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Połaniec, dn. 20 marca 2014r. 
 

Protokół Nr LV/14 
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 20 marca 2014 roku 

 
PROJEKT  

 (obrady były nagrywane na taśmę magnetofonową) 
 
Sala narad Urzędu Miasta i Gminy  
Początek obrad godz. 1535. 
Zakończenie obrad: 2105.. 
 

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady 
Miejskiej w Połańcu i serdecznie powitał: pp:. radnych, p. Jacka Tarnowskiego – 
burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, p. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy, p. 
Mieczysława Machulaka – sekretarza Gminy, prezesów, dyrektorów i kierowników 
jednostek podległych Gminie, kierowników referatów i pracowników Urzędu Miasta i 
Gminy, przedstawicieli jednostek pomocniczych, przedstawicieli mediów i 
mieszkańców Połańca, uczniów ze Szkoły Podstawowej w Połańcu wraz z 
opiekunami. 

 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych 
uczestniczyło 13 (panowie Stanisław Walczyk i Andrzej Wawrzyniec byli nieobecni). 
 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany porządek 
obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
 

Wniosek w sprawie zmiany porządku zgłosił z upowaŜnienia Burmistrza 
Mieczysław Machulak -  Sekretarz Gminy. 

Wniosek dotyczył: wprowadzenia do porządku czterech nowych projektów 
uchwał oraz zajęcia stanowiska  popierającego rezolucję rybaków stawowych. 
 5/ zmiany uchwały Nr XXIX/168/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 
2008 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu, 
 6/ zmiany uchwały Nr XXIV/158/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012-2015. 
 7 w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 
2017 Rokiem Rzeki Wisły. 
 8/ w sprawie sprzedaŜy działki nr 185/3 o powierzchni 368 m. kw. połoŜonej w 
Brzozowej gmina Połaniec w trybie bezprzetargowym na rzecz uŜytkownika 
wieczystego nieruchomości przyległych. 
5. Zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Połańcu w sprawie poparcia rezolucji 
rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu sprzedaŜy Ŝywych ryb 
w naszym kraju. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej poddał kolejno projekty uchwał i stanowiska 
pod głosowanie. 
 
Głosowanie za przyjęcie projektu uchwały nr 5: za przyjęciem wniosku – 13 osób 
(jednogłośnie). 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych). 
 
Głosowanie za wprowadzeniem projektu uchwały nr 6: za przyjęciem wniosku – 13 
osób (jednogłośnie). 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych). 
 
Głosowanie za wprowadzeniem projektu uchwały nr 7: za przyjęciem wniosku – 13 
osób (jednogłośnie). 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych). 
 
Głosowanie za wprowadzeniem projektu uchwały nr 8: za przyjęciem wniosku – 13 
osób (jednogłośnie). 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych). 
 
Głosowanie za wprowadzeniem projektu stanowiska: za przyjęciem wniosku – 13 
osób (jednogłośnie). 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych). 

 
W związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 

następujący porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji /x. 
2. Prezentacja projektu budowy bioelektrowni biogazowej na terenie gminy Połaniec 
oraz odniesienie się do planowanego przedsięwzięcia. 
3. Przyjęcie protokołu Nr LIV/14. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 1/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 
– 2018, 
 2/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok, 
 3/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec na rok 2014, 
4/ nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 6384/2 połoŜonej na osiedlu 
Południe w Połańcu. 
 5/ zmiany uchwały Nr XXIX/168/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 
2008 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu, 
 6/ zmiany uchwały Nr XXIV/158/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012-2015, 
 7 w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 
2017 Rokiem Rzeki Wisły 
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 8/ w sprawie sprzedaŜy działki nr 185/3 o powierzchni 368 m.kw. połoŜonej w 
Brzozowej gmina Połaniec w trybie bezprzetargowym na rzecz uŜytkownika 
wieczystego nieruchomości przyległych. 

5. Zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Połańcu w sprawie poparcia rezolucji 
rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu sprzedaŜy Ŝywych ryb 
w naszym kraju. 
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 
Mieście i Gminie Połaniec za rok 2013. 
7. 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.  
8. Interpelacje radnych. 
9. Dyskusja i wolne wnioski. 
10. Zakończenie obrad. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych). 
Głosowanie: za przyjęciem porządku obrad – 13 osób (jednogłośnie). 

 
Załącznikami do protokołu są: 
- lista obecności,  
- lista obecności zaproszonych gości, 
- podjęte uchwały i stanowisko w sprawie rezolucji.  
 
2. Prezentacja projektu budowy bioelektrowni biogazowej na terenie gminy Połaniec 
oraz odniesienie się do planowanego przedsięwzięcia. 
 

W spotkaniu uczestniczyli: p. Wojciech Łukaszek dyrektor i pełnomocnik 
zarządu ds. realizacji inwestycji, współzałoŜyciela Bioelektrowni Świętokrzyskich 
oraz  p. Andrzej Pacocha, specjalista ds. odnawialnych źródeł energii ZE w 
Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.  

Andrzej Pacocha przedstawił moŜliwości tworzenia – budowy bioelektrowni na 
terenie województwa świętokrzyskiego oraz samej Gminy Połaniec. 
Spółka Bioelektrownie Świętokrzyskie finalizuje zakup 19-hektarowej działki w 
Rzędowie (gm. Tuczępy). Ma na niej stanąć największa bioelektrownia w kraju, 
produkująca energię z biogazu. Będzie częścią pierwszego „świętokrzyskiego parku 
OZE": Rzędów-Tuczępy. Potem takie parki mają powstawać w kolejnych gminach 
tego regionu. Na 103 świętokrzyskie gminy 62 chce mieć na swoim terenie 
bioelektrownie i biogazownie.  
 Wojciech Łukaszek, dyrektor i pełnomocnik zarządu ds. realizacji inwestycji oraz 
współzałoŜyciel Bioelektrowni Świętokrzyskich. Dla niego energetyka odnawialna 
jest pasją od wielu lat. Drugim współzałoŜycielem tej spółki jest Marek Kurtyka, 
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prezes i właściciel firmy Termo-Klima, działającej w branŜy klimatyzacyjnej i 
zatrudniającej ponad 100 osób. Obydwaj wraz ze swymi Ŝonami oraz Karolem 
Bartkiewiczem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, są autorami technologii Electra, produkującej energię z biogazu i 
przerabiającej masę pofermentacyjną na suchy, bezwonny nawóz (wyróŜnia ją teŜ 
skrócony – w porównaniu do obecnie eksploatowanych instalacji – czas 
zgazowywania substratów). 

Omówione zostały teŜ rośliny energetyczne. W grupie roślin energetycznych 
które wykorzystujemy do zgazowania w postaci kiszonek, zdecydowanie na pierwszy 
plan wysuwa się kiszonka z buraka energetycznego, ponadto perz wydłuŜony 
zbitokępkowy, topinambur, igniscum i amarantu. 

Tak ulubiona przez bioenergetyków niemieckich kukurydza w naszej 
klasyfikacji zajmuje szóstą pozycję, przy czym nie jest to jej pozycja ostateczna, 
poniewaŜ kolejne rośliny dla których określamy parametry przydatności energetycznej 
wyglądają wcale obiecująco.  

Wśród nowych roślin energetycznych, które badane są obecnie wymienić 
naleŜy: krwiściąg lekarski, kukurydza cukrowa, stokłosa bezostna, roŜnik przerośnięty 
(sylfia),  mozga trzcinowata, ślaz okółkowy (malwa pastewna), lianka (licznik siewny, 
rydz), ślazówka turyngska, proso rózgowe, stokłosa uniolowata, kłosówka miękka, 
palczatka Gerarda, ślazowiec pensylwański (dwukośny), kostrzewa trzcinowa (forma 
pastewna), sorgo miniaturowe. 

EKOENERGIA jest jedną z kilkunastu firm zajmujących się opracowywaniem 
koncepcji, projektowaniem i wykonywaniem bioelektrowni, zasilanych biogazem 
pozyskanym z surowców i odpadów organicznych poddanych odpowiednio 
zaprogramowanemu procesowi fermentacji metanowej. Oferuje bioelektrownie 
pracujące w technologii ELECTRA®,. 

RóŜnica pomiędzy bioelektrownią wykonaną w tej technologii a innymi 
rozwiązaniami oferowanymi na rynku polskim, polega przede wszystkim na:  

- całkowitej bezodpadowości wykorzystaniu wody w obiegu zamkniętym, 
- wykorzystaniu do technologii wód opadowych, 
- istotnemu skróceniu czasu fermentacji przez recepturowanie i odpowiednie 

przygotowanie wsadu do komory fermentacyjnej przez mikronizację a przez to 
zmniejszeniu gabarytów komór fermentacyjnych, 

- zintensyfikowaniu poziomu biogazowania (wygazowania) substratów przez 
specjalistyczne przygotowanie wsadu do komory fermentacyjnej i zastosowania 
mieszadła szczelinowego kontrolowanym tomograficznie przebiegu fermentacji w 
procesie jednoetapowym (bez poprocesowego wygazowania) całkowitym 
wykorzystaniu wyprodukowanego ciepła do procesu granulowania osadu 
pofermentacyjnego wykorzystaniu osadu pofermentacyjnego do produkcji 
granulowanego substytutu nawozu organicznego, 

- wykorzystaniu do produkcji nawozu pulpy siarkowej pochodzącej z 
odsiarczenia biogazu moŜliwości uszlachetnienia nawozu dowolnym składnikiem 

 - umieszczeniu w bioelektrowni – jako integralnej jej części – 
mikrooczyszczalni regenerującej przeazotowaną wodę nadosadową istotnej poprawie 
efektów ekonomicznych bioelektrowni poprzez produkcję nie tylko energii 
elektrycznej ale i granulowanego substytutu nawozu organicznego niskiej 
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energochłonności instalacji zdecydowanej bezkonfliktowości inwestycji ze 
środowiskiem.  

Szacunkowy koszt 1 MWel bioelektrowni (w realizacji kompleksowej) – 
kształtuje się na poziomie 16 mln złotych i jest faktycznie zaleŜny od rzeczywistej 
mocy bioelektrowni (im większa tym koszt jednostkowy 1 MWel jest mniejszy).  
Prosty czas zwrotu kosztów inwestycyjnych bioelektrowni (SPBT) pracującej w 
technologii ELECTRA®. kształtuje się na poziomie 4 – 6 lat, w zaleŜności od 
wielkości bioelektrowni oraz czynników lokalnych (rodzaje substratów oraz sposoby 
ich pozyskania i przygotowania, logistyka dostaw, rodzaj produkowanego nawozu 
itp.).  

Bioelektrownie Świętokrzyskie mają zamiar realizować w woj. świętokrzyskim 
82 obiekty w 62 gminach.  

Zostaną zorganizowane wyjazdy celem obejrzenia obiektów juŜ 
funkcjonujących. Sam proces inwestycyjny będzie poprzedzony zebraniami z 
zainteresowanymi rolnikami. 

W dyskusji pytania zadawali:  
Tomasz Kiciński: ile gruntów potrzeba aby biogazownia powstała? 
Prezes Łukaszek: gdybyśmy wykorzystywali kiszonkę z kukurydzy to byłaby 

to powierzchnia ok. 1000 ha. W przypadku buraka cukrowego byłoby to 450 ha. To 
zaleŜy, jaką roślinę będzie się wykorzystywać do procesu. Myślę, Ŝe średnio to około 
700 ha, czyli około 250 umów. Będziemy podpisywali umowy na okres 25 lat, ale 
równieŜ na uŜyczenie ziemi.  

 
Pan Tadeusz Dalmata: w naszej gminie mamy więcej niŜ 3 ha gruntów 

nieuprawianych. NaleŜy przyspieszyć pracę nad tą inwestycją. 
Prezes Łukaszek: To zaleŜy od rolników, od właścicieli gruntów.  
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej: duŜo zaleŜeć będzie od 

mieszkańców, od sołtysów. 
 
Zdzisław Kwiatkowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: a co z 

bezpośrednim wykorzystaniem biogazu?  
Prezes Łukaszek: w tej instalacji biogaz wykorzystany jest do produkcji energii 

elektrycznej i nawozu. Jest to moŜliwe, ale trzeba zmienić urządzenia i ułoŜyć sieć 
gazową.  

 
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: dziękuję za prezentację, która nas wszystkich 

zaciekawiła. Panie dyrektorze: ile moŜe trwać proces inwestycyjny?  
Prezes Łukaszek: dwa i pół do trzech lat. Uzgodnienia środowiskowe są 

czasochłonne i Ŝmudne.  
 
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: będziemy starali się pewne działania 

upraszczać. Myślę, Ŝe w wypadku Połańca będziemy juŜ bogatsi o pewne 
doświadczenia będzie to postępować szybciej. Na pewno dojdzie do spotkania 
inwestora z mieszkańcami i zainteresowanymi właścicielami gruntów. 
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Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej: dziękuje za przybycie, 
za przedstawienie propozycji. Widzimy tu duŜe moŜliwości dla naszej Gminy. 
 
Ad 3. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni 
zgłaszają uwagi oraz pytania do protokołu Nr LIV/14, którego to projekt był do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Pytań nie 
zgłoszono, wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt 
protokołu. 
 
Głosowanie: 
- za przyjęciem protokołu Nr LIII/14 – 12 osób (jednogłośnie) 
(protokół został przyjęty) 
(salę obrad opuściła radna Małgorzata Konwicki Dalmata). 
 
Ad. 4  
Przystąpiono do podejmowania uchwał w sprawie:. 
 
4. 1/ Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 
– 2018, 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy. 
 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię 
poszczególnych Komisji Rady. 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pan Jerzy Misiak – wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie było dyskusji.  
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 11 osób  
(jednogłośnie – nie było radnego Krzysztofa Woźniaka) 
(Uchwała Nr LV/354/14 została podjęta). 
 
4. 2/ Zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok. 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła 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. 
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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 głos zabrali:  
Pani Jolanta Pargieła, radna Rady Miejskiej: na co zwiększenie wydatków o kwotę 52 
tys. zł? 
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: na terenie Gminy mamy dwa odcinki osuwisk: na 
skarpie wiślanej w Winnicy i w Połańcu. Chodzi o wykonanie badań geologicznych 
w niezabudowanej części osuwiska w Winnicy. Właściciele domków twierdzą, Ŝe 
trwają ruchy obok odcinka wykonanego. Są to w 80% środki zewnętrzne. 
 
panJózef Cichoń, radny Rady Miejskiej: czy środki do biblioteki to na zakup 
księgozbioru? 
p. Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy: są to środki na dofinansowanie zatrudnienia 
ludzi w grupie interwencyjnej. 
 
Pan Stanisław Lolo Przewodniczący Rady Miejskiej: bezpieczeństwo i ochrona 
przeciwpoŜarowa - 36 tys. PLN? 
Pani Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy: to są środki na dofinansowanie zakupu 
radiowozu dla policji. 
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: jest to tylko połowa kosztów zakupu samochodu dla 
Policji. Auto trafi do komisariatu w Połańcu. 
 
PanAdam Łukawski, radny Rady Miejskiej: co z samochodem dla StraŜy w Ruszczy? 
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: czekamy na wyniki obrad zespołu wojewódzkiego. 
W powiecie staszowskim tylko nasza Gmina złoŜyła prawidłowy wniosek. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 12 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LV/355./14 została podjęta). 
 
4.3/ Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec na rok 2014, 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Danuta Bobrowska, kierownik referatu w 
Urzędzie MiG. 
 

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. 
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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 głos zabrali:  
Krzysztof Woźniak radny Rady Miejskiej: jak wygląda wyłapywanie innych 
zwierząt? 
P. Danuta Bobrowska: skupiamy się głównie na bezdomnych psach. Uchwała jak i 
ustawa dotyczą bezdomności zwierząt tzw. domowych. 
 
Pan Tadeusz Dalmata zauwaŜył, Ŝe na terenie Gminy zmniejszyła się ilość 
bezpańskich, wałęsających psów. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 12 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LV/356/14 została podjęta). 
 
 4/ Nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 6384/2 połoŜonej na osiedlu 
Południe w Połańcu. 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Teresa Parcheta – kierownik referatu w 
UMiG Połaniec.. 

Następnie pan. 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. 
Nie było dyskusji.  

 
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 12 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LV/357/14 została podjęta). 

 
5/ Zmiany uchwały Nr XXIX/168/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 
2008 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu, 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła 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. 
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Pan Jerzy Misiak wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali:  
Pan Stanisław Lolo Przewodniczący: na jaki to jest okres czasu? 
Pani Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy: realizacja projektu będzie trwała rok. 
Natomiast przez jeszcze jeden rok będziemy taką świetlicę utrzymywać.  
 

Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 12 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LV/358/14 została podjęta). 

 
6/ zmiany uchwały Nr XXIV/158/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012-2015. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła 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 projektu uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie było dyskusji.  
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 12 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LV/359/14 została podjęta). 

 
5. 7 W sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 
2017 Rokiem Rzeki Wisły, 
Wprowadzenie do tematu przedstawił p. Mieczysław Machulak, Sekretarz Gminy. 
Projekt tekstu uchwały został uzupełniony o zapis „miasto Połaniec”. 
 

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 nie opiniowała projektu uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: w tym roku odbędą się dwa spływy flisackie. 
Chcemy je wykorzystać do promocji miasta w tym będzie transportowana replika 
Kolumny Zygmunta III. Będziemy chcieli się promować w czerwcu br. podczas 
zakończenia Flisu Królewskiego w Warszawie. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 12 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LV/360/14 została podjęta). 
 
5. 8/ W sprawie sprzedaŜy działki nr 185/3 o powierzchni 368 m.kw. połoŜonej w 
Brzozowej gmina Połaniec w trybie bezprzetargowym na rzecz uŜytkownika 
wieczystego nieruchomości przyległych. 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Teresa Parcheta, kierownik referatu w 
UMiG Połaniec. 

 
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 projektu uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie było dyskusji.  

 
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 12 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LV/361/14 została podjęta). 
 
5. Zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Połańcu w sprawie poparcia rezolucji 
rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu sprzedaŜy Ŝywych ryb 
w naszym kraju. 

Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Aneta Matusiewicz, kierownik 
referatu w UMiG Połaniec.  
 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię 
poszczególnych Komisji Rady. 
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Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja zapoznała się z projektem rezolucji. 
Pan Jerzy Misiak wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja zapoznała się z projektem rezolucji. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja zapoznała się z projektem rezolucji. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja zapoznała się z projektem rezolucji. 
Nie było dyskusji.  
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał rezolucję pod głosowanie: 
za podjęciem rezolucji – 12 osób (jednogłośnie) 
(Rezolucja została podjęta). 
 
6.2 Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 
Mieście i Gminie Połaniec za rok 2013. 

Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Małgorzata śugaj, Skarbnik Gminy 
 
7. Informacje bieŜące na temat: 
7.1. - Pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym, 
Pan Stanisław Lolo, przewodniczący Rady Miejskiej: poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej 
funkcji uczestniczył: 
- w zebraniach sprawozdawczych w jednostkach OSP w Zdzieciach Starych, Tursku 
Małym i Maśniku, 
- w zebraniach wiejskich w Zdzieciach Nowych, Kamieńcu i Łęgu, 
- w spotkaniu z dyrektorami szkół powiatu staszowskiego w Ruszczy, 
W zabawie karnawałowej w Maśniku, 
- wręczeniu „Świętokrzyskiej Victorii”. 
 
7.2 Praca Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. 
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz, poza spotkaniami, które odbył wspólnie z p. 
Przewodniczącym rady Miejskiej, uczestniczył w:  
4 marca 2014 – w Gali „Świętokrzyska Victoria”- Kielce, 
5 marca 2014 - w spotkaniu z Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Panem Kazimierzem Kotowski- Kielce, 
6 marca 2014 - w uroczystym podpisanie umowy pomiędzy MiG Połaniec, a Panem 
Sławomirem Wroną z Kielc, dotyczącej wykonania materiałów informacyjnych i 
promocyjnych odnośnie strefy inwestycyjnej w Połańcu. Wartość zadania: 36 242, 
50zł, 
7 marca 2014 – w spotkaniu odnośnie zakupu nowego autokaru marki Mercedes- 
Benz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu. Wartość zamówienia: 
244 278,00 zł, dofinansowanie z PEFRON na kwotę 130 866zł,  
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12 marca 2014 – w spotkaniu z Wicewojewodą Panem Grzegorzem Dziubkiem- 
Kielce 
W zebraniu wiejskim w miejscowości Wymysłów, 
13 marca 2013 w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego 
Panem Adamem Jarubasem- Kielce, 
16 marca 2014 „Zimowe miraŜe 2014” CKiSz, 
17 marca 2014 w spotkaniu mieszkańców gminy Połaniec odnośnie 
uruchomienia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, 
18 marca 2014 w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego 
Panem Adamem Jarubasem- Kielce, 
19 marca 2014 w Polskim Kongresie Energii Odnawialnej w Kielcach. 
 

Informacja Zastępcy Burmistrza Pana Jarosława Kądzieli o realizacji 
inwestycji w okresie międzysesyjnym: 
 
ZłoŜono wniosek o pozwolenie na budowę zadania pn.: "Przebudowa muszli 
koncertowej w Połańcu" Pracownia Projektowa Arch.-Bud. Marii i Andrzeja 
Głowackich, Kielce. 
 

Trwają prace przy zadaniu pn. " Budowa placów zabaw wraz infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz budowa świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Winnica: AGRO-BAZA OtałęŜ. 
 

Trwa realizacja zadania: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa 
odcinka sieci wodociągowej w Gminie Połaniec. Konsorcjum PISiP Insmont E Bąk, 
ZIE W. Kopeć. 
 

Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej pn. "Wykonanie projektu 
budowlanego budynku Ŝłobka w Połańcu" Szymon Siedlecki, 33-100 Tarnów. 
 
Trwa procedura wyboru Wykonawcy Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i 
Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących realizowanych w 
2014 roku w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój” wpłynęło 6 ofert, 

Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania pn.: przebudowa i remont dróg na 
terenie miasta Połańca wraz przebudową sieci w ramach programu "Rewitalizacja 
centralnych obszarów miasta Połańca" najniŜsza kwota z złoŜonych ofert: 3 744 
301,32 PLN, wpłynęło 5 ofert. 

Trwa procedura wyboru Wykonawcy "Budowa zewnętrznych siłowni na terenie 
Miasta Połaniec przy ul. H. Kołłątaja oraz ul. Krakowskiej DuŜej”. Wpłynęły 2 oferty  

 
Trwa procedura wyboru Wykonawcy "Budowa zewnętrznych siłowni na terenie 

Miasta Połaniec - Etap II” - wpłynęła 1 oferta Termin: 09 maja 2014. 
Ogłoszono przetarg na budowę indywidualnego lądowiska dla helikopterów do 

lądowania w warunkach dziennych na istniejącym terenie strefy inwestycyjnej Gminy 



 13 

Połaniec - Obszar C realizowana w ramach projektu pn. „Tworzenie kompleksowych 
terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach 
zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy 
i magazyny - Etap III” - składanie ofert do 28marca 2014. 1 m-c od daty podpisania 
umowy. 

Ogłoszono przetarg na: „Budowa świetlicy w miejscowości Wymysłów oraz zakup 
i dostawa wyposaŜenia do świetlic na terenie Gminy Połaniec”- składanie ofert do 27 
marca 2014, termin realizacji 2,5 m-c od podpisania umowy. 

Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznych: zagospodarowania 
terenu przy kompleksie szkolnym ul. śapniowska 1, budowy pochylni dla osób 
niepełnosprawnych do budynków PSP i PG w Połańcu, przebudowy ogrodzenia przy 
kompleksie szkolnym ul. śapniowska i Przedszkolu ul. Madalińskiego 1, 
zagospodarowania terenu przy budynkach handlowych przy ul. Kościuszki oraz 
przebudowy dróg: Reymota, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Kościelnej i Staszowskiej 
w Połańcu, termin składania ofert 25 marca 2014 r. 

Ogłoszono przetarg na dokumentację-koncepcji modernizacji zbiornika wodnego 
przy rzece Wschodniej w Połańcu na miejsce wykorzystywane do kąpieli oraz do 
rekreacji i wypoczynku termin składania ofert: 27 marca 2014 r. 

Ogłoszony został przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych i powiatowych po 
zimie, termin składania ofert: 4 kwietnia 2014r.  
 
Pan Adam Łukawski, radny: kiedy ruszamy z doświetlaniem miejscowości? 
Jarosław Kądziela, zastępca Burmistrza: to się juŜ dzieje! W niektórych przypadkach 
wykonawca musi uzyskać warunki techniczne. 
 
Pan Tadeusza Dalmata: co się dzieje z tzw. obwodnicą ul. Mieleckiej? 
 
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: jest to objęte wnioskiem o tzw schetynówki. 
Czekamy na promesy. 
 
Informacja o pracach komisji Rady w okresie międzysesyjnym.  
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz, w dniu 19 
marca br. na wspólnym posiedzeniu z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych i 
zaopiniowała projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji, ponadto 
rozpatrzyła dwa podania tzw. gruntowe. 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz, 18 marca 
br. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu i zaopiniowała 
projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji i zaopiniowała trzy 
podania o przydział mieszkań.  
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz, w dniu 18 
marca br. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych i 
zaopiniowała projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji.  
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz, w dniu 19 
marca br. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
zaopiniowała projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji. Rozpatrzyła 
dwa podania tzw. gruntowe.  
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała, Ŝe w 
okresie międzysesyjnym Komisja nie zbierała się. 
 
8. Interpelacje radnych. 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej 
sesji nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje.  
 
9. Dyskusja i wolne wnioski. 
Józef Cichoń radny: jak wygląda doposaŜenie świetlic?  
- czy były rozmowy z elektrownią o I bloku energetycznym? 
Burmistrz: jeśli były wnioski o doposaŜenie świetlic to będziemy to analizować-  jeśli 
takie wnioski były. Nie uczestniczymy w takich rozmowach z Elektrownią. 
Uczestniczymy tylko na etapie wydawania pozwoleń formalno-prawnych. 
 
Zbigniew Porębski, radny Rady Miejskiej: kiedy będą remontowane dalsze garaŜe?  
Co z obeliskiem dla Armii Krajowej? 
Jacek Tarnowski, Burmistrz: będziemy kontynuować w bieŜącym roku. Poprosimy 
Wojewodę o przyspieszenie działań. 
 
Pan Stanisław Lolo, przewodniczący Rady Miejskiej: 750 – lecie praw miejskich. 
NaleŜy wykonać tablicę- płaskorzeźbę z okolicznościowym napisem i umieścić ją, na 
np. budynku na Rynku. 
Jacek Tarnowski, Burmistrz: rocznica nadania praw miejskich to miesiąc lipiec. 
Spróbujemy to zorganizować w lipcu. Napis teŜ przygotujemy. 
Zdzisław Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący rady Miejskiej: w lipcu Połaniec 
opustoszeje. 
 
Jolanta Pargieła, radna Rady Miejskiej: dziękuję za skuteczną interwencję w sprawie 
remontu przejazdu kolejowego do Turska. 
 
Jacek Tarnowski, Burmistrz: Postanowiliśmy połączyć dwie spółki: ELPTERM sp. z. 
o. o. i PGK sp. z o. o. ELPOTERM wejdzie w skład PGK. Co radni sądzą o zamiarze? 
Radni wyrazili zgodę poprzez aklamację. 
 
10. Zakończenie obrad. 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady Rady 
Miejskiej. 
 
Protokołował:  
Mieczysław Machulak 


