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Połaniec, dnia 20.03.2013 r. 
 

Projekt protokołu Nr XL/13 
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 20 marca 2013 roku. 

                           
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 

 
 
 
Początek obrad - godz. 1530 

Zakończenie obrad - godz. 2000 

 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej  
w Połańcu i serdecznie powitał: p. radnych, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta  
i Gminy Połaniec, p. Jarosława Kądzielę – zastępcę burmistrza Miasta i Gminy Połaniec,  
p. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy, p. Mieczysława Machulaka – sekretarza Gminy, 
prezesów, dyrektorów i kierowników jednostek podległych Gminie, kierowników referatów  
i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli jednostek pomocniczych,  
przedstawicieli organizacji związkowców zrzeszających nauczycieli zatrudnionych  
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec, przedstawicieli 
mediów oraz inne osoby, które przybyły na sesję. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej powitał równieŜ p. Małgorzatę Walenciak mamę Karola 
Walenciaka, który podczas feralnej nocy z 15 na 16 marca wyczuł dym 
i obudził swoich rodziców i mieszkańców bloku, którzy powiadomili słuŜby ratownicze 
ratując przy tym Ŝycie mieszkańców. Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady 
Miejskiej odczytał podziękowanie cyt.: „Dla Pana Karola Walenciaka i jego rodziny, za 
zaangaŜowanie, wzorową postawę oraz pomoc mieszkańcom bloku, skutkująca szybką akcją 
ratunkową w czasie poŜaru w nocy z dnia 15 na 16 marca 2013 przy ul. Czarnieckiego 29  
w Połańcu. Bezcenna pomoc jest dowodem na to, Ŝe istnieją ludzie dobrej woli, na których 
moŜna polegać. Czyn ten jest, bowiem wyrazem empatii i potrzeby niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi”, które razem z p. Jerzym Misiakiem – radnym Rady Miejskiej oraz  
p. Jackiem Tarnowskim - burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec wręczyli p. Małgorzacie 
Walenciak mamie Karola Walenciaka wraz z symboliczną wiązanką kwiatów. 
Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, Ŝe jest to wspaniała postawa młodego człowieka, 
która jest godna naśladowania, dlatego jak zaznaczył warto dziękować, gdyŜ jest to wzór do 
naśladowania wśród młodego pokolenia.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 14. 
Radna nieobecna usprawiedliwiona - p. Małgorzata Dalmata – Konwicka. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany 
porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
 
 Propozycji zmian nie zgłoszono, wobec tego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie porządek obrad. 
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(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
      za przyjęciem porządku obrad – 14 osób (jednogłośnie) 
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 
 
2. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/12. 
 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
  1/ zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata  
        2013 - 2027 
 

        2/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok, 
 
        3/ zwolnień przedmiotowych id podatku od nieruchomości oaz przyjęcia „Programu  
             pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca   
             pracy na terenie Gminy Połaniec”, 
         
        4/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   
             bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec na rok 2013, 
       
        5/ przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i gminy Połaniec na lata 2013 -  
             2015,  
 
        6/ nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntów połoŜonych w Brzozowej w gm.   
            Połaniec, 
 
        7/ zmiany gruntów połoŜonych w Połańcu stanowiących własność Gminy Połaniec na   
            grunty stanowiące własność pp.: Ewy i Janusza Machowskich. 
 

4. Przedstawienie sprawozdań za 2012 rok: 
   - z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami    
      pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku   
      publicznego, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
      o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie; 
   - z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu; 
   - z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar   
      Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Połaniec na 2012 -2015;  
  - z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta i Gminy Połaniec; 
  - z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   
     Alkoholowych i gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście  
     i Gminie Połaniec. 

  
      5. Informacje bieŜące na temat: 
 
         - pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym, 
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         - pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza w okresie    
            międzysesyjnym   
           * w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji, 
         - pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym. 
 
      6. Interpelacje radnych. 
 
      7. Dyskusja i wolne wnioski. 
 
      8. Zakończenie obrad. 
 
Załącznikami do protokołu są: 
- lista obecności radnych, 
- lista zaproszonych gości, 
- podjęte uchwały. 
 
Ad. 2 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi 
oraz pytania do protokołu Nr XXXIX/13, 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. 
           
 (Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
             Głosowanie: 
                     za przyjęciem protokołu Nr XXXIX/13 – 14 osób (jednogłośnie). 
 
Protokół Nr XXXIX/13 został przyjęty. 
 
Ad. 3 
 
Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  
    Połaniec na lata 2013 – 2027 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy.  
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący 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 projektu uchwały. 
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
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 (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XL/256/13 została podjęta) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy oraz 
poinformowała, Ŝe do ww. projektu uchwały proponuje się autopoprawki. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz  
z autopoprawkami. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały bez autopoprawek. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały bez autopoprawek. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał o zwiększanie w dziale 926 Kultura 
fizyczna w rozdziale 92695 „wydatki bieŜące jednostek budŜetowych związane z realizacją 
ich statutowych zadań” o kwotę 51 186,00 zł 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe kwota jest przeznaczona na 
realizacje dwóch projektów, gdzie Gmina Połaniec składała wniosek o dofinansowanie do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
 
Pani Karolina Koper - Adamczak – dyrektor OSiR uzupełniając wypowiedź p. Skarbnik 
powiedziała, Ŝe jest to Projekt pn. „Pływać z klasą – nauka pływania dla uczniów klas I-III 
oraz doskonalenie pływania dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 
gminy Połaniec” w ramach, którego będą realizowane bezpłatne zajęcia z nauki 
i doskonalenia umiejętności pływania w wakacje dwa razy w tygodniu w ramach 
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zorganizowania czasu wolnego. Pani Dyrektor dodała, drugi Projekt pn. „Animator Sportu 
dzieci i młodzieŜy” jest z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki i w ramach tego Projektu jest zaangaŜowana 
osoba, która jest odpowiedzialna za organizowanie min. imprez, zawodów sportowych dla 
dzieci. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej skierował ciepłe słowa podziękowania 
na ręce Pani Dyrektor OSiR-u za organizowanie aktywnych form wypoczynku w okresie 
zimy i wyposaŜenie lodowiska w niezbędny sprzęt, który moŜna wypoŜyczyć. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał o zwiększenie  
o 75 712,00 zł w dziale 600 Transport i łączność w rozdzielne 60014 Drogi publiczne 
powiatowe. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, ze dotyczy to drogi w miejscowości 
Kamieniec. 
 
Po dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. 
projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały wraz z autopoprawkami – 14 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XXXIX/257/13 została podjęta) 
 
3. Projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych id podatku od nieruchomości oaz  
    przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje   
    i nowe miejsca  pracy na terenie Gminy Połaniec” 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 



 6 

Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał o czas trwania programu w dziale IX 
§ 13, który określa, Ŝe program obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe w związku z tym, Ŝe obecne 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 
87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis obowiązuje do końca 2013 roku, to w przyszyli roku 
Rada Miejska będzie zobowiązana do podjęcia uchwały, jeśli będziemy chcieli dalej stosować 
zwolnienia od podatku od nieruchomości. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe jeśli przedsiębiorca nabył 
pomoc w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na okres 5 lat to niezaleŜnie od 
tego, co będzie stanowiła nowa uchwała przedsiębiorca będzie nadal kontynuował 
przysługujące mu korzyści. Pan Burmistrz zaznaczył, Ŝe jest druga forma zwolnień 
podatkowych dla lokalnych przedsiębiorców, jaką przyjmuje Gmina. Czynione są starania do 
włączenia terenów inwestycyjnych w Specjalną Strefę Ekonomiczną, i w przypadku 
powstania zakładów pracy będzie moŜliwość odzyskania nakładów do 70 %. Gmina Połaniec 
przez okres 5 lat nie będzie miała przychodu w związku z prowadzeniem działalności, 
natomiast warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku jest pojęcie i prowadzenie 
działalności na terenie Gminy Połaniec oraz utworzenie nowych miejsc pracy w wyniku 
powstałej inwestycji. Pan Burmistrz dodał, Ŝe na sympozjum w Warszawie p. Janusz 
Piechociński – minister gospodarki w dyskusji na temat celowości wydłuŜenia okresu 
trwałości specjalnych stref ekonomicznych z roku 2018 na 2026 powiedział, Ŝe jest duŜa 
strefa inwestycyjna w Połańcu i konieczność wykonania drugiego kroku, czyli ściągania 
inwestorów. Okres wydłuŜenia jest bardzo waŜny szczególnie dla nowych zakładów pracy. 
KaŜde nowo utworzone miejsce pracy na terenie inwestycyjnym daje moŜliwość odpisania 
podatku.  
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe jest to bardzo 
waŜna uchwała dla naszego społeczeństwa i jest to właściwy kierunek działania władz.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, Ŝe stworzenie terenów 
inwestycyjnych to dobra decyzja, która ma na względzie stworzenie nowych miejsc pracy dla 
mieszkańców Gminy Połaniec.  
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał jak wygląda na dzień dzisiejszy 
sytuacja dotycząca włączenia terenów inwestycyjnych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Starachowice”. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe wniosek o włączenie 
terenów inwestycyjnych został złoŜony przez Gminę Połaniec za pośrednictwem Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, natomiast na dzień dzisiejszy nie wszedł on jeszcze na 
obrady Rady Ministrów, która podejmuje decyzję o włączeniu i poszerzeniu gruntów SSE 
„Starachowice” jako podstrefa Połaniec. 
 
 Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy jest 
zainteresowanie potencjalnych inwestorów załoŜeniem działalności na strefach. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy zaznaczył, Ŝe firma Premix zaczyna 
budowę na strefie inwestycyjnej B z początkiem wiosny. Obecnie jest na etapie otrzymania 
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pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie produkcji przewidziane jest na marzec 2014 roku. 
Natomiast odnosząc się do kwestii zainteresowania prowadzeniem działalności gospodarczej 
na terenach inwestycyjnych, to p. Burmistrz powiedział, Ŝe jest zainteresowanie. Dodał, Ŝe na 
przełomie kwietnia i maja br. zostanie stworzony duŜy program promocyjny nie tylko w skali 
gminy i powiatu, ale równieŜ kraju. 
 
Po dyskusji 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 (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XL/258/13 została podjęta) 
 
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   
    zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec na rok 2013 
 
Wprowadzanie do tematu dokonała p. Danuta Bobrowska – kierownik Ref. Techniczno – 
Inwestycyjnego. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej wyraził zadowolenie, Ŝe jest 
podejmowana uchwała opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Przewodniczący Rady Miejskiej 
poprosił, aby w programie uwzględnić numer kontaktowy do osoby odpowiedzialnej  
i przyjmującej informacje oraz o umieszczenie informacji o bezdomnych zwierzętach 
poszukujących domów na stronach internetowych tak, aby zachęcić przyszłych właścicieli do 
ich adopcji.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi jest prowadzona przez Gminę Połaniec i groźne psy są wywoŜone do 
odpowiednich miejsc. Pan Burmistrz poinformował, Ŝe wszystkie zapytania i uwagi naleŜy 
kierować do p. Jacka Nowaka – prezesa PGK. 
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Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał ile piesków 
bezdomnych jest pod opieką na dzień dzisiejszy. 
 
Pan Jacek Nowak – prezes PGK odpowiedział, Ŝe jest jeden pies i informacja jest podana na 
tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe koszt wywiezienia psa do 
schroniska to około 2 000 zł, natomiast do hoteliku szacunkowy koszt wynosi około 1300zł. 
Pan Burmistrz powiedział, Ŝe jeśli będziemy mieli moŜliwość pozyskania środków 
zewnętrznych na czipowania zwierząt to z nich skorzystamy, tak by zapewnić im  
w przyszłości bezpieczeństwo, opiekę i uchronić przed porzuceniem.  
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej poprosił o przybliŜenie tematu utworzenia 
schroniska przy Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe Gmina Połaniec jako 
udziałowiec Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie 
wspólnie z innymi gminami planuje podjąć starania zmierzające do utworzenia schroniska dla 
zwierząt bezdomnych. Na kolejnym spotkaniu poświęconym budowie schroniska przy 
Związku zostanie przekazana informacja finansowa i techniczna  
 
Po dyskusji 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 (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XL/259/13 została podjęta) 
 
5.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy  
     Połaniec na lata 2013 -2014 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Anna Wolska – kierownik OPS.  
 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Janusz Bugaj – radny Rady Miejskiej zapytał czy jest to nowy program oraz czy są środki 
są wystarczające i zabezpieczone na ten w budŜecie, na co p. Anna Wolska – kierownik OPS 
odpowiedziała twierdząco. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, jakie środki są przeznaczone na 
wychowanie jednego dziecka w rodzinnym domu dziecka. 
 
Pani Anna Wolska – kierownik OPS odpowiedziała, Ŝe w rodzinie zastępczej zawodowej oraz 
prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niŜsze niŜ kwota 2000 
zł miesięcznie, natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia 
rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niŜsze niŜ kwota 2600 zł miesięcznie. 
 
Po dyskusji 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 (jednogłośnie) 
                                            
        (Uchwała Nr XL/260/13 została podjęta) 
 
6. Projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntów   
    połoŜonych w Brzozowej w gm. Połaniec 
 

Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia 
Komunalnego.  
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
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Pani Jolanta Pargieła – radna Rady Miejskiej zapytała o rodzaj planowanych inwestycji na 
gruncie zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie głównego punktu zasilającego. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe aby moŜna było prowadzić 
inwestycje, które będą przynosiły korzyści dla mieszkańców Gminy oraz dla potencjalnych 
inwestorów naleŜy posiadać własność prawną gruntu. Dlatego Gmina stara się scalać grunty 
dając moŜliwość wykupu i zaoferowania działki pod potencjalną inwestycję. Pan Burmistrz 
dodał, Ŝe są prowadzone rozmowy z kilkoma inwestorami zajmującymi się systemami 
fotowoltaicznymi, którym oferowane są grunty nie spełniające wymogów zabudowy. Przy tej 
inwestycji waŜna jest lokalizacja i moŜliwość oddania energii.  
 
Pani Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia Komunalnego dodała, Ŝe zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego są to grunty oznaczone symbolem „R”, czyli do 
wykorzystania rolniczego. 
 
Po dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. 
projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób  
                               przeciw -  
                   wstrzymało się – 1 osoba 
                            
        (Uchwała Nr XL/261/13 została podjęta) 
 
7. Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów połoŜonych w Połańcu stanowiących     
    własność Gminy Połaniec na grunty stanowiące własność pp.: Ewy i Janusza   
    Machowskich. 
 

Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia 
Komunalnego.  
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 



 11

 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, jaka część powierzchni gruntów jest 
w posiadaniu Gminy. 
 
Pani Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia Komunalnego odpowiedziała, Ŝe mniej niŜ 
połowa. 
 
Po dyskusji 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 (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XL/262/13 została podjęta) 
 
Ad. 4 
 
Sprawozdanie za 2012 rok z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie przedstawiała p. Weronika Janowska – 
młodszy referent ds. archiwum (Sprawozdanie znajduje się w aktach i jest do wglądu  
w Biurze Rady Miejskiej) 
 
Sprawozdanie za 2012 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu 
przedstawiła p. Anna Wolska – kierownik OPS. (Sprawozdanie znajduje się w aktach i jest do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej) 
 
Sprawozdanie za 2012 rok z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 -2015 
przedstawiła p. Anna Wolska – kierownik OPS. (Sprawozdanie znajduje się w aktach i jest do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej) 
 
Sprawozdanie za 2012 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta  
i Gminy Połaniec przedstawiła p. Anna Wolska – kierownik OPS. (Sprawozdanie znajduje się 
w aktach i jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej) 
 
Sprawozdanie za 2012 rok w realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście  
i Gminie Połaniec przedstawił p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy. (Sprawozdanie 
znajduje się w aktach i jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej) 
 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 25 minut przerwy w obradach. 
 

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

 
Ad. 5 
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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 zebraniach z mieszkańcami w  Ruszczy oraz Osiedlu Nr 1; 
- reprezentował Radę Miejską podczas zebrań w Tursku Małym, w Zrębinie, w Rudnikach; 
- uczestniczył w Zimowych MiraŜach organizowanych przez CKiSz; 
- uczestniczył w podpisaniu umowy pomiędzy MiG Połaniec, a Przedsiębiorstwem Robót  
Drogowych Staszów na „Przebudowę dróg gminnych na terenie MiG Połaniec” oraz na 
„Odbudowę dróg gminnych na terenie MiG Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi”. 
 
Poza tym, p. Przewodniczący Rady Miejskiej odbył szereg spotkań z mieszkańcami Gminy 
oraz jest w ciągłym kontakcie z p. Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec i p. Zastępcą 
Burmistrza.  
 
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 Przewodniczącym Rady Miejskiej. 
 

                    Podpisanie umowy na „Wykonanie projektów budowlanych – budowa sieci   
                    wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec” pomiędzy MiG   
                    Połaniec, a  Firmą Biuro Usług Projektowych z siedzibą w Radłowi; 
23.02.2013 Zebranie sprawozdawcze OSP Rudniki 
25.02.2013 Podpisanie umowy na „ Wykonanie projektu budowlanego budynku sportowego  
                   na stadionie miejskim w Połańcu wraz z zagospodarowaniem terenu” pomiędzy   
                   MiG Połaniec, a Przedsiębiorstwem Projektowo- Budowlanym „MABAL”  
                    z Krakowa, 
                   Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Tursko Małe i Tursko Małe Kolonia; 
26.02.2013 Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Ruszcza; 
27.02.2013 Spotkanie z mieszkańcami Osiedla nr 1; 
28.02.2013 Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Rybitwy; 
01.03.2013 Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Rudniki; 
05.03.2013 Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Łęg; 
07.03.2013 Spotkanie z Prezesem GDF Suez- Panem Grzegorzem Górskim; 
09.03.2013 Zebranie sprawozdawcze OSP Tuczępy; 
11.03.2013 Konferencja „Budowa przewag konkurencyjnych Polski” Warszawa- Centrum  
                   Nauki Kopernika; 
                   Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Maśnik; 
12.03.2013 Spotkanie z Prezesem GDF Suez Panem Jerzym Kakiem i Prezesem Kieleckiego  
                   Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Panem Tomaszem Białym; 
13.03.2013 Konkurs wiedzy poŜarniczej w gminie Połaniec oraz „Lider Aktywności  
                   Obywatelskiej”; 
15.03.2013 Odznaczenia dla pracowników oświaty gm. Połaniec za długoletnią słuŜbę  
                    w Staszowie; 

22.02.2013 Podpisanie umowy na Wykonanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta  
                    i Gminy Połaniec w 2013 r., pomiędzy MiG Połaniec, a Geo Vector  
                    z Połańca, 
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             Otrzymanie PROMESY na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych (Kielce)-   
             250 000 zł; 

                   Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Kamieniec; 
16.03.2013 „Świętokrzyska duŜa Liga Pływacka” OSiR Połaniec; 
                    Zebranie sprawozdawcze OSP Tursko Małe; 
17.03.2013 Zimowe miraŜe w CKiSz Połaniec; 
20.03.2013 Podpisanie umowy pomiędzy MiG Połaniec, a Przedsiębiorstwem Robót   
                   Drogowych Staszów na „Przebudowę dróg gminnych na terenie MiG Połaniec”    
                   oraz na „Odbudowę dróg gminnych na terenie MiG Połaniec zniszczonych  
                   w wyniku powodzi” 
 
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym przyjął duŜo osób w sprawach róŜnych. 
 
3. Następnie p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy, przedstawił 
informację o realizacji inwestycji w okresie międzysesyjnym: 
 
- trwa realizacja umowy na zimowe utrzymanie dróg, ulic, ciągów pieszych, utrzymanie 
przejezdności, przeciwdziałanie i likwidacja gołoledzi oraz odśnieŜanie na terenie Miasta  
i Gminy Połaniec, którego wykonawca jest PGK Spółka z o.o. Połaniec. Termin wykonania 
30.04.2013; 
- trwają prace "Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec", którego 
wykonawca jest PGK Spółka z o.o. Połaniec na kwotę 76 150. Termin wykonania 
31.05.2013; 
- podpisano umowę na przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec wraz  
z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II 
Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój – 2013 r., którego wykonawcą jest PRD Staszów, na 
kwotę 2 669 788 zł. Termin wykonania 31.08.2013 r.; 
- wyłoniono wykonawcę w przetargu: Zakup i dostawa 3 szt. agregatów prądotwórczych wraz 
z podwoziami jezdnymi, którym jest FINCO ENERGIA Andrzej Mućka Pruszków, na kwotę 
158 654 zł; 
- Podpisano umowę z PRD Staszów, na kwotę 320 744,13zł na odbudowę dróg gminnych na 
terenie gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi: 
1) Odbudowa drogi gminnej nr 366154T w msc. Maśnik od km 0+000 do km 0+887 
2) Odbudowa drogi gminnej nr 366218T w msc. Rybitwy od km 0+000 do km 0+650 
3) Odbudowa drogi gminnej nr 366084T w msc. Wymysłów od km 0+000 do km 0+300 
4) Odbudowa drogi gminnej nr 366242T w msc. Wymysłów od km 0+000 do km 0+200 
5) Odbudowa drogi gminnej nr 366075T w msc. Połańcu od km 0+000 do km 0+130 
Termin wykonania 31.07.2013 r.; 
- trwają prace projektowe budowy 4 odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy 
Połaniec, którego wykonawcą jest F B U P Jacek Mierosławski –Radłów na kwotę 25 211 zł. 
Termin wykonania 22.06.2013 r.; 
- trwają prace projektowe termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Zrębinie, którego wykonawca jest SOLARPOL Sułkowice, na kwotę 19 065 zł. Termin 
wykonania 29.07.2013 r.; 
- złoŜono do sprawdzenia dokumentację projektową wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u  
w świetlicy na Osiedlu Północ, którego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Projektowo-
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Budowlane "MABAL" Bartosz Ludomirski Kraków na kwotę 20 910 zł. Termin wykonania 
25.06.2013 r.; 
- wybrano Wykonawcę na zadanie pn. "Budowa placów zabaw wraz infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz budowa świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Winnica”, którym jest AGRO-BAZA OtałęŜ. Termin wykonania 
30.08.2013r.; 
- wybrano Wykonawcę na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Kamieniec, budowa boisk sportowych w miejscowości Zrębin, budowa piłkochwytów na 
obiektach sportowych i monitoringu na świetlicach wiejskich oraz wykonanie wewnętrznej 
instalacji ciepłej wody uŜytkowej i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w siedmiu 
budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec”, którym jest Zakład Remontowo-
Budowlany "DARBUD" Adam Darowski. Termin wykonania 10.07.2013. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, jakich 
miejscowości dotyczy budowa sieci wodociągowych. 
 
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe będzie to 
wodociąg od placu targowego w kierunku miejscowości Kraśnik, w Ruszczy (w okolicach 
szkoły) w kierunku Ruszczy Kępy, na ul. śapniowskiej oraz w miejscowości Luszyca. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe pełniąc 
dyŜur w Biurze Rady Miejskiej przyjął mieszkańców z ul. śaponiowskiej, którzy złoŜyli 
podanie z prośbą o moŜliwe jak najszybsze wykonanie głównej nitki sieci wodociągowej oraz 
o uzupełnienie lamp oświetlających ulicę przy ul. śapniowskiej w kierunku miejscowości 
Rybitwy, poniewaŜ jak dzieci wracają ze szkoły to jest ciemno. 
 
Pa Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał radnych z prośbą mieszkańców 
z ul. śapniowskiej i poprosił p. Burmistrza o uwzględnienie wykonania brakujących sieci 
wodociągowych w ramach przebudowy sieci realizowanych w bieŜącym roku oraz 
uzupełnienie brakującego oświetlenia. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe Gmina będzie starała się 
pozyskać środki z zewnątrz nie angaŜując w całości środków własnych na realizację tych 
inwestycji. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Józef Cichonia – radnego  
o potwierdzenie czy na tym odcinku brakuje oświetlenia. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej odpowiedział twierdząco. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe jeŜeli na tym odcinku są słupy  
i będzie moŜliwość podwieszenia oprawy lamp to zostanie to wykonane. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał czy jest moŜliwość uzupełniania 
oświetlenia przy szkole w Ruszczy oraz w kierunku Zdzieci Starych. 
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe oświetlenie w kierunku Zdzieci 
Starych zostanie uzupełnione przy wykonaniu nawierzchni drogi oraz dodał, Ŝe w jednym 
miejscu przy szkole brakuje jednej lampy. 
 
Pan Bronisław Taras - sołtys Kamieńca podziękował władzom Połańca w swoim imieniu oraz 
mieszkańców za wspaniałe wiadomości dotyczące planowanych inwestycji.  
 
4. Następnie przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady  
    w okresie międzysesyjnym. 
Pan Andrzej Buczek - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
poinformował, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 19.03.2013 r. na wspólnym posiedzeniu  
z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, na którym zaopiniowano projekty 
poszczególnych uchwał. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 18.03.2013 r. na wspólnym posiedzeniu  
z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu na którym zaopiniowano projekty poszczególnych 
uchwał oraz przyjęto osobę w sprawie mieszkania socjalnego. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, poinformował, 
Ŝe komisja spotkała się raz w dniu 18.03.2013 r. na wspólnym posiedzeniu  
z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym zaopiniowano projekty uchwał będące  
w porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe Komisja 
spotkała się jeden raz 19.03.2013 r., na którym przyjęto Protokół Nr 29/13 z dnia 20 lutego  
oraz p. Renata Wójtowicz – dyrektor MGBP wyjaśniła i omówiła odpowiedzi na wnioski 
zawarte w protokole pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w Miejsko – Gminnej 
Bibliotece Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu wraz z filią w Ruszczy. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja spotkała się raz w dniu 19.03.2013 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, którym zaopiniowano projekty uchwał. 
 
Ad. 6 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej sesji 
nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje. 
 
Ad. 7 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał p. radnym Rady Miejskiej 
o składaniu oświadczeń majątkowych do końca kwietnia oraz poinformował, Ŝe zbliŜają się 
Dni Połańca - 219. rocznica ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego oraz święta majowe, na 
które serdecznie zaprasza radnych Rady Miejskiej, kierowników, dyrektorów, prezesów, 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz wszystkich mieszkańców.  
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 Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej poprosił o uzupełnienie oznakowania wraz  
z numerami domów w miejscowości Maśnik obok skrzyŜowania dróg Ruszcza Kępa – 
Budziska. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej skierował podziękowania 
dla p. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oraz wszystkim pracownikom i osobom, 
które przyczyniły się do zorganizowania przedstawienia Zimowe MiraŜe. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił wszystkich do obejrzenia projekcji filmu 
„Połaniec dawniej”. Pan Burmistrz Miasta i Gminy uzupełniając wypowiedź dodał, Ŝe są to 
krótkie historyczne filmy ukazujące naszą przeszłość, miejsca, wydarzenia i ludzi, których juŜ 
z nami nie ma a stanowią naszą historię.  
 
Ad. 8 
 
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 
 
 
 
 

 


