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Połaniec, dnia 10.04.2013 r. 
 
 
 

Projekt protokołu Nr XLI/13 
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 10 kwietnia 2013 roku. 

                           
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 

 
 
Początek obrad - godz. 1600 

Zakończenie obrad - godz. 1700 

 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej  
w Połańcu oraz poinformował, Ŝe sesja nadzwyczajna jest zwołana na wniosek  
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec na podstawie art. 20 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Następnie 
serdecznie powitał: p. radnych Rady Miejskiej, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta  
i Gminy, p. Jarosława Kądzielę – zastępcę burmistrza Miasta i Gminy, p. Małgorzatę śugaj – 
skarbnika Gminy, przedstawicieli jednostek pomocniczych oraz pracowników Urzędu Miasta 
i Gminy Połaniec. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad, poniewaŜ w sesji na 13. radnych uczestniczyło 15. 
Radna nieobecna usprawiedliwiana: p. Małgorzata Dalmata – Konwicka, natomiast radny 
spóźniony – p. Janusz Bugaj. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany 
porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. śadnych propozycji zmian 
nie zgłoszono. 
 
W związku z tym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
      za przyjęciem porządku obrad – 13 osób  
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji.  

2. 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 roku, 
 
   3/ zaciągnięcia  poŜyczki  w  Wojewódzkim   Funduszu   Ochrony   Środowiska  
        i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji  
       deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych na Osiedlu Południe w Połańcu”, 
 
    4/ zaciągnięcia  poŜyczki  w  Wojewódzkim   Funduszu   Ochrony   Środowiska  
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         i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji  
         sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na Osiedlu Południe w Połańcu”. 
 
3. Zakończenie obrad. 
 
Załącznikami do protokołu są: 
- lista obecności radnych, 
- lista zaproszonych gości, 
- podjęte uchwały 
 
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad p. Krzysztof Woźniak – radny Rady 
Miejskiej zaproponował, aby uczcić minutą ciszy pamięć ofiar katastrofy rządowego 
samolotu pod Smoleńskiem.  
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe dzisiaj przypada trzecia 
rocznica katastrofy smoleńskiej, gdzie na pokładzie samolotu znajdował się Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej z małŜonką oraz elita polityczna naszego kraju. Zginęło 96 osób. 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie 
minutą ciszy pamięć ofiar katastrof. 
 
Ad. 2 
 
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 jednogłośnie zaopiniowała projekt. 
 
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. 
 
Następnie 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 (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XLI/263/13 została podjęta) 
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2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na rok 2013. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy oraz 
poinformowała, Ŝe do projektu uchwały proponuje się autopoprawki. 
 

Na obrady sesji Rady Miejskiej przybył p. Janusz Bugaj - radny Rady Miejskiej. 
 
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 wraz  
z autopoprawkami. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz  
z autopoprawkami.  
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały wraz z autopoprawkami. 
 
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 Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, na co jest przeznaczona kwota 
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik gminy odpowiedziała, Ŝe ramach wydatków bieŜących 
jednostek budŜetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwota 94 711 zł 
przeznaczony jest na remont dróg na terenie gminy, w tym w Zdzieciach Nowych polegający 
na remoncie pobocza. Dodatkowo zostanie wykonana przebudowa drogi w miejscowości 
Kamieniec oraz przebudowa drogi ul. Krakowskiej DuŜej polegającej na budowie chodnika. 
Pani Skarbnik dodała, Ŝe kwota w wysokości 400 000 zł przeznaczona jest na przebudowę 
dróg w ramach „schetynówek”. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, na co jest przeznaczona kwota 
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe kwota przeznaczona jest na budowę 
infrastruktury technicznej na Osiedlu Południe, która będzie polegała na budowie kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych, budowie kanalizacji deszczowej wraz  
z oczyszczalnią wód deszczowych oraz na budowie sieci wodociągowej wraz z rozbudową 
oświetlenia ulicznego. Pani Skarbnik dodała, Ŝe środki na tę inwestycję zostały zabezpieczone 
w budŜecie Gminy w uchwale wyjściowej oraz zaciągana jest poŜyczka preferencyjna  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do tematu budowy 
magistrali ciepłowniczej na terenie Osiedla Południe.  
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe jest projekt magistrali 
ciepłowniczej, której wartość szacunkowa wynosi około 2 mln zł. Pan Burmistrz dodał, Ŝe 
chcemy pozyskać środki zewnętrzne natomiast, jeŜeli nie będzie to moŜliwe inwestycja 
zostanie zrealizowana w tym roku z środków budŜetu Gminy. 
 
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 XLI/264/13 została podjęta) 
 
3. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia  poŜyczki  w  Wojewódzkim   Funduszu    
     Ochrony   Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn.  
     „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych na Osiedlu   
      Południe w Połańcu”. 
 
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. 
 
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 zapytał, jakie ulice na Osiedlu Południe 
będą objęte budową kanalizacji deszczowej. 
 
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe projekt 
inwestycji dotyczy II etapu Osiedla Południe od ulicy Jana Pawła II do ulicy Widokowej.  
 
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 XLI/265/13 została podjęta) 
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4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim  Funduszu   
    Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Budowa  
    kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na Osiedlu Południe w Połańcu”. 
 
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. 
 
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 Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał czy mowa jest o budowie kanalizacji 
grawitacyjnej czy ciśnieniowej. 
 
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe mowa jest  
o budowie kanalizacji grawitacyjnej.  
 
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 XLI/266/13 została podjęta) 
 
Ad. 3 
 
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad i po przeprowadzonych dyskusjach  
p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na 
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej i zamknął obrady. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Sylwia Witecka 
 
 
 


