
Połaniec, dnia 28.12.2011 r. 
 

Projekt protokołu Nr XXII/11 
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 grudnia 2011 roku. 

                           
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 

 
 

Część robocza sesji Rady Miejskiej odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy. 
 
Początek obrad - godz. 1400 

Zakończenie obrad - godz. 1615 

 
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, 
kierowników referatów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował p. Burmistrzowi za piękną 
oprawę świąteczną Miasta i Gminy Połaniec oraz dyrektorom jednostek podległych 
Gminie, którzy równieŜ podkreślili świąteczny charakter na terenie swoich placówek. 
Wyraził zadowolenie, iŜ świąteczny czas został zaakcentowany poprzez dekoracje 
boŜonarodzeniowe, które są wpisane w naszą kulturę.  
 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 14. Radny 
nieobecny usprawiedliwiony – p. Stanisław Walczyk. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany 
porządek obrad i zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
 

Propozycje zmian zgłosił p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy w imieniu        
p. Burmistrza poprosił o wprowadzenie do porządku obrad do punktu 3 „Podjęcie 
uchwał”, dodatkowych trzech projektów uchwał: 
- jako podpunkt 6 projektu uchwał w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie na rzecz    
   Gminy Połaniec darowizny zabudowanej nieruchomości połoŜonej w Połańcu,  
   stanowiącej własność Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu oraz będącej             
   w uŜytkowaniu wieczystym Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu, 
- jako podpunkt 7 projektu uchwał w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej pod  
   nazwą "Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Połańcu, 
- jako podpunkt 8 projektu uchwał w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu             
   i Rekreacji w Połańcu. 
 
Pan Sekretarz nadmienił, Ŝe proponowane projekty uchwał były przedstawione na 
Komisjach Rady.  
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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)  
 
Głosowanie: 
      za przyjęciem porządku obrad z wprowadzonymi zmianami – 14 osób   
      (jednogłośnie) 
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji. 
 
2. Przyjęcie protokołu Nr XX/11. 
 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  
   1/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011 –  
         2027, 
 
    2/  zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok, 
 
    3/ ustalenia wykazu wydatków budŜetowych, które w roku 2011 nie wygasają            
         z upływem  roku budŜetowego, 
 
    4/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 – 2027, 
 
    5/ uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok, 
    
    6/ wyraŜenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Połaniec darowizny zabudowanej  
         nieruchomości połoŜonej w Połańcu, stanowiącej własność Fundacji  
         Wspomagania Oświaty w Połańcu oraz będącej w uŜytkowaniu wieczystym  
         Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu, 
  
    7/ utworzenia jednostki budŜetowej pod nazwą "Ośrodek Sportu i Rekreacji"             
         w  Połańcu, 
 
    8/  nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Połańcu. 
 
4. 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. 
 
5. Interpelacje radnych. 
 
6. Dyskusja i wolne wnioski. 
 
7. 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 XX/11, który był do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej i dziś zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
protokołu. 
            
             Głosowanie: 
                     za przyjęciem protokołu Nr XX/11 – 14 osób (jednogłośnie). 
 
Protokół Nr XX/11 został przyjęty. 
 
 
Ad. 3 
 
Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
i Gminy Połaniec na lata 2011 –  2027. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pani Jolanta Pargieła – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie 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. 
 
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 (jednogłośnie) 
                         
        (Uchwała Nr XXII/137/11 została podjęta) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj - skarbnik Gminy oraz 
poinformowała, Ŝe w załączniku nr 2 wydatki dodaje się dział 750 rozdział „Urzędy 
gmin” i zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3 000 
zł; dodaje się dział 750 rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego” i zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
o kwotę 10 000 zł; dodaje się dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” 
i zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7 000 zł; 
dodaje się dział 926 rozdział 92605 „Kultura fizyczna i sport” i zmniejsza się rezerwę 
o kwotę 4 000 zł, zwiększa się wydatki związane z realizacja zadań statutowych 
o kwotę 3 940 zł, zwiększa się grupę wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
o kwotę 60 zł. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pani Jolanta Pargieła – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie 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. 



 5 

 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan Andrzej Buczek – radny Rady Miejskie zapytał o największą grupę dochodów 
odnośnie działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem”, w którym kwota została pomniejszona o 939 700 zł. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe od osób prawnych jest to 
zmniejszenie o kwotę 1 119 900 zł, natomiast od osób fizycznych jest to zwiększenie  
o 180 200 zł. 
 
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 (jednogłośnie) 
                         
        (Uchwała Nr XXII/138/11 została podjęta) 
 
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budŜetowych, które w roku 
2011 nie wygasają z upływem roku budŜetowego 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe na prośbę 
Starostwa Powiatowego została zwiększona pozycja na dofinansowanie utrzymania 
budynków oświatowych w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie 
strzelnicy oraz remont pomieszczeń wraz z korytarzem w Zespole Szkół w Połańcu, co 
stanowi około 30% całego zadania. 
 
Następnie wprowadzenie do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pani Jolanta Pargieła – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie 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. 
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W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał o kwotę 2 214 zł w dziale 010 
„Poprawa jakości Ŝycia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec – w ramach 
działania odnowa i rozwój”. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe jest to kwota 
przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej piłkochwytów. 
  
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 (jednogłośnie) 
                         
        (Uchwała Nr XXII/139/11 została podjęta) 
 
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Połaniec na lata 2012 – 2027. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy oraz 
poinformowała, Ŝe projekt uchwały posiada pozytywna opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach.  
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pani Jolanta Pargieła – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie 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 udział wzięli: 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał czy spłata kredytów planowana 
jest do końca 2015 roku, na co p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, 
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Ŝe Gmina spłaca ok. 2 600 000 zł rocznie kredytu i ostatni planowany zaciągnięty 
kredyt jest do roku 2016. 
 
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 (jednogłośnie) 
                         
        (Uchwała Nr XXII/140/11 została podjęta) 
 
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 
rok. 
 
Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe jest to uchwała 
bardzo waŜna, która daje moŜliwość pracy i podejmowania działań Gminy na 2012 
rok. Zakładany budŜet na rok 2012 jest wyjątkowy i jego parametry są wysoce 
ambitne. Dochody budŜetu Gminy na 2012 rok wynoszą 57 398 232 zł, natomiast 
wydatki budŜetu Gminy 54 748 232 zł i róŜnica pomiędzy rokiem 2006, 2007 a 2012 
jest znaczna. RóŜnica po stronie dochodów i wydatków budŜetu w 2012 roku wynosi 
2 650 000 zł, i są to rozchody budŜetu przeznaczone na spłatę rat kredytów. 
Planowane zadłuŜenie Gminy na koniec roku 2012 to kwota 5 812 500 zł, co stanowi 
10,13 % planowanych dochodów budŜetu. Wsparcie ze środków pochodzących  
z budŜetu Unii Europejskiej w 2012 roku przewidziane jest  
w wysokości 8 800 466 zł, które w ciągu roku będą ulegały zwiększeniu. Pan 
Burmistrz nadmienił, Ŝe na początku roku będą wprowadzone dodatkowe zadania, 
które ze względów formalnych nie były moŜliwe do wprowadzenia w budŜecie 
startowym. Zadania inwestycyjne, które nie zostały ujęte to m.in. poprawa jakości na 
terenach wiejskich, na które Gmina chce pozyskać środki z Lokalnej Grupy Działania 
na kwotę ok. 1 000 000 zł; rozwój obszarów wiejskich, na który Gmina chce pozyskać 
środki w wysokości ok. 1 200 000 zł na tak zwany III etap sanitacji oraz na budowę 
sieci cieplnej, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej na Osiedlu Południe oraz 
kanalizacji sanitarnej w łączniku ul. Krakowskiej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Największe zadania inwestycyjne 
planowane do realizacji w 2012 roku to:  
* tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Połaniec przeznaczonych  
w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty 
produkcyjne, składy i magazyny - Etap III na kwotę 12 267 382,  
* rewitalizacja Gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu polegające  
w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieŜek rowerowych, 
terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje 
społeczno – kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz ich wyposaŜeniu na kwotę 
1 075 112 zł, 
* uzbrojenie Osiedla Południe na kwotę 1 000 000 zł,  
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* budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem 
elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej 
z przyłączami na kwotę 228 499 zł, 
* zakup ujęcia wody pitnej na kwotę 3 000 000 zł 
* planowane remonty na kwotę 585 000 zł. 
Łączna ilość wydatków na zadania inwestycyjne oraz remonty w planowanym 
budŜecie startowym wynosi 19 238 419 zł, co stanowi 35% całego budŜetu. Przy 
planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieŜące, niezbędne do funkcjonowania 
Miasta i Gminy, w tym przede wszystkim wydatki związane z oświatą i wychowaniem 
na kwotę 14 428 089 zł, na pomoc społeczną 5 083 829 zł, na administrację publiczną 
łącznie z grupą interwencyjną 6 199 006 zł (z tego Urząd Miasta i Gminy – kwota 
3 801 951 zł), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 3 213 000 zł, na kulturę 
i ochronę dziedzictwa narodowego 1 384 540 zł, na kulturę fizyczną i sport 690 000 zł, 
na gospodarkę mieszkaniową 336 000 zł, na dopłatę do cen wody 700 000 zł. Jeśli 
chodzi o zamierzenia, które Gmina Połaniec chce realizować w 2012 wspólnie  
z innymi gminami to przede wszystkim budowa Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnej z siedzibą w Rzędowie na kwotę 54 000 000 zł, rozpoczęcie budowy 
mostu i drogi Mielec – Połaniec jak równieŜ remontu istniejącego odcinka Połaniec – 
Staszów. Przygotowanie koncepcji i wspólnych działań ze Starostwem Powiatowym, 
Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, Regionalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad. Przygotowanie systemu obwodnic miasta Połańca oraz 
poczynienie działań w zakresie pozyskania terenów parku i dworku w miejscowości 
Ruszcza. Następnie p. Burmistrz podziękował za prace nad budŜetem oraz wyraził 
Ŝyczenie, aby ten budŜet w przyszłym roku był podobny, pomimo kryzysu, który 
dosięga nie tylko Europę, ale takŜe Polskę. 
 
Następnie p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe do projektu 
uchwały wprowadzono autopoprawki, w których w dziale 921 rozdział 92116 
„Biblioteki” zmniejszono grupę wydatków dotacje na zadania bieŜące o kwotę 18 355 
zł i w dziale 926 rozdział 92605 „Kultura fizyczna i sport” zwiększono grupę 
wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18 355 zł oraz w załączniku 
nr 4 w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2012 roku w dziale 050 rozdział 05011 
„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem 
elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej  
z przyłączami” dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Inwestycje melioracyjne 
związane z ochroną środowiska” 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pani Jolanta Pargieła – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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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 udział wzięli: 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny Rady Miejskiej zapytał czy w dziale 756 w § 0430  
„Wpływy z opłaty targowej” jest uwzględniona przyszła opłata z domków na placu 
targowym. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe opłata z domków nie 
będzie opłatą targową, lecz będzie to kwota z tytułu najmu. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny Rady Miejskiej zapytał o kwotę 1 000 000 zł na 
uzbrojenie Osiedla Południe, na co p. Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest to wkład Gminy 
plus poŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na kwotę około 3 000 000 zł. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny Rady Miejskiej poinformował, Ŝe wydatki na 
zadania inwestycyjne oraz remonty to kwota 19 238 419 zł, czyli 35,5% dochodów  
w budŜecie. Wyraził myśl, Ŝe w Powiecie Staszowskim nie ma takiego miasta czy 
gminy, która ma taki duŜy procent udziału budŜetu w inwestycjach. Dodał, Ŝe jest to 
bardzo dobra konstrukcja budŜetu oraz zaznaczył, Ŝe jest to rewelacyjny udział 
inwestycji 33,1 % w dochodach i 35,5% w wydatkach ogólnych.  
 
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie monitoringu przy ul. 
T. Kościuszki, na co p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe 
zostanie on wdroŜony. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej pochwalił opracowanie budŜetu.  
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie rezerwy w kwocie 
20 000 zł na realizację inicjatyw lokalnych, na co p. Małgorzata śugaj – skarbnik 
Gminy odpowiedziała, Ŝe jest to obowiązek zabezpieczenia kwoty w budŜecie na 
realizację powyŜszych zadań. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, na co jest przeznaczona 
kwota w wysokości 15 000 zł w dziale 750 w rozdziale 75022 „Rady gmin”, na co  
p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe są to wydatki bieŜące 
związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej. 
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Pan Janusz Bugaj – radny Rady Miejskiej zapytał czy nadwyŜka budŜetowa w kwocie 
2 000 000 zł jest przeznaczona na spłatę kredytu, na co p. Małgorzata śugaj – skarbnik 
Gminy odpowiedziała twierdząco. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – radny rady Miejskiej podziękował wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do realizacji budŜetu, poniewaŜ jest bardzo dobrze wykonany. Wyraził 
nadzieję, Ŝe w przyszłym roku uda nam się stworzyć nowe miejsca pracy oraz 
zrealizować zamierzone cele, w tym budowę mostu, która jest bardzo waŜna dla naszej 
Gminy. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował bardzo dobrego opracowania 
budŜetu, który pozwala na dalszy rozwój naszej Gminy oraz poinformował, Ŝe Rada 
Miejska będzie wspierała realizację kolejnych zadań, poniewaŜ jest to nasza wspólna 
inicjatywa. 
 
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 (jednogłośnie) 
                         
        (Uchwała Nr XXII/141/11 została podjęta) 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Połaniec 
darowizny zabudowanej nieruchomości połoŜonej w Połańcu, stanowiącej własność 
Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu oraz będącej w uŜytkowaniu wieczystym 
Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Mienia 
Komunalnego. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pani Jolanta Pargieła – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie 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 udział wzięli: 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie działki o numerze 6200, na 
co p. Teresa Parcheta - kierownik Mienia Komunalnego odpowiedziała, Ŝe będą 
czynione starania, aby uskutecznić zakup ww. działki. 
 
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 (jednogłośnie) 
                         
        (Uchwała Nr XXII/142/11 została podjęta) 
 
7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej pod nazwą "Ośrodek 
Sportu i Rekreacji" w Połańcu. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy, która 
odczytała treść uchwały w związku ze zmianą, w brzmieniu: § 1. Z dniem 16 stycznia 
2012 roku tworzy się jednostkę budŜetową Miasta i Gminy Połaniec pod nazwą 
„Ośrodek Sportu i Rekreacji” z siedzibą w Połańcu, zwaną dalej „jednostką”. § 2. 
Przedmiotem działalności jednostki jest działalność w zakresie kultury fizycznej  
i sportu, w tym prowadzenie pływalni. § 3. Statut nowo utworzonej jednostce nadany 
będzie odrębna uchwałą. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  
i Gminy Połaniec. § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pani Jolanta Pargieła – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, 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. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
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Pan Janusz Bugaj – radny Rady Miejskiej zapytał czy nie przewiduje się innej formy 
funkcjonowania placówki, np. oddanie w ajencje. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe forma 
funkcjonowania placówki jako jednostka budŜetowa Urzędu Miasta i Gminy będzie 
dobrym rozwiązaniem, na które Rada Miejska równieŜ będzie miała wpływ. 
 
Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe chcemy przede 
wszystkim, aby kryta pływalnia nadal funkcjonowała z osobami tam zatrudnionymi 
oraz dodał, Ŝe mamy zapewnione dofinansowanie krytej pływalni przez Elektrownię 
na tych samych zasadach, co dotychczas do momentu rozpoczęcia przebudowy tego 
obiektu (do roku 2014) w kwocie około 230 000 zł rocznie oraz dofinansowanie  
w wysokości 1 000 000 zł na przebudowę. 
 
Pan Adam Łańka – radny Rady Miejskiej zapytał o koszt utrzymania basenu. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe roczny koszt 
utrzymania placówki wynosi około 800 000 zł, z czego na rok bieŜący dotacja 
Elektrowni wynosi około 230 000 zł, dotacja Gminy około 220 000 zł, co daje łącznie 
około 450 000 zł.   
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał czy Fundacja Wspomagania 
Oświaty będzie nadal istniała, na co p. Burmistrz odpowiedział 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 (jednogłośnie) 
 
        (Uchwała Nr XXII/143 /11 została podjęta) 
 
 
8. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji  
w Połańcu. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik, która 
poinformowała, Ŝe nadaje się statut Ośrodkowi Sportu i Rekreacji  
w Połańcu w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz dodała, Ŝe 
uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
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Pani Jolanta Pargieła – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, 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 – 14 osób (jednogłośnie) 
                         
        (Uchwała Nr XXII/144/11 została podjęta) 
 
 
Ad. 4 
 
Przedstawiono zaplanowane informacje. 
 
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej 
funkcji: 
* uczestniczył wspólnie z p. Burmistrzem w „Zimowym spotkaniu ze Sztuką” wraz  
z benefisem 30 - lecia pracy twórczej Benedykta Kozieła,  
* uczestniczył w spotkaniu odnośnie Opracowania strategicznego Gminy Połaniec, 
* reprezentował Radę Miejskiej wspólnie z p. Burmistrzem w spotkaniu wigilijnym 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Rudnikach, w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Połańcu, w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, w Publicznym Gimnazjum 
w Połańcu, w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy, w Przedszkolu Publicznym 
w Połańcu, a takŜe w spotkaniu wigilijnym Ośrodka Pomocy Społecznej wraz  
z podopiecznymi oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, 
* uczestniczył wspólnie z p. Burmistrzem w wieczerzy wigilijnej oraz Jasełkach 
zorganizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
* reprezentował radę wspólnie z p. Burmistrzem w spotkaniu opłatkowym ze 
sportowcami z terenu naszej Gminy. 
 
Poza tym, p. Przewodniczący Rady Miejskiej odbył szereg spotkań z mieszkańcami 
Gminy oraz jest w ciągłym kontakcie z p. Burmistrzem i p. Zastępca Burmistrza.  
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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: 
 
19.12.2011 r. spotkanie wigilijne Świętokrzyskiego Związku Piłki NoŜnej                    
                            w Kielcach, 
21.12.2011   r.     spotkanie z Prezesem Jerzym Kakiem, 
                            spotkanie wigilijne w Publicznej Szkole Podstawowej w Zrębinie, 
                            posiedzenie Rady Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu. 
 
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym przyjął osoby w sprawach pracy, mieszkań oraz w sprawach róŜnych. 
 
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 wykonawcą jest PISiP "INSMONT" E.Bąk, na kwotę 17 409 436 zł. 
Termin realizacji 2012.11.30, 
* trwa pełnienie nadzoru inspektorskiego nad realizacją zadania pn. "Tworzenie 
kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych 
w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty 
produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III - Obszar C", którego wykonawcą jest 
Budownictwo Firma Dozoru Inwestycyjnego Jan Pluta, na kwotę 83 900 zł. Termin 
realizacji 2012.11.30, 
* opracowano PB infrastruktury na osiedlu Południe w Połańcu - trwa procedura 
uzyskania pozwolenia na budowę, którego wykonawcą jest Konrad Gądek na kwotę 
61 000 zł. Termin realizacji 2011.03.31, 
*  opracowano dokumentację projektową pn: Budowa ulicy 5KDD w Połańcu wraz  
z infrastruktura towarzyszącą. (połączenie ul. Krakowska DuŜa i ul. Krakowska Mała 
w Połańcu) trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę, którego wykonawca jest 
Konrad Gądek na kwotę 30 000 zł. Termin realizacji 2011.11.30, 
* opracowano dokumentację i wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Staszowie  
o pozwolenia na przebudowę odcinka linii napowietrznej 15kV przy ul. Czarnieckiego 
w Połańcu, którego wykonawcą jest INSBUD M.Sznajder, na kwotę 5 000 zł. Termin 
realizacji 2011.11.15, 
* opracowano PB przebudowy drogi nr 366051T w Łęgu wystąpiono do Ministerstwa 
o zmniejszenie szerokości drogi w celu uzyskania pozwolenia na budowę, którego 
wykonawcą jest Konrad Gądek, na kwotę 5 300 zł. Termin realizacji 2011.06.30, 
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* trwają prace przy opracowaniu projektu załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012-2030, 
którego wykonawcą jest PPH "BaSz" Końskie, na kwotę 11 685 zł. Termin realizacji 
2012.03.31, 
* trwają roboty uzupełniające do umowy TI/IB-1/342/13/2010 na zadaniu pn. 
"Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec 
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, 
obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Obszar A", którego wykonawcą jest  
M. Niziałek / PGK Połaniec, na kwotę 133 212 zł. Termin realizacji 2012.01.05, 
* podpisano umowę na utrzymanie zimowe dróg ulic i chodników, którego 
wykonawcą jest PGK sp. z o.o. Połaniec. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał o dalszy etap realizacji odcinka 
rowu przy Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy. 
 
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe 
w styczniu planowana jest realizacja tego odcinka. 
 
4. Następnie przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady  
w okresie międzysesyjnym. 
 
Pani Jolanta Pargieła - wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 27.12.2011 r. na wspólnym 
posiedzeniu z Komisją Oświaty, Zdrowia i BudŜetu, na którym zaopiniowano 
wszystkie projekty uchwał zgodnie z porządkiem obrad. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe 
Komisja zebrała się raz w dniu 27.12.2011 r., na którym zapoznano się                          
z opowiedziałam na wnioski pokontrolne. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 27.12.2011 r. na 
wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Rolnictwa i BudŜetu na którym 
zaopiniowano poszczególne projekty uchwał. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe komisja spotkała się raz w dniu 27.12.2011 r. na wspólnym 
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posiedzeniu z Komicją Zdrowia, Rolnictwa i BudŜetu, na którym zaopiniowano 
projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja się raz w dniu 27.12.2011 r. na wspólnym posiedzeniu  
z Komisją Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia, na którym zaopiniowano wszystkie projekty 
uchwał. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
 
Ad. 5 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej 
sesji nie wpłynęły Ŝadne interpelacje. 
 
Ad. 6 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie zagospodarowanie terenu 
w zbiornik retencyjny, na co p. Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec odpowiedział, Ŝe 
jeśli program umoŜliwi nam adaptacje obszaru na zbiornik retencyjny, to oczywiście 
zostanie on wykorzystany. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe do Biura Rady Miejskiej wpłynęło 
wiele Ŝyczeń świątecznych oraz noworocznych od: 
* Marszałka i Rady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 
* Dyrekcji i Rad Pedagogicznych szkół podstawowych i gimnazjum, 
* Starosty i Rady Powiatu, 
* Wójta i Rady Gminy Borowa, 
* dyrektorów jednostek podległych Gminie, 
* zarządów i pracowników firm z terenu Miasta i Gminy Połaniec, 
* zakładu opieki zdrowotnej, 
* 41 Ruszczańskiej DruŜyny Harcerskiej „Łaziki”, 
* Rady Miejsko – Gminnej LZS. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ  
w związku z tym, Ŝe jest to ostatnia robocza sesja Rady Miejskiej w tym roku, 
chciałby podziękować p. Radnym, p. Burmistrzowi, p. Zastępy Burmistrza,  
p. Skarbnik, p. Sekretarzowi, wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, 
kierownikom i dyrektorom jednostek podległych Gminie oraz mieszkańcom za 
wspólną współpracę wyraŜając nadzieję, Ŝe kolejne lata będą coraz lepsze. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej w imieniu własnym oraz p. radnych 
podziękował serdecznie za Ŝyczenia. 
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dołączył się do Ŝyczeń oraz 
podziękował wszystkim za współpracę, Ŝycząc wszystkiego najlepszego. 
 
 
Ad. 7 
 
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad p. Stanisław Lolo – 
przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na sesję, 
zamknął część roboczą sesji, i zaprosił obecnych na uroczystą część sesji, która została 
zorganizowana w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 
 
 
Część uroczysta sesji Rady Miejskiej odbyła się w sali widowiskowej Centrum 
Kultury i Sztuki w Połańcu o godzinie 1700 . 
 
Ad. 1 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył uroczystą sesję Rady 
Miejskiej i poinformował, Ŝe zgodnie z pięknym zwyczajem panującym w naszej 
Gminie spotykamy się, by we wspaniałej świątecznej atmosferze dokonać 
podsumowania mijającego roku oraz wzajemnie złoŜyć sobie Ŝyczenia na 
nadchodzący 2012 rok. W imieniu Rady Miejskiej oraz p. Burmistrza bardzo 
serdecznie powitał: 
* Senatora Rzeczpospolitej Polskiej - p. Mieczysława Gila, 
* Wicewojewodę Świętokrzyskiego – p. Beatę Oczkowicz, 
* członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – p. Piotra śołądka, 
* Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Sandomierzu – p. Andrzeja  
    Kubicę, 
* Starostę Powiatu Staszowskiego – p. Andrzeja Kruzla, 
* Wicestarostę Powiatu Staszowskiego –p. Michała Skotnickiego, 
* Radnych Rady Powiatu Staszowskiego: 
   - p. Jacka Nowaka, 
   - p. Andrzeja Gada, 
   - p. Grzegorza Strzałę, 
* Przewodniczącego Rady Gminy Łubnice – p. Mariana Komasarę, 
* Wójta Gminy Łubnice –p. Annę Grajko, 
* Przewodniczącego Rady Gminy Borowa – p. Mieczysława Wiącka, 
* Wójta Gminy Borowa – p. Władysława BłaŜejewskiego, 
* Honorowego Obywatela Połańca – p. dr Janusza Gila, 
* przedstawicieli duchowieństwa: 
   – ks. proboszcza Witolda Dobrzańskiego, 
   -  ks. proboszcza Jana Wymaja, 
   -  ks. proboszcza Józefa Grabdę, 
* byłych samorządowców róŜnych szczebli, 
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* prezesów, dyrektorów i kierowników zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta  
    i Gminy Połaniec, 
* prezesów, dyrektorów i kierowników zakładów pracy i instytucji z innych Gmin  
    Powiatu Staszowskiego, 
* dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników oświaty, 
* przedstawicieli Policji: 
  - Komendanta Komendy Powiatowej w Staszowie – p. Tomasza Śliwi ńskiego, 
  - Komendanta Komisariatu Policji w Połańcu – p. Wiesława Szymańskiego, 
* przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej – p. Jarosława     
    Pławskiego, 
* druhów OSP, 
* przedstawicieli ludzi sportu: 
  - działaczy LZS z p. Januszem Marczewskim, 
  - działaczy klubów i sekcji sportowych, 
  - trenerów oraz sportowców ze swoimi rodzicami, 
* przedstawicieli Towarzystwa Kościuszkowskiego, 
* kombatantów walk o wolność Naszej Ojczyzny, 
* byłych Ŝołnierzy Oddziały Partyzanckiego AK „Jędrusie”, 
* kierowników i pracowników referatów z Urzędu Miasta i Gminy, 
* sołtysów i przewodniczących osieli, 
* samorządy uczniowskie i młodzieŜ szkół naszego Miasta i Gminy, 
* mieszkańców naszego Miasta i Gminy, 
* przedstawicieli mediów. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powitał takŜe bardzo gorąco współgospodarzy 
uroczystości radnych Rady Miejskiej, p. Jacka Tarnowskiego - burmistrza Miasta  
i Gminy, p. Jarosława Kądzielę – zastępcę burmistrza Miasta i Gminy oraz wszystkich 
przybyłych gości na dzisiejszą uroczystość. 
 
Ad. 2 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej rozpoczynając swoje 
przemówienie, zaznaczył, iŜ koniec roku to czas na podsumowanie tego, co 
dokonaliśmy, co udało nam się zrealizować, a takŜe tego, co jeszcze moŜna osiągnąć. 
Sądzi, Ŝe z zadowoleniem moŜemy spojrzeć za siebie na miniony rok. Zaznaczył, Ŝe 
bardzo dobra współpraca z Urzędem Marszałkowskim i p. Marszałkiem, z Urzędem 
Wojewódzkim i p. Wojewodą, z Urzędem Starostwa Powiatowego i p. Starostą 
pozwoliła na wspólne dokonanie wielu dobrych przedsięwzięć dla naszego Miasta, 
naszej Gminy i naszego regionu. Podkreślił, i Ŝ przedsięwzięcia dokonane w minionym 
roku oraz plany na przyszły rok szczegółowo przedstawi p. Burmistrz Jacek 
Tarnowski w swoim wystąpieniu, natomiast on przedstawi informację z działalności 
Gminy związaną z realizacją budŜetu. 
Wydatki z budŜetu Gminy zamkną się kwotą około 65 000 000 zł. Najwięcej środków 
przeznaczono na oświatę i wychowanie, ponad 15 000 000 zł. Niemniej waŜną pozycję 
w budŜecie stanowiły wydatki na pomoc społeczną, które wynosiły około 7 000 000 
zł. Poinformował, Ŝe dobiegający końca rok 2011 był dla inwestycji realizowanych 
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przez samorząd Połańca bardzo udany. Łączna wartość zakończonych oraz 
rozpoczętych, ale jeszcze niezakończonych zadań inwestycyjnych, wynosi około 
21 000 000 zł. NajwaŜniejsze zadania, które uzyskały dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych to:  
- rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec, 
- tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych – Etap I, II, III, 
- wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec, 
- poprawa jakości Ŝycia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec w ramach  
   działania odnowa i rozwój wsi. 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, Ŝe te osiągnięcia pozwalają 
optymistycznie patrzeć w przyszłość oraz podkreślił, abyśmy postarali się wykorzystać 
swoje doświadczenia tak, by w kolejnym roku zaplanowane działania odniosły jak 
najwięcej sukcesów. Mocno wierzy w to, Ŝe z udziałem nas wszystkich stworzymy 
warunki, by rozwijać i budować przyszłość dla nas i dla naszych dzieci. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej złoŜył serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy w roku 2011 pracowali z oddaniem dla naszej Gminy: 
* za rady i pomoc parlamentarzystom, p. Wojewodzie i pracownikom Urzędu    
    Wojewódzkiego, p. Marszałkowi, Zarządowi Województwa, pracownikom,  
    p. Staroście, pracownikom Starostwa Powiatowego, Przewodniczącemu i Radzie    
    Powiatu, 
* ludziom nauki i kultury: dyrektorom i pracownikom za wszechstronną edukację  
    dzieci i młodzieŜy, 
* kierownikowi i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej za trudną pracę na rzecz  
   potrzebujących mieszkańców naszej Gminy, 
* pracownikom słuŜby zdrowia, Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, Centrum  
   Kultury i Sztuki w Połańcu, Bibliotece Publicznej w Połańcu, Warsztatom Terapii  
   Zajęciowej, 
* duchowieństwu naszej Gminy za dobre słowo i wspaniałą współpracę z naszym  
    samorządem, 
* przedstawicielom jednostek pomocniczych za dobrą realizację przyjętych na siebie  
    zadań, 
* przedsiębiorcom, którzy poprzez rozwój swoich zakładów tworzą nowe miejsca  
    pracy, a takŜe sponsorują róŜne imprezy w Gminie, 
* p. radnym Rady Miejskiej za aktywność i obecność w Ŝyciu naszej wspólnoty, 
* p. Burmistrzowi Jackowi Tarnowskiemu, p. Zastępcy Burmistrza Jarosławowi  
    Kądzieli, p. Skarbnik Małgorzacie śugaj, p. Sekretarzowi Mieczysławowi  
    Machulakowi za pełną zaangaŜowania pracę i właściwy klimat pracy i współpracy, 
* pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu za merytoryczne i kompetentne  
    przygotowanie materiałów na posiedzenia Komisji i Rady, 
* działaczom i sportowcom, pocztom sztandarowym, harcerzom i młodzieŜy,  
    a szczególnie tej, która aktywnie uczestniczy w Ŝyciu miasta i godnie nas   
     reprezentuje na zewnątrz, 
* słuŜbom mundurowym: straŜy, policji, straŜakom ochotnikom z naszej Gminy za   
    ich gotowość niesienia pomocy potrzebującym, 
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* mieszkańcom naszego Miasta i Gminy za dobre słowa, wsparcie i uznanie naszej  
    dotychczasowej pracy. 
     Kończąc swoje wystąpienie p. Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, i Ŝ 
świąteczne dni sprzyjają refleksji, spotkaniom, rozmowom w rodzinnym kręgu, 
pozwalają podsumować róŜne sprawy, ale przede wszystkim poczuć, jakim 
niezwykłym darem są międzyludzkie więzi, i jak wielką wartością jest nasza polska 
tradycja. śyczył w imieniu własnym oraz Rady Miejskiej, aby Nowy Rok 2012 był 
szczęśliwy i spełniony, obfitował w sukcesy, miłe zdarzenia, dni warte pamięci, 
przeŜyte w zgodzie ze światem i ze sobą. 
 
Ad. 3 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe czas końca roku, czas 
poświąteczny jest wyjątkowy. Zaznaczył, Ŝe na sali są wspaniałe osoby, które 
zasłuŜyły się nie tylko dla Połańca, powiatu, województwa, kraju, ale równieŜ  
w dziedzinie sportu. Podkreślił, Ŝe dzisiejszy dzień jest okazją do podsumowań oraz 
podziękowań. Nie sposób kaŜdemu podziękować z osobna, dlatego p. Jacek 
Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy bardzo dziękuje za udział w rozwoju naszego 
regionu. Pan Burmistrz podziękował: 
* osobom, które nie są obecne na sali - parlamentarzystom, w szczególności  
p. Andrzejowi Pałysowi, który zawsze poświęcał nam czas. Dzięki jego 
zaangaŜowaniom i chęci pomocy został osiągnięty dobry wynik pod względem 
uzyskanych środków finansowych z zewnątrz. Pan Burmistrz poprosił przedstawiciela 
Urzędu Marszałkowskiego p. Piotra śołądka, aby przekazał p. Andrzejowi Pałysowi 
słowa podziękowania od samorządu i mieszkańców Połańca za to, co zrobił dla naszej 
Gminy;  
* p. Wojewodzie, p. Wicewojewodzie oraz pracownikom Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz jednostkom podległym, za dobrą współpracę i chęć niesienia 
pomocy osobom tym, którym jest ona niezbędna. Pan Burmistrz podziękował  
p. Wojewodzie BoŜentynie Pałce – Korubie i p. Wicewojewodzie Beacie Oczkowicz 
za przychylność i pomoc uzyskaną dla samorządu Połańca oraz poprosił, aby 
przekazała słowa podziękowania i uznania; 
* p. Piotrowi śołądkowi – członkowi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za 
pomoc i decyzje, które zawsze były skuteczne oraz poprosił o przekazanie na ręce  
p. Marszałka Adama Jarubasa, dla całego Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 
dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego słowa podziękowania za wspaniałą 
pomoc na rzecz województwa i samorządu lokalnego Połańca; 
* p. Staroście - Andrzejowi Kruzel, p. Wicestaroście – Michałowi Skotnickiemu, 
pracownikom Starostwa Powiatowego za uzyskaną pomoc oraz wskazanie kierunku 
działania; 
* Radzie Powiatu oraz osobom, które piastowały funkcje na szczeblach gminy, 
powiatu i województwa, dzięki którym okres rozkwitu nie byłby moŜliwy beŜ ich 
pomocy; 
* przedstawicielom Gminy Borowej oraz Ŝyczył, aby wspólna współpraca 
samorządowa układała się dobrze. Zadania, które zostały wspólnie wykonane nie były 
by moŜliwe do realizacji bez wsparcia, pomocy oraz cięŜkiej pracy;  



 21

* Radom poszczególnych Gmin za dobre wsparcie w sytuacjach trudnych; 
* Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy i pracownikom za okazałą pomoc  
w zakresie pozyskanych środków roku bieŜącym,  
* Komendantowi Powiatowemu Policji p. Tomaszowi Śliwi ńskiemu, Komendantowi 
Komisariatu w Połańcu p. Wiesławowi Szymańskiemu w imieniu mieszkańców za 
trudną, niebezpieczną czasami słuŜbę, która jest bardzo waŜna dla bezpieczeństwa 
gminy i powiatu; 
* Komendantowi Powiatowej StraŜy PoŜarnej, Komendantowi Miejsko – Gminnej 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, straŜakom z terenu naszej Gminy oraz podkreślił jak 
waŜna jest straŜ, słuŜba i pomoc, jaką noszą naraŜając własne zdrowie i Ŝycie na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom; 
* księŜom proboszom, bez których czas świąt byłby niejednokrotnie inny, w chwilach 
trudnych, w chwilach gdzie ludzie potrzebowali pomocy wykazywali się olbrzymią 
troską, zaangaŜowaniem i pomocą; 
* Dyrektorom: p. Mieczysławowi Kobylarzowi oraz p. Remigiuszowi Kruzlowi  
z GDF SUEZ Polska S.A za przychylne podejście dla wielu spraw Miasta i Gminę 
Połaniec oraz poprosił, aby przekazać słowa uznania i podziękowania p. Jerzemu 
Kakowi oraz pracownikom Elektrowni za dobre podejście do społeczności 
połanieckiej; 
* Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Sandomierzu  
p. Andrzejowi Kubicy za zaangaŜowanie nie tylko podczas powodzi, ale takŜe  
w czasie nagłych zdarzeń związanych z wodą, 
* dyrektorom, prezesom, kierownikom firm, dzięki którym jest moŜliwe zatrudnienie 
 i rozwój Połańca; 
* przedstawicielom i pracownikom placówek oświatowych i kultury za trud  
i zaangaŜowanie w swoją pracę; 
* pracownikom i kierownikom Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii 
Zajęciowej za pomoc ludziom chorym, w potrzebie i starszym;  
* młodzieŜy za promocję Miasta i Gminy i za wybitne osiągnięcia w sporcie oraz 
trenerom, bez których nie było by to moŜliwe; 
* pracownikom Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek podległych za prace  
i zaangaŜowanie, bez których zamierzone cele nie byłyby moŜliwe do zrealizowania. 
  
Na zakończenie p. Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy poinformował, iŜ 
mówiąc o roku, który mija mówimy o dobrym roku. Rok 2012 to równieŜ dobry rok 
budŜetowy. Podobnie jak w roku ubiegłym planowany budŜet jest bardzo ambitny, 
zawsze mamy świadomość, Ŝe jest to budŜet startowy i będzie ulegał zmianie  
w kolejnych miesiącach. Kontynuując p. Burmistrz poinformował, Ŝe pod stronie 
dochodów budŜet 2012 Miasta i Gminy Połaniec wynosi 57 398 232 zł, po stronie 
wydatków 54 748 232 zł. Zaplanowane rozchody w wysokości 2 650 000 zł 
przeznaczone są na spłatę kredytów. Planowane zadłuŜenie Miasta i Gminy Połaniec 
na koniec 2012 roku przewiduje się w kwocie 5 812 500 zł, co stanowi 10,13 % 
planowanych dochodów budŜetu. Wsparcie ze środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej w 2012 roku przewidziane jest w wysokości 8 800 466 zł, które zostały 
pozyskane dzięki pomocy i pracy p. Marszałka. Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe budŜet 
nie zawiera wielu inwestycji, które ze względów formalnych nie zostały ujęte  
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w planowanym budŜecie, są to: poprawa jakości na terenach wiejskich, na które 
Gmina chce pozyskać środki z Lokalnej Grupy Działania na kwotę ok. 1 000 000 zł; 
rozwój obszarów wiejskich, na które Gmina chce pozyskać środki zewnętrzne na III 
etap sanitacji, na które Gmina chce pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Urzędu Wojewódzkiego. 
Największe zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2012 roku to: 
* tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Połaniec- 
Obszar C, przeznaczony w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi 
publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny na kwotę 12 267 382 zł, 
* rewitalizacja gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu polegające  
w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieŜek rowerowych, 
terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje 
społeczno – kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz ich wyposaŜeniu na kwotę 
1 075 112 zł, 
* uzbrojenie Osiedla Południe na kwotę 1 000 000 zł,  
* zakup ujęcia wody pitnej na kwotę 3 000 000 zł. 
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe łączna ilość wydatków na zadania inwestycyjne oraz 
remonty w planowanym budŜecie startowym wynosi 19 238 419 zł, co stanowi 35% 
całego budŜetu. Przy planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieŜące, niezbędne 
do funkcjonowania Miasta i Gminy, w tym przede wszystkim wydatki związane  
z oświatą i wychowaniem na kwotę 14 428 089 zł, na pomoc społeczną 5 083 829 zł, 
na administrację publiczną łącznie z grupą interwencyjną 6 199 006 zł ( z tego Urząd 
Miasta i Gminy – kwota 3 801 951 zł), na gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska 3 213 000 zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1 384 540 zł, 
na kulturę fizyczną i sport 690 000 zł, na dopłatę do cen wody 700 000 zł. Jeśli chodzi 
o zamierzenia, które Gmina Połaniec chce realizować  
w 2012 przy współpracy samorządów, firm, prezesów, dyrektorów to przede 
wszystkim działania w kierunku rozpoczęcia największej inwestycji nie tylko dla 
powiatu, ale takŜe regionu – budowa przeprawy mostowej wraz z drogą Mielec – 
Połaniec, budowa wspólnie z innymi gminami Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi z siedziba w Rzędowie, która jest bardzo waŜna dla gmin i całego 
regionu. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, iŜ w roku 2012 Gmina Połaniec przejmie 
teren dworku i parku w Ruszczy, który będzie słuŜył nie tylko w calach rekreacyjnych, 
ale takŜe zdrowotnych. 
     Kończąc p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Ŝyczył, aby kolejny rok 
2012 był lepszy do mijającego, aby wszystkie nasze marzenia, które trzymamy  
w sercu i pragniemy realizować spełnimy się, aby troski, które wewnątrz nosimy nigdy 
nie spędzały nam snu z powiek.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wraz z p. Stanisławem Lolo – 
przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli p. Komendantowi Powiatowemu Policji 
i p. Komendantowi Komisariatu Policji w Połańcu symboliczny kluczyk do 
samochodu policyjnego, dofinansowanego przez samorząd Połańca w kwocie 30 000 
zł, w ramach podziękowania samorządu za pracę, która wykonywana jest na rzecz 
Połańca. 
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Ad. 4 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił zaproszonych gości o zabranie 
głosu. 
 
Głos zabrali: 
 
 Pani Beata Oczkowicz – Wicewojewoda Świętokrzyski powitała bardzo serdecznie 
gości, i na wstępie podziękowała za zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miejskiej. 
Pani Wicewojewoda wyraziła myśl, iŜ dzięki uporowi, otwartości i dąŜeniu do 
zamierzonego calu przez p. Burmistrza został osiągnięty efekt wykonania tak duŜego 
budŜetu. Podziękowała p. Burmistrzowi, p. Przewodniczącemu Rady Miejskiej,  
p. Radnym oraz pracownikom, którzy przysłuŜyli się do realizacji budŜetu. 
Nadmieniła, iŜ ten wyjątkowy dzień jest okazją do wyróŜnienia młodych sportowców - 
ludzi, którzy będą tworzyli naszą przyszłość, Ŝycząc im dalszych sukcesów zarówno 
na drodze sportowej jak i przyszłej drodze zawodowej, aby sukcesywnie dąŜyli do 
wyznaczonych celów, aby spotykali na swej drodze ludzi, którzy w tych celach będą 
pomagali, między innymi takich ludzi jak ich trenerzy, którym bardzo serdecznie 
podziękowała. Pani Wicewojewoda zwracając się do obecnych na sali na Nowy Rok 
Ŝyczyła realizacji planów Ŝyciowych, osobistych, grona przyjaciół – ludzi 
wspierających oraz wszelkiego powodzenia. 
 
Pan Mieczysław Gil - Senator Rzeczpospolitej Polskiej na wstępie bardzo serdecznie 
podziękował za zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miejskiej. Następnie zaznaczył, 
Ŝe ma zobowiązania i podziękowania wynikające z bardzo wysokich głosów 
uzyskanych na terenie Gminy Połaniec, w całym swoim okręgu wyborczym oraz 
zadeklarował, iŜ w ramach moŜliwości Senatu dla Gminy Połaniec nie będzie 
obojętny. Pan Senator poinformował, Ŝe jego główne biuro będzie mieściło się  
w Staszowie, gdzie bardzo serdecznie zaprasza, Ŝycząc wszystkim wszystkiego 
dobrego. 
 
Pan Piotr śołądek – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego powitał 
wszystkich gości oraz zwracając się do p. Burmistrza odnośnie jego wypowiedzi, co 
do odwagi w podejmowaniu decyzji, p. Marszałek odpowiedział, iŜ ma ono swoje 
głębokie podłoŜe w prostej myśli Terencjusza, która mówi, Ŝe zbyt ścisłe 
przestrzeganie prawa staje się nieprawością, dlatego wtedy, kiedy jest to moŜliwe stara 
się szukać alternatywnych rozwiązań, aby uprosić Ŝycie sobie  
i innym. Zaznaczył, Ŝe jest to charakterystyczna cecha samorządności jako idei, 
poniewaŜ my szukamy prostych pragmatycznych rozwiązań. Połaniec jest miastem  
i gminą, któremu zadowalająco udaje się realizować zadania z róŜnych obszarów, co 
jest niezwykle imponujące. Dodał, Ŝe Imperium Rzymskie upadło w 476 r., poniewaŜ 
nie inwestowano w ludzi młodych i dzisiaj samorząd, jeśli chce tworzyć zdrową 
tkankę społeczną, zaplecze intelektualne, rozbudowywać pragnienie udziału w Ŝyciu 
społecznym, postawy obywatelskiej musi inwestować w młodych ludzi. Dzisiaj 
jesteśmy świadkami wręczenia stypendiów ludziom, którzy realizują się w przestrzeni 
sportowej, co jest niezwykle waŜne dla naszego społeczeństwa, Miasta i Gminy 
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Połaniec. Podziękował p. Burmistrzowi i p. Przewodniczącemu Rady Miejskiej za 
wygospodarowanie środków pienięŜnych i wsparcie talentów młodych ludzi, 
poniewaŜ talenty trzeba odkrywać, pielęgnować a przede wszystkim wspierać. 
Podkreślił, Ŝe pięknie udaje się to realizować na ziemi staszowskiej, Ŝycząc wszystkim 
wszechstronnego wykorzystywania wiedzy, abyśmy w sposób precyzyjny potrafili ją 
wykorzystać, abyśmy realizowali pasje i osiągali najlepsze sukcesy. 
 
Pan Andrzej Kruzel – Starosta Powiatu Staszowskiego podziękował za zaproszenie na 
uroczystą sesję rady Miejskiej. Słuchając słów p. Przewodniczącego Rady Miejskiej 
oraz p. Burmistrza, p. Marszałka, p. Wicewojewody powiedział, iŜ sukcesy Gminy 
Połaniec są sukcesem powiatu. To, co się dzieje w samorządach jest elementem,  
w którym powiat staszowski jest dobrze postrzegany na szczeblu wojewódzkim  
i krajowym. Mówiąc o sukcesach samorządu Połańca, p. Starosta serdecznie 
podziękował za pomoc dla powiatu składając na ręce p. Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, p. Burmistrza podziękowania. To dzięki gminom i radnym powiat 
staszowski w rankingu, który został opublikowany we „Wspólnocie” znalazł się na 4. 
miejscu w kraju pośród 368 powiatów. To jest sukces Gminy Połaniec, który przełoŜył 
się na pozycje w skali kraju. Ranking ten mówi o zainwestowaniu środków 
finansowych z budŜetu samorządu powiatu na jednego mieszkańca w infrastrukturę. 
Podziękował serdecznie p. Piotrowi śołądkowi za pomoc i wsparcie dla powiatu  
w zadaniach inwestycyjnych, poniewaŜ w tym roku powiat staszowski uzyskał pomoc 
w kwocie ok. 20 000 000 zł. Podziękował samorządowi Połańca, poniewaŜ dbając  
o oświatę gminną dba o powiatową. To samorząd Połańca wspomógł powiat 
staszowski środkami własnymi na przeprowadzenie remontu w placówce Zespołu 
Szkół w Połańcu, co pozwoliło w sposób bezpieczny i odwaŜny podjąć decyzję, która 
przyniosła pozytywny efekt. Nadmienił, Ŝe spośród 24 olimpijczyków 11. znalazło się 
w powiecie, którzy w róŜnych kategoriach zdobyli laury. Świadczy to o tym, Ŝe to 
środowisko - nauczyciele, przy tych trudnościach, które są w oświacie wykrzeszają 
iskierki z talentów, tę wiedzę, która jest umiejętnie wygospodarowana dając nam 
moŜliwość uzyskiwania wysokich not, co równieŜ przełoŜyło się na uznanie dla 
powiatu. Zaznaczył, Ŝe powiat staszowski zdobył certyfikat „Samorządowego Lidera 
Edukacji” za całokształt pracy nad rozwojem oświaty ponadgimnazjalnej. Następnie 
odnosząc się do inwestycji potwierdził zamierzone plany dotyczące budowy 
przeprawy mostowej, modernizacji dróg na terenie powiatu i podziękował gminom za 
pomoc i wsparcie budŜetu powiatu w realizacji powyŜszych zadań. Pan Starosta 
podziękował za odwaŜne decyzje w związku z realizacją budowy inkubatorów 
przedsiębiorczości, poniewaŜ Gmina Połaniec była jedną z nielicznych samorządów, 
które podjęły taką inwestycję. Podziękował równieŜ p. Andrzejowi Kubicy - 
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Sandomierzu za 
zabezpieczenia po powodzi, odnowę wałów i wzmocnienia brzegu wiślanego,  
p. Marszałkowi, Zarządowi i Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego za wsparcie 
dziedzictwa kulturalnego. Samorządowi Gminy Połaniec oraz władzom gmin 
ościennych Ŝyczył na rok 2012 samych sukcesów. Pan Andrzej Kruzel poprosił  
o wsparcie samorządów gminnych w formie rezolucji odnośnie ratowania Sądu 
Rejonowego, która odbędzie się 30 grudnia. Porosił, aby nie odbierać instytucji, która 
powinna być jak najbliŜej obywatela, a nie administracyjne przenosić w inne miejsce. 
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Na zakończenie p. Starosta Ŝyczył wszystkim obecnym przede wszystkim zdrowia, 
pełni sukcesów, aby nadchodzący rok był okresem spełnienia wszelkich marzeń, 
abyśmy otaczali się ludźmi Ŝyczliwymi, aby w rodzinach panował pokój oraz jeszcze 
raz podziękował za pomoc i za dobrą współpracę.  
 
Ksiądz Witold Dobrzański – Proboszcz Parafii pw. MBWW w Połańcu powitał 
serdecznie przybyłych gości oraz dodał, Ŝe dekoracja, która przedstawia choinkę 
przypomina Polskę, która zaczyna się do Sudetów, Karpat, Gór Świętokrzyskich po 
Kopiec T. Kościuszki w Połańcu, czyli to jest kierunek, aby piąć się do góry. 
Następnie powitał dzieci i młodzieŜ, która jest przyszłością. ZłoŜył serdecznie 
Ŝyczenia, BoŜego Błogosławieństwa, wszelkiej łaski w realizacji zamierzonych 
planów - marzeń, aby było zgodnie, lepiej, wspanialej, Ŝyczliwej, abyśmy się wspólnie 
wspomagali, liczyli na siebie oraz na Pana Boga. 
 
Pan Władysław BłaŜejewski – wójt Gminy Borowej powitał zacnych gości  
i mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec. Z woli samorządu Miasta i Gmina Połaniec, 
p. Burmistrza, p. Przewodniczącego Rady Miejskiej poinformował, Ŝe jesteśmy 
zapraszani corocznie na uroczyste sesje kończące dany rok obliczeniowy  
i inwestycyjny. Wyraził zadowolenie, iŜ odbywają się, po to, aby stanąć 
 i obejrzeć się do tyłu patrząc na to, co się zrobiło, czego dokonało a co jeszcze przed 
nami. Te liczby, które zostały przedstawione w informacji budŜetu na rok 2012 
napawają zazdrością pozytywną – cieszy się i podziwia rozwój Połańca. Słuchając 
liczb, które są bardzo optymistyczne, p. Wójt zastanawiał się, kiedy samorząd Połańca 
zacznie odpoczywać, te plany, które są w zamierzeniach na kolejny rok nie wskazują 
na odpoczynek. śyczył, aby samorząd Połańca nie odpoczywał  
i nigdy nie był zmęczony, wspaniałych osiągnięć, rozwoju i sukcesów jak do tej pory 
były osiągane, dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec samych szczęśliwych dni  
w roku 2012, pomyślności i spełnienia marzeń. 
 
Pani Anna Grajko – wójt Gminy Łubnice powitała bardzo serdecznie gości. 
Zasygnalizowała, Ŝe dzisiejsza sesja uroczysta jest okazją do podziękowań, 
podsumowań i do snucia planów na rok 2012. W imieniu samorządu Gminy Łubnice 
podziękowała za zaproszenie na dzisiejszą sesję oraz za dobrą wspólną współpracę 
samorządów. Wyraziła zadowolenie z sukcesów, z ambitnych planów budŜetu Miasta  
i Gminy Połaniec na rok 2012 oraz dobrego gospodarzenia na ziemi połanieckiej. 
Korzystając z okazji serdecznie Ŝyczyła p. Przewodniczącemu Rady Miejskiej,  
p. Burmistrzowi, p. Radnym, mieszkańcom, aby w dalszym ciągu Miasto i Gmina 
Połaniec się rozwijał, wszelkiej pomyślności, zdrowia, samych dobrych szczęśliwych 
dni oraz aby dalsza współpraca miedzy Gminą Połaniec i Łubnice się dobrze układała.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wraz z p. Małgorzatą śugaj – 
skarbnikiem Gminy podziękowali radnym Rady Miejskiej składając na ręce  
p. Przewodniczącego Rady Miejskiej kwiaty oraz Ŝyczyli wszystkiego najlepszego za 
rok 2011 na rok 2012. 
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Następnie p. Burmistrz Jacek Tarnowski zwracając się do przedstawicieli jednostek 
pomocniczych poprosił p. Jadwigę Kowynię – sołtysa Ruszczy – Kępy i powiedział, 
Ŝe zawsze moŜemy polegać na sołtysach, poniewaŜ są bardzo blisko ludzi. Za pomoc, 
za właściwy kierunek złoŜył wyrazy podziękowania, uznania dla jednostek 
pomocniczych na ręce p. Sołtys. 
 
Pani Jadwiga Kowania – sołtys podziękowała p. Burmistrzowi w imieniu sołtysów. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy podziękował p. Henrykowi 
Brzozowskiemu – prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Połańcu za współpracę, za 
pracę na rzecz samorządu oraz Ŝyczył, aby kolejny rok był równieŜ owocny we 
współpracy. 
 
Pan Henryk Brzozowski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej podziękował  
p. Burmistrzowi, samorządowi, Ŝe dba o mieszkańców Miasta i Gminy oraz Ŝyczył 
sukcesów i wytrwałości. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy podziękował równieŜ p. Skarbnik, 
 p. Zastępcy Burmistrza, p. Sekretarzowi, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy za 
pracę, która dzisiaj jest widziana szczególnie przez osoby przyjeŜdŜające z zewnątrz. 
Zaznaczył, Ŝe to dzięki nim Gmina Połaniec ma moŜliwość dalszego rozwoju, tworzyć 
plany bliskie i dalekie, poniewaŜ nie było by to moŜliwe bez wspólnej aktywności. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo podziękował serdecznie za 
wystąpienia oraz poprosił na scenę podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Połańcu wraz z opiekunami, gdzie zostały wręczone upominki w postaci strojów 
sportowych. 
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poprosił p. Beatę Oczkowicz, p. Mieczysława Gila,  
p. Piotra śołądka, p. Mieczysława Kobylarza, p. Andrzeja Kruzla o wręczenie 
stypendiów, nagród oraz wyróŜnień za wybitne osiągnięcia w sporcie oraz promocję 
Miasta i Gminy Połaniec. 
 
 
Ad. 5 
 
Stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w kategorii bilard otrzymali: 
* Aneta Grzyb 
* Monika Domagała 
* Roksana Siekierska 
 
Stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w kategorii piłka siatkowa 
otrzymali: 
* Patryk Lampart 
* Jakub Kwiatkowski 
* Kacper Kalina 
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Stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w kategorii lekkoatletyka 
otrzymali: 
* Mateusz Barabasz 
* Paweł Switek 
* Krystian Pasternak 
* Mateusz Gad 
* Mateusz Siuda 
* Sebastian Szydłowski 
* Anna Pluta 
 
Stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w kategorii zapasy 
otrzymali: 
* Krzysztof Bąk 
* Aleksandra Kazberuk 
* Sebastian Barabasz 
* Paweł śak   
* Artur Szkwarek 
* Kacper Pawlik 
 
Stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w kategorii pływanie 
otrzymali: 
* Adrian Kępiński 
* Konrad Nowak 
* Tomasz Szweda 
 
 
Ad. 6 
 
Nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie otrzymali: 
* Damian Noga 
* Krokosz Bartłomiej 
* Łowicki Wojciech 
* Paulina Witek 
* Monika Szcześniak 
* Mateusz Czwartosz 
* Jakub Chudzik 
* Dominika Szweda 
* Mateusz Kutz 
* Łukasz Kutz 
* Katarzyna Gołębiowska 
* Maciej Tarka 
* Natalia Łygan 
* Natalia Jarkowska 
* Wiktoria Chalama 
* Norbert Czerwiec 
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* Maciej Olszewski 
* Jakub Szmit 
* Patrycja Panek 
* Bartosz Roguz 
* Michał Zieliński 
* Konrad Kalina 
* Grzegorz Pławski 
* Kacper Wojdan 
* Krzysztof Iwański 
* Bartłomiej Smoleń 
* Marcin Buda 
* Kamil Wach 
* Piotr Wątroba 
* Albert Nawrot 
* Mariusz Kępiński 
* Łukasz Kwiatkowski 
* Piotr Dzieciuch 
* Grzegorz Witek 
* Sebastian Chamioło 
* Jakub Majewski 
* Patryk Roślinki 
* Roman Brzostowicz 
* Mateusz Sobierajski 
* Bartosz Kosatka 
* Adrian Drzazga 
* Paweł Cecot 
* Tomasz Nowak 
* Piotr Kamiński 
* Adrian Gębalski 
* Paweł Kulesa 
* Michał Dyl 
* Karol Czegus 
* Marcel Kula 
* Piotr Szymański 
* Dominik Machniak 
* Izabela Skotnicka 
* Olga Skotnicka 
* Paweł Dziuba 
* Weronika Durma 
* Kinga Kawa 
* Filip Mikina 
* Paulina Misiak 
* Łukasz Kuśnierz 
* Kamil Guzik 
* Bączek Kamil 
* Wojciech Filipowicz 
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* Paweł Małek 
* Kamil LeŜoń 
* Jakub Zyngier 
* Igor Bąk 
* Mateusz Brzeski 
* Dawid Dziuba 
* Jarosław Filipowicz 
* Michał Kaczmarczyk 
* Bartosz Leśniewski 
* Mariusz Kwiatkowski 
* Wojciech Machowski 
* Michał Materkowski 
* Marcin Ptak 
* Gabriela Kazberuk 
* Weronika Wojdan 
* Damian Wereszczak 
* Paweł Jaguś 
 
Nagrody za promocję Miasta i Gminy Połaniec otrzymali: 
* harcerze z 41 Ruszczańskiej DruŜyny Harcerskiej „Łaziki”, 
* zespół cheerliderek „Fly” z Publicznego Gimnazjum w Połańcu, 
* młodzieŜ z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 
 
Ad. 7  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za 
przybycie na sesję, zamknął uroczystą sesję Rady Miejskiej oraz zaprosił wszystkich 
na poczęstunek do sali kawiarnianej Centrum Kultury i Sztuki. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Sylwia Witecka 


