wzajemnej współpracy z samorządem wojewódzkim i samorządami gminnymi 
powoduje mobilność działań, czego wynikiem jest skuteczna walka o zdobywanie 
środków na realizację planów i zamierzeń, które w rzeczywistości staja się faktami.  
W dniu dzisiejszym przy udziale przedstawicieli władz samorządu wojewódzkiego 
zostały podpisane porozumienia w zakresie realizacji dopełnienia ciągów 
komunikacyjnych w zakresie obwodnic Staszowa. Budowa mostu jest perspektywą 
dobrego funkcjonowania gospodarczego w naszym powiecie i województwie  
w przyszłości. Istotną informacją jest to, Ŝe w dniu dzisiejszym została podpisana 
ostania umowa z rozstrzygnięć przetargowych waŜnego zadania, jakim jest budowa 
nowoczesnego zakładu i utylizacji odpadów w Rzędowie, dzięki pozyskaniu środków  
z WFOŚ. Następnie p. Starosta podziękował obecnym gościom z Zarządu 
Wojewódzkiego za zrozumienie, poparcie oraz za gospodarcze podejście, dzięki 
któremu jest moŜliwość rozwiązywania istotnych spraw dla poprawy Ŝycia 
społeczeństwa. Dodał, Ŝe pomoc finansowa ze strony Zarządu Wojewódzkiego 
pozowali równieŜ doposaŜyć blok operacyjny i unowocześnić szpital w Staszowie, tak 
aby sprawy reorganizacyjne pozwoliły bezpiecznie myśleć o przyszłości w zakresie 
Ŝycia publicznego. Poinformował takŜe, Ŝe dzięki pomocy i duŜemu wsparciu ze 
strony województwa w zakresie środków kierowanych na poprawę i unowocześnienie 
bazy szkolnej jest budowa nowoczesnego Powiatowego Centrum Sportu, które 1 
września zostanie zakończone i oddane do uŜytku, za co serdecznie podziękował  
w imieniu społeczeństwa powiatu staszowskiego. DuŜe wsparcie finansowe kierowane 
jest równieŜ w kierunku oświatowym, co pozwoliło na gospodarowanie i poprawienie 
materialnej bazy oświatowej, za co p. Starosta złoŜył serdeczne podziękowania takŜe 
na ręce p. Burmistrza, p. Przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej za wsparcie 
zadań realizowanych przez Starostwo. 
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec powiedział, Ŝe juŜ w latach 70. XX w. rozpoczęto 
spotkania dotyczącego budowy mostu i ta nadzieja mieszkańców się spełniła. 
Podziękował przedstawicielom władzy wojewódzkiej za pieniądze na budowę, które 
się znalazły oraz poprosił o szybkie rozpoczęcie inwestycji.  
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej serdecznie 
podziękował p. Marszałkom oraz wszystkim osobom, którzy przyczynili się do 
realizacji tak waŜnej dla nas inwestycji. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy na zakończenie podziękował 
mieszkańcom gminy Połaniec równieŜ w części os. Północ, sołectwa Łęg, którzy nie 
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protestowali. Słowa podziękowania p. Burmistrz skierował równieŜ w kierunku 
radnych Rady Miejskiej, na których spoczywała odpowiedzialność tłumaczenia  
oraz przekazywania informacji dotyczących budowy mostu, czego wynikiem odcinek 
przez Połaniec w kierunku mostu nie był oprotestowany. Nawiązując do wypowiedzi 
p. Starosty odnośnie podpisanej umowy na zakład utylizacji i odpadów w Rzędowie, 
p. Burmistrz poinformował, Ŝe Ŝaden samorząd nie zadeklarował środków 
finansowych, których zabrakło na działalność spółki oraz związku, aby uruchomić 
projekt, natomiast jedynym samorządem był samorząd Połańca przeznaczając 1 mln 
zł. Zwracając się do p. Marszałka p. Burmistrz podziękował za dotychczasowe 
przekazywanie środków finansowych na rzecz gminy Połaniec oraz dodał, Ŝe gmina 
Połaniec równieŜ będzie modernizować obiekty i będzie zabiegać  
o wsparcie finansowe. 
 
Ad. 3 
 
Wprowadzenia do tematu dotyczącego warunków i korzyści z włączenia terenów 
inwestycyjnych Miasta i Gminy Połaniec do Specjalnej Strefy Ekonomicznej dokonał 
p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, który poinformował, Ŝe są dwie strefy 
terenów przemysłowych, gdzie będą wybudowane zakłady umoŜliwiające stworzenie 
nowych miejsc pracy. Strefa B o powierzchni około 8 ha, gdzie został podpisany akt 
notarialny przez pierwszego inwestora oraz strefa C o powierzchni około 50 ha, która 
jest kompleksowo uzbrojona w infrastrukturę podziemną i nadziemną.  
 
Następnie głos zabrał p. Cezary Tkaczyk - prezes SSE „Starachowice”, który 
przedstawił prezentację multimedialna ukazującą charakterystykę działalności spółki 
oraz korzyści wynikające z włączenia terenów inwestycyjnych do Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Starachowice”. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy tereny inwestycyjne 
będą musiały być sprzedane, czy wydzierŜawione na okres 99 lat, na co p. Cezary 
Tkaczyk – prezes SSE odpowiedział, Ŝe jest to zaleŜne od woli właściciela gruntu. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał odnośnie 
rynek zbytu, na co p. Prezes odpowiedział ze na terenach SSE nie ma gwarancji 
utrzymania się inwestora, poniewaŜ firmy równieŜ podlegają wahaniom 
gospodarczym pomimo duŜych starań ze strony samorządów i SSE. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie korzyści Spółki SSE 
„Starachowice” wynikające z włączenia terenów inwestycyjnych do Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. 
 
Pan Cezary Tkaczyk – prezes SSE odpowiedział, Ŝe Gmina Połaniec składając 
wniosek do SSE podpisuje umowę prowizyjną, gdzie spółka w zamian za 
poszukiwanie inwestorów będzie pobierała prowizję pochodzącą od sprzedaŜy 
nieruchomości około 1,5 %.  
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe SSE 
„Starachowice” jest dobra strefą, natomiast są pewne obawy, poniewaŜ są to duŜe 
pieniądze i ryzyko, i jako Gmina chcemy mieć pewność, Ŝe te pieniądze zostaną 
dobrze zainwestowane. Dodał, Ŝe jest to dopiero początek rozmów, ale jest to dobry 
kierunek działania w celu jak najszybszego pozyskania inwestorów. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie mocnych  
punktów terenów Połańca 
 
Pan Cezary Tkaczyk – prezes SSE odpowiedział, Ŝe mocne to przede wszystkim 
lokalizacja i skrzyŜowanie dwóch dróg krajowych, połoŜenie przy nowo budowanej 
przeprawie mostowej, co będzie stwarzało dobre miejsce dla przyszłych inwestorów. 
Odnośnie infrastruktury to przede wszystkim w pełni uzbrojone i przygotowane 
tereny, plan zagospodarowania przestrzennego oraz ma nadzieję, Ŝe dobra organizacja 
obiegu dokumentów i otrzymania pozwoleń.  
 
Podsumowując dyskusję p. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe dzisiejsza 
sesja jest wyjątkowa. Procedura przetargowa budowy mostu, na którą czekaliśmy 30 
lat jest rozpoczęta – jest to wspaniały dzień dla mieszkańców Połańca. Włączenie 
terenów inwestycyjnych do strefy ekonomicznej to dobry kierunek rozwoju, zostały 
równieŜ rozwiane wątpliwości dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, za co 
serdecznie podziękował wraz z p. Jackiem Tarnowskim – burmistrzem Miasta i Gminy 
zaproszonym gościom za udział w sesji. 
 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 20 minut przerwy w obradach. 
 

 Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej przez p. Przewodniczącego Rady 
Miejskiej przystąpiono do kontynuacji zaplanowanego porządku 

 
Ad. 4 
 
Wprowadzając do tematu spraw ochrony przeciwpowodziowej Gminy Połaniec  
i realizacji przepompowani wód deszczowych p. Burmistrz – Jacek Tarnowski 
poinformował, iŜ gmina Połaniec zmaga się z wieloma trudnościami. Powodzie  
w naszej Gminie dokonały wiele strat. Poprzez działania p. Piotra śołądka – Członka 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego został odnowione wiele budowli wodnych 
na dzień dzisiejszy. Dzięki przepompowniom mieszkańcy będą się czuć bezpieczniej i 
za wszelkie działania wykonywane w tym kierunku p. Burmistrz serdecznie 
podziękował w imieniu mieszkańców władzom wojewódzkim. 
 
Pan Piotr śołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego poinformował, 
iŜ dzięki składnej operacji w postępowaniu formalnym samorząd Połańca przejmuje 
przepompowanie wód deszczowych w Rybitwach, i obecnie został ogłoszony przetarg 
na przepompownie wód deszczowych w Łęgu, którego realizacja prawdopodobnie 
zostanie zakończona pod koniec roku bieŜącego. Został równieŜ złoŜony projekt do 
programu Górnej Wisły, który będzie zawierał przygotowanie całej oprawy 
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projektowej odnośnie Kanału Strumień, Czarnej Staszowskiej, rzeki Wschodniej oraz 
wałów na Wiśle. Planowane zakończenie projektu jest do końca 2013 roku i następnie 
zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo. Dodał, Ŝe węzeł połaniecki to 
kompleksowe rozwiązanie, które gwarantuje pełne poczucie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego mieszkańcom. Zakończenie prac wykonawczych planowane 
jest do 2015 roku. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie wycinki drzewostanów  
w międzywału, na co p. Piotr śołądek odpowiedział, iŜ temat był wielokrotnie 
zgłaszany na spotkaniu w Ministerstwie, który powinien być rozwiązany w sposób 
kompleksowy i teren ten powinien zostać wykupiony od rolników oraz naleŜeć do 
zasobów Skarbu Państwa.  
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał odnośnie 
regulacji koryta rzeki, na co p. Edward Wybraniec – kierownik Świętokrzyskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Busku Zdroju odpowiedział, Ŝe zostanie to 
zrealizowane w miarę posiadanych środków. 
 
Ad. 5 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają 
uwagi oraz pytania do protokołu Nr XXV/12, który był do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. Pytań nie zgłoszono, 
więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu. 
            
             Głosowanie: 
                     za przyjęciem protokołu Nr XXV/12 – 14 osób (jednogłośnie). 
 
Protokół Nr XXV/12 został przyjęty. 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają 
uwagi oraz pytania do protokołu Nr XXVI/12, który był do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. Pytań nie zgłoszono, 
więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu. 
            
             Głosowanie: 
                     za przyjęciem protokołu Nr XXVI/12 – 14 osób (jednogłośnie). 
 
Protokół Nr XXVI/12 został przyjęty. 
 
 
Ad. 6 
 
Sprawozdanie z realizacji działalności Rady Miejskiej przedstawił p. Stanisław Lolo – 
przewodniczący Rady Miejskiej. 
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(Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej znajduje się w aktach Rady Miejskiej.) 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zaproponował, aby nie odczytywać 
sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji Rady mając na względzie, Ŝe 
poszczególni radni zapoznali się ze sprawozdaniami w formie pisemnej przesłanymi 
wraz z materiałami. 
 
Propozycja p. Józefa Cichonia – radnego Rady Miejskiej została przyjęta poprzez 
aklamację. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w imieniu radnych 
Rady Miejskiej, mieszkańców serdecznie podziękował za pracę p. Przewodniczącemu, 
Wiceprzewodniczącym oraz radnym Rady Miejskiej Ŝycząc wszystkiego dobrego. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował radnym Radzie 
Miejskiej za dobrą współpracę, której efekty są widoczne.  
 
Pan Andrzej Kruzel – Starosta podziękował za współpracę między samorządem 
Powiatu Staszowskiego a samorządem Gminy Połaniec szczególnie, podkreślając 
sprawne działanie merytoryczne równieŜ w formie podejmowanych strategicznie 
uchwał.  
 
Następnie p. Starosta i p. Przewodniczący Rady Miejskiej złoŜył Ŝyczenia imieninowe 
p. Jolancie Pargieła – radnej Rady Miejskiej. 
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec poinformował, Ŝe jako mieszkańcy uwaŜają, Ŝe 
Rada Miejska dobrze pracuje na czele z p. Przewodniczącym Rady i dogaduje się  
z p. Burmistrzem i innymi władzami powiatu oraz województwa. Mieszkańcom 
zaleŜy, Ŝeby jak najwięcej zdobyć środków, by nasze miasto coraz bardziej się 
rozwijało i naleŜy pracować tak jak dotąd. Dodał, Ŝe mieszkańcy są zadowoleni  
z pracy p. Burmistrza i uwaŜa, Ŝe radni się przychylą do udzielenia absolutorium  
p. Burmistrzowi. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował, za dobre słowa 
kierowane do samorządu, p. radnych Rady Miejskiej oraz p. Burmistrza. 
 
Ad. 7 
 
Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub 
innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2011 roku przedstawiła  
p. Krystyna Łańka – główny księgowy Samodzielnego Publicznego ZOZ w Połańcu. 
 
Ad. 8 
 
Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
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1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło,  
    energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 –  
    2030”. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Mariusz Droś – referent ds. inwestycji  
i remontów budowlanych, a następnie oddał głos p. Bartoszowi Szymysikowi – 
przedstawicielowi Firmy Konsultingowej „BaSz”, który przedstawił opracowanie 
załoŜeń do planu w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy 
Połaniec na lata 2012 – 2030. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 14 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/167/12 została podjęta) 
 
2.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum  
    Kultury i Sztuki w Połańcu za 2011 rok. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 14 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/168/12 została podjęta) 
 
3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko –  
   Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2011 rok. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 14 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/169/12 została podjęta) 
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4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia finansowego Samodzielnego Publicznego  
    Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2011 rok. 
 
Wprowadzenie do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 14 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/170/12 została podjęta) 
 
5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  
    sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2011 rok. 
 
Wprowadzenia do sprawozdania z wykonania budŜetu dokonał p. Jacek Tarnowski – 
burmistrz Miasta i Gminy Połaniec. 
 
I. Dochody  
 
Planowane dochody budŜetu wg uchwały budŜetowej na 2011 rok wynosiły  
54 483 157 zł,  z czego dochody bieŜące 40 429 014 zł i majątkowe 14 054 143 zł.  
BudŜet w ciągu roku zwiększył się  o 11 681 400 zł (tj. o 21,44 %). 
Celem zbilansowania wydatków zaangaŜowano środki wolne w wysokości 
1 422 237,87 zł. 
Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 66 164 557 zł i został zrealizowany na 
kwotę 62 505 138,79 zł tj. w 94,47 %, w tym w dochodach bieŜących 102,53 %,  
w dochodach majątkowych 62,81 %. Główną przyczyna niskiego wykonania 
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dochodów jest wpływ środków unijnych na niektóre zadania inwestycyjne z dość 
znacznym opóźnieniem w stosunku do realizacji rzeczowej inwestycji. 
 
II. Wydatki 
 
Planowane wydatki budŜetowe wg uchwały budŜetowej na 2011 rok wynosiły  
51 349 674 zł i wzrosły w ciągu roku o kwotę 13 558 651 zł (tj. 26,4 %) 
Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 57 173 794,96 zł, co stanowi 88,08 % 
planowanego budŜetu. 
Na sfinansowanie wydatków bieŜących przeznaczono 43 535 697 zł, co stanowi  
67,07 % całego budŜetu  
Plan zrealizowano w kwocie 40 020 590,54 zł co stanowi 91,92 % planu.  
Na remonty przeznaczono kwotę 2 389 301 zł, z tego zrealizowano 1 600 915,03 zł tj. 
w 67%. NajwaŜniejsze to remonty dróg i chodników na kwotę 738 402,04 zł, remont 
kładki na kwotę 317 329 zł, remonty obiektów oświatowych na kwotę 47 665,12 zł 
oraz remont oświetlenia ulicznego o wartości 151 427,91 zł oraz remonty  
w gospodarce komunalnej za kwotę 239 094,29 zł.  
W 2011 roku Gmina nie spłacała poręczonych poŜyczek. 
 
Wydatki Maj ątkowe 
 
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 21 372 628 zł, co stanowi 32,93% całego 
planowanego budŜetu i zrealizowano na kwotę  17 153 204,42 zł, tj. w 80,26 %. 
NajwaŜniejsze inwestycje to: 
- Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec kwota 635 786,81 zł 
- Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych ETAP I kwota 2 096 763 zł 
- Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych ETAP II kwota 1 829 452 zł 
- Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych ETAP III kwota 1 778 123 zł 
- Poprawa jakości Ŝycia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec kwota 
1 507 882 zł 
- Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec  
w ramach działania Leader kwota 468 045 zł 
- Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec kwota 839 144 zł 
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec (Schetynówka) 
kwota 2 901 500 zł. 
 
III. Ogólne uwagi o budŜecie 
 
Gmina w 2011 spłaciła 2 650 000 zł kredytów oraz 28 470 zł poŜyczek ponadto 
umorzono Nam poŜyczki przypadające do spłaty w 2011 roku w wysokości  
85 438,25 zł. 
ZadłuŜenie Gminy na 31 grudnia 2011 roku wyniosło 8 462 500 zł.  Wysokość kwoty 
zadłuŜenia nie przekracza granicy wymienionej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych . 
Gmina na bieŜąco i w terminie regulowała raty kapitałowe kredytów, poŜyczek oraz 
koszty obsługi długu. 
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Wprowadzenia do sprawozdania finansowego dokonała p. Małgorzata śugaj – 
skarbnik Gminy 
 
Bilans Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu – jednostki budŜetowej na dzień 31.12.2011 
roku zarówno po stronie aktywów jak i pasywów zamyka się sumą 148 727 234,11 zł.  
Po stronie aktywów: rzeczowe aktywa trwałe kwota 117 596 862,27 zł; 
długoterminowe aktywa finansowe to kwota 29 215 810,75 zł; zapasy to kwota 
18 535,25 zł: naleŜności krótkoterminowe to kwota 1 273 562,76 zł; środki pienięŜne 
to kwota 622 463,08 zł. 
Po stronie pasywów: fundusz jednostki to kwota 124 458 972,38 zł; wynik finansowy 
netto to kwota 19 605 730,36 zł; zobowiązania krótkoterminowe to kwota 
4 007 084,41 zł; fundusze specjalne to kwota 655 446,96 zł. 
 
Rachunek zysków i strat jednostki wykazuje Przychody netto ze sprzedaŜy  
i zrównane z nimi w kwocie 62 359 718,85 zł; koszty działalności operacyjnej  
w kwocie 42 403 684,31 zł; zysk ze sprzedaŜy w kwocie 19 956 034,54 zł; pozostałe 
przychody operacyjne w kwocie 580 887,36 zł; pozostałe koszty operacyjne w kwocie 
495 168,20 zł; zysk z działalności operacyjnej w kwocie 20 041 753,70 zł; przychody 
finansowe w kwocie 95 252,66 zł; koszty finansowe w kwocie 531 276,00 zł; zysk 
netto w wysokości 19 605 730,36 zł.  
 
Zestawienie zmian w funduszu jednostki wykazało, iŜ fundusz jednostki na 
początku okresu wynosił 117 992 388,04 zł; zwiększenie funduszu to kwota 
85 868 418,96  zł; zmniejszenie funduszu jednostki to kwota 79 401 990,52 zł; 
fundusz jednostki na koniec okresu wyniósł 124 458 972,38 zł; wynik finansowy netto 
to kwota 19 605 730,36 zł, fundusz to kwota 144 064 702,74 zł. 
 
Bilans z wykonania budŜetu Gminy Połaniec na dzień 31.12.2011 roku zarówno po 
stronie aktywów jak i pasywów zamyka się sumą 7 491 487,84 zł.  
Po stronie aktywów: środki pienięŜne to kwota 7 264 580,62 zł; naleŜności  
i rozliczenia to kwota 226 907,22 zł. 
Po stronie pasywów: zobowiązania to kwota  8 464 196,14 zł; aktywa netto budŜetu to 
kwota  – 1 548 495,30 zł; inne pasywa kwota 575 787 zł. 
 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach postanowiła pozytywnie zaopiniować 
przedłoŜone przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec sprawozdania z wykonania 
budŜetu za 2011 rok. Sprawozdania te spełniają wymogi formalnoprawne wynikające 
z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budŜetowej. 
Zostały sporządzone przez właściwy organ z zachowaniem terminu przedłoŜenia.  
W wyniku porównania wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady 
Miejskiej i zarządzeń Burmistrza nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości 
wydatków budŜetowych. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
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Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 14 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/171/12 została podjęta) 
 
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy  
    Połaniec za 2011 rok. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe na 
posiedzeniu w dniu 21 maja 2012 roku Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek  
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec z tytułu wykonania 
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budŜetu gminy za 2011 rok i, w glosowaniu jawnym przy obecności pięciu członków 
Komisji oddano 5 głosów za wnioskiem o udzielenie absolutorium. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iŜ 
budŜet wg wskaźników został prawidłowo wykonany. Dochody zostały wykonane  
w wysokości 94,5%, natomiast wydatki w wysokości 88,08%. i świadczy to o tym, Ŝe  
p. Burmistrz i p. Skarbnik na wydatkach bieŜących zaoszczędzili ok. 3,5 mln zł. 
Zwracając się do radnych Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie udzielenia  
p. Burmistrzowi Jackowi Tarnowskiemu absolutorium. 
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec podziękował p. Skarbnik w imieniu 
mieszkańców. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował p. Burmistrzowi 
za zaangaŜowanie w pracę na rzecz gminy Połaniec. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 14 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/171/12 została podjęta) 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy podziękował radnym Rady 
Miejskiej, p. Jarosławowi Kądzieli- zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, p. 
Małgorzacie śugaj – skarbnik Gminy, p. Mieczysławowi Machulakowi – sekretarzowi 
Gminy, pracowniom, mieszkańcom Gminy Połaniec za współpracę, gdyŜ dzięki niej 
rozwijamy się i moŜemy dąŜyć do zamierzonych celów. Pan Burmistrz słowa 
podziękowania skierował równieŜ do p. Starosty i Wicestarosty, pracowników 
starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych Starostwu Powiatowemu za 
moŜliwość dobrej współpracy na rzecz mieszkańców Połańca oraz do  
p. Przewodniczącego Rady Miejskiej na rzecz dalszej dobrej współpracy. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu radnych Rady 
Miejskiej oraz swoim wyraził przekonanie, Ŝe dalsza współpraca będzie układała się 
tak jak do tej pory dając satysfakcje mieszkańcom i moŜliwość dalszego rozwoju. 
 
Pan Andrzej Kruzel – Starosta Powiatu Staszowskiego w imieniu własnym oraz 
Zarządu i Rady Powiatu pogratulował p. Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec 
uzyskania absolutorium. Nadmienił, iŜ wsłuchując się w sprawozdanie z wykonania 
budŜetu jest pełen uznania, poniewaŜ rzadko się zdarza, gdy przy realizacji zadań 
budŜetowych na nakłady majątkowe została przeznaczona i wygospodarowana kwota 
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w wysokości 33 %, i jest to efekt widoczny na terenie całej gminy Połaniec. Następnie 
p. Starosta i Wicestarosta w wyrazie wdzięczności za współpracę w minionym roku 
2011 wręczyli kwiaty p. Burmistrzowi.  
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minut przerwy w obradach sesji Rady 

Miejskiej. 
 

Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej przystąpiono do kontynuacji 
zaplanowanego porządku. 
 
Obrady sesji Rady Miejskiej opuścił p. Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej. 
 
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy oraz 
poinformowała, Ŝe do projektu uchwały proponuje się autopoprawki. W załączniku 
„ Dochody” dodaje się dział 600 Transport i łączność, rozdział 60078 „Usuwanie 
skutków klęsk Ŝywiołowych”§ 633 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin” i zmniejsza się  
o kwotę 4 900 zł. Dodaje się dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 
„Pozostała działalność” § 6297 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł”  i zwiększa się o kwotę 7 970 zł oraz § 2007 Dotacje 
celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
płatności w ramach budŜetu środków europejskich i zwiększa się o kwotę 290 319 zł. 
Ogółem dochody zwiększają się o kwotę 293 389 zł i odpowiednio zmienia się 
podsumowanie załącznika. W załączniku„Wydatki” do działu 600 Transport  
i łączność, dodaje się rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych”  
i zmniejsza się grupę wydatków inwestycje i zakupy inwestycyjne ( z wyłączeniem 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych” o kwotę 50 939 zł. W dziale 758 RóŜne rozliczenia, rozdział 75818 
Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się grupę wydatków wydatki bieŜące jednostek 
budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 65 541 zł. Dodaje 
się dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja i zmniejsza się grupę 
wydatków „inwestycje i zakupy inwestycyjne ( z wyłączeniem inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 
5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” o kwotę 
7.000 zł oraz dodaje się rozdział 80195 Pozostała działalność i zwiększa się grupę 
wydatków „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych” o kwotę 7 970 zł oraz zwiększa się grupę wydatków wydatki 
bieŜące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 290 319 zł 
oraz zwiększa się grupę wydatki bieŜące jednostek budŜetowych związane z realizacją 
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ich statutowych zadań o kwotę 6 000 zł. Dodaje się dział 852 Pomoc społeczna, 
rozdział 85206 Wspieranie rodziny i zwiększa się grupę wydatków wydatki bieŜące 
jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3 882 zł 
oraz zwiększa się grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 
8 698 zł. Do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dodaje się 
rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg i zwiększa się grupę wydatki bieŜące 
jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  
100 000 zł. Ogółem wydatki zwiększają się o kwotę 293 389 zł i odpowiednio zmienia 
się podsumowanie załącznika. 
W związku z powyŜszymi zmianami zmienia się odpowiednio załącznik Nr 3  
i wprowadza się 2 dodatkowe załączniki. Zmienia się treść uchwały budŜetowej oraz 
uzasadnienia. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały 
wraz z autopoprawkami. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych, poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały wraz z autopoprawkami 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/173/12 została podjęta) 
 
8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Połańcu. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy. 
 
Na Komisjach Rady zaproponowano, aby nowa nazwa ulicy nosiła nazwę Zachodnia.  
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Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały za 
nadaniem nazwy ulicy Zachodnia. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia  
i Spraw Społecznych poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych, poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały za nadaniem nazwy ulicy Zachodnia. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały nad nadaniem ulicy Zachodnia– 13 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/174/12 została podjęta) 
 
9. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego  
    Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Połańcu. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Jadwiga Pruska – kierownik Ref. 
Organizacyjnego oraz poinformowała, Ŝe do projektu uchwały proponuje się 
autopoprawkę. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 



 22 

Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych, poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/175/12 została podjęta) 
 
10. Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu  
      połoŜonego w miejscowości Ruszcza gmina Połaniec. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia 
Komunalnego oraz poinformowała, Ŝe do projektu uchwały proponuje się 
autopoprawkę. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych, poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/176/12 została podjęta) 
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11. Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów połoŜonych w Połańcu, stanowiących  
      własność Gminy Połaniec na grunty stanowiące własność p. Dariusza  
      Bednarskiego i p. Edyty Bednarskiej. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia 
Komunalnego. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych, poinformował, Ŝe komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/177/12 została podjęta) 
 
12. Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów połoŜonych na terenie osiedla  
     „Południe” w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec na grunty  
      stanowiące własność p. Edwarda Pawlaka. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia 
Komunalnego. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych, poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/178/12 została podjęta) 
 
 
13. Projekt uchwały w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu  
      Państwa – Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych  Kielcach. 
  
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia 
Komunalnego oraz poinformowała, Ŝe do projektu uchwały proponuje się 
autopoprawki. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych, poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
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(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/179/12 została podjęta) 
 
14. Projekt uchwały w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu  
      Państwa – Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia 
Komunalnego oraz poinformowała, Ŝe do projektu uchwały proponuje się 
autopoprawki. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych, poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/180/12 została podjęta) 
 
15. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Połaniec  
      w uŜyczenie okres 50 lat zabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej  
      w Rybitwach gmina Połaniec, będącej własnością oraz którą otrzyma  
      w darowiźnie Skarb Państwa – Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń  
      Wodnych w Kielcach. 
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Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia 
Komunalnego oraz poinformowała, Ŝe do projektu uchwały proponuje się 
autopoprawki. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych, poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/181/12 została podjęta) 
 
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej  
       w Połańcu dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad  
       zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na     
       terenie Gminy Połaniec. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Danuta Bobrowska – kierownik Ref. 
Inwestycyjno – Technicznego. 
 

Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej powrócił na obrady sesji Rady Miejskiej. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych, poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec poruszył temat agresywnych psów, na co p. Jacek 
Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, iŜ psy agresywne bezwzględnie 
są wyłapywane. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo poddał pod głosowanie 
ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 14 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/182/12 została podjęta) 
 
17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego  
      Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu  
      z siedzibą przy ul. Ruszczańskiej 3. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Joanna Mikina – specjalista ds. organizacyjno – 
kadrowych i rozliczeń NFZ Przychodni Zdrowia w Połańcu. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia 
Komunalnego oraz poinformowała, Ŝe do projektu uchwały proponuje się 
autopoprawki. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych, poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób  
                               przeciw –  
                   wstrzymało się – 1 osoba 
                            
        (Uchwała Nr XXVII/183/12 została podjęta) 
 
18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej  
      w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ustalenia inkasa oraz  
      wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz  
      podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pienięŜnego. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia 
Komunalnego oraz poinformowała, Ŝe do projektu uchwały proponuje się 
autopoprawki. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych, poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
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        za podjęciem uchwały – 14 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXVII/184/12 została podjęta) 
 
Ad. 9 
 
Przedstawiono zaplanowane informacje. 
 
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe w okresie  
    międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej  
    funkcji: 
 
- reprezentował Radę Miejską w uroczystościach w rocznicę ogłoszenia Uniwersału  
  Połanieckiego i w Dniach Połańca, 
- reprezentował Radę Miejską w rocznicy powstania Hostelu „Wspólnota”, 
- reprezentował Radę Miejską podczas Dni StraŜaka, 
- uczestniczył w uroczystościach związanych ze Świętem Szkoły: Publicznej Szkoły  
   Podstawowej w Połańcu, 
- uczestniczył  w Radzie Społecznej Przychodni Zdrowia w Połańcu, 
- uczestniczył w spotkaniu dotyczącego strategii gminy, 
- reprezentował Radę Miejska podczas I Spartakiady młodzieŜy z Warsztatów  
  Terapii Zajęciowej, 
-reprezentował Rade Miejską na konferencji w 100. rocznicę Powstania Gniazd  
  Sierocych w Tursku Wielkim, 
- reprezentował Radę Miejska na otwarciu sezonu WOPR-u, 
- reprezentował Radę Miejska w uroczystych obchodach Jubileuszu 50. lecia Banku  
   Spółdzielczego w Połańcu, 
- uczestniczył w święcie z okazji Dnia Dziecka na Osiedlu Północ na zaproszenie  
   p. Andrzeja Wawrzyńca – przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Zarządu Osiedla 
 
Poza tym, p. Przewodniczący Rady Miejskiej odbył szereg spotkań z mieszkańcami 
Gminy oraz interweniował w róŜnych sprawach związanych z bezpieczeństwem 
mieszkańców, porządkiem i jakością wykonywanych usług oraz jest w ciągłym 
kontakcie z p. Burmistrzem i p. Zastępca Burmistrza.  
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
2. Pan Burmistrz Miasta i Gminy – Jacek Tarnowski przedstawił informację o pracy            
    w okresie międzysesyjnym, zaznaczając, Ŝe nie będzie przedstawiał informacji,  
    w których wspólnie uczestniczyli z p. Przewodniczącym Rady Miejskiej. 
 
26.04.2012r.* Szkolenie Wójtów i Burmistrzów w Cisowie, 
30.04.2012r.* Spotkanie z dyrektorem Mieczysławem Kobylarzem - GDF SUEZ   
                        Energia Polska S.A., 
03.05.2012r.* Obchody Święta Konstytucji 3 Maja, 
05.05.2012r.* Uroczyste obchody Święta StraŜaka, 
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12-13.05.2012r.* Dni Połańca 2012, 
                          * II Majowy Jarmark Połaniecki, 

                     
 
 

                     * Szkolenie Wójtów i Burmistrzów w KrzyŜanowicach Dolnych, 
18.05.2012r.* Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec  
                        a firmą SKANSKA SA - Piotrem Subczakiem. Przedmiot umowy:  
                       „Stabilizację osuwiska na Podskalu wraz z odbudową drogi gminnej  

                        nr 366208T w Połańcu na odcinku 600 metrów”,   
21.05.2012r.* spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych z terenu Miasta  
                        i Gminy Połaniec, 
22.05.2012r.* Uroczyste podpisanie umowy na nowe place zabaw i boiska na terenie  
                        Miasta i Gminy Połaniec, pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec a firmą  
                        ARCHITEKT Artur Cebula, Przedmiot umowy to  „Opracowanie  
                        dokumentacji projektowej na budowę placów zabaw wraz  
                        z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta i Gminy Połaniec”, 
                     * Spotkanie z Prezesem Cezarym Tkaczykiem ze Specjalnej Strefy  
                        Ekonomicznej „Starachowice” S.A., 
23.05.2012r.* spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych z terenu Miasta  
                        i Gminy Połaniec, 

               * Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec  
                  a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. w Staszowie.  
                  Przedmiot umowy: „Odbudowy drogi gminnej w Połańcu na odcinku  
                  700m - droga równoległa do ul. Staszowskiej, zniszczonej w wyniku  
                   powodzi”, 
               * obchody Dni StraŜaka w Komendzie Powiatowej Państwowej  
                  StraŜy PoŜarnej w Staszowie, 

24.05.2012r.* Uroczyste podpisanie umowy- odbudowa drogi gminnej  
                        w Rybitwach, pomiędzy MiG Połaniec, a PGK Połaniec. Przedmiot  
                        umowy  „Odbudowa drogi gminnej nr 366159T w Rybitwach od km  
                        0+155 do km 0+826 realizowanej ze Środków Funduszu  
                        Solidarności”, 
                    * zebranie WOPR, 
                    * I Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, 
26.05.2012r.* Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze „Jędrusie”, 
                    * V Jubileuszowy Piknik Ekologiczny Powiatu Staszowskiego - muszla  
                        koncertowa, 
28.05.2012r.* obrady Zarządu Oddziału Powiatowego Zarządu Ochotniczych StraŜy  
                        PoŜarnych w Rytwianach, 
29.05.2012r.* Spotkanie z p. Piotrem śołądkiem - Członkiem Zarządu Woj.  
                        Świętokrzyskiego, Dyrektorem Piotrem Taborskim ze  
                        Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń w Kielcach oraz  
                        Kierownikiem Edwardem Wybrańcem z Oddziału Rejonowego  
                        Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

17.05.2012r.* Spotkanie z Marszałkiem Woj. Świętokrzyskiego Panem Adamem 
                        Jarubasem (Kielce), 
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                        w Busku Zdroju. Temat spotkania: Budowa przepompowni wód  
                        deszczowych w Łęgu, 
30.05.2012r.* spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocniczych z terenu Gminy  
                        Połaniec, 
31.05.-01.06.2012r.* Międzynarodowe zawody sportowe młodzieŜy w Vsetin  
                        (Połaniec, Nowy Sącz, Stara Lubownia i Vsetin), 
02.06.2012r.* Jubileusz 50. lecia Banku Spółdzielczego w Połańcu, 
03.06.2012r.*  Festyn Rodzinny „Dzień Dziecka” – muszla koncertowa, 
06.06.2012r.* spotkanie z p. Piotrem śołądkiem – Członkiem Zarządu Woj.  
                        Świętokrzyskiego, 
09.06.2012r.* Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - Os. Północ II, 
12.06.2012r.* uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec  
                        a firmą ARCHITEKT Artur Cebula. Przedmiot umowy: „Wykonanie  
                         projektów budowlanych dwóch świetlic wiejskich na terenie gminy  
                         Połaniec w miejscowościach Kamieniec i Winnica”, 
                      * wybory przedstawiciela jednostki pomocniczej w Zdzieciach Starych, 
14-15.06.2012r.*  Miniolimpiada dzieci i młodzieŜy z terenu Gminy Połaniec. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
3. Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, przedstawił informację  
    o realizacji inwestycji w okresie międzysesyjnym: 
 
- trwa realizacja zadania pn. "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na 
terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego 
pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III - Obszar 
C". Wykonawcą jest PISiP "INSMONT" E.Bąk Połaniec, na kwotę 17 409 436 zł. 
Termin realizacji 2012.11.30. 
- trwa pełnienie nadzoru inspektorskiego nad realizacją zadania pn. "Tworzenie 
kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych 
w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty 
produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III - Obszar C". Wykonawcą jest 
Budownictwo Firma Dozoru Inwestycyjnego Jan Pluta, na kwotę 83 900 zł. Termin 
realizacji 2012.11.30. 
- trwają prace przy opracowywaniu dokumentacji na: „Opracowanie projektu 
budowlanego na rozbudowę drogi gminnej nr 366106T w Połańcu na odcinku o 
długości ok. 245 m (od ul. Krakowskiej DuŜej do drogi gminnej nr 366165T Połaniec 
– Zdzieci Stare) wraz z budową chodnika wzdłuŜ drogi gminnej nr 366165T do 
skrzyŜowania z drogą krajową DK79 oraz z przejściem dla pieszych do placu 
targowego”. Wykonawcą jest Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych 
"PATADROG" Tadeusz Pałka, na kwotę 18 000 zł. Termin realizacji 2012.09.29. 
- trwają prace przy opracowywaniu dokumentacji na:„Opracowanie dokumentacji 
projektowej wewnętrznej instalacji ciepłej wody uŜytkowej i wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania w siedmiu budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy 
Połaniec”  - wybrano wykonawcę SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej 
Sułkowice, na kwotę 30 135 zł. Termin realizacji 2012.07.02. 
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- trwają prace przy "Odbudową drogi gminnej nr 366109T Połaniec - Zdzieci Nowe od 
km 0+000 do km 3+772 zniszczonej w wyniku powodzi. Umowę podpisano w dniu 
20.04.2012 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów o wartości 690.240,5 
zł. Termin realizacji 2012.07.19. 
-trwają prace projektowe na "Opracowanie dokumentacji projektowej sieci cieplnej z 
rur preizolowanych na Osiedlu Południe w Połańcu". Wykonawcą jest Hieronim 
Brzeziński - Stalowa Wola, na kwotę 46 000 zł. Termin realizacji 2012.10.16. 
- trwają prace przy odbudowie drogi gminnej nr 366159T w Rybitwach od km 0+155 
do km0+826 z Funduszu Solidarności, którego wykonawcą jest PGK SP. z o.o., na 
kwotę 137 710 zł. Termin wykonania 2012.30.06. 
- wybrano wykonawcę na "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji 
budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Lipowej 20 w Połańcu oraz budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 27". Wykonawcą jest 
PROINSBUD Bogdan Wiśniewski, na kwotę 38 560,5 zł, na kwotę 38 560,5 zł. 
Termin realizacji 2012.10.28. 
- trwają prace przy opracowywaniu dokumentacji na:„Opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 
Miasta i Gminy Połaniec, którego wykonawcą jest Artur Cebula ARCHITEKT, na 
kwotę 11 000 zł. Termin wykonania 2012.06.30. 
-wybrano wykonawcę na „Wykonanie projektów budowlanych dwóch świetlic 
wiejskich na terenie gminy Połaniec w miejscowościach Kamieniec i Winnica, którym 
jest Artur Cebula ARCHITEKT, na kwotę 18 400 zł. Termin realizacji 2012.08.27. 
- trwają prace przy "Odbudowie drogi gminnej nr 366074T w msc. Połaniec od km 
0+000 do km 0+700 zniszczonej w wyniku nawalnych deszczy i powodzi", którego 
wykonawca jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów, na kwotę 118 820 zł. 
Termin wykonania 2012.07.31. 
- trwają roboty budowlane przy zabezpieczeniu osuwiska wraz z odbudową drogi 
gminnej w Połańcu, którego wykonawcą jest Skanska S.A. Warszawa, na kwotę 
1 481 658 zł. 
- uniewaŜniono przetarg na "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 
wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku pływalni krytej 
Delfin przy ul. Witosa 1 w Połańcu (złoŜono 3 oferty na kwoty 98 400 zł, 118 572 zł  
oraz 120 540 zł. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
4. Następnie przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady  
    w okresie międzysesyjnym. 
 

Pan Adam Łukawski - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
poinformował, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 13.06.2012 r. na wspólnym 
posiedzeniu z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, na którym zaopiniowano 
wszystkie projekty uchwał oraz przyjęto sprawozdania z działalności Komisji Rady. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
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Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 11.06.2012 r. na 
wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, na którym zaopiniowano 
projekty poszczególnych uchwał oraz przyjęto sprawozdania z działalności Komisji 
Rady. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe komisja spotkała się raz w dniu 11.06.2012 r. na wspólnym 
posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym projekty uchwał 
będące w porządku obrad dzisiejszej sesji oraz przyjęto sprawozdania z działalności 
Komisji Rady. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, Ŝe komisja spotkała się raz w dniu 13.06.2012 r. na 
wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym 
zaopiniowano projekty uchwał oraz przyjęto sprawozdania z działalności Komisji 
Rady. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe 
Komisja w okresie międzysesyjnym zebrała się 3 razy: 21.05.2012r., 23.05.2012r., 
13.06.2012.r. Na posiedzeniu 21 maja 2012 r. został przyjęty protokół nr 19/12 z dnia 
8 lutego 2012 roku, komisja analizowała i zaopiniowała sprawozdania z wykonania 
budŜetu za 2011 rok, sprawozdania finansowe oraz informacje o stanie mienia 
komunalnego, zapoznała się równieŜ z opinią RIO oraz sformułowała wniosek  
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec. Na posiedzeniu 23 
maja 2012 roku komisja przyjęto protokół nr 20/12 z dnia 21 maja 2012 roku  
i protokół ten został przesłany do RIO w Kielcach wraz z wnioskiem o udzielenie 
absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec. Na posiedzeniu 13 czerwca 2012 
roku komisja przyjęła protokół nr 21/12 z dnia 23 maja 2012 roku oraz sprawozdanie  
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 2011, oraz zapoznano się  
z Uchwałą nr 62/2012 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Kielcach z dnia 04 czerwca 2012 roku w sprawie opinii o wniosku komisji 
rewizyjnej w sprawie absolutorium. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
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Ad. 10 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej 
sesji nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje. 
 
Ad. 11 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe 
w dniu dzisiejszym wiele ciepłych słów oraz podziękowań zostało wypowiedziane. 
Następnie podziękował pracownikom oraz p. Joannie Juszczyńskiej – dyrektor CKiSz 
i p. Annie Kaniszewskiej – dyrektor PP w Połańcu za zorganizowanie wspaniałego 
spotkania - Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Pedagogika miłości Janusza Korczaka”, 
które miało miejsce w Centrum Kultury i Sztuki w dniu 19 maja w związku, iŜ rok 
2012 jest ogłoszony rokiem Janusza Korczaka. Słowa podziękowania skierował 
równieŜ do przedszkolaków, do których przyłączył się p. Stanisław Lolo - 
przewodniczący Rady Miejskiej nadmieniając, Ŝe taka konferencja wymaga wiele 
zaangaŜowania.  
 
Ad. 12 
 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


