Połaniec, dnia 26.11.2013 r.
Projekt protokołu Nr XLIX/13
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013 roku.
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe)

Początek obrad - godz. 1530
Zakończenie obrad - godz. 1815
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, p. Małgorzatę Żugaj – 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, przedstawiciela OSP Okrągła – p. Mirosława Durmę,
mieszkańców oraz wszystkie osoby, które przybyły na sesję.
Przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący
Rady zaznaczył, iż w dniu dzisiejszym na sali jest trzech solenizantów: p. Zdzisław
Kwiatkowski, p. Andrzej Wawrzyniec oraz p. Andrzej Buczek, którym życzył
w imieniu radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec oraz
wszystkich obecnych na sali wszystkiego najlepszego, zdrowia, wytrwałości, radości
oraz dalszych sukcesów w życiu osobistym, jak również spełnienia się w pracy
samorządowej.
Solenizanci z rąk p. Jolanty Pargieły – radnej Rady Miejskiej, p. Małgorzaty Dalmaty
– Konwickiej – radnej Rady Miejskiej oraz p. Małgorzaty Żugaj – skarbnik Gminy
otrzymali symboliczne wiązanki kwiatów.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w imieniu swoim
oraz solenizantów złożył serdeczne podziękowania za życzenia imieninowe.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przyłączając się do
wypowiedzi p. Andrzeja Wawrzyńca wyraził miłe zaskoczenie ilością życzeń
w kierunku jubilatów oraz jeszcze raz serdecznie za nie podziękował.
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej skierował
podziękowania za zorganizowanie obchodów z okazji Święta Niepodległości
Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec, dyrektorom i kierownikom jednostek
podległych Gminie oraz wszystkim osobom, którzy uczestniczyli w obchodach Święta
Niepodległości: radnym Rady Miejskiej, druhom OSP, harcerzom, dyrektorom,
prezesom i kierownikom jednostek podległych Gminie i wszystkim mieszkańcom.
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Następnie Przewodniczący Rady zachęcił wszystkich do czynnego udziału w świętach
państwowych, ponieważ jesteśmy to winni Ojczyźnie i rodakom, którzy przelewali
krew za naszą wolność.
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad, ponieważ w sesji na 15. radnych
uczestniczyło 15.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany porządek obrad
oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian.
Propozycje zmian zgłosił p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy, który
poinformował, że z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec wnioskuje
o wprowadzenie do porządku obrad do pkt 3 „Podjęcie uchwał” dodatkowego projektu
uchwały:
- jako podpunkt 11 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez
Miasto i Gminę Połaniec udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowe „Propol” Sp. z o.o.
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 15. radnych.)
Głosowanie:
za przyjęciem zmiany - 15 osób (jednogłośnie)
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za przyjęciem porządku obrad z wprowadzonymi zmianami – 15 osób
(jednogłośnie)
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XLVII/13 i Nr XLVIII/13.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata
2013 – 2027,
2/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok,
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3/ obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze
Gminy Połaniec,
4/ przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych w zakresie szczepień
ochronnych na lata 2014 – 2015,
5/ przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Poprawa jakości życia
u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców
Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 – 2015”,
6/ przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Udzielanie porad dla
mieszkańców Gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego
pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad
udzielonych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn
zachorowań i zapobiegania im na lata 2014 – 2015”,
7/ uchwalenie gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,
8/ uchwalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Połańcu,
9/ wyrażenia zgody na nabycie przez miasto i Gminę Połaniec udziałów w spółce
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Propol” Sp. z o.o.,
10/ wyrażenia zgody na dzierżawę na rzecz Gminy Połaniec części nieruchomości
położonej w miejscowości Połaniec Gm. Połaniec oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 6631/2 o powierzchni 17 m. kw., na okres 6 lat,
11/ wyrażenia zgody na nabycie przez miasto i Gminę Połaniec udziałów w spółce
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Propol” Sp. z o.o.
4. Informacje bieżące 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.
5. Interpelacje radnych.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.
Załącznikami do protokołu są:
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- 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 projektu protokołu Nr XLVII/13, który 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 XLVII/13 – 15 osób (jednogłośnie)
wstrzymało się przeciw Protokół Nr XLVII/13 został przyjęty.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają
uwagi oraz pytania do projektu protokołu Nr XLVIII/13, który 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 XLVIII/13 – 15 osób (jednogłośnie)
wstrzymało się przeciw Protokół Nr XLVIII/13 został przyjęty.
Ad. 3
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta
i Gminy Połaniec na lata 2013 -2027.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika zmniejszenie
w przedsięwzięciu „Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych
i sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach z terenu gminy Połaniec” o kwotę
38 481 zł.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z rozliczeniem
wcześniej poniesionych wydatków zaktualizowano kwoty wykonanych zadań w WPF.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, jak wygląda dopłata do usuwania
azbestu.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, że zadanie zostało już
zrealizowane, osoby składały wnioski i gmina wyłoniła w przetargu wykonawcę do
zrealizowania tego działania.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika
zwiększenie nakładów o kwotę 1 040 000 zł, z tego limit w 2013 roku o 40 000 zł,
a w 2014 roku o 1 000 000 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa żłobka w Połańcu”.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że w budżecie na 2014 zostały
zapewnione środki w wysokości 1 mln zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa żłobka
w Połańcu”, a w roku 2013 kwotę w wysokości 40 000 zł przeznaczono na wykonanie
dokumentacji technicznej.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy 1 mln zł jest to
szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że Gmina jest na etapie
tworzenia dokumentacji technicznej, której załącznikiem jest kosztorys inwestorski
a wielkość przedsięwzięcia szacowana jest na podstawie doświadczenia wykonania
innych projektów budowlanych. W budżecie Gminy na rok 2014 zakładane są środki
własne, i Gmina będzie starała się pozyskać część środków zewnętrznych na realizację
zadania.
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika
zwiększenie nakładów o kwotę 378 525 zł na przedsięwzięcie „Tworzenie
kompleksowych terenów inwestycyjnych ETAP III …”
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że zwiększenie wynika
z wykonania w roku 2012, natomiast limity są wynikiem przesunięcia terminów
realizacji na rok 2014. Kwota 1 490 500 zł jest przesunięta na rok 2014. Dodatkowo,
aby Gmina wykorzystała 100 % środków, w roku 2014 zaplanowano łączną kwotę
1 869 025 zł.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zreasumował,
iż w tym przedsięwzięciu zwiększenie nakładów na 2014 rok jest o kwotę 378 525 zł.
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLIX/317/13 została podjęta)
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec
na 2013 rok.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – kierownik Ref. Finansowo
– Księgowego oraz Organizacyjnego i poinformowała, że do ww. projektu uchwały
proponuje się autopoprawkę.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
wraz z autopoprawką.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały bez
autopoprawki.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały bez
autopoprawki.
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
wraz z autopoprawką.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z czego
wynika zmniejszenie o kwotę 350 000 zł w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, że zmniejszamy
wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych o kwotę 450 000 zł, natomiast kwota 100 000 zł jest przeznaczona na
zwiększenie środków na opłaty za oczyszczanie miasta dla Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej.
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej zapytał, jaką kwotą zamknie się
budżet przeznaczony na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że koszt wynagrodzenia osób
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy oraz
w poszczególnych jednostkach zamknie się kwotą około 2 mln zł.
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej zapytał, ile osób do końca roku
zostanie łącznie zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dopowiedział, że łącznie
zatrudnionych zostanie około 522 osoby.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, na co zostaną przeznaczone
środki w wysokości 10 000 zł w rozdziale 85401 Świetlice szkolne oraz w wysokości
6 000 zł w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki przeznaczone są na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pani Skarbnik dodała, że środki na
placówki oświatowe zwiększane są o kwotę ponad 1 200 000 zł.
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika zmniejszenie
o kwotę 190 504 zł w dziale 926 Kultura fizyczna.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, że w początkowym budżecie
zostały zaplanowane dochody na działania z środków zewnętrznych.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy środki
przeznaczone na dotację dla OSP Okrągła w dziale 754 Ochotnicze straże pożarne są
wystarczające na zakup samochodu.
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że środki są
wystarczające na zakup samochodu 4 - 5 letniego wraz z podwójnym rzędem siedzeń
oraz składem bagażowym dla jednostki OSP Okrągła.
Pan Mirosław Durma - prezes Zarządu OSP Okrągła dodał, że trwają intensywnie
poszukiwania samochodu dla straży, który ożywi jednostkę oraz ma nadzieję, że będą
zgłaszać się nowi członkowie OSP.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej dodał, że zabytkowe
samochody to tradycja, i samochody te są dobrze postrzegane i należy je
wykorzystywać podczas uroczystości, gdyż cieszy się to dużym zainteresowaniem.
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLIX/318/13 została podjęta)
Pan Mirosław Durma - prezes Zarządu OSP Okrągła w imieniu Zarządu i druhów
Ochotniczej Straży Pożarnej serdecznie podziękował za zapewnienie środków
finansowych na samochód dla jednostki.
3. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupy żyta do celu wymiaru podatku
rolnego na obszarze Gminy Połaniec.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – kierownik Ref. Finansowo
– Księgowego oraz Organizacyjnego.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
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W dyskusji wzięli udział:
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, jak wygląda
propozycja podatku rolnego oraz innych podatków w porównaniu z innymi gminami.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że podatek rolny w Gminie
Połaniec jest jednym z najniższych w województwie, natomiast pozostałe podatki od
środków transportowych, nieruchomości pozostają na poziomie roku poprzedniego.
Burmistrz zaznaczył, że jest to pomoc samorządu w kierunku przedsiębiorców, która
przełoży się bezpośrednio na polepszenie sytuacji przedsiębiorców z terenu Gminy
Połaniec.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że obniżenie podatku
rolnego oraz nie podnoszenie podatków od środków transportowych i nieruchomości
jest słuszną decyzją, i jest to wsparcie w kierunku firm i rolników z terenu naszej
Gminy.
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLIX/319/13 została podjęta)
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych
w zakresie szczepień ochronnych na lata 2014 – 2015.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – kierownik Ref. Finansowo
– Księgowego oraz Organizacyjnego.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały.
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, dlaczego został przyjęty zapis
szczepienia ochronnego dzieci przeciw chorobie pneumokokowej dopiero od 2 do 5
roku życia.
Pani Krystyna Łańka – główny księgowy w Przychodni Zdrowia w Połańcu
odpowiedziała, od 2 roku życia jest tylko 1 dawka szczepienia ochronnego.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej dodał, że według
badań amerykańskich największa zachorowalność na tę chorobę jest od 0 do 23
miesiąca życia, natomiast w uchwale są inne kryteria przyjęte.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, ile rodziców podejmuje sczepienia
dzieci.
Pani Krystyna Łańka – główny księgowy w Przychodni Zdrowia w Połańcu
odpowiedziała, że planowanych do szczepienia ochronnego przeciwko pneumokokom
było 90 dzieci, natomiast do szczepienia zgłosiło się tylko 70 dzieci. Pozostali rodzicie
nie zgodzili się na szczepienia ochronne przeciwko chorobie pneumokokowej.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że celem programów
zdrowotnych jest zapobieganie chorobom i zaspokojenie potrzeb mieszkańców.
Działania realizowane przez samorząd mają na celu obniżenie liczby zakażeń
wywołanych tą chorobą, dlatego nie należy ograniczać zapisu w uchwale dotyczącego
stosowania szczepionek tylko od 2 roku życia.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej dodał, że program zdrowotny uzyskał
pozytywna opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy zapytał, czy jest zainteresowanie
wśród rodziców szczepionkami ochronnymi, na co p. Krystyna Łańka – główny
księgowy w Przychodni Zdrowia w Połańcu odpowiedziała twierdząco.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy zaproponował podjęcie kolejnej
uchwały dotyczącej szczepienia przeciwko tej chorobie wraz z informacją o ilości
dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec.
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
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za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLIX/320/13 została podjęta)
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn.
„Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla
mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 -2015”.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – kierownik Ref. Finansowo
– Księgowego oraz Organizacyjnego.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLIX/321/13 została podjęta)
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn.
„Udzielanie porad dla mieszkańców Gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub
nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad
udzielonych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań
i zapobiegania im na lata 2014 -2015”.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – kierownik Ref. Finansowo
– Księgowego oraz Organizacyjnego.
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, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej powiedział, że ambulatorium zostanie
przeniesione do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Ruszczańskiej, i w związku
z tym zapytał, jakie przeznaczenie będzie budynku przy ul. Madalińskiego.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że w zależności od
wybranej koncepcji, którą przedstawi projektant żłobka będzie wiadomo, jakie
docelowo będzie przeznaczenie budynku. Obecnie budynek pełni rolę przeznaczoną
dla pogotowia ratunkowego i ambulatorium, natomiast ambulatorium wraz
z pielęgniarką i lekarzem od 1 grudnia przechodzi do Przychodni Zdrowia.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy jest koncepcja
budynku dla pogotowia ratunkowego.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że zbierane są informacje
dotyczące zaplecza sanitarnego i potencjalnego miejsca dla zespołu wyjazdowego
pogotowia ratunkowego.
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLIX/322/13 została podjęta
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2014 rok.
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Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – kierownik Ref. Finansowo
– Księgowego oraz Organizacyjnego.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Adam Łańska – radny Rady Miejskiej zapytał czy mieszkańcy mogą korzystać
z porad poradni przy ul. 11 Listopada, na co p. Małgorzata Żugaj – kierownik Ref.
Finansowo – Księgowego oraz Organizacyjnego odpowiedziała twierdząco oraz
dodała, że poradnia podpisała kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLIX/323/13 została podjęta
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze stadionu
sportowego w Połańcu.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – kierownik Ref. Finansowo
– Księgowego oraz Organizacyjnego i poinformowała, że do ww. projektu uchwały
proponuje się autopoprawkę.
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, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
wraz z autopoprawką.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały wraz
z autopoprawką.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
wraz z autopoprawką.
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLIX/324/13 została podjęta)
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę
Połaniec udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Propol”
Sp. z o.o.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – kierownik Ref. Finansowo
– Księgowego oraz Organizacyjnego.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLIX/325/13 została podjęta
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na rzecz Gminy
Połaniec części nieruchomości położonej w miejscowości Połaniec Gm. Połaniec
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działką nr 6631/2 o powierzchni 17 m.kw.,
na okres 6 lat.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia
Komunalnego oraz poinformowała, że do ww. projektu uchwały proponuje się
autopoprawkę.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
wraz z autopoprawką.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
bez autopoprawki.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały
bez autopoprawki.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
wraz z autopoprawką.
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLIX/326/13 została podjęta)
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11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę
Połaniec udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Propol”
Sp. z o.o.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – kierownik Ref. Finansowo
– Księgowego oraz Organizacyjnego.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Gmina
Połaniec po podjęciu uchwały będzie miała 100% udziałów w spółce Propol Sp. z o.o.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział twierdząco.
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLIX/327/13 została podjęta)
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minut przerwy w obradach.
Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
przystąpiono do kontynuacji zaplanowanego porządku obrad.
Ad. 4
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1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej
funkcji:
- uczestniczył w Święcie Niepodległości,
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę
Niepodległości w placówkach oświatowych na terenie Gminy,
- reprezentował Radę Miejską podczas Marszu Niepodległości,
- reprezentował Radę Miejską podczas rozpoczęcia Połanieckiej Ligi Firm,
- uczestniczył w zebraniu Miejsko – Gminnego Zarządu OSP,
- reprezentował Radę Miejską podczas spotkania z hodowcami gołębi pocztowych,
- reprezentował Radę Miejską podczas pogrzebu siostry księdza proboszcza
Witolda Dobrzańskiego z parafii pw. MBWW w Połańcu.
2. Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy przedstawił informację o pracy
w okresie międzysesyjnym, zaznaczając, że nie będzie przedstawiał informacji,
o spotkaniach, w których wspólnie uczestniczył z Przewodniczącym Rady.
31.10.2013 Spotkanie z klubami sportowymi i trenerami z terenu Gminy Połaniec,
04.11.2013 Konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy jst”.
Nagroda dla gminy Połaniec za zajęcie 8. miejsca w Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2013
w kategorii Gminy Miejsko- Wiejskiej (Gmach Sejmu RP Warszawa),
05.11.2013 Spotkanie z p. Piotrem Żołądkiem - Członkiem Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego,
13.11.2013 Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Staszowskiego,
Spotkanie z mieszkańcami osiedla Południe w sprawie uzbrojenia osiedla,
20.11.2013 Konferencja „Zdrowe więzi- zdrowa rodzina” w Centrum Kultury i Sztuki,
23.11.2013 Gościnna wycieczka samorządowców z gminy Morawica.
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że w okresie
międzysesyjnym przyjął osoby w sprawach pracy oraz związanych z życiem
mieszkańców naszej Gminy.
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej poprosił o przybliżenie tematu
związanego z wizytacją samorządowców z najbogatszej gminy w województwie
świętokrzyskim.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że delegacja
samorządowa, która zawitała w naszej Gminie składała się radnych, sołtysów oraz
z Członka Zarządu Powiatu Kieleckiego. Ze względu na ograniczony czas
samorządowcy zwiedzili miejscowości położone na terenie Gminy Połaniec wraz
z infrastrukturą tam towarzyszącą, budowę przeprawy mostowej na rzece Wiśle oraz
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu - jako element podsumowujący usługi dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych w zakresie kultury, gdzie odbyło się przedstawienie
przygotowane przez wychowanków CKiSz. Pan Burmistrz dodał, iż po wizycie gości
wpłynęło podziękowanie od organizatora delegacji Gminy Morawica, który wyraził
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zaskoczenie przeobrażeniem się Gminy Połaniec w miejsce porównywane do miasta
w Niemczech. Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego podkreślił również prace
samorządu na rzecz mieszkańców a także porządek, dbałość o styl, jakość a przede
wszystkim ogromne inwestycje społeczno – przemysłowe w myśl starej zasady „dobra
inwestycja, to trwała inwestycja”. Patrząc na ośrodki użyteczności publicznej, drogi,
chodniki odniósł wrażenie jakby zostały oddane do użytku niewiele wcześniej przed
wizytacją. Na zakończenie złożył szczere gratulacje za osiągnięcia, politykę jakości
i gospodarki oraz życzył spełnienia realizacji kolejnych zamierzeń.
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej złożył serdeczne gratulacje Panu
Burmistrzowi oraz całemu zespołowi za otrzymanie nagrody za zajęcie 8. miejsca
w rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST 2013 oraz poprosił o parę słów o tym
wyróżnieniu.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że jest to nagroda dla
mieszkańców Gminy Połaniec, samorządu oraz wszystkich osób, które przyczyniły się
do otrzymania tak zaszczytnego wyróżnienia w skali kraju w kategorii gminy miejsko
– wiejskie. W skali województwa świętokrzyskiego wyróżnienia otrzymały
w kategorii miasta na prawach powiatu: Miasto Kielce oraz w kategorii gminy miejsko
– wiejskie: Gmina Połaniec. Pod uwagę brano 16 wskaźników obejmujących trzy
obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. Ranking uwzględniał
wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym były dane Głównego
Urzędu Statystycznego pochodzące z Banku Danych Lokalnych.
3. Pan Jarosław Kądziela - zastępca burmistrza przedstawił informację o realizacji
inwestycji w okresie międzysesyjnym:
- trwają prace na zadaniu pn. „Budowa infrastruktury technicznej na Osiedlu Południe
w Połańcu polegającej na: - budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
ścieków sanitarnych, - budowie kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód
deszczowych, - budowie sieci wodociągowej, - rozbudowie oświetlenia ulicznego”,
którego wykonawcą jest ZRB "ADMA" Marian Macias Rytwiany na kwotę 1 595 398
zł. Termin wykonania 31.01.2014;
- trwają końcowe prace na zadaniu pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie
inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C w zakresie budowy drenażu
odwadniającego drogi 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”, którego wykonawca jest ZRB "ADMA"
Marian Macias Rytwiany na kwotę 223 708 zł. Termin wykonania 25.11.2013;
- trwają prace na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych wokół garaży przy ul.
Głowackiego w Połańcu wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i linii
kablowej oświetleniowej”, którego wykonawca jest ZPUH "STABIL" Połaniec H.
Bednarski, na kwotę 561 102 zł. Termin wykonania 04.12.2013;
- trwają prace przy opracowaniu dokumentacji technicznej zadnia pn. „Przebudowa
muszli koncertowej w Połańcu”, którego wykonawca jest Pracownia Projektowa
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Architektoniczno -Budowlana Marii i Andrzeja Głowackich, Kielce, na kwotę 23 985
zł. Termin wykonania 28.02.2014;
- trwają prace przy opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę 2 odcinków linii
kablowych SN-15 kV oraz budowy odcinka oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i
Gminy Połaniec, którego wykonawcą jest PW INSBUD M. Sznajder Ożarów, na
kwotę 15 000 zł. Termin wykonania 01.02.2014;
- trwa procedura uzyskania zgłoszenia na budowę zadania pn. "Zmiana sposobu
użytkowania istniejącego układu drogowego (zawrotka) dla potrzeb indywidualnego
lądowiska dla helikopterów do lądowania w warunkach dziennych na istniejącym
terenie strefy inwestycyjnej gminy Połaniec", którego wykonawcą jest
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "MABAL" Bartosz Ludomirski Kraków na
kwotę 22 755 zł;
- trwają prace na zadaniu "Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż
istniejącego wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz parkingu na terenie
inwestycyjnym Gminy 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”, którego wykonawcą jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "PRIMA-BUD" Andrzej
Sobczyk, Sandomierz, na kwotę 247 980 zł;
- trwają prace przy zadaniu pn. „Budowa placów zabaw wraz infrastrukturą
towarzyszącą na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Winnica”, którego wykonawcą jest FTBD Dylmex Staszów Tomasz
Dyl, na kwotę 229 612 zł;
- trwają prace projektowe na opracowanie projektu na zgłoszenie na przebudowę dróg
gminnych i parkingów oraz przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
na: ul. Królowej Jadwigi i ul. Kościuszki w Połańcu oraz Opracowanie projektu
budowlanego na budowę dróg gminnych nr 366242T i nr 366244T w Wymysłowie
oraz zakończono opracowanie zgłoszeń na przebudowę dróg na terenie Połańca
i gminy wraz z przebudową sieci w nich występujących do programu "Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych w 2014 roku " (Schetynówka), którego
wykonawcą jest Artur Anioł Matiaszów, gmina Osiek na kwotę 40 060zł;
- trwają prace na zadaniu pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz
budowa odcinka sieci wodociągowej w Gminie Połaniec”, którego wykonawcą jest
Konsorcjum PISiP Insmont, E Bąk,ZIE W.Kopeć na kwotę 1 939 290 zł;
- trwają prace projektowe na zadaniu pn. Opracowanie projektów budowlanych na
budowę odcinków oświetlenia przy drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy
Połaniec:
1. Budowa oświetlenia ul. Kołłątaja do drogi krajowej nr 79,
2. Budowa oświetlenia przy łączniku ul. Partyzantów do ul. Mieleckiej,
3. Budowa oświetlenia łącznika od ul. Mieleckiej do ul. Kościuszki,
4. Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Ruszczańskiej w kierunku Rybitw,
którego wykonawcą jest Mieczysław Sznajder, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„INSBUD”, Ożarów na kwotę 23 500 zł. Termin realizacji 08.03.2014;
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- rozstrzygnięto przetarg w trybie licytacji elektronicznej na Zakup energii
elektrycznej dla Miasta i Gminy Połaniec oraz jednostek cena 1 kWh energii – 0,2059
zł netto. Wykonawcą jest Ecoergia Sp. z o.o. Kraków. Termin wykonania 01.01.2014
031.12.2014;
- została zawarta umowa na utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy
w Połańcu z PGK Sp. z o.o. na kwotę 400 000 zł. Termin wykonania do 30.04.2014 r.
- podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego budynku
żłobka w Połańcu z Szymonem Siedleckim, Tarnów na kwotę 25 995 zł;
- podpisano umowę z wykonawcą sprzętu nagłaśniającego do świetlic na terenie
Gminy Połaniec w ramach projektu Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na
obszarze Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Wisły" z CzakMusic, Tarnobrzeg na
kwotę 20 750 zł.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Adam Łańka – radny Rady Miejskiej w imieniu mieszkańców poprosił
o wykonanie odcinka Krakowska Duża – plac targowy z uwagi na bezpieczeństwo,
ponieważ jest to odcinek często używany przez mieszkańców ul. Zrębińskiej, ul.
Ogrodowej, ul. Krakowskiej Dużej i Krakowskiej Małej oraz dzieci. Pan Rady
poprosił również o przybliżenie terminu wykonania odcinka.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że ten odcinek planowany
jest z oszczędności w ramach tzw. schetynówek w kolejnym roku.
4. Następnie przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady
w okresie międzysesyjnym.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz
w dniu 25 listopada na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i zaopiniowała
projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz 22
listopada na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty i zaopiniowała projekty
uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz w dniu 22
listopada na wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia i zaopiniowała projekty
uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz w dniu 25
listopada na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, zaopiniowała projekty
uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji.
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Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że
Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się dwa razy tj. 25 i 26 listopada. W dniu
25 listopada przyjęto Protokołu Nr 35/13 z dnia 25 września 2013 r. oraz zakończono
formułowanie opinii o działalności spółki Elpoterm Sp. z o. o. poprzedzonej
przeprowadzoną wizytacją, wnikliwą analizą i zapoznaniem się z dokumentami
i materiałami wymienionymi w protokole końcowym z formułowania opinii, który jest
Załącznikiem nr 1 do protokołu nr 36/13 z dnia 25 listopada br. Wypracowana opinia
o treści: „Komisja Rewizyjna nie stwierdziła w sprawozdaniu finansowym
nieprawidłowości w odniesieniu do polityki rachunkowości. Sprawozdanie finansowe
jasno i rzetelnie przedstawia informacje dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej
Spółki na dzień 31.12.2012 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy 2012. Komisja
Rewizyjna stwierdziła stabilną sytuację finansową Spółki, a także zdolność do
kontynuacji działalności w roku obrotowym” została jednogłośnie przegłosowana
w głosowaniu jawnym. Na spotkaniu w dniu 26 listopada przyjęto Protokół Nr 36/13
z dnia 25 listopada 2013 r. oraz przyjęto Protokół końcowy z formułowania opinii
stanowiący Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 36/13 Komisji Rewizyjnej z dnia 25
listopada 2013 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dodała, że zgodnie z § 8
Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiący Załącznik nr 4 do Statutu Miasta i Gminy
Połaniec o wynikach z przeprowadzonej kontroli Komisja informuje Radę na
najbliższej sesji roboczej, przedkładając jej protokół pokontrolny wraz z wnioskami.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że kierownik jednostki kontrolowanej ma
prawo wnieść wyjaśnienia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu końcowego.
Protokół z formułowania opinii sporządzono w 3. jednobrzmiących egzemplarzach,
z których po jednym został przekazany kierownikowi jednostki kontrolowanej oraz
Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.
Ad. 5
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że na dzisiejszą sesję
wpłynęła jedna interpelacja od p. Janusza Bugaja – radnego Rady Miejskiej.
Ad. 6
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił na wystawę zdjęć
Stanisława Dzikowskiego pt. „Wojna Syrii – zagrożenia dla świata” w Publicznym
Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu w dniu 27 listopada 2013 roku od
godziny 800 do 1230. O godzinie 1230 prelekcja pierwsza pomoc, działania
humanitarne, działalność PCK, krwiodawstwo, szpik kostny. Następnie zaproponował,
aby Pan Burmistrz przedstawił środki finansowe przekazane gminom z powiatu
staszowskiego na drogi powiatowe.
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy przedstawił prezentację
multimedialną dotyczącą zestawienia środków finansowych przekazanych
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu
powiatu a wykorzystanych przez gminy z terenu powiatu staszowskiego w latach 2007
-2013 na infrastrukturę drogową.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wsparcie
finansowe Klubu Seniora.
Pan Bronisław Taras – sołtys sołectwa Kamieniec poprosił o pomoc rodzinom
wielodzietnym w umorzeniu opłat za zbiórkę śmieci, ponieważ są rodziny, które nie
mają na opłaty.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że przy
przyjmowaniu uchwały sformułowano zapisy, które mówią, że w trudnych sytuacjach
Gmina będzie pomagała.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, że w każdej trudnej sytuacji
mieszkańców Gmina kieruje pomoc dla potrzebujących, i każdy niekorzystny stan
materialny rodziny jest indywidualnie analizowany.
Ad. 7
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad i po przeprowadzonych
dyskusjach p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie
podziękował wszystkim za przybycie na sesję Rady Miejskiej i zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Sylwia Witecka
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