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Połaniec, dnia 25.10.2012 r. 
 

Projekt protokołu Nr XXXIII/12 
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 25 października 2012 roku. 

                           
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 

 
 
Początek obrad - godz. 1530 

Zakończenie obrad - godz. 2045 

 
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, 
dyrektorów i kierowników jednostek podległych Gminie, p. Prezesa PGK, kierowników 
referatów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli jednostek pomocniczych,  
p. Zbigniewa Brzeskiego - nowego prezesa oddziału ZNP w Połańcu oraz inne osoby, które 
przybyły na sesję. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 14. 
Radny nieobecny usprawiedliwiony p. Stanisław Walczyk – zwolnienie lekarskie. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanego porządku p. Jerzy Misiak - radny Rady 
Miejskiej poinformował, Ŝe Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Integracja” 
w Połańcu, działające przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Połańcu zostało wyróŜnione  
w kategorii grupowej w Plebiscycie „Świętokrzyski Anioł Dobroci” 2012 r. otrzymując 
dyplom oraz nagrodę rzeczową w postaci przenośnego zestawu komputerowego wraz  
z oprogramowaniem. Następnie p. Jerzy Misiak odczytał podziękowanie w brzmieniu:  
„W imieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pragnę złoŜyć serdeczne 
podziękowania dla pracowników Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych  
w Połańcu za prowadzenie szerokiej działalności na rzecz osób potrzebujących wsparcia, 
zamierzającej dla integracji ze środowiskiem lokalnym. Działalność Stowarzyszenia, w której 
najwaŜniejszy jest człowiek, pełna oddania praca to moralne wypełnienie misji – jakim jest 
„czynienie dobra” i codzienny trud w słuŜbie drugiemu człowiekowi. Wraz  
z podziękowaniami, proszę przyjąć Ŝyczenia pomyślności w realizacji wszelkich zamierzeń,  
a dobro czynione innym niech wraca stokrotną mocą, podpisał Adam Jarubas - Marszałek 
województwa Świętokrzyskiego. Szczególne podziękowania p. Jerzy Misiak złoŜył na ręce 
Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu - Jacka Tarnowskiego oraz p. Małgorzacie śugaj, 
którym Stowarzyszenie równieŜ zawdzięcza  nominację do tak zaszczytnego wyróŜnienia, 
jakim jest Anioł Dobroci. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej na ręce p. Jerzego Misiaka złoŜył 
serdeczne gratulacje za otrzymanie wyróŜnienia od radnych Rady Miejskiej oraz 
mieszkańców, poniewaŜ jest to wspaniałe wyróŜnienie i nagroda dla Stowarzyszania 
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Integracja”. Podziękowania p. Przewodniczący Rady 
Miejskiej skierował równieŜ do p. Burmistrza Miasta i Gminy, p. Małgorzaty śugaj – 
skarbnik Gminy oraz wszystkich osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu, podkreślając w pełni 
potrzebną i oddaną pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. 
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe takie chwile, które 
prowadzoną do „podsumowania” działalności wielu ludzi w Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „Integracja” zapadają w pamięć. Stowarzyszenie działa dla osób chorych, 
osób w potrzebie, i wytypowanie takiej działalności w naszej gminie do otrzymania Anioła 
Dobroci nie było trudne. Pan Burmistrz zaznaczył, Ŝe była to zasługa pracowników - ludzi, 
którzy nie tylko poprzez swoją pracę, ale takŜe wielkie serce pomagają osobom 
potrzebującym wsparcia. Słowa uznania i podziękowania p. Burmistrz skierował do p. Prezes 
Stowarzyszenia za otrzymanie jednego z trzech wyróŜnień, które trafiło na ziemię połaniecką. 
Następnie p. Jacek Tarnowski przekazał w formie nagrody ofertę jednoosobowego 9. 
dniowego wyjazdu studyjnego do Francji . 
 
Pani Aneta Matusiewicz - kierownik Ref. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz promocji 
dodała, Ŝe Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ufundował dla laureatów konkursu 
„Sposób na sukces” dziewięciodniowy wyjazd. 
 
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 dwóch projektów uchwał: 
- jako podpunkt 5 projektu uchwały w sprawie wyraŜenia poparcia dla uchwały Rady   
    Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku  
    o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów ustawy  
    o utrzymaniu czystości, 
- jako podpunkt 6 projektu uchwały w sprawie ustanowienia zastawu na udziałach Gminy    
   Połaniec w spółce z o.o. Elpoterm z siedzibą w Połańcu. 
 
Pan Sekretarz Gminy poinformował, Ŝe proponowane projekty uchwał p. radni otrzymali oraz 
były przedstawiane na części Komisji Rady. 
 
Kolejną propozycje zgłosił p. Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej, który 
zaproponował, aby zamienić kolejność punktów w porządku obrad tak, Ŝeby punkt 5 był  
w miejscu punktu 4. 
 
Innych propozycji zmian nie zgłoszono. 
 
W związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad 
wraz z zaproponowanymi zmianami. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
      za przyjęciem dodatkowych projektów uchwał w ww. brzmieniu - 14 osób   
      (jednogłośnie)  
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie : 
     za przyjęciem proponowanej zmiany przez p. Krzysztofa Woźniaka - 14 osób   
      (jednogłośnie)  
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(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
      za przyjęciem porządku obrad z wprowadzonymi zmianami – 14 osób   
      (jednogłośnie) 
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 
 
2. Przyjęcie protokołu nr XXXI/12. 
 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

         1/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok, 
 
         2/ podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
             i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu, 
         
         3/ Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z Organizacjami  
             Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24  
             kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, 
       
         4/ uchwalenia gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2016, 
 
         5/ wyraŜenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania  
             do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją  
             Rzeczpospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości, 
 
        6/ ustanowienia zastawu na udziałach Gminy Połaniec w spółce z o.o. Elpoterm  
             z siedzibą w Połańcu. 
   
       4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2011 -2012. 
       
      5. 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. 
 
    6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych: 
    - radnych Rady Miejskiej, 
    - kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i innych osób zobowiązanych do  
       składania oświadczeń majątkowych.  
     
    7. Interpelacje radnych. 
 
    8. Dyskusja i wolne wnioski. 
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    9. 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 XXXI/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 XXXI/12 – 14 osób (jednogłośnie). 
 
Protokół Nr XXXI/12 został przyjęty. 
 
Ad. 3 
 
Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec. 
 
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 jednogłośnie 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 III Etap sanitacji Gminy. 
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe pieniądze, które staramy 
się pozyskać na III Etap sanitacji dla 77. odbiorców to około 1 mln zł, a całość zadania 
wyniesie 2 mln 200 tyś. zł. Na dzień dzisiejszy Gmina Połaniec nie ma potwierdzenia 
pisemnie tej informacji, ale są duŜe szanse na ich pozyskanie. 
 
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej zapytał o zwiększenie o 115 000 zł w dziale 
400 rozdziale 40002 w załączniku nr 2. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe jest to dopłata do cen wody.  
W budŜecie wyjściowym była zaplanowana kwota 700 000 zł, obecnie Gmina Połaniec 
wykorzystała 630 000 zł w związku z tym, Ŝe do końca roku jest 3 miesiące naleŜy zwiększyć 
wydatki. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe Gmina Połaniec dostała 
informację od Spółki PROPOL o spodziewanej podwyŜce wody dla mieszkańców Gminy 
Połaniec od następnego roku. Obecna cena zakupu wody wynosi około 3.30 zł a propozycja 
na kolejny rok to 3.60 zł plus VAT. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika 
wzrost zakupu wody aŜ o 30 gr, poniewaŜ jest to duŜo. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe w cena kalkulacyjna 
zawiera wszelkie koszty ponoszone przez działalność Spółki w rozbiciu na m3, który daje 
cenę końcową. Gmina Połaniec wystosuje pismo do Spółki, gdzie wyrazi swoją negatywną 
opinię dotyczące podwyŜki. Pan Burmistrz wyraził przekonanie, Ŝe kierunek obrany przez 
Gminę Połaniec kupując udziały w Spółce jest dobry, poniewaŜ kaŜda zwyŜka cen przekłada 
się obecnie na odbiorców – naszych mieszkańców bez naszego wpływu. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał o zmniejszenia i zwiększenia 
zaproponowane w autopoprawkach do ww. projektu uchwały,  
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe zostały zabezpieczone środki 
finansowe na zakup udziałów Spółki oraz drugi wariant na dokapitalizowanie Spółki PGK  
o kwotę 1 mln zł, gdyby Spółka PGK złoŜyła ofertę na zakup udziałów. W związku z tym, Ŝe 
oferta zostanie złoŜona przez Gminę Połaniec, zabezpieczona pozostaje na 2012 rok kwota  
1 mln zł, natomiast pozostała kwota na 2013 rok. 
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec powiedział, ze trzeba wykupić Spółkę, Ŝeby Gmina 
Połaniec miała swoje ujęcie dla mieszkańców. Następnie zapytał, dlaczego cena ścieków jest 
taka droga, bo dawniej cena ścieków była bardzo niska i naleŜy zaniŜyć tę cenę. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, ze na terenie Gminy Połaniec 
nie ma bezpośredniego ujęcia wody pitnej, natomiast Gmina Połaniec ma wodę surową, którą 
ewentualnie moŜemy uzdatniać. W poprzedniej kadencji zostały opracowane koncepcje 
uzyskania wody pitnej na bazie własnych ujęć wody surowej (jedno potencjalne ujęcie  
w Rybitwach, jak równieŜ na rzece Wschodniej). Wodę pitną dla mieszkańców Gminy 
Połaniec pozyskujemy miedzy innymi z ujęcia na terenie Gminy Staszów – firmy PROPOL. 
Gmina Połaniec pobiera w stosunku do całej wydajności ujęcia 54% wody wyprodukowanej 
przez Spółkę PROPOL. Z ujęcia z terenu Gminy Rytwiany w Rudzie Gmina Połaniec pobiera 
około 10 %  w skali całości. Nadmienił, Ŝe będą czynione wszelkie starania, aby woda 
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pozyskiwana dla mieszkańców Gminy Połaniec była dobrej jakości oraz zapewniała 
stabilność i bezpieczeństwo cen. W 2010 roku Gmina Połaniec oddała do eksploatacji I Etap 
sanitacji, który kosztował ponad 26 mln zł, następnie w roku 2010/2011 został oddany II Etap 
sanitacji, który kosztował ponad 2 mln zł. Koszt ten jest brany pod uwagę w momencie 
amortyzacji, i od tego majątku amortyzacja jest kosztem. W Połańcu jest instalacja 
grawitacyjna a w miejscowościach poza Połańcem jest ciśnieniowa. Gdyby ceny zostały 
zróŜnicowane poprzez ostatni włoŜony majątek na cenę ścieków poza Połańcem i cenę 
ścieków w Połańcu wykazałoby, Ŝe cena w Połańcu byłaby na tym samym poziomie, lecz 
cena ścieków poza Połańcem byłaby wielokrotnie wyŜsza niŜ w chwili obecnej. W innych 
gminach, gdzie instalacji nie było a pojawiły się, cena ścieków skoczyła diametralnie wysoko. 
Nadmienił, Ŝe ceny ścieków w gminie Połaniec są na niskim poziomie. Wywóz sciekowozem 
kosztuje ok. 20 zł/m3, natomiast gdyby nie było instalacji sanitarnej kaŜdy wywoŜony m3 
kosztowałby ponad 20 zł. Dziś kosztuje około 5 zł/ m3. Gmina Połaniec w skali roku do wody 
dokłada około 800 000 zł/ 1 mln zł, a do ścieków ok. 1 mln zł. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe 54 % 
wody jest pobierane z ujęcia i sieci wodociągowej PROPOL, w związku z tym, zapytał czy 
jest moŜliwość, aby kaŜda gmina oddzielnie negocjowała cenę wody. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe gmina Połaniec nie musi 
się zgodzić z ceną zaproponowaną przez Spółkę, natomiast kaŜda gmina ma prawo otrzymać 
informację dotycząca cen. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika zwiększenie 
kwoty o 117 568,00 zł w dziale 900 rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi.  
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe jest to wynik, który został 
uzyskany w wyniku procedury przetargowej.  
 
Więcej 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 XXXIII/207/12 została podjęta) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze,  
    ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Mieczysław Machulak – sekretarz 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. 
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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: 
 
Pani Teresa Wiącek – sołtys sołectwa Winnica zapytała czy mieszkańcy będą mieli 
moŜliwość głosowania w Połańcu. 
 
Pan Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy odpowiedział, Ŝe gmina Połaniec wnioskowała 
w piśmie o taka moŜliwość. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe jest moŜliwość głosowania 
mieszkańców Winnicy w innym obwodzie wyborczym w Połańcu, i jest to dopuszczalne 
przez Komisarza Wyborczego zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego. 
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec zapytał czy jest moŜliwość głosowania przez 
mieszkańców okręgu nr 10 w budynku remizy na Placu Uniwersału Połanieckiego a nie  
w Przychodni Zdrowia przy ul. Ruszczańskiej. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe istnieje taka moŜliwość  
w pomieszczeniu Punktu Informacji Turystycznej (po spełnieniu określonych wymogów), 
natomiast będzie ona poprzedzona konsultacją z mieszkańcami. 
 

Więcej 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 XXXIII/208/12 została podjęta) 
 
3. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec  
     z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy   
     z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok    
     2013. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Jadwiga Pruska – kierownik Ref. Organizacyjnego. 
 
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. 
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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 czy kwota 600 000 zł obejmuje 
całość zadań. 
 
Pani Jadwiga Pruska – kierownik Ref. Organizacyjnego odpowiedziała twierdząco. 
 
Więcej 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 XXXIII/209/12 została podjęta) 
 
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata  
    2013 – 2016. 
 
Wprowadzanie do tematu dokonał p. Mieczysław Machulak – sekretarz 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: 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podziękował  
p. Burmistrzowi i p. Sekretarzowi Gminy za umieszczenie kapliczki (ponad 100.letniej) 
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znajdującej się w miejscowości Tursko Małe w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami 
na lata 2013 – 2016. 
 
Pani Teresa Wiącek – sołtys sołectwa Winnica zapytała czy pamiątkowe tablice znajdujące 
się na Winnej Górze zostaną odnowione. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe wszystkie miejsca 
historyczne wraz z kapliczkami zostaną odnowione (równieŜ wzdłuŜ rz. Czarnej) oraz 
zostanie zapewnione odpowiednie dojście do nich. 
 
Więcej 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 XXXIII/210/12 została podjęta) 
 
5.  Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia     
    w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie  
    niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów ustawy  
    o utrzymaniu czystości. 
 
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 uchwały. 
 
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. 
 
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 – 13 osób  
                               przeciw – 
                    wstrzymało się – 1 osoba 
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        (Uchwała Nr XXXIII/211/12 została podjęta) 
 
6. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zastawu na udziałach Gminy Połaniec w spółce  
    z o.o. Elpoterm z siedzibą 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 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: 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej poprosił o przybliŜenie tematu w związku  
z tym, Ŝe Komisja Oświaty i Komisja Zdrowa nie opiniowały ww. projektu uchwały. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe Elektrownia Połaniec 
wymaga poręczenia, wtedy, gdy środki finansowe zostają wypłacone w poszczególnych 
latach. Poręczenie to, jest najtańszą formą zabezpieczenia, które kosztuje około 100 zł, 
natomiast poręczenie bankowe to wydatek od 50 000 zł do 90 000 zł rocznie. Na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała, która dotyczyła wyraŜenia zgody przystąpienia 
przez Miasto i Gminę Połaniec do przetargu i złoŜenia oferty na nabycie całości udziałów 
spółki z o.o Elpoterm do majątku gminnego. Miasto i Gmina Połaniec składając ofertę 
wyraziła swoje warunki kwotą oferowaną w wysokości księgowej majątku - 1 711 500 zł. 
Oferta gminy Połaniec nie obejmowała spłaty jednorazowej, tylko w podziale na cztery lata: 
w 2012 r. przekazane zostanie 211 000 zł, w 2013 r. – 500 000 zł, w 2014 r. – 500 000 zł,  
w 2015 r. – 500 000 zł. Suma w kwocie 1 711 500 zł zostanie spłacona bez konieczności 
zaciągania zobowiązania dodatkowych środków asygnowanych przez Gminę Połaniec. Pan 
Burmistrz skierował podziękowania dla Zarządu Elektrowni za pozytywne działania  
w kierunku mieszkańców min. za dofinansowanie działalności basenu w kwocie 1 mln zł na 
remonty, a w kwocie ponad 230 000 zł do działalności rocznej. 
 
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  
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        (Uchwała Nr XXXIII/212/12 została podjęta) 
 

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 obrad. 

 
Ad. 4 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Jadwiga Krala – dyrektor Zespołu Ekonomiczno – 
Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu, która przedstawiła informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2011 – 2012. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zamieszczenie informacji  
o DruŜynie Harcerskiej „Łaziki” z ZPO w Ruszczy oraz Szkolnym Zespole Muzycznym  
w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Połaniec za rok szkolny 2011 -
2012. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał jak wygląda 
tendencja uczniów w roku bieŜącym, poniewaŜ jak zauwaŜył jest spadek o 41 uczniów.  
 
Pani Jadwiga Krala - dyrektor ZEAOiW odpowiedziała, Ŝe zmniejsza się i jest wzrost dzieci 
w przedszkolu. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe 
sprawozdanie o realizacji zadań oświatowych jest precyzyjnie i szczegółowo wykonane. Pan 
Wiceprzewodniczący podziękował za wkład pracy osób z poszczególnych placówek 
zaangaŜowanych w przygotowanie informacji.  
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał czy są prowadzone działania naprawcze 
w kierunku poprawy wyników sprawdzianów w Szkole Podstawowej oraz egzaminów  
z części matematyczno – przyrodniczej w Publicznym Gimnazjum. 
 
Pan Jerzy Nowak – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Połańcu odpowiedział, Ŝe 
przedmioty z matematyki, fizyki, chemii, biologii, czyli cześć matematyczno – przyrodnicza 
zawsze „kulała” w Publicznym Gimnazjum. Przy czym część humanistyczna – języka polski 
te straty nadrabiał przewagą procentową. Dodał, Ŝe placówka koncentruje się na wzmoŜeniu 
nauki ucznia w domu z rodzicem oraz pracy nauczyciela tak, aby wpłynęło to korzystnie na 
wyniki w nauce. W chwili obecnej są prowadzone obserwacje postępów nauczania przez 
nauczycieli i wystawiane są oceny pracy, które są waŜne przez 5 lat. Jeśli wyniki oceny są 
słabe, pisane są raporty i programy naprawcze z kaŜdego przedmiotu, które pod koniec roku 
na radzie plenarnej są podsumowywane. Problemy nauczania są przedmiotem wewnętrznej 
ewaluacji, które prowadzone są w ramach nadzoru pedagogicznego. Tematem ostatnio 
prowadzonej ewaluacji była współpraca z rodzicami, gdzie zauwaŜono, Ŝe jest utrudniony 
kontakt z rodzicami uczniów mających problemy w nauce (nie przychodzą na wywiadówki, 
nie odpowiadają na pisma). 
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe wyniki nauczania  
w duŜej mierze zaleŜą od pracy ucznia nie tylko w szkole, ale równieŜ w domu pod czujnym 
okiem rodzica.  
 
Pani ElŜbieta Juszczyk – dyrektor ZPO w Ruszczy odnosząc się do słabych wyników w nauce 
uczniów poinformowała, Ŝe takie wyniki w placówkach występują. Mówi się, Ŝe szkoła nie 
uczy, natomiast ma takie zadanie. Do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego 
Gimnazjum w ZPO w Ruszczy uczęszcza 151 uczniów, z czego 72. uczniów korzysta  
z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która jest prowadzona w placówce. Połowa 
uczniów uczęszczających do szkoły jest objęta pomocą z uwagi na otrzymane orzeczenia  
i opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na dzień dzisiejszy jest 72. uczniów 
objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną, natomiast te orzeczenia ciągle wpływają  
i na chwilę obecną nie wiadomo jaka będzie ich liczba pod koniec roku. Pani Dyrektor 
poinformowała, Ŝe uczniowie na zajęcia przychodzą nieprzygotowane nie zmieniając w ciągu 
tygodnia podręczników w plecaku szkolnym. Na sukces dziecka wpływa nie tylko nauczyciel, 
ale równieŜ środowisko, chęć i motywacja do zdobywania wiedzy. W placówce są 
prowadzone zespoły wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia 
logopedyczne, i zespół powołany przez Dyrektora placówki kieruje uczniów na poszczególne 
zajęcia, lecz dzieci przynoszą zaświadczenia od rodziców, Ŝe nie będą w takich zajęciach 
uczestniczyć. Ponad to w ubiegłym roku prowadzone było kółko matematyczne dla uczniów 
klas III Gimnazjum, na które przychodziła tylko jedna osoba. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej poinformował, Ŝe wynik z części 
humanistycznej w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie wynosi ponad 64 % w ZPO  
w Ruszczy, która co roku ma tak dobry wynik. Stwierdził, Ŝe gdyby nauczyciel np.  
z matematyki podchodził do zajęć jak nauczyciel z historii, to prawdopodobnie wynik 
z egzaminu z części matematyczno – przyrodniczej byłby wyŜszy. 
 
Pan Jerzy Nowak – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Połańcu dodał, Ŝe przedmiotom  
z zakresu matematyki i chemii brakuje zajęć praktycznych. JeŜeli nauczyciel zainteresowałby 
ucznia przeprowadzanymi doświadczeniami, motywacja do nauki zwiększyłaby się.  
 
Pani ElŜbieta Adaś – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie powiedziała, Ŝe 
jeśli uczeń klasy VI szkoły podstawowej nie przystąpi do sprawdzianu to nie zda i nie 
ukończy szkoły podstawowej. Natomiast nie ma określonych wymogów, co do zdobycia 
ilości punktów na sprawdzianie końcowym i jeśli uczeń uzyska 0 punktów to i tak idzie do 
gimnazjum i nie ma motywacji do nauki. Pani Dyrektor wyraziła zdanie, Ŝe gdyby uczeń 
uzyskał określoną minimalną ilość punktów, to powinien powtarzać klasę VI. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej wyraził przekonanie o zasadności 
omawianej motywacji uczniów do nauki i przygotowania do sprawdzianów i egzaminów 
końcowych i złej polityki edukacyjnej. 
 
Pan Zbigniew Brzeski – prezes ZNP w Połańcu poinformował, Ŝe we wszystkich placówkach 
oświatowych zatrudnione są osoby wykwalifikowane i najlepiej przygotowane do pracy.  
Na dzień dzisiejszy najwaŜniejsza jest współpraca pomiędzy rodzicami i szkołą. Występują 
problemy wychowawcze, a dziecko często jest grzeczne w domu a w grupie rówieśniczej 
zupełnie inaczej się zachowuje. Poinformował, Ŝe uczniowie i absolwenci szkół średnich  
i wyŜszych, jeśli chodzi o wykształcenie są w czołówce - w Europie jesteśmy na 3 lub 4 
miejscu. DuŜa rolę odgrywa wsparcie samorządów. Warunki pracy uczniów i zatrudnienia są 
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bardzo waŜne, a wprowadzane reformy oświaty niekonieczne prowadzą do lepszych wyników 
w nauce.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy podsumowując dyskusje powiedział, Ŝe 
nauczyciele są dobrze przygotowani do pracy z uczniem i jest to cięŜka praca. Uczeń pomimo 
szczerych chęci do nauki i zaangaŜowania nauczyciela do przekazania wiedzy nie zawsze tę 
wiedzę pozyska z uwagi np. na niechęć do przedmiotu. Pan Burmistrz wyraził zadowolenie, 
Ŝe placówki oświatowe z terenu Gminy Połaniec otrzymały dodatkową pomoc w postaci 
indywidualnej opieki przez osoby zatrudnione na pół etatu.  
 
Pani Anna Kaniszewska – dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu uzupełniając 
wypowiedź dodała, Ŝe jest zatrudnione dodatkowo 11 osób w placówce, a etatowych 
pracowników jest 60. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe ponad 2 mln zł wydawane 
jest z środków jst na grupy interwencyjne. W roku ubiegłym przedstawiane były informacje  
o oświacie, demografii, kosztach i subwencji na przełomie poprzednich lat. Według planów  
w roku 2017 zostanie zatrzymany spadek uczniów w szkole. Pan Burmistrz wyraził 
zadowolenie, Ŝe jest o 27 dzieci więcej w przedszkolach. Mówi się o dodatkowej subwencji 
na dzieci w wieku przedszkolnym. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 roku 
Gmina Połaniec na jednego ucznia wydała najwięcej środków finansowych  
w województwie świętokrzyskim. W poprzednim roku szkolnym były dodatkowe zajęcia 
realizowane w placówkach oświatowych, z których uczniowie nie korzystali. Wyraził zdanie, 
aby zacząć mówić więcej o potrzebach uczniów i uzaleŜniać dodatkowe zajęcia od preferencji 
dzieci. Pan Burmistrz dodał, Ŝe nie chce, aby osoby zatrudnione w szkolnictwie straciły prace, 
Zatrudnienie nauczycieli bazujące na Programie Ramowym było wyŜsze o 28 etatów, które 
zostało obniŜone obecnie o 13 etatów. Pan Burmistrz poinformował, Ŝe obecnie jest wdroŜone 
dwa projekty konkursowe i jeden systemowy w placówkach oświatowych: projekt pn. 
„Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec na kwotę 
215 368, 10 zł, projekt pn. „Dziś nauka, jutro sukces” na kwotę 300 928,00 zł, oraz projekt 
pn. „ Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Połaniec” na kwotę 
181 961,00 zł. Pan Jacek Tarnowski zaznaczył, Ŝe Gmina Połaniec stara się polepszyć 
zarówno kształcenie uczniów jak i warunki pracy nauczycieli.  
 
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej powiedział, Ŝe naszym obowiązkiem jest 
zapewnienie odpowiednich warunków nauczania w szkole. Na Komisji Rewizyjnej został 
podjęty temat dotyczący lokatora, który zajmuje pomieszczenie w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Zrębinie. MęŜczyzna do 2009 roku nie płaci czynszu, naduŜywa alkoholu  
i w mieszkaniu odbywają się libacje alkoholowe, na które patrzą uczniowie. Dodatkowo 
stwarza zagroŜenie poŜarowe całego budynku, poniewaŜ jest oświetlane świecą. Pan Tomasz 
Kiciński poprosił o jak najszybsze rozwiązanie problemu. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe jest to duŜy problem i na 
chwilę obecna nie ma dobrego rozwiązania tej sytuacji. Problem zachowania osób 
zajmujących mieszkania socjalne nie naleŜy do najlepszych. Jest bardzo duŜo podań  
o mieszkanie socjalne, które na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze rozpatrzone. Pan 
Burmistrz dodał, Ŝe nie ma mieszkania, do którego byłaby moŜliwość przeniesienia lokatora 
zajmującego pomieszczenie w szkole. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
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Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minut przerwy w obradach. 

 
Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej przez p. Przewodniczącego Rady Miejskiej 

przystąpiono do kontynuacji zaplanowanego porządku obrad. 
 
Ad. 5  
 
Przedstawiono zaplanowane informacje. 
 
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej funkcji: 
- uczestniczył w uroczystości podpisania umowy na budowę mostu w Połańcu, 
- reprezentował Radę Miejską podczas „ Jesiennego Spotkania z Muzyką” w Borowej, 
- reprezentował Radę Miejska podczas wręczenia aktów mianowania nauczycieli, 
- reprezentował Radę Miejską podczas Pierwszych Zawodów Deskorolkowych  
   o tytuł Króla Skateparku, 
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystości z okazji Dni Edukacji Narodowej  
   w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu, w Publicznym Gimnazjum w Połańcu,  
   w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy, w Publicznej Szkole Podstawowej  
   w Zrębinie oraz w uroczystości zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego  
   w Połańcu, 
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystości Święta Szkoły w Publicznym Gimnazjum  
   w Połańcu, 
- uczestniczył w wernisaŜu malarstwa Alexandra Yasina w Kielcach, 
- na zaproszenie GDF Suez uczestniczył w Karcze Piwnej w Elektrowni. 
 
Poza tym, p. Przewodniczący Rady Miejskiej odbył szereg spotkań z mieszkańcami Gminy 
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. 
 
Pan Burmistrz odnosząc się do uroczystego podpisania umowy na budowę mostu w Połańcu 
serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji i wspierali 
ją na kaŜdym etapie jej przygotowania. Podkreślił, Ŝe 1 października zaczął się nowy dzień 
nie tylko dla Połańca, ale równieŜ dla gminy Borowa. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, Ŝe za 
dwa lata nasze regiony połączą się.  
 
05.10.2012 Udział w uroczystości uczczenia pamięci o Ŝydowskiej społeczności, 
08.10.2012 Spotkanie w Siarkopolu Grzybów - odnośnie Propolu, 
09.10.2012 Spotkanie z Wicewojewodą Świętokrzyskim p. Grzegorzem Dziubkiem, 
12.10.2012 Udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół  
                    w Połańcu, 
                    Udział w Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu w Staszowie z okazji Dnia Edukacji  
                    Narodowej 
15.10.2012 Spotkanie z Wójtem Gminy Tuczępy p. Markiem Kaczmarkiem, 
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16.10.2012 Spotkanie w Siarkopolu Grzybów z przedstawicielami gmin odnośnie Propolu, 
19.10.2012 Spotkanie z potencjalnymi inwestorami z Korei w Kielcach i przedstawienie  
                   oferty inwestycyjnej MiG Połaniec- Strefa Inwestycyjna B i C. 
 
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym przyjął duŜo osób w sprawach róŜnych. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, ze podpisanie 
umowny na budowę mostu w Połańcu było wielkim wydarzeniem dla mieszkańców Połańca. 
Podkreślił zaangaŜowanie w przygotowanie oprawy dziękując p. Burmistrzowi Miasta  
i Gminy, p. Dyrektor CKiSz oraz wszystkim osobom, które wzięły w nim czynny udział. 
Zaznaczył, Ŝe podpisanie umowy na realizację inwestycji połączyła oba województwa. Pan 
Wiceprzewodniczący skierował słowa uznania dla p. Burmistrza Miasta i Gminy, radnych 
Rady Miejskiej i wszystkim osobom, które poczyniły starania, aby umowa została podpisana 
w Połańcu. Dzięki tym staraniom promujemy uroki naszej Gminy. Powiedział, Ŝe na 
dzisiejszej sesji padło wiele ciepłych słów, wizerunek naszego miasta zmienia się bardzo 
korzystanie dla przyszłego pokolenia dzięki duŜej pracy i zaangaŜowaniu p. Burmistrza  
i wszystkich osób. Słowa uznania skierował do wszystkich dyrektorów placówek 
oświatowych za wkład pracy na rzecz uczniów, którzy są naszą przyszłością. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
3. Następnie p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza 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", którego 
wykonawca jest PISiP "INSMONT" E.Bąk Połaniec, na kowtę 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", którego wykonawcą jest Budownictwo Firma Dozoru 
Inwestycyjnego Jan Pluta Wojków 63, na kwotę 83 900 zł. Termin realizacji 2012.11.30; 
- trwa procedura odbiorowa 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” - projektant dokonuje poprawy dokumentacji, 
którego wykonawca jest Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych "PATADROG" 
Tadeusz Pałka Busko-Zdrój, na kwotę 18 000 zł. ; 
- złoŜono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę „Opracowanie dokumentacji 
projektowej wewnętrznej instalacji ciepłej wody uŜytkowej i wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania w siedmiu budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec”  
- wykonawca SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej Sułkowice - 2 decyzje juz 
są (Rybitwy, Maśnik) w pozostałych 5 trwa procedura wszczęcia postępowania, na kwotę 
30 135 zł. ; 
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- opracowano "Dokumentację projektową sieci cieplnej z rur preizolowanych na Osiedlu 
Południe w Połańcu".  Trwa procedura odbiorowa. Wykonawca jest Hieronim Brzeziński 
Stalowa Wola na kwotę 46 000 zł. Termin realizacji 16.10.2012; 
- trwają prace projektowe 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", którego wykonawcą jest 
PROINSBUD Bogdan Wiśniewski Połaniec, na kwotę 38 560,50 zł. ; 
- uzyskano zgłoszenia budowy placów zabaw na zadanie: „Opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta  
i Gminy Połaniec”, którego wykonawca jest Artur Cebula ARCHITEKT, na kwotę 11 000 zł.; 
- trwa procedura uzyskania pozwoleń na budowę „Wykonanie projektów budowlanych dwóch 
świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec w miejscowościach Kamieniec  
i Winnica", którego wykonawca jest Artur Cebula ARCHITEKT na kwotę 18 400 zł. Termin 
wykonania 27.08.2012; 
- trwają prace budowlane przy zadaniu "Budowa ulicy łączącej ul. Krakowską DuŜą  
z Krakowską Małą w Połańcu: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, 
budowa sieci wodociągowej", którego wykonawcą EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak 
Spółka Jawna z siedzibą Nowy Korczyn jest na kwotę 360 239,48 zł. Termin realizacji 
31.10.2012; 
- trwają roboty budowlane i roboty uzupełniające przy zabezpieczeniu osuwiska wraz  
z odbudową drogi gminnej w Połańcu, którego wykonawca jest Skanska S.A. Warszawa na 
kwotę roboty bud. – 1 481 658 zł rob. uzupełn. - 374 450. Termin wykonania 31.10.2012; 
- trwają prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji technicznej "przebudowy części 
pomieszczeń w budynku Centrum Informacji Turystycznej, budynku Przychodni Zdrowia 
przy ul. Ruszczańskiej w Połańcu oraz zgłoszenia budowy piłkochwytów przy boisku w msc 
Zdzieci Stare-zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Staszowie-budowę piłkochwytów  
w msc Zdzieci Stare oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę przebudowy części 
pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej na PUP w Połańcu, którego wykonawcą jest  
Artur Cebula ARCHITEKT  Połaniec na kwotę 14 000 zł. Termin realizacji 08.12.2012; 
- Trwają prace przy " Odbudowie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec 
zniszczonych w wyniku powodzi: 
1. Odbudowa drogi gminnej nr 366138T w msc. Ruszcza ul. Przemysłowa od km 0+000 do 
km 1+000, dł. 1000 mb, 
2. Odbudowa drogi gminnej nr 366042T w msc. Tursko Małe od km 0+000 do km 0+650, dł. 
650 mb, 
3. Odbudowa drogi gminnej nr 366080T w msc. Rudniki od km 0+000 do km 0+500, dł. 500 
mb, 
4. Odbudowa drogi gminnej nr 366081T w msc. Rudniki od km 0+000 do km 0+500, dł. 500 
mb, 
5. Odbudowa drogi gminnej nr 366112T Połaniec - Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 
0+900, dł. 900 mb, 
którego wykonawca jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Połaniec na 
kwotę 725 132,73 zł. Termin realizacji 02.11.2012; 
- zakończono realizację zadania pn. "Dostawa wraz z montaŜem wyposaŜenia kina cyfrowego 
z funkcją 3 D", którego wykonawca jest KINEKSPERT Bojakowski, Janowski, Kostrzewa 
sp. j. 93-120 Łódź ul. Przybyszewskiego 167 na kwotę 442 148,10 zł. Termin wykonania 
17.10.2012; 
- złoŜono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
"Budowa drogi gminnej nr 366239T od ulicy Mieleckiej w Połańcu do drogi gminnej nr 
366116T"; 
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- wybrano wykonawcę na zimowe utrzymanie dróg, ulic, ciągów pieszych, utrzymanie 
przejezdności, przeciwdziałanie i likwidacja gołoledzi oraz odsnieŜanie na terenie Miasta  
i Gminy Połaniec, którego wykonawcą jest PGK Spółka z o.o. Połaniec. Termin wykonania 
30.04.2013; 
- wybrano wykonawcę na ochronę przed powodzią na terenie Miasta i Gminy, którego 
wykonawca jest PGK Spółka z o.o. Połaniec na kwotę 76 150 zł. Termin wykonania 10.12. 
2012. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny Rady Miejskiej zapytał, jakie środki są przeznaczone na 
zimowe utrzymanie dróg, ulic, ciągów pieszych, utrzymanie przejezdności, przeciwdziałanie 
i likwidacja gołoledzi oraz odśnieŜanie na terenie Miasta i Gminy Połaniec. 
 
Pan Jarosław Kądziela - zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe 100 000 zł. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, na jakim odcinku są wykonywane prace  
w kierunku miejscowości Zdzieci Nowe. 
 
Pan Jarosław Kądziela - zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe jest to łącznik 
z ul. Krakowskiej DuŜej w kierunku miejscowości Zdzieci Nowe. 
 
Pan Adma Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, na jakich odcinkach w Ruszczy jest 
prowadzona melioracja. 
 
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy w Ruszczy jest to rów, który 
biegnie od drogi krajowej w kierunku Rybitw przez przysiółek Sady- Dębiny. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy zostały 
zakończone prace przy wykonaniu projektów budowlanych placów zabaw. 
 
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział twierdząco 
dodając, Ŝe obecnie trwają procedury uzyskania pozwolenia na budowę. 
 
 
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 24.10.2012 r. na wspólnym posiedzeniu  
z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, na którym zaopiniowano projekty 
poszczególnych uchwał. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja zebrała się dwa razy w dniu 15.10.2012 r. oraz 23.10.2012 r. na 
którym zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał oraz rozpatrzono wniosek  
o mieszkanie socjalne. 
 



 18

Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, poinformował, 
Ŝe komisja spotkała się raz w dniu 23.10.2012 r. na wspólnym posiedzeniu  
z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym zaopiniowano projekty uchwał będące  
w porządku obrad dzisiejszej sesji oraz zapoznano się z informacją o stanie realizacji zadań 
oświatowych gminy za rok szkolny 201/2012. w obecności dyrektor placówek oświatowych.  
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja spotkała się dwa razy w dniu 15.10.2012 r. oraz 24.10.2012 r., na którym 
zaopiniowano projekty uchwał. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe Komisja 
spotkała się jeden raz 24.10.2012 r., na którym przyjęto protokół nr 24/12 z 18 września 2012 
r., Komisja Rewizyjna dokonała równieŜ sprawdzenia zaleceń pokontrolnych Komisji 
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w następujących placówkach oświatowych:  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu, w Publicznym Gimnazjum w Połańcu,  
w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy oraz w Przedszkolu Publicznym w Połańcu. 
Dodała, Ŝe na kolejnym spotkaniu zostaną przeprowadzone zalecenia pokontrolne Komisji 
Rewizyjnej w przeprowadzonej kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej w Zrębinie oraz  
w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Oświaty i Wychowania w Połańcu. Pani 
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe sprawozdanie z zaleceń pokontrolnych Komisji 
Rewizyjnej zostanie przedłoŜone na sesji Rady Miejskiej. 
 
 W dyskusji wzięli dział: 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał czy placówka potrzebowała 
dodatkowych remontów kanalizacji, naprawy daszku przy wejściu na salę gimnastyczną 
poprzez środki pozyskane przez sponsorów skro zostały wykonane prace po powodzi. 
 
Pani ElŜbieta Juszczyk – dyrektor ZPO w Ruszczy odpowiedziała, Ŝe placówka wymagała 
dodatkowych remontów, poniewaŜ min. daszek został zniszczony. Remont kanalizacji  
w kuchni był wynikiem spowodowanym przez rozłączenie rury kanalizacyjnej pod płytkami,  
i woda wchłaniała się bezpośrednio w ziemię. Pani Dyrektor podziękowała p. Prezesowi PGK 
oraz wszystkim sponsorom, którzy bezinteresownie wsparli placówkę wykonując niezbędne 
remonty. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy podziękował p. Dyrektor ZPO w Ruszczy 
oraz innym dyrektorom placówek oświatowym, którzy efektywnie pozyskują sponsorów  
i środki finansowe z zewnętrz.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Ad. 6 
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Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej odczytał informację o wynikach analizy 
oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej (informacja znajduje się w aktach  
w Biurze Rady Miejskiej). 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odczytał informację o wynikach analizy 
oświadczeń majątkowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i innych osób 
zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych (informacja znajduje się w aktach  
w Biurze Rady Miejskiej). 
 
Ad. 7 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej sesji 
nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje. 
 
Ad. 8 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił na szkolenie wszystkich 
radnych Rady Miejskiej z zakresu pracy Rady Gminy, które odbędzie się 30 października 
2012 r.  
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe  
1 października 2012 r. był waŜnym dniem dla mieszkańców Połańca. Podpisanie umowy na 
budowę mostu odbyło się wraz z piękną oprawą artystyczną, i na to wydarzenie mieszkańcy 
gminy czekali około 40 lat. Pan Wiceprzewodniczący podziękował wszystkim osobom, które 
przyczyniły się swoją pracą i zaangaŜowaniem do realizacji inwestycji, zaznaczając 
zasadność i konieczność budowy mostu i rozwoju Polski Wschodniej z nadzieją, Ŝe to nie 
będzie ostania tak duŜa inwestycja.  
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej skierował równieŜ serdeczne słowa 
podziękowania dla p. Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec oraz p. Przewodniczącego Rady 
Miejskiej.  
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec przypomniał początki rozmów dotyczących realizacji 
budowy mosty na rzece Wiśle, które zostały sfinalizowane po kilkunastu latach  
1 października br. kierując słowa podziękowania dla p. Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego oraz p. Burmistrza Miasta i Gminy. Jako działacz społeczny zapytał,  
w której parafii odbędzie się msza św. z okazji Święta Niepodległości podkreślając, Ŝe chór  
w którym czynnie udziela się na sumie odśpiewa pieśni. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe najlepszym podziękowaniem 
było podpisanie umowy przez oba województwa na budowę mostu. W latach 2007-2012 
gmina wydała na inwestycje 141 mln zł, na remonty około 23 mln zł, razem ponad 164 mln zł 
– tyle co wartość budowy mostu. Pozyskane środki finansowe to 77 mln zł. Następnie  
p. Burmistrz zaproponował, aby Święto Niepodległości rozpocząć uroczystą Mszą św.  
w intencji Ojczyzny, złoŜeniem kwiatów pod KrzyŜem Kosynierów i na grobach Ŝołnierzy 
poległych w I i II wojnie światowej a następnie uroczystą sesją Rady Miejską, po której 
moŜna będzie oglądać wystawę fotograficzną „Połaniec dawniej – Połaniec dziś”. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odnosząc się do wypowiedzi  
p. Tadeusza Dalmaty powiedział, Ŝe w tym szczególnym dniu dla Polski i Polaków Msza św. 
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powinna być uroczysta, patriotyczna i poświęcona Ojczyźnie, a w Kościele pw. św. Marcina  
w tym dniu odbywa się coroczny odpust i uroczystości są poświęcone potronowii Kościoła,  
i dlatego teŜ Msza św. za Ojczyznę odbędzie się w Kościele pw. MBWW. Następnie  
p. Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił wszystkich na wzięcie czynnego udziału  
w Święcie Niepodległości. 
 
Ad. 9 
 
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 
 
 
 


