Połaniec, dnia 28.08.2013 r.
Projekt protokołu Nr XLV/13
Z sesji Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2013 roku
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe)
Początek obrad - godz. 1530
Zakończenie obrad - godz. 2030

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 Żugaj – skarbnika Gminy, p. Mieczysława Machulaka –
sekretarza Gminy, prezesa, dyrektorów i kierowników jednostek podległych Gminie,
kierowników referatów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli
jednostek pomocniczych oraz wszystkie osoby obecne na sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie przywitał również uczniów – stypendystów
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu, Publicznego
Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu, Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zrębinie oraz z Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy, rodziców i nauczycieli opiekunów oraz dyrektorów placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Połaniec.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad, ponieważ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 13.
Radni Rady Miejskiej nieobecni: p. Małgorzata Dalmata – Konwicka, p. Andrzej
Buczek.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby przed przystąpieniem do
zatwierdzenia porządku obrad przejść do punktu 2 porządku obrad i wręczyć stypendia
za wysokie wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2012/2013 przez uczniów
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu, z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zrębinie oraz z Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy. Następnie
Przewodniczący Rady porosił o przegłosowanie ww. propozycji.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
za przyjęciem propozycji - 13 osób (jednogłośnie)
Rani Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli propozycję Przewodniczącego Rady
Miejskiej.
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Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zwracając się do młodzieży, która w roku szkolnym
2012/2013 wyróżniła się wysokimi wynikami w nauce oraz zdobytymi osiągnięciami
w konkursach i olimpiadach powiedział, że po raz kolejny zostaną wręczone stypendia
naukowe uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto
i Gminę Połaniec.
Stypendia za uzyskane wyniki w nauce w roku szkolnym 2012/2013 wraz symboliczną
różą w obecności rodziców – opiekunów wręczał p. Stanisław Lolo – przewodniczący
Rady Miejskiej, p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, p. Jarosław
Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Połaniec oraz dyrektorzy placówek
oświatowych.
Stypendia otrzymali:
1.

STYPENDIA I STOPNIA

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki
w Połańcu:
1)
2)

Misiak Michał
Rajca Natalia Julia

2.

STYPENDIA II STOPNIA

1 250, 00 zł
1 250,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki
w Połańcu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Służalski Wiktor Piotr
Bort Julia Antonina
Ryńska Paulina
Wojdan Katarzyna
Wójtowicz Olga
Małek Karolina Izabela
Switek Amelia Weronika
Wójcik Krzysztof
Wilk Julia
Górniak Kinga Monika
Krupa Julia Karolina
Jurkowski Patryk Łukasz

900,00 zł
900,00 zł
900,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
650,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zrębinie:
1)
2)

Pederska Emilia Helena
Adaś Urszula

800,00 zł
800,00 zł

Placówek Oświatowych w Ruszczy – Publiczna Szkoła Podstawowa :
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1)

Drąg Małgorzata

800,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy – Publiczne Gimnazjum:
1)
2)

Kowenia Karolina
Siepka Piotr

800,00 zł
800,00 zł

Podziękowania dla nauczycieli i dyrektorów za wkład w wychowanie oraz edukację
dzieci i młodzieży, za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania
prawdy i kształtowania postaw oraz słowa uznania za pedagogiczny trud, serce
i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą złożyli: p. Stanisław Lolo –
przewodniczący Rady Miejskiej, p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy
Połaniec oraz p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
Serdeczne gratulacje z odniesionych sukcesów pedagogicznych w roku szkolnym
2012/2013, a także życzenia zdrowia, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych,
satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pomyślności w życiu osobistym złożyli
również dyrektorzy placówek oświatowych.
Podziękowania otrzymali:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Marzena Drożdżowska
Barbara Kozioł
Gabriela Zielińska
Aldona Tarnowska
Maria Prasałek
Magdalena Pedyńska
Monika Jaworska-Krupa
Edyta Wawrzyk-Stępień
Anna Drzymalska
Monika Bednarska-Nowak
Ewa Bialik – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu

Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy:
1.
2.
3.

Tomasz Kiciński
Małgorzata Łukaszek
Elżbieta Juszczyk – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zrębinie
1.
2.

Marzena Cyranowska
Elżbieta Adaś – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie
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Piotr Siepka oraz Karolina Kowenia – stypendyści z Publicznego Gimnazjum
z Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy w imieniu uczniów z Zespołu Placówek
Oświatowych w Ruszczy serdecznie podziękowali za przyznane stypendia, które są
ogromnym wyróżnieniem. Serdeczne podziękowania skierowali również na ręce
p. Dyrektor Elżbiecie Juszczyk, nauczycielom oraz rodzicom za trud włożony
w przekazywanie wiedzy i pozytywnych wartości.
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
w imieniu Rady Miejskiej złożyli jeszcze raz serdeczne gratulacje stypendystom,
wyróżnionym nauczycielom oraz rodzicom, że mają tak wspaniałe uzdolnione dzieci
wyrażając również nadzieję, że za rok spotkamy się w tym samym miejscu.
Czekając na drugą grupę stypendystów, Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał
zaplanowany porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. Zmian
nie zgłoszono, wobec tego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił
o przegłosowanie porządku obrad.
(Podczas głosowania na sali było 13. radnych)
Głosowanie: za przyjęciem porządku obrad - 13 osób (jednogłośnie)
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec dla uczniów z terenu
Miasta i Gminy za osiągnięcie wysokich wyników w nauce w roku szkolnym
2012/2013.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XLII/13, Nr XLIII/13 i Nr XLIV/13.
4. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2013
roku.
5. 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,
3/ udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi
Staszowskiemu,
4/ uchylenia Uchwały Nr XXXVII/231/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13
grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za odbieranie odpadów
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komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
o określonej objętości,
5/ zmiany Uchwały Nr XXXVII/233/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia
2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6/ zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso,
7/ górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych,
8/ zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec,
9/ określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów
artystycznych dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną,
10/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
z zaburzeniami psychicznymi,

za usługi
warunków
trybu ich
dla osób

11/ ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy,
12/ nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu położonego w rejonie Kopca
Kościuszki w Połańcu,
13/ przyznania nieruchomości gruntowej,
14/ przyznania nieruchomości gruntowej.
6. 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.
7. Interpelacje radnych.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
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9. Zakończenie obrad.
Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności radnych,
- lista zaproszonych gości,
- podjęte uchwały.
Ad. 2
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zwracając się do drugiej grupy stypendystów
z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu powiedział, że po raz
trzeci spotykamy się, aby wręczyć stypendia za wysokie wyniki w nauce uzyskane
w roku szkolnym 2012/2013 oraz za zdobyte osiągnięcia w konkursach
przedmiotowych i olimpiadach, a następnie skierował serdeczne gratulacje na ręce
tegorocznych laureatów.
Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy złożył również serdeczne
podziękowania dla nauczycieli, którzy wpierają naszych uczniów w procesie
kształcenia i w osiąganiu tak wspaniałych wyników w nauce. Podziękowania Burmistrz
skierował także dla rodziców za pomoc i wsparcie dzieci i młodzieży w pogłębianiu
wiedzy i rozwijaniu zainteresowań.
Stypendia za uzyskane wyniki w nauce w roku szkolnym 2012/2013 wraz symboliczną
różą w obecności rodziców – opiekunów wręczał p. Stanisław Lolo – przewodniczący
Rady Miejskiej, p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, p. Jarosław
Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Połaniec oraz dyrektor placówki
oświatowej.
Stypendia otrzymali:
1. STYPENDIA I STOPNIA
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sojda Dominika
Michalski Tomasz
Łączkiewicz Kornelia
Marecka Karolina Anna
Małek Paweł
Motyka Mateusz
Sroka Kamila
Sikora Klaudia Joanna

1 450,00 zł
1 450,00 zł
1 050,00 zł
750,00 zł
1 250,00 zł
1 250,00 zł
1 250,00 zł
1 250,00 zł

2. STYPENDIA II STOPNIA
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Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Służalska Agnieszka Adrianna
Głowniak Kamila Maria
Guła Kamila Dominika
Mikina Filip
Kopacz Daria
Patriak Urszula Kamila
Wnuk Aleksandra
Chamielec Gabriela
Putelbergier Patryk Sebastian
Wąż Krzysztof Michał
Zientarska Patrycja Karina
Sojda Aleksandra
Czechowska Marcelina
Jaguś Barbara Aneta
Lorens Michał Marcin
Marzec Joanna Karina
Kwiatkowska Patrycja
Wróbel Natalia
Gad Anna
Sobierajski Sebastian
Szaniawska Katarzyna
Żyła Dominika Aleksandra

800,00 zł
800,00 zł
750,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
450,00 zł
450,00 zł
450,00 zł
450,00 zł
450,00 zł
450,00 zł
450,00 zł
450,00 zł
450,00 zł
450,00 zł

Podziękowania otrzymali:
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Kr. Jadwigi w Połańcu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dorota Jakubas
Alicja Adaś
Małgorzata Głocka
Beata Kurgan
Alina Grabowska
Wioletta Kareta
Alfreda Adaś
Wioletta Jabłońska
Halina Guła
Ewa Gorczyca
Alicja Urban
Magdalena Przybył
Monika Pławska
Grażyna Cichoń
Teresa Sojda
Agnieszka Gil-Przewoźniak
Maria Kinga Orlicz
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18. Urszula Mantorska-Skowron
19. Chmura Aneta
20. Jerzy Nowak – Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Kr. Jadwigi w Połańcu
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, p. Jacek Tarnowski – burmistrz
Miasta i Gminy Połaniec oraz p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza jeszcze raz
serdecznie podziękowali i pogratulowali uczniom, nauczycielom oraz rodzicom
podkreślając przy tym ich duży wysiłek i wkład pracy.
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 5 minut przerwy w obradach sesji Rady
Miejskiej.
Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej przystąpiono do kontynuacji zaplanowanego
porządku obrad.
Ad. 3
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają
uwagi oraz pytania do protokołu Nr XLII/13, który był do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. Pytań nie zgłoszono,
więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za przyjęciem protokołu Nr XLII/13 – 13 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr XLII/12 został przyjęty.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają
uwagi oraz pytania do protokołu Nr XLIII/13, który był do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. Pytań nie zgłoszono,
więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
za przyjęciem protokołu Nr XLIII/13 –13 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr XLIII/13 został przyjęty.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają
uwagi oraz pytania do protokołu Nr XLIV/13, który był do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. Pytań nie zgłoszono,
więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za przyjęciem protokołu Nr XLIV/13 –13 osób (jednogłośnie).
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Protokół Nr XLIV/13 został przyjęty.
Ad. 4
Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2013 roku
przedstawiła p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy oraz poinformowała, że art. 266
ustawy o finansach publicznych zobowiązuje p. Burmistrza do złożenia Radzie
Miejskiej sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia.
Realizując ten zapis zostały przygotowane i przesłane Państwu materiały tabelaryczne,
obrazujące wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2013 roku wraz z częścią opisową.
Zgodnie z wymogami cytowanej wyżej ustawy szczegółowość i układ sprawozdań jest
taki jak w uchwale budżetowej. Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej
na 2013 rok wynosiły 54 656 465 zł, z czego dochody bieżące 51 764 306 zł
i majątkowe 2 892 159 zł. Budżet w ciągu półrocza zwiększył się
o 11 408 457,40 zł (tj. o 20,87 %) w wyniku następujących zmian: zwiększenie dotacji
celowych - 3 162 262,40 zł, zwiększenie środków na dofinansowanie własnych
inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 5 715 028 zł, zwiększenie z tytułu wpływów
z różnych dochodów 2 531 167 zł. Plan dochodów po zmianach wyniósł 66 064 922,40
zł i został zrealizowany na kwotę 28 817 786,89 zł t. j w 43,62 %,
w tym w dochodach bieżących 48,12 %, w dochodach majątkowych 21,22 %.
Zaległości wobec Gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb
– 27S wyniosły 507 618,75 zł. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się
następująco:
 stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi ·
135 786,56 zł
 stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 61 201,70
zł
 kwota zaległości z opłacających kartę podatkową wynosi 5 303,28 zł
 kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi
223 209,32 zł
 pozostałe zaległości wynoszą 2 668,34 zł,
 należne na dzień 30 czerwca 2013 roku odsetki od zaległości wynoszą 79 449,55
zł.
Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2013 rok wynosiły 51 948
342 zł, z tego wydatki bieżące 37 853 962 zł, majątkowe 14 094 380 zł. W ciągu roku
wzrosły o kwotę 16 504 471,40 zł (tj. 31,77 %). Na dzień 30 czerwca 2013 roku
wydatki wyniosły 68 452 813,40 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę
29 906 034,21 zł, co stanowi 43,69 % planowanego budżetu. Na sfinansowanie
wydatków bieżących przeznaczono kwotę 42 204 791,40 zł, co stanowi 61,65 % całego
budżetu. Plan zrealizowano w kwocie 21 611 380,69 zł, co stanowi 51,20% planu. Na
wydatki majątkowe zaplanowano 26 248 022 zł, co stanowi 38,34 % całego
planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 8 294 653,52 zł, tj. w 31,60 %. Gmina
w ciągu pierwszego półrocza 2013 roku spłaciła 1 325 000 zł kredytów oraz 18 820,80
zł pożyczek. Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2013 roku wyniosło 4 727 355,20 zł tj.
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7,15 % planowanych dochodów. Wysokość kwoty zadłużenia nie przekracza granicy
wymienionej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pochwalił
wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku.
Ad. 5
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany 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 Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, na co jest przeznaczona kwota
w wysokości 5 000 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że na jednostki ochotnicze straży
pożarnej w Połańcu 1 000 zł, w Zrębinie 1 000 zł, w Ruszczy 1 000 zł oraz w Tursku
Małym 2 000 zł.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
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(Uchwała Nr XLV/290/13 została podjęta)
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy oraz
poinformowała, że do ww. projektu uchwały proponuje się autopoprawki.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawkami.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały bez
autopoprawek.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały bez
autopoprawek.
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
wraz z autopoprawkami.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, na co jest
przeznaczona kwota w wysokości 15 000 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego rozdział 92113 Centra kultury i sztuki.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, że środki finansowe są
przeznaczone na stypendia artystyczne dla dzieci i młodzieży.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, w jakim
celu przeznaczony jest zakup zestawu do wyważania drzwi.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że zestaw
przeznaczony zostanie w celu usprawnienia pracy jednostek ochotniczej straży
pożarnej.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, na co jest przeznaczona kwota
w wysokości 200 000 zł w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
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Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że ww. środki są przeznaczone na
dopłatę do cen ścieków. Zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane w 80%
i zachodzi konieczność zwiększenia.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, na co konkretnie jest
przeznaczona kwota w wysokości 240 000 zł w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic,
placów i dróg.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota w wysokości 220 000 zł
jest zabezpieczona na zakup energii, natomiast 20 000 zł przeznaczone jest na budowę
brakującego oświetlenia na terenie Gminy Połaniec.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały wraz z autopoprawkami – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLV/291/13 została podjęta)
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę
Połaniec Powiatowi Staszowskiemu.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto korzysta z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Połańcu.
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Pani Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że
z Poradni korzystają dzieci oraz młodzież z terenu Gminy Połaniec oraz Gminy
Łubnice.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLV/292/13 została podjęta)
4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/233/12 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie określenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, w powstają odpady komunalne i ustalenia stawki za pojemnik
o określonej objętości.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący 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 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLV/293/13 została podjęta)
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5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/231/12 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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 projekt uchwały.
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący 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 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLV/294/13 została podjęta)
6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia inkaso.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy oraz
poinformowała, że na Komisjach Rady wypracowano wspólne stanowisko
wynagrodzenia za inkaso w wysokości 7% od sumy zainkasowanych opłat.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ze stawką 7%
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Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ze stawką 7%.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały ze stawką 7%.
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych, poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
ze stawka 7%.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Jacek Mazur – sołtys sołectwa Rybitwy zapytał, na jakiej zasadzie będą pobierane
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców sołectwa.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że procedura poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
będzie taka sama, jak przy poborze opłat od podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLV/295/13 została podjęta)
7. Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Danuta Bobrowska – kierownik Ref. Techniczno
– Inwestycyjnego oraz poinformowała, że na Komisjach Rady wypracowano wspólne
stanowisko w sprawie górnych stawek opłat, i za odbiór odpadów komunalnych:
proponowana stawka jest w wysokości 88 zł za 1 m3 plus obowiązujący podatek VAT;
proponowana stawka w wysokości 70 zł za 1 m3 plus obowiązujący podatek VAT,
w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
natomiast za odbiór i transport nieczystości ciekłych proponowana stawka jest
w wysokości 23 zł za 1 m3 plus obowiązujący podatek VAT.
W dyskusji wzięli udział:
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Pan Jacek Nowak – prezes PGK powiedział, że górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i przedsiębiorców za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
zostały skalkulowane, w związku z powyższym poprosił Radę Miejską o ich
zatwierdzenie.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że górne stawki opłat
zostały ustalone na podstawie oszacowania kosztów odbieranych ilości odpadów z lat
ubiegłych. Jest to stawka konkurencyjna w porównaniu z górnymi stawkami
uchwalonymi w innych gminach. Burmistrz dodał, że obecnie odpady komunalne są
wywożone na składowisko odpadów „Pocieszka”, natomiast od początku roku
następnego odpady z terenu całej Gminy zostaną wywożone na składowisko odpadów
do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, gdzie będą odbierane
śmieci z podziałem na odpady selektywne i nieselektywne, dla których koszt obioru
będzie zróżnicowany, z korzyścią dla odpadów selektywnych. Stawki opłat
ponoszonych przez właścicieli muszą motywować do oddawania odpadów
selektywnych.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, czy PGK może zróżnicować stawki
opłat od przedsiębiorcy i nieruchomości niezamieszkałej.
Pani Danuta Bobrowska – kierownik ref. Techniczno – Inwestycyjnego odpowiedziała,
że według obowiązujących przepisów stawki opłat nie mogą być zróżnicowane dla
właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Połaniec (w tym dla
przedsiębiorców i instytucji).
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej powiedział, że stawka za odbiór odpadów
komunalnych w wysokości 88 za 1 m3 plus obowiązujący podatek VAT jest dość duża
w porównaniu ze stawką za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób
selektywny (70 zł za 1 m3 plus obowiązujący podatek VAT), i dlatego zaproponował,
aby przedstawione stawki pozostały na okres próbny jednego roku.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zasugerował, aby stawki za
odpady selektywne i nieselektywne były zróżnicowane w taki sposób, aby zachęcały
przedsiębiorców do segregacji odpadów.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały za odbiór
odpadów komunalnych ze stawką w wysokości 88 zł za 1 m3 plus obowiązujący
podatek VAT, w wysokości 70 zł za 1 m3 plus obowiązujący podatek VAT,
w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
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natomiast za odbiór i transport nieczystości ciekłych w wysokości 23 zł za 1 m3 plus
obowiązujący podatek VAT.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały za odbiór
odpadów komunalnych ze stawką w wysokości 88 zł za 1 m3 plus obowiązujący
podatek VAT, w wysokości 70 zł za 1 m3 plus obowiązujący podatek VAT,
w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
natomiast za odbiór i transport nieczystości ciekłych w wysokości 23 zł za 1 m3 plus
obowiązujący podatek VAT.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały za odbiór
odpadów komunalnych ze stawką w wysokości 88 zł za 1 m3 plus obowiązujący
podatek VAT, w wysokości 70 zł za 1 m3 plus obowiązujący podatek VAT,
w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
natomiast za odbiór i transport nieczystości ciekłych w wysokości 23 zł za 1 m3 plus
obowiązujący podatek VAT.
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
za odbiór odpadów komunalnych ze stawką w wysokości 88 zł za 1 m3 plus
obowiązujący podatek VAT, w wysokości 70 zł za 1 m3 plus obowiązujący podatek
VAT, w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny, natomiast za odbiór i transport nieczystości ciekłych w wysokości 23 zł za
1 m3 plus obowiązujący podatek VAT.
W dalszej części dyskusji udział wzięli:
Pan Bronisław Taras – sołtys sołectwa Kamieniec powiedział, że odpady nieselektywne
powinny być droższe, aby przedsiębiorcom opłaciło się segregować śmieci, bo jeśli
różnica nie będzie duża, to wszystko będzie wrzucane w jeden pojemnik.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że zbyt mała różnica
pomiędzy stawkami za odpady selektywne i nieselektywne, będzie powodowała brak
chęci zbierania i selekcjonowania odpadów komunalnych. Burmistrz dodał, że
w projekcie uchwały są proponowane górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, natomiast Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nie musi naliczać
maksymalnych stawek za odbiór odpadów komunalnych.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej złożył formalny wniosek
o przegłosowanie projektu uchwały ze stawkami proponowanymi na Komisjach Rady.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej złożył wniosek
formalny o przegłosowanie projektu uchwały z podwyższeniem stawki za obiór
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odpadów komunalnych nieselektywnych w wysokości 100 zł za 1 m3 plus obowiązujący
podatek VAT.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że ustalenie górnych stawek jest po to, by
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w razie podwyższenia kosztów odbierania
odpadów oraz opłat na rzecz ochrony środowiska nie dopłacało z własnych środków do
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
W tym przypadku stawka górna opłat mówi o górnej granicy opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, która obecnie jest realna po przeanalizowaniu kosztów.
Górna stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie może być niższa niż cena
usługi.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że
podwyższenie górnej stawki za opady komunalne to względy bezpieczeństwa w razie
podwyżek.
Pan Jacek Mazur – sołtys sołectwa Rybitwy powiedział, że są takie zakłady pracy,
gdzie poza gruzem i złomem pozostają odpady, które nie dają się wysegregować,
i w większości zakłady budowlane mają odpady niesegregowane. Następnie złożył
podziękowanie na ręce p. Jacka Nowaka – prezesa PGK za to, że stawka jest
oszacowana na podstawie realnych kosztów.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy przedstawił kalkulacje kosztów opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wycofał wniosek
formalny.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały ze stawkami proponowanymi na Komisjach Rady.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLV/296/13 została podjęta)
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodnicząca 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 projekt uchwały.
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący 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 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLV/297/13 została podjęta)
9. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu
przyznawania stypendiów artystycznych dzieciom i młodzieży zajmującym się
twórczością artystyczną.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Agnieszka Wałcerz - Kot - specjalista ds.
kadrowo – organizacyjnych z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oraz poinformowała,
że do projektu uchwały proponuje się autopoprawki.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawkami.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawkami.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawkami.
Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawkami.
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Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że nie ma żadnych wątpliwości, co do
wynagradzania talentów, pracy osób promujących artystycznie Miasto i Gminę
Połaniec. Śledząc poczynania dzieci i młodzieży występujących na różnych scenach nie
tylko gminnych, ale również powiatowych, krajowych oraz zagranicznych możemy
śmiało powiedzieć, że są to osoby uzdolnione i zaangażowane w swoją pracę, dlatego
tym bardziej jest nam miło, że te umiejętności możemy odpowiednio docenić poprzez
przyznanie stypendiów artystycznych. Pokaz umiejętności artystycznych często
poprzedzony jest wielokrotnymi przygotowaniami i ciężką pracą uczestników
i instruktorów.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały wraz z autopoprawkami – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLV/298/13 została podjęta)
10. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Połańcu.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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 projekt uchwały.
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że wspólne działania
realizowane z Ośrodkiem Pomocy Społecznej są w kierunku osób potrzebujących
pomocy. Przeprowadzona została ankieta środowiskowa diagnozująca potrzeby
mieszkańców z terenu miasta i gminy oraz osób, którym należy udzielić pomocy. Przy
wsparciu pracowników grupy interwencyjnej przeprowadzane są prace, których osoby
starsze nie mogłyby wykonać. Burmistrz zaznaczył także, że mając możliwości
w postaci pracowników i sprzętu staramy się kierować pomoc dla wszystkich osób,
które jej potrzebują.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że
możemy być dumni jako radni Rady Miejskiej, że ta pomoc w kierunku mieszkańców
jest dobra w naszej Gminie. Następnie skierował słowa uznania dla wszystkich osób
począwszy od Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, Kierownik OPS, Kierownik WTZ
oraz współpracowników, którzy wspierają i pomagają osobom potrzebującym.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy skala osób
potrzebujących pomocy wzrasta w porównaniu do roku poprzedniego.
Pani Anna Wolska – kierownik OPS wyjaśniła, że 2 opiekunki świadczą pomoc dla
około 19-20 osób przez 5 dni w tygodniu, ale dzięki wsparciu pracowników
zatrudnionych w ramach grupy interwencyjnej pomoc jest udzielana dla większej liczby
osób w zależności od potrzeb i sytuacji rodziny.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że w ramach grupy
interwencyjnej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych od początku roku do
dnia dzisiejszego zostało zatrudnionych 307 osób i do końca bieżącego roku zostanie
zatrudnionych jeszcze 197 osób, w sumie 504 osoby w ciągu całego roku, w tym tylko
37 osób zostało zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy. Burmistrz dodał, że poprzez
wspólne działania jednostek są stwarzane dodatkowe miejsca pracy zaspakajając
potrzeby zarówno dzieci, jak i osób starszych.
Pani Małgorzta Żugaj – skarbnik Gminy dodała, że koszt zatrudnienia pracowników
w ramach prac grupy interwencyjnej do końca lipca bieżącego roku wyniósł 1 300 000
zł.
Pani Anna Wolska - kierownik OPS dodała, że dzięki zaangażowaniu pracowników
socjalnych i opiekunek uległ zmianie stereotyp podejścia do osób chorych,
nieporadnych i niepełnosprawnych. Coraz rzadziej jest prośba ze strony mieszkańców
„zróbcie coś z nami” na rzecz akceptacji i pomocy sąsiedzkiej.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy osoby zatrudnione
w OPS w ramach grupy interwencyjnej mają odpowiednie predyspozycje, aby
świadczyć pomoc osobom wymagającym opieki.
Pani Anna Wolska – kierownik OPS wyjaśniła, że wszystkie nowe zatrudnione osoby
początkowo otrzymują instruktaż, są wprowadzane w środowisko przez opiekunki stałe
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i pracowników socjalnych, a osobom starszym i z zaburzeniami psychicznymi
udzielana jest pomoc przez osoby stale zatrudnione w Ośrodku.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLV/299/13 została podjęta)
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Połańcu.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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 projekt uchwały.
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący 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 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLV/300/13 została podjęta)
12. Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu
położonego w rejonie Kopca Kościuszki w Połańcu.
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Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia
Komunalnego.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący 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 projekt uchwały.
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący 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 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLV/301/13 została podjęta)
13. Projekt uchwały w sprawie przyznania nieruchomości gruntowej.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia
Komunalnego.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLV/302/13 została podjęta)
14. Projekt uchwały w sprawie przyznania nieruchomości gruntowej.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia
Komunalnego.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodnicząca 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 projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że tam gdzie istnieje możliwość prawna
chcemy umożliwić mieszkańcom Gminy nabycie części terenów zielonych
stanowiących własność Gminy Połaniec, przy czym przygotowanie i koszt sprzedaży
nastąpiłby na koszt osoby zainteresowanej.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLV/303/13 została podjęta)
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Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 20 minut przerwy w obradach sesji Rady
Miejskiej.
Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej przystąpiono do kontynuacji zaplanowanego
porządku.
Ad. 6
Przedstawiono zaplanowane informacje.
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej funkcji:
- reprezentował Radę Miejską podczas „Nocy Świętojańskiej” w miejscowości
Winnica,
- uczestniczył w Festynie Rodzinnym organizowanym przez Przedszkole Publiczne,
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystego otwarcia terenów inwestycyjnychStrefa „C”,
- reprezentował Radę Miejską podczas „Pożegnania z Truskawką” w Ruszczy,
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystego otwarcia sezonu muzycznego na
rynku w Połańcu,
- reprezentował Radę Miejską podczas festynu w Łubnicach,
- reprezentował Radę Miejska podczas spotkania z motocyklistami w miejscowości
Tursko Małe,
- reprezentował Radę Miejską podczas Miejsko – Gminnych Zawodów Strażackich
w Ruszczy,
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystości z okazji „Złotych Godów”
w Urzędzie Miasta i Gminy,
- reprezentował Radę Miejską podczas Wojewódzkiego Święta Policji w Staszowie,
- reprezentował Radę Miejską w Szklarkach 2013,
- reprezentował Radę Miejską podczas spotkania upamiętniającego bitwę pod
Komorowem w Gacach Słupieckich,
- reprezentował Radę Miejska podczas Mszy św. z kombatantami,
- reprezentował Radę Miejska w dożynkach gminnych w miejscowości Rybitwy,
- reprezentował Radę Miejską podczas przycumowania XIX-wiecznego młyna
wodnego w miejscowości Winnica,
- reprezentował Radę Miejską podczas dożynek w Rytwianach.
- reprezentował Radę Miejską podczas „Święta Chleba” w Staszowie.
Poza tym, p. Przewodniczący Rady Miejskiej odbył szereg spotkań z mieszkańcami
Gminy oraz jest w ciągłym kontakcie z p. Burmistrzem i p. Zastępca Burmistrza.
2. Pan Burmistrz Miasta i Gminy – Jacek Tarnowski przedstawił informację o pracy
w okresie międzysesyjnym, zaznaczając, że nie będzie przedstawiał informacji,
o spotkaniach w których wspólnie uczestniczył z Przewodniczącym Rady Miejskiej.
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27.06.2013 Pożegnanie klas 6. Publicznej Szkoły Podstawowej w Połańcu,
Walne Zebranie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecze
Wisły,
28.06.2013 Zakończenie roku szkolnego w placówkach oświatowych,
Zebranie Zarządu Spółki Propol,
29.06.2013 XIX Zjazd Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego i XVI Krajowego
Turnieju Sołtysów w Wąchocku,
01.07.2013 Spotkanie z p. Andrzejem Pałysem - Prezesem WFOŚiGW w Kielcach,
Spotkanie z p. Piotrem Żołądkiem – Członkiem Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego,
03.07.2013 Spotkanie z dyrektorami i kierownikami jednostek podległych Gminie,
Spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocniczych,
04.07.2013 Spotkanie z p. Damianem Urbanowskim – Dyrektorem ŚZDW w Kielcach,
05.07.2013 Otwarcie terenów inwestycyjnych,
12.07.2013 Spotkanie z p. Piotrem Żołądkiem – Członkiem Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego,
14.07.2013 Uroczystości z okazji 50. lecia pożycia małżeńskiego,
16.07.2013 Spotkanie z p. Jerzyk Kakiem – Dyrektorem Generalnym GDF Suez,
Spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocniczych,
02.08.2013 Otwarcie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz świetlicy wiejskiej
w Kamieńcu,
07.08.2013 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Propol,
08.08.2013 Spotkanie w sprawie ciepła Osiedla Południe,
15.08.2013 Dożynki gminne w Borowej,
16.08.2013 Spotkanie z p. Damianem Urbanowskim – Dyrektorem ŚZDW w Kielcach,
22.08.2013 Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Staszowskiego,
24.08.2013 Dzień Energetyka,
25.08.2013 Święto Chleba w Staszowie,
Dożynki w Rytwianach,
Dożynki w Łubnicach.
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.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej poprosił o informacje dotyczące
zebrania Zarządu Spółki Propol.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że odbyły się dwa spotkania
z Zarządem, które miały na celu uwzględnienie zmian w Statucie Spółki oraz zmianę
składu Rady Nadzorczej. Dodatkowo są omawiane kwestie dotyczące obniżenia
kosztów działalności.
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3. Następnie p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy przedstawił
informację o realizacji inwestycji w okresie międzysesyjnym:
- trwają prace na przebudowie dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec wraz
z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój – 2013 r., którego
wykonawcą jest PRD Staszów na kwotę 2 669 788 zł. Termin wykonania 31.08.2013;
- trwają prace przy 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" Rytwiany na kwotę 1 595 398 zł. Termin wykonania 15.09.2013;
- zakończono roboty na odbudowie dróg gminnych na terenie gminy Połaniec
zniszczonych w wyniku powodzi:
1) Odbudowa drogi gminnej nr 366154T w m. Maśnik od km 0+000 do km 0+887
2) Odbudowa drogi gminnej nr 366218T w m. Rybitwy od km 0+000 do km 0+650
3) Odbudowa drogi gminnej nr 366084T w m. Wymysłów od km 0+000 do km 0+300
4) Odbudowa drogi gminnej nr 366075T w m. Połańcu od km 0+000 do km 0+130,
którego wykonawcą jest PRD Staszów na kwotę 320 744 zł. Termin wykonania
31.07.2013;
- trwają prace projektowe budowy czterech odcinków sieci wodociągowej na terenie
Miasta i Gminy Połaniec, którego wykonawcą jest FBUP Jacek Mierosławski na kwotę
25 211 zł. Termin wykonania 15.10.2013;
- wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania pn.: „Budowa
odcinka sieci wodociągowej przy ul. Żapniowskiej w Połańcu”, którym jest PGK Sp. z
o.o. w Połańcu na kwotę 27 008 zł. Termin wykonania: 1 miesiąc od podpisania
umowy;
- wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania pn.:
„Przebudowa pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Ruszczańskiej 3
w Połańcu", którym jest ZRB Jarosław Mazur na kwotę 79 646 zł. Termin wykonania:
5 tygodni od podpisania umowy;
- trwa opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Wykonanie projektu
budowlanego infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Połaniec - Obszar C
w ramach 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", którego
wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "MABAL" Bartosz
Ludomirski na kwotę 22 755 zł. Termin wykonania 26.08.2013;
- 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 AGRO-BAZA Otałęż na kwotę
968 283. Termin wykonania 30.08.2013;
- podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy
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Połaniec z PGK Sp. z o.o. w Połańcu na kwotę 475 zł/tonę. Termin wykonania
01.07.2013 - 30.06.2014;
- zakończono roboty na zadaniu pod nazwą: remont dróg na terenie gminy Połaniec: 1.
Przebudowa drogi gminnej nr 366119T w m. Kamieniec; 2. Przebudowa drogi gminnej
nr 366109T ul. Krakowska Duża w Połańcu - budowa chodnika; 3. Remont drogi
gminnej nr 366129T w m. Zdzieci Nowe, polegająca na remoncie pobocza; trwają prace
na zadaniu pod nazwą: 4. Remont cząstkowy kamieniem dolomitowym dróg gminnych
na terenie gminy Połaniec, którego wykonawcą jest FTBD Dylmex Tomasz Dyl na
kwotę 229 612 zł. Termin wykonania 30.09.2013;
- trwają prace projektowe na opracowanie projektu na zgłoszenie na przebudowę dróg
gminnych i parkingów oraz przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na:
ul. Kr. Jadwigi i ul. T. Kościuszki w Połańcu oraz opracowanie projektu budowlanego
na budowę dróg gminnych nr 366242T i nr 366244T w Wymysłowie, którego
wykonawcą jest Artur Anioł. Termin wykonania: w ciągu 4 miesięcy od dnia
podpisania umowy;
- podpisano umowę na zadanie pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz
budowa odcinka sieci wodociągowej w Gminie Połaniec” z Konsorcjum PISiP Insmont
E. Bąk, ZIE W. Kopeć na kwotę 1 939 290 zł. Termin wykonania 26.11.2013;
- trwa realizacja zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr
366208T w Połańcu w km 0+000-0+ 600, KRO 26-12-054-000010 i KRO 26-12-054000026”, którego wykonawcą jest Skanska S.A. Warszawa na kwotę 968 397 zł.
Termin wykonania 18.09.2013;
- trwa realizacja zadania pn. „Zakup pojemników do segregacji odpadów wraz
dostawą”, którego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
STALPROFIL Henryk Mejna na kwotę 198 877 zł. Termin wykonania 30.09.2013;
- ogłoszono przetarg na „Opracowanie dokumentacji technicznej na zgłoszenie na
budowę zewnętrznych siłowni na terenie Miasta i Gminy Połaniec”;
- wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania pn.: „Budowa
wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej
w budynku świetlicy na Osiedlu Północ w Połańcu”, którego wykonawcą jest Elpoterm
Sp. z o.o. w Połańcu na kwotę 87 669 zł;
- wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę na remont cząstkowy
chodników na terenie Miasta i Gminy Połaniec, którym jest ZRB Jarosław Mazur
Rybitwy na kwotę 56 691 zł. Termin wykonania 08.10.2013.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, czy nowe pojemniki na odpady
komunalne będą miały ten sam kształt, co obecne.
Pani Danuta Bobrowska – kierownik ref. Techniczno – Inwestycyjnego wyjaśniła, że
nowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów tzw. dzwony będą miały prostokątną
podstawę, natomiast obecne mają okrągłą podstawę.
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Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał czy zewnętrzne siłownie będą
znajdowały się przy placach zabaw, na co Burmistrz odpowiedział twierdząco.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, do kiedy istnieje możliwość
zgłaszania poprawek remontów chodników, na co Burmistrz odpowiedział, że na
bieżąco przyjmowane są zgłoszenia.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, w jakim terminie zostaną
zakończone remonty dróg na terenie miasta.
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że I etap
zakończenia prac jest do 15 września.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, w jakim terminie zostaną
zakończone prace przy stabilizacji osuwiska w Połańcu.
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że
planowany termin prac jest do 18 września, i na chwilę obecną trwają prace przy
odbudowie drogi gminnej.
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej powiedział, że za rzadko są odbierane
odpady z pojemników na zbiórkę odpadów selektywnych, i w związku z wejściem
ustawy pojemniki są często przepełnione. Następnie zwracając się do Burmistrza
Miasta i Gminy zapytał, czy zakup pojemników do segregacji odpadów jest wynikiem
ich zbyt małej ilości.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że nie ma wystarczającej
ilości pojemników przy niektórych śmietnikach, aby umożliwić mieszkańcom
segregację odpadów.
Pan Jacek Nowak – prezes PGK dodał, że częstotliwość odbioru odpadów wzrosła na
terenie Gminy.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej poprosił o możliwość zakupu worków na
śmieci podczas odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.
Pan Bronisław Taras – sołtys sołectwa Kamieniec w imieniu swoim oraz mieszkańców
podziękował Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Radzie Miejskiej za oddanie pięknej
świetlicy, odbudowę dróg w miejscowości Kamieniec oraz za wspólną pracę.
4. Następnie przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady
w okresie międzysesyjnym.
Pan Józef Cichoń - wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja zebrała się raz w dniu 27.08.2013 r. na wspólnym
posiedzeniu z Komisją Budżetu i Spraw Gospodarczych, na którym zaopiniowano
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projekty poszczególnych uchwał oraz zajęto stanowisko w sprawie wydania decyzji
warunków zabudowy oraz rozpatrzono podanie.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że Komisja zebrała się raz w dniu 26.08.2013 r. na wspólnym
posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, na którym zaopiniowano projekty
poszczególnych uchwał oraz rozpatrzono wniosek o lokal socjalny.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, że Komisja spotkała się raz w dniu 26.08.2013 r. na wspólnym
posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym zaopiniowano
projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja spotkała się raz w dniu 27.08.2013 r., na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym
zaopiniowano projekty uchwał będące w porządku obrad na dzisiejszą sesję.
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że
w okresie międzysesyjnym Komisja spotkała się jeden raz w dniu 15.07.2013 r., na
którym przyjęto Protokół Nr 33/14 z dnia 21 maja 2013 roku oraz zajęto stanowisko
w sprawie informacji z dnia 23 kwietnia 2013 roku o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec.
Ad. 7
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na dzisiejszej
sesji wpłynęła jedna interpelacja od p. Jolanty Pargieły – radnej Rady Miejskiej.
Ad. 8.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zgłosił brak koszenia wałów przy Kanale
Strumień.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy wyrwa w drodze
powiatowej w miejscowości Maśnik została usunięta, na co p. Jacek Nowak – prezes
PGK odpowiedział, że zostało to zgłoszone do PZD w Staszowie, a w dniu jutrzejszym
zostanie ten temat podjęty na Radzie Powiatu.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby
deptak za działkami został odpowiednio oznaczony lub odgrodzony słupkami, ponieważ
jeden kierowca samochodu potrącił w tym miejscu dziecko.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że
w związku z niskim stanem wody na rzece Czarnej należy usunąć wysepkę, ponieważ
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przy wzroście poziomu wody wpływa to bezpośrednio na konstrukcję mostu. Następnie
podziękował za uregulowanie rzeki i wzmocnienie brzegów.
Pan Jerzy Misiak – radny Rady Miejskiej zapytał o zakup samochodu dla WTZ.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że wniosek
o dofinansowanie został złożony do Starostwa Powiatowego.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej poprosił o wykonanie jednostronnego
chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Knothego w Ruszczy, na co p. Jacek
Nowak – radny Rady Powiatu odpowiedział, że przeprowadzi w tej kwestii rozmowę.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał czy remonty w placówkach
oświatowych na terenie Gminy zostały zakończone, na co Burmistrz odpowiedział
twierdząco oraz zaprosił wszystkich obecnych na wybór wieńca powiatowego, który
odbędzie się w Bogorii 7 września.
Ad. 9
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad i po przeprowadzonych
dyskusjach p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za przybycie na sesję Rady Miejskiej i zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Sylwia Witecka
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