Połaniec, dnia 09.02.2012 r.
Projekt protokołu Nr XXIII/12
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 9 lutego 2012 roku.
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe)

Początek obrad - godz. 1530
Zakończenie obrad - godz. 1840
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, dyrektorów i kierowników jednostek podległych Gminie,
kierowników referatów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli
jednostek pomocniczych oraz inne osoby, które przybyły na sesję.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na dzisiejszej sesji Rady
Miejskiej gościmy nowo mianowaną Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Połańcu p. Karolinę Koper – Adamczak, którą bardzo serdecznie powitał oraz
poprosił o zabranie głosu. Pani Dyrektor powiedziała, że jest to dla niej bardzo duże
wyróżnienie i ze swojej strony dołoży wszelkich starań oraz zaangażowania
w pracę tak, aby jednostka samorządowa mogła się rozwijać zarówno w zakresie
rekreacji, jak i sportu dla mieszkańców Gminy Połaniec.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej zwracając się do p. radnego Andrzeja
Buczka, (któremu zmarła matka) w imieniu wszystkich obecnych na sesji raz jeszcze
złożył kondolencje oraz podziękował wszystkim tym, którzy uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej, podkreślając, że w trudnych sytuacjach życiowych
należy się wspierać.
Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności
prawomocność obrad, ponieważ w sesji uczestniczą wszyscy radni.

stwierdził

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany
porządek obrad i zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian.
Propozycje zmian zgłosił p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy, który
poinformował, że z upoważnienia p. Burmistrza wnioskuje o wprowadzenie do
porządku obrad do pkt 3 „Podjęcie uchwał” dodatkowych dwóch projektów uchwał:

- jako podpunkt 10 projektu uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/168/08
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2008 w sprawie uchwalenia Statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu;
- jako podpunkt 11 projektu uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez
Miasto i Gminę Połaniec do spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe
„PROPOL” SP. z o.o. oraz nabycie udziałów.
Pan Sekretarz Gminy dodał, ze proponowane projekty uchwał p. radni otrzymali oraz
były przedstawiane na części Komisji Rady.
Innych propozycji zmian nie zgłoszono.
W związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek
obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za przyjęciem dodatkowych projektów uchwał w ww. brzmieniu -15 osób
(jednogłośnie)
Głosowanie:
za przyjęciem porządku obrad z wprowadzonymi zmianami – 15 osób
(jednogłośnie)
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów: Nr XXI/11 i Nr XXII/11.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiana uchwały Nr XX/131/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada
2011 roku w sprawie przyjęcia programu dotyczącego „Profilaktyki i Promocji
Zdrowia dla Mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na rok 2012”,
2/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 –
2027,
3/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok,
4/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,
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5/ zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
6/ dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz 1m3 odprowadzonych ścieków
wynikającej z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
7/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok,
8/ ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres
dłuższy niż 3 lata,
9/ zmiany uchwały Nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011
roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych
położonych w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia w obrębie Strefy Inwestycyjnej B,
w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego,
10/ zmiany uchwały Nr XXIX/168/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
20 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Połańcu,
11/ wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto i Gminę Połaniec do Spółki
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe PROPOL spółka z o.o. oraz
nabycie udziałów.
4. Opinia Rady w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożonego do Sejmu RP w dniach
9 i 10 sierpnia 2011 roku.
5. 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
*w tym zatwierdzenie planów pracy komisji Rady na 2012 rok.
6. Interpelacje radnych.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
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Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności radnych,
- lista zaproszonych gości,
- podjęte uchwały.
Ad.2
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają
uwagi oraz pytania do protokołu Nr XXI/11, 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.
Głosowanie:
za przyjęciem protokołu Nr XXI/11 – 15 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr XXI/11 został przyjęty.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi
i pytania do protokołu Nr XXII/11. Pytań nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt protokołu.
Głosowanie:
za przyjęciem protokołu Nr XXII/11 – 15 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr XXII/11 został przyjęty.
Ad. 3
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie zmiana uchwały Nr XX/131/11 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu dotyczącego
„Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na rok
2012”.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj - skarbnik Gminy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie wytycznych, jakie
powinny spełniać podmioty startujące do konkursu.
Pani Małgorzata Żugaj - skarbnik Gminy odpowiedziała, iż Zarządzenie Burmistrza
określa kryteria wymagane, jakie powinien spełniać podmiot startujący do konkursu.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób
(Uchwała NR XXIII/145/12 została podjęta)
2. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Połaniec na lata 2012 – 2027.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj - skarbnik Gminy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy
zmniejszenie w tym roku o 884 000 zł w załączniku Nr 1 w pozycji „na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane” jest wynikiem redukcji zatrudnienia.
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Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, iż na oświatę mamy
założony budżet startowy z roku 2011.
Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że zakładamy wydatki
w budżecie na rok 2012 oświaty i wychowania na tym samym poziomie, co
dotychczas.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób
(Uchwała NR XXIII/146/12 została podjęta)
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy oraz
poinformowała, że do projektu uchwały proponuje się autopoprawki. W załączniku Nr
1 „dochody” w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała
działalność”§ 6297 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł” do obecnej kwoty dodaje się 14 132 zł (kwota po zmianach wynosi
309 132 zł). Dodaje się dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem”, rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych”,§ 0310 „Podatek od nieruchomości”
i zwiększa się o kwotę 531 135 zł. W załączniku Nr 2 „wydatki” dodaje się dział 600
„Transport i łączność” rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” grupę
wydatków „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów
inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” i zwiększa
się o kwotę 13 632 zł. Do działu 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023
„Urzędy gmin” dodaje się grupę wydatków „wydatki związane z realizacją
statutowych zadań” i zwiększa się o kwotę 531 135 zł. W dziale 754 „Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” dodaje
się grupę wydatków „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się o 500 zł.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy kwota
150 000 zł w załączniku Nr 2 w dziale wydatki w rozdziale 70005 „Gospodarka
gruntami i nieruchomościami” przeznaczona jest na wykup ziemi w strefie C.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, że w budżecie startowym
założona kwota była w wysokości 300 000 zł, obecnie trwają rozmowy o wykup
kolejnych działek, w związku z tym, iż kwota może być niewystarczająca zostaje ona
zwiększona z środków finansowych własnych Gminy.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, iż obszar C jest
zamkniętym obszarem jako terenu wskazanego do zabudowy wykonania uzbrojenia.
Nie mniej jednak, jeśli chodzi o sam teren C w obszarze ok. 50 ha,
p. Burmistrz wyjaśnił, iż grunty niewykupione nie powodują zaniechania inwestycji.
W chwili obecnej wykupywane są grunty wokół obszaru C w celu powiększenia
terenu inwestycyjnego.
Pan Andrzej Wawrzyniec - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał
o przewidywania, jakie są odnośnie cen gruntów.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że ceny gruntów
drożeją, szczególnie w rejonach gdzie obszar będzie rozrastał się. Pan Burmistrz
dodał, iż cena gruntów mówi nam, jaki ten obszar jest ważny.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób
(Uchwała NR XXIII/147/12 została podjęta)
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2012 rok.
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Wprowadzenia do tematu dokonała p. Anna Ziętarska – Winnicka – inspektor ds.
uzależnień.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt 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 o efekty działania
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii odnośnie młodzieży szkolnej na terenie naszej Gminy.
Pani Anna Ziętarska – Winnicka – inspektor ds. uzależnień odpowiedziała, że
z diagnozy problemów uzależnień przeprowadzonej na terenie Połańca wynika, iż
mieszkańcy w hierarchii problemów społecznych wskazują na:
- bezrobocie,
- alkoholizm,
- narkomanie i przemoc w rodzinie,
- problemy mieszkaniowe,
- wzrost przestępczości.
Poprzez działanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii została zwiększona świadomość
mieszkańców w obszarze problemu, jakim jest alkoholizm i narkomania. Odnośnie
dzieci szkoły podstawowej obserwujemy obniżenie statystycznego progu spożywania
alkoholu, i najłatwiej dostępnym spożywanym alkoholem jest piwo. Niepokojący jest
fakt, iż część dzieci, które piły alkohol wymieniają jako miejsce spożywania alkoholi
imprezy rodzinne. Natomiast młodzież gimnazjalna przyznała się do próbowania
środków uzależniających, typu papierosy i alkohol. W porównaniu z alkoholem
i papierosami, niewielka część młodzieży klas II gimnazjów miała bezpośredni
kontakt z narkotykami. Prawie, co ósma osoba ankietowana uważa, że można
bezpiecznie dla organizmu palić marihuanę. Niski poziom świadomości może być
związany z brakiem rzetelnej informacji lub z występowaniem tego problemu
w mniejszej skali.
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Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej zapytał p. inspektor ds.
uzależnień czy problem zażywania narkotyków na terenie naszej gminy,
w naszych szkołach jest dość duży.
Pani Anna Ziętarska – Winnicka – inspektor ds. uzależnień odpowiedziała, że
z przeprowadzonych badań i rozmów z pedagogami szkolnymi wynika, iż ten problem
nie jest wielki, i młodzież postrzega go marginalnie.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż
młodzież swój aktywny czas może spędzać w naszym Centrum Kultury i Sztuki,
w świetlicach oraz w szkołach, gdzie wolny czas można aktywnie spędzić poprzez
udział w różnych kołach zainteresowań, na siłowni, gdzie młodzież powinna się
rozwijać i miło spędzać czas pod opieką.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej poprosił, aby świetlicach było ogrzewanie
bezpieczne i mało energochłonne, w których młodzież by większość czasu spędzała.
Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że świetlice zostały
wyremontowane, wyposażone i w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych
chcemy wykonać instalacje centralnego ogrzewania w świetlicach. Na zebraniach
w poszczególnych sołectwach będzie omawiane wykonanie ogrzewania. Wstępny
koszt instalacji został wyszacowany, i przy dużych obiektach wynosi on około 50 000
zł.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż realizacja
gminnego programu jest trudną pracą, lecz są również sukcesy. Zwracając się do p.
Anny Ziętarskiej - Winnickiej, p. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał
o młodego człowieka, mieszkańca Połańca, który popadł w chorobę a dzięki staraniom
i pomocy ze strony p. Burmistrza, służb, p. inspektor ds. uzależnień jego problem
został zażegnany i należy trzymać kciuki, aby te działania zakończyły się pełnym
sukcesem.
Pani Anna Ziętarska – Winnicka – inspektor ds. uzależnień poinformowała, iż
mieszkańcy jednego z bloków zwrócili się do p. Burmistrza i Rady Miejskiej z prośbą
o pomoc i interwencję. Sprawa dotyczyła uciążliwego sąsiada. Powołany został do
tego zespół, którego zadaniem było rozwiązanie tej trudnej sytuacji. W skład zespołu
weszły osoby przygotowane do pracy z osobami uzależnionymi, przedstawiciel
spółdzielni mieszkaniowej oraz osoby, które swoją wiedzą i doświadczeniem
wspierały zespół. Tym uciążliwym sąsiadem okazał się osierocony młody człowiek,
uzależniony od alkoholu, leków z zaburzeniami psychicznymi. Podstawowym celem
było udzielenie pomocy mężczyźnie oraz rozwiązanie sprawy uciążliwego dla
mieszkańców sąsiada. W toku prowadzonych działań osobom pracującym nad
zmotywowaniem tego młodego człowieka do dobrowolnego podjęcia leczenia, udało
się wypracować jego zgodę na podjęcie leczenia w ośrodku dla osób z podwójną
diagnozą. Terapia w tej placówce trwa około 15 miesięcy i po tym czasie będzie
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można mówić, że udało nam się pomóc, jednak ukończenie tego etapu terapii nie
kończy jego drogi do dalszego powrotu do zdrowia.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że działania, które zostały
podjęte pozwolą temu młodemu człowiekowi na powrót do normalnego życia.
Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy powiedział, iż ten temat pojawił się
parę miesięcy teamu i mieszkańcy bloku interweniowali i problemy, które wynikały
z funkcjonowania i mieszkania tego mężczyzny są znane. Wyraził nadzieję, że pomoc,
która została zainicjowana da szansę żyć młodemu człowiekowi w innym miejscu. Nie
zawsze można reagować w sposób natychmiastowy, lecz za pomocą pomysłu, który na
przestrzeni roku da szansę po takiej terapii wrócić spokojnie do normalnego życia.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób
(Uchwała NR XXIII/148/12 została podjęta)
5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że
nasza Gmina dopłaca najwięcej do wody i do ścieków w porównaniu do gmin
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sąsiednich. Dodał, że każda podwyżka nie jest przyjemna dla mieszkańców, lecz skoro
są takie wymogi i wszystko idzie w górę min. energia to musimy się z nią pogodzić.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że ceny wody są
jedne z najniższym, w porównaniu do innych gmin naszego powiatu. Zaznaczył, że
nasza Gmina dopłaca najwięcej.
Pan Józef Cichoń - radny Rady Miejskiej zapytał o dane odnośnie ilości ścieków przed
i po wykonaniu kanalizacji obszarów wiejskich.
Pan Jacek Nowak – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu
odpowiedział, że w latach przed kanalizacją plasowało się to w okolicach 256 000 m3 –
263 000 m3 , natomiast w roku 2011 w okolicach 302 000 m3. Dodał, ze gmina
Połaniec jest w 99 % skanalizowana.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał o ilość wywozu ścieków za pomocą
beczkowozu.
Pan Jacek Nowak – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu
odpowiedział, że średni wywóz beczkowozem na dobę wynosił 40/50 m3, po
podłączeniu systemu dostarczania ścieków systemem ciśnieniowym wynosi około 300
m3 .
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, iż początki opracowania
systemu ciśnieniowego to rok 2000, natomiast obecnie był on wdrażany. Jak każda
inwestycja w tym zakresie powoduje pewne koszty z powodu przekazania majątku
nowego w zakresie dotychczasowego majątku przedsiębiorstwa, co skutkuje
większym odpisem amortyzacyjnym. Każda podwyżka jest społecznie trudna, nikt
podwyżek nie lubi. Na komisjach dokładnie została przedstawiona pewna alternatywa
postępowania na przełomie kilku lat odnośnie wody i ścieków. Wynikiem tego było
dojście do właściwych cen, które chcieliśmy wdrażać stopniowo. Realnie cena
ścieków i wody byłaby wyższa. W tym roku dopłaty zostawiliśmy na tym samym
poziomie. Skoro wcześniej została podjęta decyzja, że wykonujemy tak dużą
inwestycję, to po to, aby dzisiaj mówić o tzw. realnych cenach. Jeżeli w tym
momencie dołożymy 20 gr. na Gminę, to jest nic innego jak przełożenie kosztów
niebezpośrednio poprzez wpłacanie przez osobę indywidualną, tylko pośrednio przez
gminę te same pieniądze. W skali roku ta podwyżka daje 200 000 zł. Jeśli
chcielibyśmy dopłacić z budżetu Gminy 200 000 zł to jest to utrzymanie nowych
około 11. miejsc pracy przez cały rok w podstawowym zakresie jeśli chodzi
o minimalne wynagrodzenie. Więc mówienie o wzięciu na barki z budżetu gminy
kolejnych dopłat, to w pewnym momencie może się okazać, że nie zrobimy czegoś,
i w konsekwencji za rok, dwa, trzy zafundujemy mieszkańcom kolosalną podwyżkę –
i wtedy będzie problem, dlatego nie wolno narażać mieszkańców na takie działania.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej ile kosztuje m3
wywożenia ścieków beczkowozem.
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Pan Jacek Nowak – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu
odpowiedział, że 18, 50 zł/ m3.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy przytoczył kwoty, jakie dopłacamy
w skali roku bez roku bieżącego, i jest to w przypadku wody 800 000 zł, w przypadku
ścieków około 700 000 zł. Poinformował, iż każda dopłata czy wzięcie na barki
kolejnych groszy na Gminę powoduje zwiększenie wydatków ponoszonych przez
Gminę. W przypadku braku zwiększenia ceny ścieków w bieżącym roku oznaczałoby
poniesienie dodatkowych wydatków przez Gminę o kolejne 200 000 zł. Każda
złotówka dopłacana to jest niewydana np. na miejsca pracy, na drogi – są to te same
pieniądze. Z pełną świadomością dopłacamy tak duże pieniądze, dużo wyższe niż inne
gminy. Pan Burmistrz poinformował, że pierwszym krokiem, który spowodował, że
cena ścieków jest znacznie niższa niż by była, było działanie w roku 2007 – zmiana
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy przetargu na kanalizację,
co umożliwiło startowanie. To było działanie, które przełożyło się na niższy koszt
zadania, co skutkowało zmniejszeniem kosztów amortyzacji uwzględnianych w cenie
kalkulacyjnej ścieków. Drugim działaniem było zmniejszenie amortyzacji z 4,5% na
2,5 % co zmniejszyło również cenę jednostkową ścieków. Reasumując, gdyby
pierwsze i drugie działanie nie byłoby wykonane, to cena faktyczna za ścieki byłaby
naprawdę o wyższa.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób
przeciwko – 1 osoba
wstrzymało się od głosu – 1 osoba
(Uchwała NR XXIII/149/12 została podjęta)
6. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody oraz 1 m3
odprowadzonych ścieków wynikającej z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z
autopoprawkami.
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Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały bez
autopoprawek.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
wraz z autopoprawkami.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie zakupu ujęcia wody.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że jesteśmy na etapie
rozmów odnośnie nabycia ujęcia wody, i jeśli będzie to możliwe zostanie
przeprowadzone to dwuetapowo. W pierwszym etapie, aby mieć możliwość podjęcia
zakupu akcji od spółki „PROPOL” Gmina musi być właścicielem przynajmniej jednej
akcji. Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej przygotowany został projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zakup 40. udziałów spółki „PROPOL”. Aktualnie
czekamy na decyzję p. Minister Skarbu o wydzieleniu majątku Kopalni Siarki, który
służy do pozyskiwania wody. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, że decyzja p. Ministra
Skarbu będzie podjęta, co umożliwi nam w bliskiej przyszłości wykupić udziały i stać
się w części właścicielem urządzeń tj. ujęcia wody i pozostały urządzeń służących jej
dostarczaniu.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób
przeciwko –
wstrzymało się od głosu – 1 osoba
(Uchwała NR XXIII/150/12 została podjęta)
7. Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok.
Wprowadzenie do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady.
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Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób
(Uchwała NR XXIII/151/12 została podjęta)
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania
nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
Wprowadzenie do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik referatu Mienia
Komunalnego.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, poinformowała, że Komisja nie opiniowała projektu uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, ze Komisja nie opiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał jak będą wyglądały zasady
wynajmu domków na placu targowym.
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że w przypadku domków
znajdujących się na placu targowym uchwała nie ma znaczenia odnośnie wynajmu na
okres nieprzekraczający 3. lat. Każdy domek, który będzie wydzierżawiony nie będzie
dłuższy niż na rok czasu. Pan Burmistrz dodał, że jeśli okres wynajmu byłby na okres
np. 5. lat to uchwała Rady Miejskiej musiałaby być podejmowana, wyrażająca zgodę
na wynajem - tylko, że bez przetargu. Poinformował także, że do pierwotnej uchwały
dopisanych jest kilka celów.
Pani Teresa Parcheta – kierownik referatu Mienia Komunalnego uzupełniła
wypowiedź p. Burmistrza przedstawiając cele zawarte w załączniku do uchwały:
-pkt 1 – na cele użyteczności publicznej,
-pkt 2 – na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek
samorządy terytorialnego lub Skarbu Państwa,
-pkt 3 – na cele statutowe stowarzyszeń i klubów sportowych,
-pkt 4 - na rzecz osoby lub jej następcy prawnego, która wybudowała na gruncie
gminy i za jej zgodą obiekt budowlany,
-pkt 5- na rzecz osoby, która korzystała ostatnio z nieruchomości na podstawie umowy
dzierżawy przez okres co najmniej 3 lat
-pkt 6 - na rzecz osoby, od której nabyto daną nieruchomość
-pkt 7 – w celu poprawienia warunków nieruchomości przyległej, jeżeli nie może być
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość,
-pkt 8 - w celu urządzenia i użytkowania dróg dojazdowych, parkingów, miejsc
postojowych oraz zaplecza budowlanego,
-pkt 9 - na cele handlowo usługowe,
-pkt 10 – w celu przeprowadzenia sezonowej działalności gospodarczej (reklamy,
promocje, prezentacje, kiermasze),
-pkt 11 - pod ustawienie garaży,
-pkt 12 - z przeznaczeniem pod uprawy jednoroczne,
-pkt 13 – na inne cele racjonalnego zagospodarowania.
Pani Teresa Parcheta – kierownik referatu Mienia Komunalnego dodała, że ustawa
mówi, iż powyżej 3. lat musi być zgoda Rady Miejskiej i musi być obowiązek
przetargu, natomiast my zwalniamy z obowiązku przetargu, ale zgoda Rady Miejskiej
w § 3 zostaje.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 12 osób
przeciwko –
wstrzymało się od głosu – 3 osoby
(Uchwała NR XXIII/152/12 została podjęta)
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9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/90/11 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowych położonych w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia w obrębie
Strefy Inwestycyjnej B, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
Wprowadzenie do tematu wraz z autopoprawkami dokonała p. Teresa Parcheta –
kierownik referatu Mienia Komunalnego.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
wraz z autopoprawkami.
Pani Małgorzata Dalmata -Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, poinformowała, że Komisja nie opiniowała projektu uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, ze Komisja nie opiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawkami.
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób
(Uchwała NR XXIII/153/12 została podjęta)
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/168/08 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 20 listopada 2008 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Połańcu.
Wprowadzenie do tematu dokonała p. Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej opuścił obrady sesji
Rady Miejskiej o godzinie 1720.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady.
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Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
wraz z autopoprawkami.
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, poinformowała, że Komisja nie opiniowała projektu uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, ze Komisja nie opiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawkami.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, na czym polega
techniczna obsługa zespołu interdyscyplinarnego.
Pani Anna Wolska - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że na
zwołaniu zebrania, zapewnieniu lokalu, dostarczaniu korespondencji i potrzebnych
materiałów biurowych do sprawnego funkcjonowania zespołu.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób
(Uchwała NR XXIII/154/12 została podjęta)
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto
i Gminę Połaniec do spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Sp.
z o.o. oraz nabycie udziałów.
Wprowadzenie do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, poinformowała, że Komisja nie opiniowała projektu uchwały.
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Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, ze Komisja nie opiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób
(Uchwała NR XXIII/155/12 została podjęta)
Ad. 4
Opinia Rady w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożonego do Sejmu RP w dniach 9
i 10 sierpnia 2011 roku.
Wprowadzenie do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej złożył wniosek o nieopiniowanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
złożonego do Sejmu RP w dniach 9 i 10 sierpnia 2011 roku.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek p. Adama
Łukawskiego – radnego Rady Miejskiej o nieopiniowanie projektu ustawy.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.)
Głosowanie:
za nieopiniowaniem ustawy – 14 osób (jednogłośnie)
Ad. 5
Przedstawiono zaplanowane informacje.
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej
funkcji:
* brał udział w spotkaniu świątecznym z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy
w Połańcu,
* reprezentował Radę Miejską w sesji uroczystej Rady Gminy Borowa,
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* reprezentował Radę Miejską w sesji uroczystej Rady Gminy Łubnice,
* wraz z p. Burmistrzem w imieniu Rady Miejskiej składał życzenia noworoczne
mieszkańcom Miasta i Gminy Połaniec podczas powitania Nowego roku 2012 na
muszli koncertowej,
* reprezentował Radę Miejską w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
* reprezentował Radę Miejską podczas Jubileuszu 50.lecia pożycia
małżeńskiego,
* brał udział w walnym spotkaniu sprawozdawczym OSP Rybitwy,
* brał udział w koncercie charytatywnym dla Oliwki w Stalowej Woli.
Poza tym, p. Przewodniczący Rady Miejskiej odbył szereg spotkań z mieszkańcami
Gminy oraz jest w ciągłym kontakcie z p. Burmistrzem i p. Zastępcą Burmistrza.
Pytań nie zgłoszono.
2. Pan Burmistrz Miasta i Gminy – Jacek Tarnowski przedstawił informację o pracy
w okresie międzysesyjnym, zaznaczając, że nie będzie przedstawiał informacji,
w których wspólnie uczestniczyli z p. Przewodniczącym Rady Miejskiej.
29.12.2011r. * posiedzenie Gminnego Zespołu Kryzysowego,
* spotkanie Rady Fundacji Wspomagania Oświaty,
30.12.2011r.* sesja Rady Powiatu w Staszowie,
05.01.2012r.* spotkanie z dyrektorami szkól z terenu Gminy Połaniec,
07.01.2012r.* spotkanie opłatkowe w sołectwie Maśnik,
11.01.2012r.* posiedzenia Związku Miast i gmin Województwa Świętokrzyskiego,
* spotkanie z nauczycielami w Publicznym Gimnazjum w Połańcu,
12.01.2012r.* spotkanie nauczycielami z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Połańcu,
16.01.2012r.* spotkanie z p. Marianem Kosowiczem – prezesem Siarkopolu
w Grzybowie,
* spotkanie z nauczycielami z Zespołu Placówek Oświatowych
w Ruszczy oraz Publicznego Przedszkola,
17.01.2012r.* spotkanie z p. Piotrem Żołądkiem – członkiem Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego,
18.01.2012r.* spotkanie z p. Wiesławem Debrzakiem –prezesem Elpotermu,
23.02.2012r.* odprawa policyjna Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,
24.01.2012r.* zebranie z mieszkańcami sołectwa Tursko Małe odnośnie płatności za
wodę,
31.01.2012r.* spotkanie z p. Ministrem Janem Burym w Ministerstwie Skarbu
Państwa w Warszawie,
01.02.2012r.* spotkanie z przedstawicielami firmy Premix,
* spotkanie z p. Jerzym Kakiem – prezesem GDF Suez,
02.02.2012r.* spotkanie z dyrektorami szkół z terenu Gminy Połaniec,
04.02.2012r.* spotkanie Sympatyków Staszowskiej Izby Gospodarczej w Staszowie Stambułki,
08.02.2012r.* spotkanie z jednostkami organizacyjnymi z terenu Miasta i Gminy
Połaniec
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Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że w okresie
międzysesyjnym przyjął dużo osób w sprawach pracy, mieszkań oraz sprawach
różnych.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Bronisław Taras – sołtys sołectwa Kamieniec zapytał odnośnie drogi
w miejscowości Kamieniec.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że ten temat był
omawiany z p. Sołtysem oraz wyjaśnił, że jest to droga powiatowa i możemy czynić
starania, aby wraz ze Starostwem Powiatowym wyremontować tę drogę
w zakresie podniesienia tej drogi oraz remontu – jeśli chodzi o główny przepust.
Więcej pytań nie zgłoszono.
3. Następnie p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy, przedstawił
informację o realizacji inwestycji w okresie międzysesyjnym:
- trwa realizacja zadania pn. "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na
terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego
pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III - Obszar
C", którego wykonawcą jest PISiP "INSMONT" E.Bąk, na kwotę 17 409 436 zł,
termin realizacji 2012.11.30.
- trwa pełnienie nadzoru inspektorskiego nad realizacją zadania pn. "Tworzenie
kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych
w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty
produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III - Obszar C", którego wykonawcą jest
Budownictwo Firma Dozoru Inwestycyjnego Jan Pluta na kwotę 83 900 zł, termin
realizacji 2012.11.30.
- trwają prace przy opracowaniu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 – 2030,
którego wykonawcą jest PPUH „BaSz” na kwotę 11 685 zł, termin realizacji
2012.03.31.
- trwa realizacja umowy „Utrzymanie zimowe dróg, ulic i chodników”, którego
wykonawcą jest PGK Spółka z o.o Połaniec
- trwa realizacja zadania pn. Roboty odwadniające na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
którego wykonawcą jest PGK Spółka z o.o Połaniec na kwotę 51 800 zł, termin
realizacji 2012.04.30.
Pytań nie zgłoszono.
4. Następnie przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady
w okresie międzysesyjnym, w tym zatwierdzenie Planów Pracy Komisji Rady na 2012
rok
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Pan Adam Łukawski – przewodniczący komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja zebrała się raz w dniu 08.02.2012 r. na wspólnym
posiedzeniu z Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych, na którym zaopiniowano
wszystkie projekty uchwał oraz przyjęto Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska na 2012 rok.
Zaproponowano, aby w Planie Pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na
2012 rok wykreślić w punkcie 14. słowo „Inicjatywa” i zastąpić je słowem
„Omówienie”.
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, że Komisja zebrała się raz w dniu 06.021.2012 r. na
wspólnym posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu, na którym zaopiniowano
projekty poszczególnych uchwał, rozpatrzono podanie o mieszkanie oraz został
ustalony i przyjęty Plan Pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2012.
Pytań nie zgłoszono.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, że Komisja spotkała się raz w dniu 06.02.2012 r. na wspólnym
posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym zaopiniowano 9
projektów uchwał oraz przyjęto Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2012
rok.
Poproszono o wyjaśnienie niektórych punktów w planie pracy w zakresie oświaty, na
które szczegółowych informacji udzielił p. Krzysztof Woźniak – przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja spotkał się raz w dniu 08.02.2012 r. na wspólnym
posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym zaopiniowano
wszystkie projekty uchwał oraz przyjęto Plan Pracy Budżetu i Spraw Gospodarczych
na 2012 rok.
Pytań nie zgłoszono.
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że
Komisja w okresie między sesjami spotkała się raz w dniu 08.02.2012 r., na którym
przyjęto Protokół Nr 18/11 z dnia 27 grudnia 2011 roku. Na posiedzeniu komisji
ustalono i przyjęto Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok, w którym
uwzględniono między innymi przeprowadzenie kontroli Miejsko – Gminnej Biblioteki
Publicznej imienia Adama Mickiewicza wraz z filią w Ruszczy oraz sprawdzenie
realizacji wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli w 2011 roku do
końca września 2012 roku.
Pytań nie zgłoszono.
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Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie poszczególne
Plany Pracy Komisji na rok 2012.
Głosowanie za zatwierdzeniem Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.)
Głosowanie:
za zatwierdzeniem planu pracy – 14 osób (jednogłośnie)
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok został przyjęty.
(Plan znajduje się w aktach do wglądu w Biurze Rady Miejskiej)
Głosowanie za zatwierdzeniem Planu Pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na
rok 2012.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.)
Głosowanie:
za zatwierdzeniem planu pracy – 14 osób (jednogłośnie)
Plan Pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2012 został przyjęty.
(Plan znajduje się w aktach do wglądu w Biurze Rady Miejskiej)
Głosowanie za zatwierdzeniem Planu Pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
na 2012 rok.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.)
Głosowanie:
za zatwierdzeniem planu pracy – 14 osób (jednogłośnie)
Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2012 rok został przyjęty.
(Plan znajduje się w aktach do wglądu w Biurze Rady Miejskiej)
Głosowanie za zatwierdzeniem Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na
2012 rok.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.)
Głosowanie:
za zatwierdzeniem planu pracy – 14 osób (jednogłośnie)
Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2012 rok został przyjęty.
(Plan znajduje się w aktach do wglądu w Biurze Rady Miejskiej)
Głosowanie za zatwierdzeniem Planu Pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
na 2012 rok.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.)
Głosowanie:
za zatwierdzeniem planu pracy – 14 osób (jednogłośnie)
Plan Pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych na 2012 rok na 2012 został
przyjęty.
(Plan znajduje się w aktach do wglądu w Biurze Rady Miejskiej)
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Ad. 6
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na dzisiejszej
sesji nie wpłynęły żadne interpelacje.
Ad. 7
Pan Zdzisław Kwiatkowski - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy
wpłynęła oferta odnośnie strefy inwestycyjnej, budynku na Pl. Uniwersału
Połanieckiego oraz domków na placu targowym.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że wpłynęła jedna
oferta odnośnie strefy inwestycyjnej, odnośnie budynku na Pl. Uniwersału
Połanieckiego żadna oferta nie wpłynęła, odnośnie domków na placu targowym jest
dużo ofert w porównaniu do ilości domków.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zasygnalizował, iż przy strefie B
znajdują się dwa witacze, na których można by było umieścić reklamy, informujące
o terenach inwestycyjnych, które należy bardziej eksponować.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował p. Jerzemu
Nowakowi – dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w imieniu p. radnych za
zaproszenie do obserwacji astronomicznych oraz dodał, że jest to miły gest ze strony
p. Dyrektora.
Pani Elżbieta Juszczyk – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy
serdecznie zaprosiła wszystkich na ściankę wspinaczkową znajdująca się na sali
gimnastycznej placówki.
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej poinformował, że został zobligowany
przez mieszkańców do poruszenia tematu donośnie bezdomnych psów, które atakują
dzieci szczególnie w okolicach pomnika T. Kościuszki i Kościoła.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że od pewnego czasu
prawo odnośnie postępowania wobec bezpańskich psów się zmieniło. Zaznaczył, że
jeden atak psa jest to stanowczo za dużo, oraz że na terenie naszego województwa nie
ma w ogóle schronisk, i nie ma gdzie takiego pieska oddać. Podkreślił, że pies
agresywny będzie schwytany. Pan Burmistrz dodał, że będąc uczestnikiem rozmów na
spotkaniu w Rzędowie powstała inicjatywa utworzenia lokalnego schroniska dla
bezdomnych
psów.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej zapytał się, czemu jest to tak
duży koszt.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że schronisko nie
może uśpić psa, tylko ciągle wychowywać.
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Pani Danuta Bobrowska – kierownik referatu Techniczno – Inwestycyjnego
poinformowała, że w związku z wejściem ustawy, Gmina do końca marca musi
opracować program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostało
umieszczone ogłoszenie dotyczące składania ofert odnośnie przejęcia i zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Połaniec w schronisku (hotelu) dla
zwierząt. Pani Danuta Bobrowska poinformowała także, że działające schronisko na
terenie województwa nie przyjmie psa spoza swojej gminy.
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej zapytał czy problemy, o których można
dowiedzieć się z prasy odnośnie miasta Osiek mogą wpłynąć na opóźnienie realizacji
działań budowy mostu.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że korytarz, który
łączy Mielec – Chmielnik, czyli etap od Mielca do Połańca jest oddzielnym
postępowaniem, które się toczy. Dodał, że w okresie lipca/ sierpnia ta łopata powinna
być wbita.
Pan Adam Łańka - radny Rady Miejskiej w imieniu mieszkańców ul. Zrębińskiej
bardzo serdecznie podziękował p. Jarosławowi Kądzieli – zastępcy Burmistrza oraz
wykonawcy p. Jackowi Nowakowi – prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej za pogłębienie i udrożnienie rowów oraz zaznaczył, że po kilku dniach
było widać efekty wykonanej pracy.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał czy inspektorzy sprawdzają
apteki, które powinny pełnić dyżury.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że jest po rozmowie
odnośnie tego tematu z p. Starostą, ponieważ ten temat jest na bieżąco rozpatrywany
między innymi na sesji Rady Powiatu. Poinformował, że w Połańcu dwie apteki pełnią
dyżury cyklicznie, natomiast, jeśli chodzi o pozostałe to stwierdzono podczas kontroli,
że nie pełniły dyżurów i będą wyciągane konsekwencje przez p. Starostę. Dodał, że
będą prowadzone rozmowy z aptekami, aby nie tylko pełniły dyżurów, ale także
funkcjonowały całodobowo.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy będzie się to
wiązało z dodatkowymi kosztami.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że nie dla Gminy
Połaniec.
Pan Jacek Nowak – radny Rady Powiatu poinformował, że komisja kontrolująca
apteki wykazała, iż apteki, które powinny pełnić dyżur w danym dniu nie były czynne.
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Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej wyraził prośbę odnośnie możliwości
wstawienia dodatkowego oświetlenia przy ul. Knothego obok wejścia do parku oraz
zamontowania wiaty przystankowej również przy ww. ulicy.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że trudno Gminie
jest dokładać kolejne oświetlenia, staramy się natomiast przekładać lampy z miejsca
bardziej oświetlonego w miejsce gdzie jej brakuje oraz poprosił, aby taką lampę
wyznaczyć.
Pan Józef Cichoń - radny Rady Miejskiej zgłosił prośbę o zamontowanie lampy
w miejscowości Winnica, przy bocznych ulicach gdzie występują ostre zakręty.
Ad. 8
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad p. Stanisław Lolo –
przewodniczący Rady Miejskiej podziękował, wszystkim za przybycie na sesję
i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Sylwia Witecka
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