Połaniec, dnia 30.10.2013 r.
Projekt protokołu Nr XLVII/13
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu z dniu 30 października 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, p. Małgorzatę Żugaj – skarbnika Gminy, p. Józefa Korczaka – Honorowego
Obywatela Miasta i Gminy Połaniec, prezesa, dyrektorów i kierowników jednostek
podległych Gminie, kierowników referatów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy,
przedstawicieli jednostek pomocniczych, mieszkańców, redaktor „Echa Dnia” oraz
wszystkie osoby, które przybyły na sesję.
Następnie na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził
prawomocność obrad, ponieważ w sesji uczestniczyło 13. radnych Rady Miejskiej.
Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Małgorzata Dalmata – Konwicki, p. Adam Łańka.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany porządek obrad
oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. Zmian nie zgłoszono, wobec tego
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. Przyjęcie protokołu nr XLVI/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/ zmiany Uchwały Nr XLV/298/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28
sierpnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości
i trybu przyznawania stypendiów artystycznych dzieciom i młodzieży
zajmującym się twórczością artystyczną,
4/ przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Miasta i Gminy Połaniec,
5/ zagospodarowania terenu na Skwerze Armii Krajowej wraz z obiektem małej
architektury upamiętniającym miejsce pamięci,
6/ wyrażenia zgody na włączenia terenów położonych w Brzozowej gmina
Połaniec w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.
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. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok:
- radnych Rady Miejskiej,
- kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i innych osób zobowiązanych
do składania oświadczeń majątkowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny
2012 -2013.
7. Sprawozdanie z dotychczasowej realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta i Gminy Połaniec na lata 2007 – 2014 przyjętej do realizacji
Uchwałą Nr XI/51/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2007 roku.
8. Interpelacje radnych.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności radnych,
- lista zaproszonych gości,
- podjęte uchwały.
Ad. 2
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Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają
uwagi oraz pytania do protokołu Nr XLVI/13, który był do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej. Pytań nie zgłoszono, wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie ww. projekt protokołu.
Głosowanie:
za przyjęciem protokołu Nr XLVI/13 – 12 osób
wstrzymało się - 1 osoba
przeciw Protokół Nr XLVI/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.
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 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 p. Elżbietę Juszczyk – dyrektor ZPO
w Ruszczy czy rodzice, co roku składają oświadczenia w celu dofinansowania
podręczników dla uczniów.
Pani Elżbieta Juszczyk – dyrektor ZPO w Ruszczy wyjaśniła, że co roku rodzice
składają oświadczenia o zarobkach.
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Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poprosił
o zestawienie środków finansowych przekazywanych przez Powiat Staszów Gminie
Połaniec na zadania gminne oraz środków finansowych przekazywanych przez Gminę
Połaniec powiatowi staszowskiemu na zadania powiatowe.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy przedstawiła zestawienie dofinansowania
Gminy Połaniec z PWOŚiGW oraz przez Powiat Staszów w latach 2007 - 2013 na
zadania gminne, i: w 2007 r. zostało przekazane 6 500 zł na działalność centrum
Kultury, na projekt budowlany pn. „Likwidacja osuwiska zabezpieczenie skarpy na dł.
400 mb…” 15 860 zł, na przebudowę i rozbudowę składowiska odpadów w muszycy,
gmina Połaniec 65 000 zł; w 2008 r., na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej i wodociągu na ul. Partyzantów 70 000 zł, na likwidację osuwiska i
zabezpieczenie skarpy na dł. 400 mb 90 000 zł; w 2009 r. na działalność OSP 5 000 zł,
na działalność centrum kultury 5 000 zł, na zabezpieczenie usuwiska poprzez likwidację
starorzecza rzeki Czarnej jako dodatkowy zakres do projektu budowlano –
wykonawczego likwidacji osuwiska 30 000 zł; w 2010 r. na działalność OSP 5 000 zł,
na działalność centrum kultury 5 000 zł; w 2011 r. na „schetynówkę” 20 000 zł, na
działalność OSP 5 000 zł, na tereny inwestycyjne – strefa A i B 1 000 000 zł, w 2012 r.
na działalność OSP 5 000 zł, na tereny inwestycyjne – etap III – strefa C 150 000 zł, na
usuwanie azbestu 2 070 zł; w 2013 r. na „schetynówkę” 20 000 zł, na uzbrojenie osiedla
Południe 70 000 zł, na usuwanie azbestu 4 178 zł, na działalność OSP 5 000 zł. Łącznie
Gmina Połaniec w latach 2007 - 2013 na zadania gminne otrzymała od powiatu
staszowskiego i z PFOŚiGW 1 578 608 zł. Kontynuując, Skarbnik Gminy przedstawiła
dotacje przekazane przez Gminę Połaniec powiatowi staszowskiemu na zadania
powiatowe, w latach 2007 – 2013, i: w 2007 r. na drogę powiatową Rudniki – Zrębin
przekazała 25 727 zł, na drogę powiatową Połaniec – Niekurza 41 612 zł, na drogę
powiatową Tursko Małe – Tursko Wielkie 8 000 zł, na powiatowy system ostrzeżeń
powodziowych 1 250 zł, na festyn „Razem bezpieczniej” 2 000 zł, na remont i
utrzymanie budynku oświatowego (Zespół Szkół w Połańcu) 20 000 zł, na zakup i
modernizację budynku szpitala w Staszowie 40 000 zł; w 2008 r. na remont dróg
powiatowych 90 970 zł, na powiatowy system ostrzeżeń powodziowych 1 250 zł, na
remont i bieżące utrzymanie budynku oświatowego (Zespół Szkół w Połańcu) 22 000
zł, budowa boiska przy Zespole Szkół w Połańcu 400 000 zł, zakup sprzętu i
modernizacja budynku szpitala w Staszowie 36 000 zł, świadczenie usług
ambulatoryjnych 54 000 zł; w 2009 r. na drogę powiatową Połaniec – Winnica 364 431
zł, na budowę chodnika przy ul. Knothego w Ruszczy 150 000 zł, na powiatowy system
ostrzeżeń powodziowych 1 250 zł, na remont budynku Zespołu Szkół w Połańcu 55 000
zł, na remont i bieżące utrzymanie budynku oświatowego (Zespół Szkół w Połańcu)
22 000 zł, zakup sprzętu i modernizacja budynku szpitala w Staszowie 56 000 zł, na
świadczenie usług ambulatoryjnych 54 000 zł; w 2010 r. na „schetynówkę” powiatową
380 287 zł, na zakup samochodu dla PSP w Staszowie 10 000 zł, na powiatowy system
ostrzeżeń powodziowych 1 250 zł, na remont i bieżące utrzymanie budynku
oświatowego (Zespół Szkół w Połańcu) 22 000 zł, na świadczenie usług
ambulatoryjnych 54 000 zł; W 2011 r. na drogę powiatową Rudniki – Zrębin 234 656
zł, na drogę powiatową Połaniec – Niekurza 22 252 zł, na drogę powiatową Połaniec –
Łyczba 10 852 zł, na drogę powiatową Rudniki – Okrągła 37 472 zł, na drogę
4

powiatową Rudniki – Okrągła 126 000 zł, na drogę powiatową Ruszcza – Budziska
4 452 zł, na powiatowy system ostrzeżeń powodziowych 1 250 zł, na remont i bieżące
utrzymanie budynku oświatowego (Zespół Szkół w Połańcu) 40 000 zł, na zakup
sprzętu i aparatury medycznej 56 000 zł, na świadczenie usług ambulatoryjnych 53 746
zł; w 2012 r. na drogę powiatową Połaniec – Łyczba 272 754 zł, na powiatowy system
ostrzeżeń powodziowych 1 250 zł, w 2013 r. na drogę powiatową Rudniki – Zrębin
75 712 zł, na powiatowy system ostrzeżeń powodziowych 1 250 zł. Łącznie Gmina
Połaniec w latach 2007 - 2013 przekazała powiatowi staszowskiemu w formie dotacji
na zadania powiatowe 2 850 673 zł.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do środków
finansowych otrzymanych z Powiatu na zadania gminne w latach 2007 - 2013
w łącznej kwocie 1 578 608 zł, z czego symboliczne 1 150 000 zł jest przeznaczone na
tereny inwestycyjne, które będą w przyszłości zatrudniały również mieszkańców
z powiatu staszowskiego.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej poruszył temat kosztów finansowania
Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że bardzo
ważne jest to, że Gmina Połaniec dzieli się środkami finansowymi i wspiera powiat.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyraził nadzieję, że dane liczbowe
ilustrujące przekazywanie środków finansowych samorządom na przełomie lat 2007 –
2013 zostaną przedstawione przez Zarząd Powiatu na sesji Rady. Burmistrz nadmienił,
że chciałby, aby ta współpraca była bardzo dobra i partnerska. Następnie
Burmistrz odniósł się do finansowania Powiatowego Centrum Sportu w Staszowie
zwracając szczególną uwagę na potrzebę realizacji tej inwestycji z środków powiatu
staszowskiego, jednakże basen powinien być finansowany z środków gminnych.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poruszył kwestię współpracy
pomiędzy Powiatem a Gminą 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 – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLVII/311/13 została podjęta)
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec
na 2013 rok.
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Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy 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 zaopiniowała projekt uchwały bez
autopoprawki.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie 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.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej zapytał, jaka jest realna data rozpoczęcia
funkcjonowania żłobka w Połańcu.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że wybudowanie
i udostępnienie budynku do użytkowania planowane jest we wrześniu 2014 roku. Pan
Burmistrz nadmienił, że lokalizacja nie jest dokładnie znana, natomiast część
pomieszczeń będzie dobudowana do istniejącego budynku przedszkola przy ul.
Madalińskiego 1. Pomieszczenia będą spełniały wszelkie wymogi i zostaną w pełni
wyposażone w zaplecze kuchenne oraz sanitarne.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, ile jest przewidywanych miejsc
w żłobku.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że zostaną utworzone
dwa oddziały po dwadzieścia osób.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał p. Dyrektor Przedszkola
Publicznego w Połańcu, czy ilość miejsc dla dzieci będzie wystarczająca.
Pani Anna Kaniszewska – dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu odpowiedziała,
że rodzice oraz radni kierują zapytania dotyczące utworzenia żłobka. Pani Dyrektor
dodała również, że większe zainteresowanie żłobkiem oraz przedszkolem jest na
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przełomie wiosny, kiedy rozpoczynają się między innymi prace polowe. Obecnie
w przedszkolach jest przepełnienie, i jeśli są dodatkowe miejsca to przyjmowane są
dzieci w wieku od 2.5 roku życia, dodatkowo w żłobkach mogą również przebywać
maluchy do 3 roku życia.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, czy na etapie planowania
i projektowanie będzie to typowy żłobek od jednego roku wzwyż, czy na ogólnych
zasadach funkcjonowania żłobków.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, że najbardziej potrzebna jest
grupa dla maluchów w wieku od jednego roku życia wzwyż, i zostanie to bezwzględnie
zapewnione rodzicom.
W dyskusji wziął również udział p. Tadeusz Dalmata.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, na co są przeznaczone
środki finansowe w wysokości 98 625 zł w dziale 750 Administracja publiczna.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że 58 625 zł jest przeznaczone na
działalność Urzędu z tego kwota 5 000 zł na odprowadzenie składek na PFRON,
natomiast pozostała kwota w wysokości 40 000 zł przeznaczona jest na zakup
materiałów i usług wykorzystanych przy pracach grupy interwencyjnej.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odnosząc się do kwestii pozyskiwania
środków zewnętrznych powiedział, że Połaniec w najnowszym wydaniu Pisma
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w latach 2009 – 2012 najlepiej pozyskuje
środki zewnętrznych w województwie świętokrzyskim. W kategorii „Miasta inne”
Połaniec sklasyfikował się na 27. pozycji w kraju i na 1. miejscu
w województwie świętokrzyskim z kwotą per capita 2 690,82 zł w latach 2009-2012.
Pan Burmistrz dodał również, że w tym samym dwutygodniku w wydaniu
październikowym Połaniec w rankingu inwestycji w infrastrukturę techniczną
w kategorii „Miasta inne” w latach 2010 – 2012 uplasował się na 13. pozycji w kraju
i na 1. w województwie świętokrzyskim z kwotą per capita 1 601,84 zł, która została
obliczona na podstawie wskaźników inwestycji samorządowych w infrastrukturę
techniczną z zakresu transportu, gospodarki komunalnej oraz gospodarki
mieszkaniowej.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej złożył serdeczne
gratulacje na ręce Burmistrza, Rady Miejskiej oraz wszystkim pracownikom za wspólną
pracę i osiąganie tak wspaniałych wyników.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika
zwiększenie wydatków o kwotę w wysokości 200 000 zł w rozdziale 40002
Dostarczanie wody.
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Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, że w zawiązku
z wykorzystaniem zaplanowanych środków na ten cel, niezbędne jest zwiększenie
środków na dopłatę do cen wody.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy zakup Spółki Propol
przyczyni się do zmniejszenia opłat za wodę.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że w roku 2014 chcemy,
aby koszty wody pitnej były w Gminie Połaniec podobne, jak
w pozostałych gminach, które obsługuje Spółka Propol.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że
chcemy, aby na przestrzeni kolejnych lat cena wody była korzystna dla naszych
mieszkańców.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że ustalona cena wody
z 1 m3 będzie na pewno niższa. Poziom optymalnej ceny za wodę będzie niższy do
wartości ponoszonych kosztów dostarczenia wody. Cena wody ustalana jest na
podstawie kosztów i jest uchwalana w każdej gminie.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej powiedział, że jeżeli koszty ograniczają
się i będą mniejsze zakładając tą samą dopłatę, to de facto koszt powinien być niższy.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że mówimy
o rzeczywistych kosztach poniesionych w kierunku poszczególnych odbiorców, które
były zaniżane. Gmina Połaniec dopłacała do kosztów innych odbiorców, a dzisiaj będąc
głównym udziałowcem w Spółce Propol widzimy podział kierunku wydatków.
W dyskusji wziął również p. Tadeusz Dalmata.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odnosząc się do kwestii ciepła
powiedział, że w bieżącym roku cena opłat za ciepło została obniżona o 4%. Dzięki
temu, że Gmina Połaniec kupiła spółkę ciepłowniczą Elpoterm cena opłat za ciepło nie
podniosła się, wręcz koszty zostały obniżone, i budując sieć ciepłowniczą na Osiedlu
Południe, której koszt wynosi około 1 mln zł, cena opłat w porównaniu
z rokiem ubiegłym spadła o 4 %. Przykładowo mieszkaniec pobierając tą samą ilość
ciepła w stosunku do lat poprzednich zapłaci mniej o tę wartość procentową. Burmistrz
zaznaczył, że korzyści z zakupu Spółki przez Gminę Połaniec są widoczne.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Spółka po to
została zakupiona przez Gminę, by koszty opłat były mniejsze. Zaznaczył, że ceny za
ciepło nie zostaną zwiększone, tak jak planowano, natomiast na przestrzeni kolejnych
lat będą miały tendencję zniżkową.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że pomimo, iż Elektrownia
podniosła cenę ciepła, Spółka tę cenę relatywnie obniża. Koszty funkcjonowania
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musiały zostać obniżone, tak by Spółka mogła również udźwignąć zaciągniętą
pożyczkę preferencyjną na budowę sieci ciepłowniczej. Gdyby Spółka nie została
zakupiona przez Gminę Połaniec relatywnie, co roku cena opłat za ciepło mogłoby się
zwiększyć.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika
zwiększenie wydatków w administracji, i czy środki finansowe zostały założone dla
osób pracujących w ramach prac interwencyjnych.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że budżet wyjściowy zakłada
środki na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach prac grupy
interwencyjnej w wysokości około 1 mln zł, natomiast na koniec roku budżet zostanie
zamknięty kwotą około 2 mln zł. Proporcjonalnie do osób zatrudnionych zakładane są
środki finansowe na zakup materiałów i usług, które zostaną wykorzystane przez te
osoby. W związku z tym, iż w ciągu roku liczba osób zatrudnionych zwiększa się
zachodzi konieczność zwiększenia środków. Pani Skarbnik dodała, że środki na
wynagrodzenia w większości są pokrywane z budżetu Gminy, a nie z Powiatowego
Urzędu Pracy.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, ile osób zostało
zatrudnionych w ramach staży i prac interwencyjnych.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że osób
korzystających ze wsparcia od początku roku było 488 osób. Skala osób zatrudnianych
na 3,4 lub 5 miesięcy w zależności od wymiaru czasu pracy jest ogromna. Osoby
zatrudniane w ramach prac interwencyjnych kierowane są na poszczególne placówki na
terenie Gminy Połaniec: w Urzędzie Miasta i Gminy przy oczyszczaniu miasta zostało
zatrudnionych 176 osób, w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w zakresie pomocy
administracyjnej/obsługi/ 40 osób, przy monitoringu 2 osoby, w świetlicach na terenie
Gminy 19 osób, w Centrum Kultury i Sztuki 23 osoby, w Miejsko – Gminnej Bibliotece
Publicznej 8 osób, w Ośrodku Sportu i Rekreacji 30 osób, w Ośrodku Pomocy
Społecznej 26 osób, w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Oświaty
i Wychowania 14 osób, w Warsztatach Terapii Zajęciowej 10 osób, w Publicznej
Szkole Podstawowej w Połańcu 10 osób, w Publicznej Szkole Podstawowej w Zrębinie
6 osób, w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy 15 osób, w Publicznym
Gimnazjum nr 1 w Połańcu 14 osób, w Przedszkolu Publicznym 73 osoby,
w Przychodni Zdrowia 8 osób, w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 10 osób,
w Komisariacie Policji 2 osoby oraz w Zespole Szkół w Połańcu 3 osoby. Burmistrz
zaznaczył, że ilość osób zatrudnionych w grupach interwencyjnych do końca roku
będzie wynosiła około 518 osób.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że
w sakli całego roku jest wykonywanych ogrom prac dla naszego środowiska, i są to
dobre działania dla naszych mieszkańców, którym pomagamy.
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Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał jak wygląda sytuacja po
zakończeniu umowy, czy osoby te mogą korzystać z zasiłku dla bezrobotnych
z Powiatowego Urzędu Pracy, na co p. 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 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLVII/312/13 została podjęta)
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/298/13 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych
warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów artystycznych.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Joanna Juszczyńska – dyrektor CKiSz.
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
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 Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że
w regulaminie jest napisane, że wnioskodawcy składają wnioski do Burmistrza do 30
września a Pan Burmistrz ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, i wobec tego zapytał, czy
na każdy miesiąc jest zawierana umowa.
Pani Joanna Juszczyńska – dyrektor CKiSz odpowiedziała, że na podstawie zawartej
umowy, co miesiąc będzie wypłacane stypendium.
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Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy student
również będzie miał wypłacane stypendium, ponieważ jeżeli studiuje to nie uczestniczy
w zajęciach artystycznych.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy zaznaczył, że stypendia są
przyznawane za promocję i reprezentowanie Miasta i Gminy Połaniec.
Pani Joanna Juszczyńska – dyrektor CKiSz dodała, że zapis dotyczy przyznawania
stypendium osobom zdobywającym wyniki artystyczne, bądź w sposób szczególny
promują Miasto i Gminę Połaniec. Jeżeli stypendium zostanie przyznane np. od grudnia
to może się zdarzyć, że osoba, która pójdzie na studia od października może nie
uczestniczyć w zajęciach oraz promocji, i w tym przypadku zostanie podjęta decyzja
o wstrzymaniu bądź zabraniu stypendium na okres nie uczestniczenia
w zajęciach i promocji Miasta i 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 – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLVII/313/13 została podjęta)
4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i drożenia Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Połaniec,
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Tadeusz Jarzyna – inspektor ds. rolnictwa
i ochrony środowiska oraz poinformował, 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.
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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 Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, na jakiej
podstawie zostanie opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej.
Pan Tadeusz Jarzyna - inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska odpowiedział, że
opracowanie Planu zostanie poprzedzone ankietyzacją mieszkańców, co pozwoli na
sprecyzowanie planu i potrzeb mieszkańców Gminy.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, że Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Połaniec ma pokazać kierunek rozwoju Gminy
w zakresie niskiej emisji, podniesienia efektywności energetycznej, zwiększenia
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Dokłada analiza wykonana na podstawie różnych opracowań pozwoli na efektywną
realizację programu i pozyskanie środków zewnętrznych. Burmistrz Miasta i Gminy
wyjaśnił także, że inwestycje będą poprzedzone analizami na podstawie, których będą
prowadzone określone prace w danym rejonie. Miasto i Gmina Połaniec buduje sieci
główne, przyłącza, wymiennikownie oraz są wprowadzane ulgi dla mieszkańców
i każdy może z nich skorzystać. Wszelkie działania idą w tym kierunku, aby przyłączy
było jak najwięcej angażując w tym środki własne Gminy.
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 autopoprawką – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLVII/314/13 została podjęta)
5. Projekt uchwały w sprawie zagospodarowania terenu na Skwerze Armii Krajowej
wraz z obiektem małej architektury upamiętniającym miejsce pamięci.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Danuta Bobrowska – kierownik ref. Techniczno
– Inwestycyjnego oraz 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
poinformował, 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.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej wyraził zadowolenie, że
w wyniku długich dyskusji nad lokalizacją głazu pamiątkowego i treścią napisu na
tablicy zostało wypracowane wspólne stanowisko, za co podziękował p. Józefowi
Korczakowi przedstawicielowi Stowarzyszenia Kombatantów „Jędrusiów” Żołnierzy
Armii Krajowej, ich rodzin i Sympatyków w Połańcu. Miejsce to i treść napisu sprawi,
że każdy mieszkaniec ,niezależnie od swoich poglądów przejdzie z szacunkiem obok
tego miejsca. Następnie wyraził nadzieję, że w niedługim czasie zostanie dokonana
wspólna uroczystość otwarcia.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że p. Józef Korczak jest
przykładem dobrej współpracy, na którą zawsze możemy polegać oraz osoby, od której
możemy czerpać wiedzę. Następnie Burmistrz skierował serdeczne podziękowania
i słowa uznania na ręce p. Józefa Korczaka oraz całego Stowarzyszenia Kombatantów
„Jędrusiów” Żołnierzy Armii Krajowej, ich rodzin i Sympatyków w Połańcu za
wspieranie procesu budowy i upamiętniania miejsc historycznych na terenie miasta
i gminy Połaniec. Burmistrz dodał, że prace przy ustawieniu na Skwerze głazu
upamiętniającego miejsce pamięci wszystkich uczestników walk o niepodległość
zostaną wykonane w jak najszybszym czasie. Wyraził przekonanie, że plac wraz
z głazem i napisem upamiętniającym utkwią w pamięci wszystkim osobom, które nie
przejdą obok niego obojętnie i przypomną sobie historię tych lat i zdarzeń, które
bezpowrotnie minęły.
Pan Józef Korczak – przedstawiciel Stowarzyszenia wyraził bardzo miłe zaskoczenie
tym, że przedmówcy wyrazili radość z powodu wyboru tego miejsca, które jest bardzo
urokliwe. Wyraził zadowolenie oraz złożył serdeczne podziękowania w imieniu
własnym oraz kolegów, że została zakończona wstępna procedura i pozostało tylko
uzupełnienie detali. Podziękowania złożył Radzie Miejskiej, pracownikom CKiSz oraz
poprosił o przyspieszenie otwarcia obiektu z uwagi na stan zdrowia tak, by również
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Kombatanci mogli uczestniczyć w ceremonii. Proponowana treść słów na głaz jest
bardzo wymowna i prof. Zbigniew Kabata „Bobo” jest pupilem nas wszystkich i piewcą
legendy „Jędrusiów”, dlatego ten dobór słów jest najzręczniejszy, który w dwóch
wersach oddaje wszystko. Następnie p. Józef Korczak wymienił terminy, które będą
najodpowiedniejsze dla otwarcia uroczystości. W wyniku dyskusji przychylono się do
dnia 3 maja 2014 roku.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował p. Józefowi
Korczakowi oraz powiedział, że wola ustawienia głazu pamiątkowego była w
poprzedniej i obecnej kadencji Rady Miejskiej. Kwestią do dyskusji była lokalizacja
oraz treść napisu. Nasze wspólne stanowisko, to dobra lokalizacja i wspaniałe słowa
prof. Zbigniew Kabata „Bobo” „Zostanie po nas jak otwarta rana karta historii naszą
krwią pisana”, które zostaną uwiecznione na tablicy głazu pamiątkowego.
Pan Józef Korczak – przedstawiciel Stowarzyszenia jeszcze raz serdecznie wszystkim
podziękował.
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 autopoprawką – 13 osób
(Uchwała Nr XLVII/315/13 została podjęta)
Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad p. Stanisław Lolo
zaproponował, aby obejrzeć prezentacje multimedialną dotyczącą rozmieszczenia
siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Połańca.
Propozycja Przewodniczącego Rady została przyjęta poprzez aklamację.
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec przedstawił prezentację multimedialną wraz ze
szczegółowym wyposażeniem siłowni zewnętrznych w urządzenia sprawnościowe oraz
ich położeniem na terenie miasta. Wartość całego zadania wynosi 90 000 zł,
z czego 49 000 zł do dofinansowanie z środków zewnętrznych.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych
w Brzozowej gmina Połaniec w obszar specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Starachowice”.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik ref. Mienia
Komunalnego.
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
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 Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika
dodatkowe włączenie terenów w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Starachowice”.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że jest coraz większe
zainteresowanie terenami inwestycyjnymi i w związku z tym istnieje potrzeba
włączenia dodatkowych terenów w obszar SSE. Inwestorzy zgłaszając się, często
kierują
zapytania
o
duże
obszary
inwestycyjne,
dlatego
pracujemy
i przygotowujemy się w kierunku rozszerzenia i oferowania terenów w Strefie C.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał czy tereny między ul.
Rozwojową a ul. Budowlaną są terenami należącymi do Gminy, na co p. Teresa
Parcheta – kierownik Ref. Mienia Komunalnego odpowiedziała twierdząco.
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec powiedział, iż w każdym miejscu podkreśla, że
tereny inwestycyjne to sprawa przyszłościowa, bo jak zaznaczył wszystko jest dla
młodych ludzi. Zwracając się do Burmistrza powiedział, że trzeba czynić wszystko, by
jak najszybciej zrobić coś dla młodego pokolenia.
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 XLVII/316/13 została podjęta)
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 25 minut przerwy w obradach sesji Rady
Miejskiej.
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Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej przystąpiono do kontynuacji zaplanowanego
porządku obrad.
Ad. 4
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej
funkcji:
- reprezentował Rady Miejskiej podczas pielgrzymki do Sulisławic,
- reprezentował Radę Miejską podczas Powiatowych Zawodów Strażackich
w Staszowie,
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- reprezentował Radę Miejska podczas uroczystości z okazji Święta Szkoły Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Połańcu,
- uczestniczył w Karczmie Piwnej,
- reprezentował Radę Miejską podczas jesiennych zawodów sportowych klas Publicznej
Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Połańcu,
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystości poświęcenia kapliczki
w miejscowości Winnica,
- reprezentował Radę Miejską podczas zakończenia sezonu WOPR,
- reprezentował Radę Miejską podczas zjazdu miast partnerskich we Francji,
- reprezentował Radę Miejska podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych
w Publicznej Szkole Podstawowej w Ruszczy.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej dodał, że
reprezentował Radę Miejską podczas pogrzebu samorządowca Śp. Andrzeja Iskry,
reprezentował Radę Miejską podczas uroczystości w miejscowości Zrębin oraz podczas
otwarcia świetlicy na Osiedlu Północ.
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.
27.09.2013r.

Jubileusz 40.lecia istnienia Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego
Armii Krajowej „Jędrusie” w Połańcu,
27-28.09.2013r. Jarmark w Starej Lubowni,
01.10.2013r.
Ognisko z Klubem Seniora,
05.10.2013r.
Zamknięcie sezonu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
08.10.2013r. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy
Połaniec,
Spotkanie z pracownikami i uczestnikami Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Połańcu,
11.10.2013r.
Rada Nadzorcza Spółki Propol,
14.10.2013r. Spotkanie z p. Ireną Sayor – dyrektorem Generalnej dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Kielcach,
15.10.2013r.
Spotkanie z p. Jerzykiem Kakiem – wiceprezesem Zarządu GDF Suez,
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17-21.10.2013r. Spotkanie miast partnerskich we Francji,
24.10.2013r.
Wyjazd studyjny do Myślenic,
25.10.2013r.
Ślubowanie klas pierwszych w Zespole Placówek Oświatowych
w Ruszczy oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu,
26.10.2013r.
Spotkanie integracyjne z mieszkańcami Turska Małego,
29.10.2013r. Spotkanie z p. Andrzejem Pałysem – prezesem Wojewódzkiego
Funduszy Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Kielcach.
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.
3. Pan Jarosław Kądziela - zastępca burmistrza przedstawił informację o realizacji
inwestycji w okresie międzysesyjnym:
- trwają prace uzupełniające i odbiorowe przy 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
18.10.2013;
- 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 31.10.2013;
- trwają 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 wykonawcą jest ZRB "ADMA" Marian Macias
Rytwiany na kwotę 223 708 zł. Termin wykonania 25.11.2013;
- zakończono prace przy zadaniu pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul.
Żapniowskiej w Połańcu”, którego wykonawcą był PGK w Połańcu Sp. z o.o., na kwotę
27 008 zł;
- zakończono prace przy zadaniu pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku
Przychodni Zdrowia przy ul. Ruszczańskiej 3 w Połańcu”, którego wykonawcą był
ZRB Jarosław Mazur Rybitwy na kwotę 79 646 zł;
- wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania pn.:
„Przebudowa dróg wewnętrznych wokół garaży przy ul. Głowackiego w Połańcu wraz
z przebudową sieci kan. deszczowej i linii kablowej oświetleniowej", którym jest ZPUH
"STABIL" Połaniec H. Bednarski na kwotę 561 102 zł. Termin wykonania 04.12.2013;
- trwają prace przy opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę 2 odcinków linii
kablowych SN-15 kV oraz budowy odcinka oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i
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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 było PPB "MABAL"
Bartosz Ludomirski Kraków na kwotę 22 755 zł;
- wybrano wykonawcę zadania "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”, którym jest "PRIMA-BUD"
Andrzej Sobczyk, Sandomierz na kwotę 247 980 zł. Termin wykonania 3 miesiące od
daty podpisania umowy;
- 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 18.11.2013;
- wybrano wykonawcę na Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania
ternu Skweru Armii Krajowej wraz z pomnikiem pamięci oraz pomnikiem na Placu
Uniwersału Połanieckiego w Połańcu, którym jest Bogusława Siedlecka, Tarnów na
kwotę 7 200 zł;
- zakończono roboty na zadaniu pod nazwą: remont dróg na terenie gminy Połaniec: 1.
Przebudowa drogi gminnej nr 366119T w miejscowości Kamieniec; 2. Przebudowa
drogi gminnej nr 366109T ul. Krakowska Duża w Połańcu - budowa chodnika; 3.
Remont drogi gminnej nr 366129T w miejscowości Zdzieci Nowe, polegająca na
remoncie pobocza; 4. Remont cząstkowy kamieniem dolomitowym dróg gminnych na
terenie gminy Połaniec, którym wykonawcą był 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
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 Mariaszów na kwotę 40 060zł;
- 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;
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- 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
„INSBUD”,Ożarów na kwotę 23 500 zł. Termin wykonania 08.03.2014;
- zakończono prace projektowe i trwa procedura uzyskania zgłoszenia wykonania robót
na wykonanie zewnętrznych siłowni na terenie Miasta i Gminy Połaniec, którego
wykonawcą była Bogusława Siedlecka Tarnów na kwotę 8 950 zł;
- zakończono pracę przy zadaniu 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 był Elpoterm Sp. z o. o. ul Kościuszki 37, 28-230
Połaniec na kwotę 87 669 zł;
- zakończono prace związane z remontem cząstkowym chodników na terenie Miasta
i Gminy Połaniec, którego wykonawcą był ZRB Jarosław Mazur Rybitwy na kwotę
56 691 zł;
- wybrano wykonawcę na utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie Miasta Gminy
Połaniec - zima 2013/2014, którym jest PGK Sp. z o.o.;
- wybrano wykonawcę na opracowanie projektu pn. Wykonanie projektu budowlanego
budynku żłobka w Połańcu, którym jest Szymon Siedlecki, Tarnów na kwotę 25 995 zł.
Termin wykonania 28.02.2014;
- trwa procedura wyboru wykonawcy dostawy sprzętu nagłaśniającego do świetlic na
terenie Gminy Połaniec w ramach projektu Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na
obszarze Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Wisły".
W dyskusji wzięli udział:
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, jakie są założeni prac przy
muszli koncertowej oraz zapytał, czy na całości Strefy C będzie budowa chodników
i oświetlenia ulicznego.
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy wyjaśnił, że prace przy
muszli koncertowej dotyczą poprawy akustyki obiektu oraz przebudowy i dostosowania
pomieszczeń socjalnych, natomiast odnosząc się do drugiej części pytania wyjaśnił, że
w Strefie C będą budowane dwa dodatkowe odcinki w kierunku tzw. „nawracajki” oraz
w okolicach przepompowni wód deszczowych.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej złożył serdeczne
podziękowania samorządowi za sfinansowanie oraz Spółce Elpoterm za wykonane
prace przy świetlicy na osiedlu Południe, która dostała „drugie życie” oraz wszystkim
osobom, które na przestrzeni lat ją budowali. Podziękowania skierował do całego
samorządu,
p. Joanny Juszczyńskiej – dyrektor CKiSz za możliwość prowadzenia zajęć
plastycznych w świetlicy oraz zajęć z języka angielskiego, dodatkowo w świetlicy Klub
Seniora ma możliwość spotykania się. Pan Wiceprzewodniczący złożył serdeczne
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podziękowania również za wymianę oświetlenia, remont chodników przed zimą
w lewobrzeżnej części Połańca.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej czy jest wykonana dokumentacja oświetlenia
ul. Lipowej, na co p. Jarosław Kądziela odpowiedział, że projekt jest w trakcie
opracowania.
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej podziękował za zamontowanie progu
zwalniającego przy ul. T. Kościuszki oraz zapytał, czy zostanie zamontowany drugi
próg zwalniający przy tej samej ulicy.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że zostaną wykonane
poprzeczne progi w następnym roku, ponieważ planowane są jescze dodatkowe prace.
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 29 października 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 28
października na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, rozpatrzyła dwa podania
o mieszkanie socjalne oraz 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 28
października 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 29
października na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, zaopiniowała projekty
uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji, rozpatrzyła podania gruntowe oraz
zaopiniowała pismo w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat za lokal socjalny.
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że
Komisja w okresie międzysesyjnym nie spotkała się.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej poprosił o przyspieszenie przesiedlenia
mieszkańca zajmującego pomieszczenie w Publicznej Szkole Podstawowej w Zrębinie.
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Ad. 5
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej odczytał informację o wynikach
analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej. (Informacja znajduje się
w aktach w Biurze Rady Miejskiej)
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odczytał informację o wynikach
analizy oświadczeń majątkowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
i innych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. (Informacja
znajduje się w aktach w Biurze Rady Miejskiej)
Ad. 6
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Joanna Drożdż – inspektor ds. likwidatury
i obsługi kasowej w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Oświaty i Wychowania
w Połańcu, która przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
za rok szkolny 2012 – 2013.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej pochwalił wykonanie
szczegółowego sprawozdania o realizacji zadań oświatowych oraz zwrócił uwagę na
dokonane osiągnięcia przez uczniów ze szkół z terenu Gminy Połaniec oraz na wyniki
końcowych sprawdzianów w szkołach podstawowych i w szkołach gimnazjalnych.
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej poprosił o uzupełnienie sprawozdania
o koszty związane z eksploatacją własnego środka transportu (Gimbusa) oraz
o szczegółowe wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w rozbiciu między
innymi na liczbę nauczycieli, koszt obsługi, oleju napędowego. Następnie zapytał czy
osoba, która zamieszkuje w ZPO w Ruszczy korzysta z OPS.
Pani Anna Wolska – kierownik OPS odpowiedziała twierdząco.
Pani Joanna Drożdż – inspektor ds. likwidatury i obsługi kasowej dodała, że OPS nie
dopłaca do kosztów wynajmu mieszkania.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na
liczę osób zatrudnionych jako pracownicy niepedagogiczni (92 osoby, w tym 4 osoby
zatrudnione w ramach projektów UE) w placówkach oświatowych, co stanowi około
60% ilości nauczycieli.
Pani Joanna Drożdż – inspektor ds. likwidatury i obsługi kasowej wyjaśniła, że są to
wszystkie osoby zatrudnione w placówkach oświatowych (konserwatorzy, sprzątaczki,
kucharki, woźne, obsługa administracyjna).
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Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej podziękował, za zestawienie wyników
sprawdzianów szkół podstawowych i egzaminów gimnazjalnych oraz dodał, że brakuje
w jego odczuciu odniesienia do wyników z poprzednich lat. Następnie odniósł się do
wyników z egzaminów z części matematyczno – przyrodniczej, który z roku na rok nie
jest zadowalający i zwrócił się z prośbą, by zrobić coś, by wyniki były lepsze, ponieważ
wierzy, że to nie jest uczniów wina.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że z roku na rok uczniowie
nie są równi uczniom z poprzednich lat, i dlatego absolutnie nie można porównywać
wyników klas z ubiegłych lat do kolejnego rocznika, co innego wyniki konkretnego
ucznia w poszczególnych latach nauki. Burmistrz nadmienił, iż nie można mówić, że
nie robimy wszystkiego, aby były lepsze wyniki. Doceniajmy pracę nauczycieli, ludzi,
którzy pracują w ciężkim zawodzie i wykonują swoją pracę wyjątkowo dobrze. Wyniki
nie świadczą o braku pracy nauczycieli, dlatego Burmistrz zwrócił się z prośbą, by nie
mówić źle o pracownikach placówek oświatowych. Wraz z dyrektorami placówek
staramy się zwiększać dodatkowe godziny pozalekcyjne na prośbę uczniów, rodziców
oraz nauczycieli. Pan Burmistrz nadmienił, że w niektórych dyskusjach nauczyciele
twierdzą, że zostały „obcięte” godziny lekcyjne, lecz dyrektorzy placówek oświatowych
zaprzeczają tym twierdzeniom. Pomimo zapewnienia dodatkowych godzin lekcyjnych,
uczniowie nie byli nimi zainteresowani, nawet z matematyki. Niestety, w związku
z niżem demograficznym jest mniej o ponad 40 uczniów, natomiast spadek nauczycieli
w roku szkolnym 2013/2014 jest o 1,97 etatu. Pan Burmistrz zaznaczył, że pomimo
wszelkich starań, aby nikt nie odszedł, nie udało się tego osiągnąć. Były
przeprowadzane rozmowy z nauczycielami i dyrektorami placówek oświatowych i nie
udało się osiągnąć zamierzonego celu.. Dzisiaj na początku próbujemy ułożyć program
nauczania tak, aby zostały utworzone dodatkowe godziny dające możliwość nie tylko
zarobienia, ale także skorzystania uczniów z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
Pani Elżbieta Juszczyk – dyrektor ZPO w Ruszczy poinformowała, że na szkoleniach
i konferencjach jest zawsze nadmieniane, aby nie porównywać roczników do
roczników, lecz aby zająć się edukacyjną wartością dodaną. Każdy uczeń jest inny
i w każdym roku jest inny test, dlatego należy zwrócić uwagę na to, jak uczeń napisze
sprawdzian końcowy w szkole podstawowej i egzamin w szkole gimnazjalnej. Dlatego
istotne jest to, czy edukacyjna wartość jest dodatnia czy ujemna. Pani Dyrektor
powiedziała, iż będąc na hospitacji na zajęciach rewalidacyjnych, uczennica w szkole
podstawowej nie umiała czytać i nie rozróżniała liter. Dziewczynka pracując
z nauczycielem zaczęła pod koniec szkoły podstawowej czytać i rozróżniać litery,
natomiast w klasie pierwszej gimnazjum płynnie czytała, i to jest sukces.
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej docenił pracę nauczyciel, która jest
widoczna już od przedszkola.
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec powiedział, że jeśli chodzi o oświatę na naszym
terenie to mamy wysoki poziom nauczania przez naszych nauczycieli, którzy dokładają
masę zdrowia do nauczania. Dodał, że święto z okazji Dnia Edukacji Narodowej było
na bardzo wysokim poziomie.
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Pani Elżbieta Adaś – dyrektor PSP w Zrębinie powiedziała, iż w związku z tym, że od
1999 roku są utworzone szkoły gimnazjalne, został zakupiony Gimbus, który jest
wiekowy, często zaczyna się psuć i są to dodatkowe koszty. Oprócz planowych
dowozów uczniów, przewozi dzieci na basen, na różne przedstawienia, wycieczki,
i dlatego należy się zastanowić nad jego przyszłością. Pani Dyrektor dodała, iż
powiedziane było przy utworzeniu gimnazjów, że Gimbusy, co jakiś czas będą
wymieniane a minęło już 14 lat.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy podsumowując kwestię Gimbusa,
powiedział, że autobus przewożący uczniów do szkół musi być bezwzględnie
bezpieczny, dlatego musimy się zastanowić i przeanalizować koszty gruntowne
remontu i jego obsługi do kosztów wynajmu zewnętrznych środków transportu.
Pani Elżbieta Juszczyk – dyrektor ZPO w Ruszczy odnosząc się do kwestii zajęć,
powiedziała, że wśród uczniów w klasach gimnazjalnych została przeprowadzona
ankieta dotycząca czasu, który uczeń poświęca na naukę. W większości uczniowie
odpowiadali, że 15, 20 minut i zdarzyło się, że 2 godziny. Działania, jakie podjęto
w celu polepszenia efektywności pracy szkolnej, i w roku szkolnym 2013/2013
prowadzone zostały zajęcia w ramach projektów z środków UE: indywidualizacja
nauczania i wychowania w klasach I – III, dla ucznia zdolnego i słabego oraz „Sięgnij
po sukces – zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec”. Godzin było
bardzo dużo, i uczniowie słabi byli objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
były prowadzona zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wyrównawcza, logopedyczne,
rewalidacyjne. Nauczyciel w ramach zajęć z art. 42 Karty Nauczyciela prowadzili
zajęcia z uczniem słabym i z uczniem zdolnym, koła przedmiotowe oraz zajęcia
rozwijające zgodne z zainteresowaniami uczniów. Był napisany plan działań
naprawczych po egzaminach, który jest zawsze dokładnie analizowany i wyciągane są
wnioski, które wdrażane są w kolejnym roku. Ale nie jest już to ta sama klasa, która
napisana słabo egzamin, lecz kolejny rocznik.
Ad. 7
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Połańcu, która przedstawiała sprawozdanie z dotychczasowej realizacji
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Połaniec na lata
2007 – 2014 przyjętej do realizacji Uchwałą Nr XI/51/07 Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 czerwca 2007 roku.
Ad. 8
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na dzisiejszej
sesji nie wpłynęły żadne pisemne interpelacje.
Ad. 9

23

Pani Jolanta Pargieła – radna Rady Miejskiej w imieniu mieszkańców miejscowości
Łęg oraz Zawada zwraca się z serdeczną prośbą o wyegzekwowanie od Zarządcy drogi
od osiedla Północ w kierunku oczyszczalni, aby zadbał o bezpieczeństwo i nie
pozostawiał ziemi na ulicy.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że droga powiatowa od
Połańca w kierunku Elektrowni jest ciągle czynna pomimo wykonywanych prac, a
bezwzględnie musi być zapewnione bezpieczeństwo. Natomiast, jeśli chodzi o drogę
gminną od osiedla Północ w kierunku oczyszczalni to droga będzie zamknięta na czas
budowy. Następnie Burmistrz zwrócił się z prośbą do p. Jacka Nowaka – radnego Rady
Powiatu o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych, aby odcinek drogi powiatowej
był czysty i przejezdny. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że drogi
zostały w większości wykonane, i jest to I etap prac, który był zaplanowany na rok
bieżący. Kolejne etapy prac są planowane w następnym roku. W kolejnym roku
również planowana jest rewitalizacja, i w skład tego wniosku wchodzi przebudowa
muszli koncertowej. Od 4 listopada bieżącego roku rozpoczną się konsultacje z
mieszkańcami za pośrednictwem ankieterów dotyczące budowy domu opieki dla osób
starszych. Specjalnie przeszkolone osoby będą spotykały się z mieszkańcami naszej
Gminy, a w szczególności z osobami starszymi w celu uzyskania informacji na temat
potrzeb, preferencji i miejsca budowy domu. Środki na ten cel pochodzą z budżetu
Gminy Połaniec, z Urzędu Marszałkowskiego oraz Fundacji Batorego. Jest to bardzo
ważne zadanie, które jest potrzebne i wymagane przez nasze środowisko. Dodał, że od
poniedziałku rozpoczynają się prace przy przebudowie garaży przy ul. Kr. Jadwigi. Na
początku roku będzie przygotowywana kolejna dokumentacja techniczna na następny
plac garaży. Następnie Burmistrz złożył serdeczne podziękowania wszystkim osobom,
które wykonują wiele pracy oraz zaznaczył, że będzie jej jeszcze więcej.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał czy droga od randa w kierunku
Rudnik zostanie w takim stanie, jakim jest czy cos dodatkowego jest planowane.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, chcemy wystąpić do
Zarządu Dróg Wojewódzkich o wspólne przedsięwzięcie, co do wykonania projektu
i wykupu działek wraz z częścią przez miasto, natomiast aktualnie planowany jest ciąg
pieszy ze ścieżką rowerową na tym odcinku.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, czy jest możliwość wykonania
chodnika przy ul. Stanisława Knothego i przy ul. Szkolnej w Ruszczy.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że jeśli będzie taka
możliwość z zakresu programu „Rozwoju i odnowy wsi” to będzie to uwzględnione, na
chwilę obecną chodnik nie jest ujęty w planach.
Pan Jacek Nowak – radny Rady Powiatu wyjaśnił, że wzdłuż ul. S.Knothego jest zwarta
zabudowa, i na dzień dzisiejszy nie jest to uwzględnione w budżecie.
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że dwa miesiące
temu została przeprowadzona rozmowa na temat wyrwy w asfalcie na drodze
powiatowej w miejscowości Maśnik, gdzie radny Rady Powiatu zobowiązał się, że
poczyni działania w kierunku jej usunięcia.
Pan Jacek Nowak – radny Rady Powiatu poinformował, że kwestia ta została poruszona
z Zarządem Dróg Powiatowych, który szczegółowo wyjaśnił przeprowadzone prace,
i w miesiącu wrzesień/ październik ZDP wykonał ponowne koszenia: Rudniki –
Okrągła, Rudniki – Zrębin, ul. Ziębińska, Ruszcza, ul. Mielecka, Tursko Małe –
Niekurza, ponadto wszystkie drogi powiatowe były koszone w sezonie wiosenno –
letnim; barierka przy ul. Ziębińskiej zostanie wykonana w miesiącu listopad 2013;
uzupełnienie masą na drodze powiatowej Maśnik – Budziska zostanie wykonane
w miesiącu listopad 2013.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jest ucięta rynna
przy budynku sklepu rowerowego znajdującego się w rynku oraz uszkodzona kostka
brukowa i jeżeli te uszkodzenia wynikają z wykonywanych tam prac, to należy to jak
najszybciej naprawić.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że zostanie to wykonane.
Ad. 10
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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