
Połaniec, dnia 29.10.2014 r. 
 

 
                                                   Projekt protokołu Nr LXV/14 

z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 października 2014 roku. 
 

(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 
 

Obrady sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Połaniec. 
 
 
Rozpoczęcie obrad – godz. 1530 
Zakończenie obrad – godz. 1845 
 
Ad. 1 
 
         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. Małgorzatę Żugaj – skarbnika Gminy, 
prezesów, dyrektorów i kierowników jednostek podległych Gminie, kierowników 
referatów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli jednostek 
pomocniczych oraz wszystkie osoby, które przybyły na sesję. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanego porządku obrad p. Stanisław Lolo – 
przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu p. Bogumile Pasek – kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu. 
 
Pani Kierownik skierowała podziękowania w stronę p. Jacka Tarnowskiego – 
burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, p. Stanisława Lolo – przewodniczącego Rady 
Miejskiej oraz całej Rady Miejskiej w Połańcu, wyrażając tym samym ogromną 
wdzięczność w imieniu podopiecznych, pracowników oraz własnym, za 
przeprowadzoną modernizację budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej. Pani 
Kierownik podziękowała również za otrzymany w tym roku nowoczesny autokar 
Mercedes – Benz, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, dzięki 
któremu poprawiły się warunki jazdy podopiecznych, którzy bardzo się cieszą  
z każdego wyjazdu.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za miłe słowa, 
następnie wyraził zadowolenie z tego, że zakładane plany zostały zrealizowane  
i Warsztat Terapii Zajęciowej posiada nowo wyremontowany budynek, w którym 
podopieczni spędzają czas oraz nowoczesny autobus, umożliwiający im bezpieczne 
wyjazdy.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, że bardzo się 
cieszy z tego powodu, że pojawiły się środki na tak kompleksowe remonty  
i możliwość realizacji zadań, które były wcześniej planowane. Pan Burmistrz 
podkreślił, że cieszy się tym bardziej, kiedy widzi ogromną radość, jaka emanuje  
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z uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Oczekiwanie na odpowiedni program  
i dotacje opłacało się, gdyż teraz możemy cieszyć się ze zrealizowanych inwestycji. 
Pan Burmistrz zaznaczył, że w najbliższym czasie zostaną poczynione starania  
w zakresie pozyskania dofinansowania na doposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Planowane są również zmiany wokół budynku. Jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. 
Zakup dużego, wygodnego samochodu był bardzo potrzebny. Radość uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej z pierwszej przejażdżki i łzy wzruszenia są 
najwspanialszym podziękowaniem jakie można otrzymać. Pan Burmistrz podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Wspólna 
inicjatywa pozwoliła na uzyskanie takich efektów, dzięki którym możemy być 
świadkami szczerej radości i wzruszeń. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, że znajdą się 
osoby, które będą widziały potrzebę wsparcia, by móc kompleksowo doposażyć 
Warsztat Terapii Zajęciowej. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy 
obecności stwierdził prawomocność obrad, ponieważ w sesji na 15. radnych 
uczestniczyło 13. radnych. 
Radny nieobecny, usprawiedliwiony: p. Stanisław Walczyk ( zwolnienie lekarskie). 
Radna spóźniona: p. Jolanta Pargieła. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odczytał zaplanowany 
porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. Zmian nie zgłoszono 
wobec tego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie porządku 
obrad. 

Głosowanie: 
za przyjęciem porządku obrad – 13 osób ( jednogłośnie) 
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie protokołu Nr LXIV/14. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

     1/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata  
          2014-2018, 

 
          2/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok, 
 
          3/ zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia  
              2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów  
              sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub  
              międzynarodowy współzawodnictwie sportowym, 
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          4/ nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu położonego w Połańcu przy   
              ulicy Leśnej,  z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości, 
 
          5/ nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu położonego w Połańcu,  
              z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości, 
 
          6/ zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec na grunty  
              stanowiące własność Elektrowni Połaniec S.A. – Grupa GDF SUEZ Energia  
              Polska oraz własność  Skarbu Państwa i użytkowanie wieczyste Elektrowni  
              Połaniec S.A.- Grupa GDF SUEZ Energia Polska. 
 
      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: 

    - 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  
      2013 - 2014. 

7. Interpelacje radnych. 
8. Dyskusja i wolne wnioski. 
9. Zakończenie obrad. 

Załącznikami do protokołu są: 

- lista obecności radnych, 
- lista gości, 
- podjęte uchwały. 
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Ad. 2 

         Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy p. radni 
zgłaszają uwagi oraz pytania do protokołu Nr LXV/14, który był dostępny do wglądu 
w Biurze Rady Miejskiej oraz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Połańca.  

Uwagi zgłosił p. Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej, który stwierdził, że 
przedstawiony projekt protokołu z dnia 29 września 2014 r., nie jest faktycznym 
odzwierciedleniem przebiegu sesji. W związku z powyższym p. Adam Łukawski 
zwrócił się do Rady Miejskiej z wnioskiem o odrzucenie projektu protokołu w celu 
naniesienia poprawek. 

Pan Janusz Bugaj – radny Rady Miejskiej, poprosił o więcej informacji dotyczących 
uwag do projektu protokołu z dnia 29 września 2014 r. w związku z tym, że nie 
zapoznał się z  omawianym projektem.  

Pan Adam Łukawski –  radny Rady Miejskiej powiedział, że na Sesji Rady Miejskiej 
w dniu 29 września 2014 r. zgłosił uwagi  do protokołu Nr LXIII/14. Przedstawiony 
projekt protokołu Nr LXIV/14 z dnia 29 września nie uwzględnia tych uwag, a jedynie 
podany jest wynik głosowania.  

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że protokół jest 
zapisem z przebiegu sesji i uwzględnieniem najistotniejszych spraw. W projekcie 
protokołu Nr LXIV/14 z dnia 29 września została zawarta informacja, że 1 osoba  
wstrzymała się od przyjęcia projektu protokołu Nr LXIII/14. Nie ma natomiast 
obowiązku szczegółowego zapisu  przebiegu sesji.  

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, powiedział, że protokół 
jest ogólnym zapisem przebiegu obrad Rady Miejskiej. Natomiast ścisły zapis kwestii 
wypowiadanej w trakcie dyskusji nazywa się stenogramem. Pan Burmistrz zaznaczył, 
że w protokole Nr LXIV/14 zostały zawarte wszystkie ważne rzeczy z posiedzenia 
Rady Miejskiej z dnia 29 września 2014 r. 

W związku z wyczerpaniem pytań przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie: 

            za przyjęciem protokołu Nr LXIV/14 – 11 osób 

                                                wstrzymały się – 2 osoby 

   Protokół Nr LXIV/14 z dnia 29 września 2014 r. został przyjęty. 

 
 
Ad. 3 
 
     Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
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1. Projekt uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  
    i  Gminy  Połaniec  na  lata  2014 – 2018. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie przeniesienia nakładów na 
następny rok w kwocie 1 500 000 zł. na przedsięwzięcie pn. ,,Budowa świetlicy 
środowiskowej w Połańcu” oraz jak wygląda zakres prac związany z budową tej 
świetlicy. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, powiedział, że obecny 
budynek, który jest na stadionie i służy sportowcom zostanie wyburzony. Powstanie 
natomiast nowoczesny obiekt służący środowisku i całej kadrze piłkarskiej.  
W ramach projektu zostanie wybudowany nowoczesny parking, plac zabaw dla dzieci, 
planowana jest przebudowa trybun, zaplecze dojazdowe, odwodnienie boiska 
głównego, obok którego powstanie rezerwowe boisko treningowe ze sztuczną 
nawierzchnią. Pan Burmistrz dodał, że oferta musi być całościowa – pozwoli to na 
uzyskanie na te cel środków zewnętrznych.  

Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej, zapytał czy będzie możliwe wykonanie 
zadaszenia na trybunach na stadionie, gdyż warunki pogodowe niejednokrotnie 
utrudniają oglądanie meczu.  
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec odpowiedział, że 
odpowiednia ilość miejsc zostanie zadaszona.  
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał ile ofert wpłynęło na przetarg 
dotyczący przedsięwzięcia:,, Budowa świetlicy środowiskowej w Połańcu”. 
 
Pani Danuta Bobrowska – kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego  
odpowiedziała, że na przetarg wpłynęło 11 ofert, oraz dodała że najniższa oferta  
w przetargu wynosiła  1 623 900 zł. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, że obecnie jest 
najlepszy okres do ogłaszania przetargów, dlatego inwestycje planowane są na koniec 
roku. 
 
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej powiedział, że obecny budynek jest już 
stary i nie spełnia wymogów sanitarnych. Następnie podziękował w swoim imieniu 
i wyraził zadowolenie, że jest możliwość taką inwestycję realizować, gdyż na 
stadionie organizowane są wszelakie formy zajęć sportowo – rekreacyjnych.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, że na to 
zadanie Gmina musi pozyskiwać środki z kilku źródeł. Stwierdził również, że jest to 
trudne, jednak możliwe do zrealizowania. 
 
Pan Jerzy Misiak – radny Rady Miejskiej zapytał, czy jest brana pod uwagę  
rozbudowa pływalni. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, że basen jest 
obiektem sportowym, rekreacji jest natomiast niewiele. W tym przypadku należy 
również wziąć pod uwagę kilka źródeł finansowania. Jeśli chodzi o źródła odnawialne, 
będzie to możliwe w programie na lata 2014 – 2020. Termomodernizacja budynku, 
rehabilitacja – to zadania, na które możemy pozyskać środki zewnętrzne przy środkach 
pozyskanych na rekreację. Rozbudowa obiektu basenu będzie możliwa z kilku 
programów. W okresie 2007 – 2013 w zakresie sportu zostały wykorzystane środki na 
obiekt sportowy w Ruszczy. Na kolejny okres planowana jest budowa dużej sali 
gimnastycznej w Połańcu, która mieściłaby dużą imprezę sportową – jest to realne do 
zrealizowania. Pan Burmistrz wyjaśnił, że Unia Europejska nie powtarza pomocy 
finansowej na to samo zadanie, każdy okres ma zapewnić załatwienie innych potrzeb. 
W związku z tym dobrze, że wykorzystaliśmy środki przeznaczone na budowę  dróg 
lokalnych, gdyż w następnym okresie nie będzie dofinansowania na drogi lokalne 
a jedynie na wojewódzkie i krajowe. W roku 2015 zakończy się budowa wszystkich 
dróg na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Temat przeznaczania środków finansowych 
na drogi mamy zamknięty. Sytuacja Gminy Połaniec jeśli chodzi o zadłużenie jest 
bardzo dobra gdyż wynosi 4, 6 %, co powoduje, że mamy bardzo dobrą sytuację na 
kolejny czas i daje możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. W następnym 
okresie z programu 2014 – 2020 możemy wbudować 120 000 000 – 200 000 000 zł. 
Jest to ostatni okres środków unijnych, którego nie możemy zaprzepaścić. 
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Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 13. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
             
(Uchwała Nr LXV/406/14 została podjęta) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 
    rok. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy oraz 
poinformowała, że do ww. projektu uchwały proponuje się autopoprawki, które były 
przedstawione na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa oraz 
na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Komisji Oświaty. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały, bez autopoprawek. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał,  
z czego wynika zwiększenie o kwotę 272 400 zł w dziale 900 – Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. 
 
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to kwota przeznaczona na 
opłatę faktur dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za wywóz odpadów 
komunalnych. Mieszkańcy płacą za wywóz odpadów komunalnych do Gminy  
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a Gmina płaci częściowo do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, a częściowo 
do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzędowie. Plan po stronie wydatkowej obecnie  
wynosi 1 024 000 zł, wykonane jest już prawie 900 000 zł. Kwota zabezpieczona 
pozwoli do końca roku pokryć koszty wywozu odpadów komunalnych. 
 
Pan Adam Łańka – radny Rady Miejskiej, zapytał odnośnie zmniejszenia kwoty po 
stronie wydatków  w Dziale – Kultura fizyczna w wysokości 149 000 zł. 
 
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy powiedziała, że Gmina miała zabezpieczone  
w budżecie środki w wysokości 150 000 zł na wykonanie projektu budowlanego 
basenu, środki te są przesunięte do realizacji na rok 2015. 
 
Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 13. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały       –  13 osób  
wraz z autopoprawkami  
 
 (Uchwała Nr LXV/407/14 została podjęta)  
 
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej  
     w   Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania,  
     pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe  
     w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały.  
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
powyższy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 13. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
 
(Uchwała Nr LXV/408/14 została podjęta)  
 
4. Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu  
     położonego w Połańcu przy ulicy Leśnej z przeznaczeniem do gminnego  
     zasobu nieruchomości. 
 
Wprowadzania do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik ref. Mienia   
Komunalnego. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej, poprosił o więcej informacji na temat 
planowanej budowy kąpieliska.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że kąpielisko będzie 
budowane w pobliżu zalewu na wschodniej w ramach rewitalizacji. Niniejsza Uchwała 
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Rady Miejskiej pozwoli Gminie nabyć na własność grunty, które będą potrzebne na 
realizacje tego przedsięwzięcia. Pan Burmistrz poinformował również, że wziął udział 
w spotkaniu z Kołem Wędkarskim Nr 25 i 32, na którym uzgodniono, że należy 
poprawić istniejący zalew w zakresie poprawienia warunków łowieckich. Udrożnienie 
i poszerzenie łowiska to tylko niektóre z zadań, które zostaną wykonane w ramach 
rewitalizacji zalewu przy okazji budowy nowego kąpieliska. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy 
kąpielisko będzie bezpłatne i jak będzie wyglądała sprawa bezpieczeństwa.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że mówimy  
o założeniach, które zakładają kąpielisko bezpłatne z wszelkimi warunkami 
bezpieczeństwa. Miejsce, gdzie będzie można miło i bezpiecznie spędzić wolny czas. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący zapytał odnośnie dwóch działek  
o nr 16/68 i 16/69, które nie zostały włączone do nabycia przez Gminę,  
a przylegają do działek, o których mówi uchwała. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wytłumaczył, że pierwsza koncepcja 
dotycząca zalewu miała łączyć nowy zalew z istniejącym zbiornikiem. W związku 
z tym, że nie było możliwości nabycia na własność tych działek w określonym czasie, 
po konsultacji z mieszkańcami zmieniono koncepcję budowy, pomijając te dwie 
działki. Po czterech latach jednak, będzie możliwość wykupienia tych dwóch działek 
i ewentualnie, jeśli zaistnieje taka potrzeba poszerzyć kąpielisko.  
   
Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 13. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
 
(Uchwała Nr LXV /409/14 została podjęta) 
 
5. Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu 
     położonego w Połańcu,  z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości, 
 
Wprowadzania do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik ref. Mienia 
Komunalnego oraz poinformowała, że do ww. projektu uchwały proponuje się 
autopoprawki, które były przedstawione na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu  
i Komisji Rolnictwa oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Komisji 
Oświaty. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady.  
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Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały.  
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec podkreślił, że w dniu 
dzisiejszym Rada Miejska podejmuje bardzo ważne uchwały. Uchwała ta być może 
otwiera drogę do rozpoczęcia budowy domu dla osób starszych. Pan Burmistrz 
podkreślił, że Gmina posiada również inne alternatywy, co do miejsca budowy 
Centrum Senioralnego i bardzo dobrze, że niebawem będzie można przejść do 
realizacji tak oczekiwanej, wspaniałej inwestycji. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
powyższy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 13. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
 
(Uchwała Nr LXV/410/14 została podjęta) 
 
6. Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy 
     Połaniec na grunty stanowiące własność Elektrowni Połaniec S.A. – Grupa 
     GDF SUEZ Energia Polska oraz własność  Skarbu Państwa i użytkowanie  
     wieczyste Elektrowni  Połaniec S.A. –  Grupa GDF SUEZ Energia Polska. 
 
Wprowadzania do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik ref. Mienia 
Komunalnego.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
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Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały.  
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
powyższy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 13. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
 
(Uchwała Nr LXV/411/14 została podjęta) 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minut przerwy w obradach sesji Rady 

Miejskiej. 
 

Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej p. Jerzy Nowak – dyrektor Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 w Połańcu zaprosił wszystkich do uczestnictwa w Marszu 
Niepodległościowym i na wspólne obchody Święta Niepodległości na Placu 
Uniwersału Połanieckiego w dniu 12.11.2014 o godzinie 9.00 . 
 
Następnie przystąpiono do kontynuacji zaplanowanego porządku obrad. 

 
Ad. 4 
 
       Przedstawiono informacje bieżące z pracy: Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
Burmistrza Miasta i Gminy, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy oraz 
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie 

międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej 

funkcji: 
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- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji  
    Narodowej, 
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych  
   w Publicznej Szkole Podstawowej w  Zrębinie, 
-  uczestniczył w zakończeniu sezonu lotowego gołębi 2014, 
-  uczestniczył w spotkaniu z Zarządami OSP w Ruszczy z terenu naszej gminy, które 
   odbyło się w budynku OSP Ruszcza. 
-  uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami Rudnik, Zrębina i Ruszczy Kępy, 
   (Pan Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował p. Andrzejowi Wawrzyńcowi -   
   wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, za zastępstwo w spotkaniach 
   z  mieszkańcami w sołectwach Gminy Połaniec), 
- uczestniczył w gali : VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal 2014”. 
  Połanieckie tereny inwestycyjne zdobyły tytuł „Grunt na medal 2014” .Dla Połańca    
  zwycięstwo to oznacza promocję  terenów  inwestycyjnych a co za tym idzie 
  możliwość przyciągnięcia także inwestycji zagranicznych do Gminy. Pan 
  Przewodniczący zaznaczył, że tereny inwestycyjne są jednym z największych  
  sukcesów samorządu Połańca, które przyczynią się do dalszego rozwoju miasta  
  i  w przyszłości dadzą  szanse młodym ludziom na pracę. 
 
Kontynuując Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że odbył również 
szereg spotkań z mieszkańcami Gminy oraz jest w ciągłym kontakcie z Panem 
Jackiem Tarnowskim – burmistrzem Miasta i Gminy oraz Panem Jarosławem Kądzielą 
– zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy.  
 
Pan Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski przedstawił informację o 

pracy w okresie międzysesyjnym zaznaczając, że nie będzie informował o 

wydarzeniach, w których brał udział wraz z Panem Przewodniczącym Rady 

Miejskiej: 

 
01.10.2014 – spotkanie z mieszkańcami w sprawie konsultacji społecznych,  
                          dotyczących strefy inwestycyjnej B – podział nieruchomości  
02.10.2014 –   spotkanie z mieszkańcami Osiedla Wilga – konsultacje, 
03.10.2014 –   spotkanie z Panią Wojewodą Bożentyną Pałką – Korubą w Kielcach, 
06.10.2014 – spotkanie z lokalnymi klubami sportowymi odnośnie ustaleń co do  
                        stypendium sportowego, 
09.10.2014 – spotkanie z mieszkańcami w sprawie planowanej modernizacji  
                         kąpieliska wodnego przy rzece Wschodniej, 
10.10.2014 – uroczyste podpisanie umowy pomiędzy urzędem a PGK Połaniec 
                         w sprawie ochrony przed powodzią na terenie Miasta i Gminy  
                         Połaniec, 
                   –   Dzień Edukacji Narodowej w Staszowie, 
13.10.2014 –   Dzień Edukacji Narodowej w Połańcu – Centrum Kultury i Sztuki, 
15.10.2014 –   Posiedzenie Rady Nadzorczej PROPOL, 
16.10.2014 –   Święto Szkoły, 
18.10.2014 –   Zawody Świętokrzyskiej Dużej Ligi Pływackiej – OSiR Połaniec, 
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                   – Makroregionalne Mistrzostwa Młodziczek w Zapasach Kobiet  
                         i Młodzików w stylu wolnym, 
                   –   zakończenie sezonu WOPR- Tursko Małe, 
                   –   spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej z  Zarządem Oddziału   
                        ZNP w Połańcu), 
                   –   II Nocny Turniej Piłki Nożnej w Połańcu 
21.10.2014 – uroczyste wbicie łopat pod inwestycję związaną z ochroną 
                           przeciwpowodziową w miejscowościach Rybitwy, Ruszcza Kępa,  
                           Maśnik i Ruszcza. Inwestycja dotyczy dwóch odcinków wałów  
                           w bardzo newralgicznych punktach, a mianowicie przy  
                           przepompowni w Rybitwach i w miejscowości Ruszcza Kępa.  
                          Spotkanie z przedstawicielami ŚZMiUW Kielce – dyr. Pawłem  
                          Taborskim oraz p.  Piotrem Żołądkiem –   Członkiem Zarządu woj.  
                          Świętokrzyskiego oraz mieszkańcami, 
                       – spotkanie z pracownikami PGK i Elpoterm, 
22.10.2014 – spotkanie organizacyjne w sprawie oficjalnego otwarcia mostu  
                         w   Połańcu, 

23.10.2014 – ślubowanie klas I w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy, 
                    – ślubowanie klas I w Szkole Podstawowej w  Zrębinie, 
                    – spotkanie z mieszkańcami miejscowości Wymysłów, 
                    – spotkanie z mieszkańcami miejscowości Rudniki, 
24.10.201    – spotkanie udziałowców w Rzędowie, 
                    – spotkanie z mieszkańcami miejscowości Zrębin, 
                    – spotkanie z mieszkańcami miejscowości Zdzieci Stare, 
25.10.2014  – zakończenie sezonu lotowego gołębi 2014 – Winnica, 
                    – spotkanie OSP w Ruszczy, 
26.10.2014  – otwarcie Ośrodka Zdrowia w Tursku Wielkim, 
27.10.2014 – VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal 2014”. 
                        Połanieckie tereny inwestycyjne zdobyły tytuł „Grunt na medal  
                         2014” w woj. Świętokrzyskim. Pan Burmistrz podkreślił, że nagroda  
                        daje potężne możliwości terenom inwestycyjnym, zwłaszcza, że mamy  
                        wsparcie wicepremiera Janusza Piechocińskiego, który zawsze ma  
                        w  swoich wypowiedziach na uwadze Połaniec i podaje nas za   
                        przykład. 
                    – spotkanie z mieszkańcami miejscowości Ruszcza Kępa, 
28.10.2014  – spotkanie z mieszkańcami miejscowości Brzozowa, 
                    – spotkanie z mieszkańcami miejscowości Maśnik. 
 
 
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że w okresie 
międzysesyjnym przyjął interesantów w sprawie pracy oraz w sprawach różnych, 
związanych z życiem mieszkańców naszej Gminy. 
 
Następnie p. Burmistrz zaprosił wszystkich zgromadzonych na uroczyste otwarcie 
mostu na rzece Wiśle w dniu 12.11.2014 r. o godzinie 12.00. 
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Miłym akcentem sesji był pokaz dyplomu oraz statuetki odebranej przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Połaniec – p. Jacka Tarnowskiego oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej – p. Stanisława Lolo, na gali VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt 
na medal 2014”, oraz statuetki uzyskanej na zakończenie sezonu lotowego gołębi 2014  
w Winnicy. 
 
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Połaniec przedstawił 

informację o realizacji inwestycji w okresie międzysesyjnym: 
 

- dokonano otwarcia ofert na zadanie: ,,Budowa budynku świetlicy środowiskowej  
  w   Połańcu", 
- trwają prace przy zadaniu pn. Budowa placów zabaw wraz infrastrukturą   
   towarzyszącą na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz  budowa świetlicy wiejskiej  
   w  miejscowości Winnica. Wykonawcą zadania jest firma AGRO – BAZA Otałęż, 
   wartość inwestycji:  968 283 zł. 
- trwają prace przy zadaniu „Budowa i wyposażenie żłobka w celu zapewnienia opieki  
   nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie Połaniec”. Wykonawcą zadania jest firma 
  AGRO – BAZA Otałęż, wartość inwestycji: 1 783 504 zł. 
- trwają prace przy przebudowie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec,  
   wraz z przebudową sieci w nich występujących, realizowanych w 2014 roku  
   w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II  
   Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Wykonawcą zadania jest firma Skanska.  
   wartość inwestycji: 4.795.243,04 zł. 
- trwają prace przy zadaniu pn.: Przebudowa i remont dróg na terenie miasta Połańca  
   wraz z przebudową sieci w ramach programu – Rewitalizacja centralnych obszarów 
   miasta Połańca". Wykonawcą zadania jest firma PRD Staszów Sp.zo.o. Wartość  
   inwestycji:  3 744 301 zł. 
- trwają prace na przebudowie drogi gminnej nr 366027 T w Okrągłej od km  
   1+000 do km 2+200 długości 1200 mb zniszczonej w wyniku nawalnych deszczy. 
   Wykonawcą zadania jest firma PRD Staszów Sp.zo.o. Wartość inwestycji:   
   220 008  zł.,  środki zewnętrzne: 150 000 zł. 
- wybrano wykonawcę dla zadania pn. "Opracowanie kompleksowego projektu  
   budowlanego budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie  
   inwestycyjnym Gminy Połaniec – Obszar C w ramach zadania pn. „Tworzenie  
   kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych  
   w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty  
   produkcyjne, składy i magazyny – Etap III”. Wykonawcą zadania jest   
  Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie "Prosta-Projekt", Piotrkowice ul.  
  Kielecka 37; 26-020 Chmielnik. Wartość inwestycji: 78 720 zł.  
 - ogłoszono przetarg na remont ulicy Staszowskiej w Połańcu – otwarcie ofert    
    04.11.2014. Środki zewnętrzne: 220 000 zł. 
 - ogłoszono przetarg na dostawę energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Połaniec    
    oraz innych jednostek – otwarcie ofert 06.11.2014. 
-  trwają prace na  zadaniu:,, Ochrona  przeciwpowodziowa na terenie Miasta i Gminy 
   Połaniec - czyszczenie rowów”. Wykonawcą zadania jest firma PGK Spółka z o.o  
   Połaniec. Wartość inwestycji:  99 900 zł. 
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- ogłoszono przetarg na zimowe utrzymanie dróg, ulic, ciągów pieszych, utrzymanie  
   przejezdności, przeciwdziałanie i likwidacja gołoledzi oraz odśnieżanie  na terenie  
   Miasta i gminy Połaniec. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej zapytał, jak wygląda sytuacja  
z budową linii energetycznej obok garaży wzdłuż ul. Lipowej – czy mamy już zgodę 
wszystkich właścicieli garaży. 
 
Pan Jarosław Kądziela – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec odpowiedział, 
że nie mamy jeszcze takiej zgody. 
 
Pani Danuta Bobrowska – kierownik działu Techniczno – Inwestycyjnego 
odpowiedziała, że p. ………….., współwłaściciel jednego z garaży nie wyraził zgody i 
nie podpisał oświadczenia o przekazaniu prawa Gminie do dysponowania działką na 
cele budowlane. Wielokrotnie umawiano spotkania p. ………..…….  
z projektantem, wysyłano pisma z prośbą o zgodę na budowę, jednak bezskutecznie. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że tylko zgoda 
wszystkich właścicieli działek umożliwi rozpoczęcie prac. Obecnie nie mamy zgody 
jednej osoby, więc musimy poczekać i wstrzymać się z budową oświetlenia w tym 
rejonie. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, jak wygląda sytuacja co do naprawy 
mostu na Rybitwach.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że most jest po 
przeglądzie, powiat zna dobrze tą sprawę i będzie musiał jak najszybciej zająć się tym 
tematem. 
 
Pan Janusz Bugaj – radny Rady Miejskiej zgłosił, że na skrzyżowaniu ulic: 
Czarnieckiego i Kołłątaja jest od miesiąca nie zasypany wykop po pracach, które tam 
się odbywały. 
 
Pan Jarosław Kądziela – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec powiedział, że 
są to prace związane z rewitalizacją, chodzi o uzyskanie dostępu do wody, której 
odpowiednią jakość wykonawca uzyskał dopiero trzecią próbą. W związku z tym 
dopiero teraz będzie można wykop zasypać.  
 
Przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady  

w okresie międzysesyjnym. 

 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
poinformował, że Komisja zebrała się 1 raz w okresie międzysesyjnym:  
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28 października 2014r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Spraw 
Gospodarczych, na którym zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Małgorzata Dalmata Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, że Komisja zebrała się 1 raz: 27 października 2014 r. na 
wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty Kultury i Sportu, na którym zaopiniowano 
projekty poszczególnych uchwał oraz rozpatrzono wniosek o mieszkanie socjalne. 
 
Pytań nie zgłoszono. 

Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja spotkała się 1 raz: 27 października 2014 r. na wspólnym 
posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym zaopiniowano 
projekty poszczególnych uchwał oraz Komisja analizowała informacja o stanie 
realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2013 - 2014. 

Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, że Komisja zebrała się 1 raz: 28 października 2014 r. na wspólnym 
posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym zaopiniowano 
projekty poszczególnych uchwał. Pan Józef Cichoń dodał, że brał udział w spotkaniu 
p. Burmistrza z mieszkańcami w Ruszczy Kępie i Maśniku. 
 
Pytań nie zgłoszono. 

 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że 
Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym nie zbierała się. Pani Przewodnicząca 
Komisji przedstawiła Radzie Miejskiej złożone wyjaśnienia dotyczące wniosków  
i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole Nr 43/14 z dnia 20 sierpnia z kontroli 
przeprowadzonej w dniu 10 czerwca 2014 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Połańcu. ( Wyjaśnienia są dostępne do wglądu w Biurze Rady Miejskiej). 

Pytań nie zgłoszono. 
 
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  
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i innych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. (Informacja 
znajduje się w aktach w Biurze Rady Miejskiej) 
 
Ad. 6 

Wprowadzenia do tematu dokonała p. Jadwiga Krala – dyrektor Zespołu Ekonomiczno 
– Administracyjnego Oświaty i Wychowania, która przedstawiła informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2013 – 2014. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że do 
oświaty Gmina z roku na rok dokłada coraz więcej pieniędzy a subwencji jest coraz 
mniej. 
 
Pani Jadwiga Krala – dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty  
i Wychowania powiedziała, że w tym roku Gmina dołożyła duże środki pieniężne ze 
względu na koszty remontów, których było bardzo dużo i za które płaci właśnie 
Gmina. Pani Dyrektor podziękowała za wszystkie prace, jak również o dbałość ze 
strony p. Burmistrza odnośnie zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym można 
przygotować lepiej dzieci do egzaminów końcowych w gimnazjum i testów na koniec 
szkoły podstawowej. Pani Dyrektor dodała, że w roku szkolnym 2013/2014 kwota 
przeznaczona z budżetu Gminy na zajęcia pozalekcyjne to ok. 170 000 zł. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej odniósł się do wyników egzaminów 
gimnazjalnych gdzie: powiat Staszów jest na 8 miejscu z 14, jeżeli chodzi o wyniki 
egzaminów, Połaniec jest na 4 miejscu w powiecie, Gimnazjum Królowej Jadwigi  
w Połańcu 5 z 12 w powiecie a Ruszcza jest na 9 z 12 w powiecie.  
Pan Adam Łukawski powiedział, że nie widzi, aby dofinansowanie ze strony Gminy 
na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przekładało się na poziom nauczania i wyniki  
w szkołach. Pan Adam Łukawski pochwalił p. Ewę Bialik – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Połańcu za zauważenie problemu i wpisanie do informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych Gminy za rok 2013/2014, jakie plany poczyniono w celu 
polepszenia efektywności pracy szkoły, czego nie zrobili dyrektorzy innych szkół.  
 
Pani Jadwiga Krala – dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty  
i Wychowania powiedziała, że w Biurze Rady Miejskiej można zapoznać się ze 
sporządzoną przez dyrektorów szkół informacją o zastosowanym programie 
naprawczym w szkole. Nie zawsze praca nauczyciela przekłada się na wyniki, zależy 
to, bowiem od wielu czynników. Jedne dzieci są mniej zdolne inne bardziej. Ponadto 
duży wpływ mają rodzice uczniów, środowisko i predyspozycje uczniów. Ze 
sprawdzianu na koniec kl. VI Szkoły Podstawowej można było uzyskać z pięciu 
obszarów 40 punktów. Porównując wyniki uzyskane przez uczniów z naszych szkół, 
są one niejednokrotnie porównywalne, a z niektórych obszarów nawet wyższe. Szkoła 
Podstawowa w Zrębinie uzyskała z czytania 7,67; wynik krajowy również wyniósł  
7, 67, z pisania Szkoła Podstawowa w Zrębinie uzyskała 7,67; wynik krajowy wyniósł 
5,81; z rozumowania Szkoła Podstawowa w Połańcu uzyskała 4,55; wynik krajowy 
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również wynosił 4,55. W Publicznym Gimnazjum w Połańcu np. część humanistyczna  
z j. polskiego jest wyższa od poziomu krajowego – krajowy wyniósł 68 pkt, 
Gimnazjum w Połańcu uzyskało 70,90 pkt, część humanistyczna w zakresie historii  
i WOS – wynik krajowy wynosi 60%, a Zespół Placówek Oświatowych  
w Ruszczy ma 62%. W porównaniu z wynikiem krajowym gorzej wypadł egzamin  
z części matematyczno – przyrodniczej: wynik krajowy 52, natomiast w gminie 50,10.  
 
Pani Elżbieta Juszczyk – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy  
w związku z zarzutem p. Adama Łukawskiego – radnego Rady Miejskiej, jakoby 
dyrektorzy nie widzieli problemu w szkole, jeśli chodzi o wyniki uczniów i nie 
wdrażali planów polepszenia efektywności pracy szkoły, odczytała działania jakie 
podjęto w celu polepszenia efektywności pracy szkoły w ZPO w Ruszczy, 
mianowicie: 
 

1) Uczniowie słabi byli objęci Pomocą Psychologiczno – Pedagogiczną w szkole 
podstawowej i w gimnazjum. Były prowadzone w tym zakresie zajęcia 
korekcyjno – kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne. 
Pomocą Psychologiczno – Pedagogiczną w szkole podstawowej objęto 41,1% 
uczniów. 

      Pomocą Psychologiczno – Pedagogiczną w gimnazjum objęto 37,5% uczniów. 
           Pomocą Psychologiczno – Pedagogiczną w przedszkolu objęto 9,5%  
           wychowanków.  

2) Nauczyciele w ramach zajęć z art. 42 KN prowadzili zajęcia z uczniem słabym 
i uczniem zdolnym, koła przedmiotowe a także zajęcia rozwijające 
zainteresowania ucznia. 

3) Realizowano opracowany Plan Wsparcia dla ucznia słabego oraz Plan pracy  
z uczniem zdolnym. 

4) Wdrażano wnioski ze sprawdzianu w klasie szóstej i w klasie trzeciej 
gimnazjum. 

5) Rozwiązywano przykładowe arkusze egzaminacyjne i analizowano 
występujące błędy. 

6) Zewaluowano problem niskich wyników osiąganych na egzaminie 
zewnętrznym. Wyciągnięto wnioski do realizacji w bieżącym roku szkolnym. 

7) Wprowadzono indywidualizację w nauczaniu. 
8) Napisano i wdrożono Program naprawczy do przedmiotów matematyczno –  

przyrodniczych. 
      9) Wprowadzono comiesięczne dyżury nauczycieli na potrzeby konsultacji  
            rodziców z nauczycielami. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej powiedział, że nie otrzymał takich 
materiałów i nie miał możliwości zapoznania się z nimi.  
 
Pani Jadwiga Krala – dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty  
i Wychowania oznajmiła, że wszystkie materiały przygotowane przez Dyrektorów 
jednostek zostały przekazane do Biura Rady Miejskiej, z którymi można się tam 
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zapoznać, natomiast p. Radni otrzymali ogólne informacje o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2013/2014. 
 
Pan Jerzy Nowak – dyrektor Publicznego Gimnazjum w odpowiedzi na wypowiedź  
p. Adama Łukawskiego stwierdził, że obiektywna ocena pracy szkoły nauczycieli jest 
bardzo złożona i zapytał czy Państwo zgromadzeni na sali wiedzą, dlaczego uczniowie 
lekceważą egzamin gimnazjalny. Dzieje się tak z powodu braku uregulowań 
prawnych. Obecnie bowiem, aby zdać egzamin gimnazjalny należy tylko do niego 
przystąpić. Tak więc uczniowie nie mają motywacji. Mimo takiej sytuacji p. Dyrektor 
zaznaczył, że nie uważa, aby nasze szkoły wypadały słabo. Publiczne Gimnazjum  
w Połańcu zajmuje 4 miejsce, mamy rekordową ilość konkursów przedmiotowych,  
w których było aż 12 finalistów – z czego 6 uczniów zostało laureatami. Ok. 30% 
szkoły jest zaangażowana w sport. Gimnazjum zajęło w tym roku 2 miejsce  
w województwie świętokrzyskim. Dzieje się to jednak kosztem nauki, gdyż młodzież 
poświęca bardzo dużo czasu dla sportu – trening, zawody, liczne wyjazdy. Pan 
Dyrektor poinformował również, że Publiczne Gimnazjum skierowało pismo do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby uwzględniono tzw. próg procentowy przy 
egzaminie gimnazjalnym, jak to obecnie odbywa się przy egzaminie maturalnym. 
Żeby zdać maturę trzeba bowiem przekroczyć 30% wymaganych zadań. Odpowiedź  
z Ministerstwa Edukacji była negatywna, ponieważ obecne przepisy nie pozwalają 
wprowadzić takich zmian. Pan Dyrektor zaznaczył, że dopóki przepisy prawne nie 
zostaną uregulowane to wyniki nauczania mogą spadać. Wyniki będą podnosić jedynie 
osoby zmotywowane przez rodziców i nauczycieli. W czerwcu 2015 r. po zakończeniu 
dwuletniego programu pomocy oświacie w powiecie staszowskim, będzie możliwość, 
aby wszyscy dyrektorzy szkół zgłosili się z nowym wnioskiem na koniec roku 
szkolnego do Ministerstwa Edukacji Narodowej o ustalenie progu procentowego przy 
egzaminie gimnazjalnym, co bez wkładu finansowego poprawi wynik szkół w całym 
kraju. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, ze wszelkie 
uwagi zgłaszane przez dyrektorów, nauczycieli, rodziców próbujemy realizować  
w różnych postaciach. Pomoc, którą kieruje Gmina poprzez finansowanie niektórych 
zadań z punktu widzenia potrzeb jest właściwa. Od kilku lat nauczyciele wspomagani 
są asystentami, od dwóch lat przydzielany jest opiekun indywidualny dla osoby chorej, 
który przez cały czas trwania zajęć zapewnia tej osobie opiekę. To wszystko jest 
organizowane na wniosek dyrektorów, nauczycieli, którzy analizując sytuację  
w szkole, widzą, jakie są potrzeby i zgłaszają je do samorządu, a my staramy się 
wspomagać oświatę w realizacji tych działań. Pan Burmistrz dodał również, że, wyniki 
nauczania w szkołach na terenie Miasta i Gminy Połaniec nie odbiegają od średniej 
ogólnej, nie mamy do czynienia z zaniżonym wynikiem powtarzającym się cyklicznie. 
Pan Burmistrz powiedział, że jest pełen podziwu dla pracy nauczycieli, jest to bowiem 
bardzo trudna praca. Dlatego musimy im pomagać, szanować i uważać żeby nie urazić 
ciężkiej pracy nauczycieli i dyrektorów szkół. Wszelkie uwagi należy zgłaszać, ale 
należy również ważyć słowa. Pan Burmistrz dodał, że obowiązkiem p. radnych jest 
współpracować z jednostkami, bo jeżeli nie ma współpracy pojawia się chaos, który 
prowadzi do nieporozumień. 
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Ad. 7  
 

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na dzisiejszej 
sesji nie wpłynęły żadne pisemne interpelacje. 
 
Ad. 8 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec poinformował, że  
w związku z prośbą o wyremontowanie boiska przy Zespole Szkół im. Oddziału 
Jędrusiów w Połańcu, Gmina wystosowała pismo do Starosty Powiatu Staszowskiego 
– p. Andrzeja Kruzla z prośbą o podjecie działań w celu wyremontowania płyty boiska 
do piłki nożnej ze względu na to, że obecny stan techniczny zagraża bezpieczeństwu 
osób z niego korzystających. Ułożona na boisku płyty trawa syntetyczna jest w wielu 
miejscach uszkodzona, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników. Pan 
Burmistrz odczytał niniejsze pismo, następnie odczytał odpowiedź p. Starosty,  
w którym informuje, że będzie starał się o pozyskanie środków na realizację tego 
zadania w Ministerstwie Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Maksymalna wysokość dofinansowania to 33 % kosztów kwalifikowanych zadania.  
W związku z trudną sytuacją finansową Powiatu oraz niską wysokością dotacji  
p. Starosta prosi p. Burmistrza o zabezpieczenie w budżecie na 2015 rok, 30 % 
kosztów w/w zadania, co w pełni pozwoli na jego realizację. Pan Starosta  
w niniejszym piśmie informuje również, że zgodnie z kosztorysem inwestorskim 
remont opiewa na kwotę 224 519 zł.  
W związku z powyższym p. Burmistrz zapytał p. Jacka Nowaka – radnego Rady 
Powiatu, czy na sesji Rady Powiatu był poruszany temat tego zadania. 
 
Pan Jacek Nowak – radny Rady Powiatu powiedział, że po sesji Rady Miejskiej  
w Połańcu, w trakcie której poruszono sprawę remontu boiska, natychmiast zgłosił 
sprawę do Starostwa Powiatowego oraz poprosił stosowne służby o skosztorysowanie 
tego zadania. Pan Jacek Nowak nadmienił, że pierwszy raz słyszy o przytoczonym 
przez p. Burmistrza piśmie od p. Starosty, jednak uważa, że kwota wymieniona na 
realizację tego zadania jest zawyżona. Nasuwa się natomiast pytanie, jaki jest zakres 
prac wzięty pod uwagę przy wycenie zadania. 
 
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej powiedział, że działania w sprawie 
remontu boiska zostały podjęte, jednak koszty nadal spychane są na stronę Gminy. 
Poza tym boisko ma mały metraż, więc koszt tego zadania nie może opiewać na kwotę 
224 519 zł.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, że w trakcie 
budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. Oddziału Jędrusiów  
w Połańcu Gmina Połaniec wyłożyła bardzo duże środki finansowe, w roku bieżącym 
proponowaliśmy pomoc Starostwu Powiatowemu w formie kredytu na remont boiska, 
natomiast obecnie Starostwo Powiatowe oczekuje dołożenia przez Gminę Połaniec 
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30% kosztów. Wynika z tego, że nadal kosztami remontu boiska częściowo obarcza 
się Gminę. 
 
Pan Andrzej Buczek – radny Rady Miejskiej podziękował wszystkim za współprace  
w związku z tym, że nie ubiega się o mandat radnego w zbliżających się wyborach 
samorządowych.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej również podziękował  
p. Andrzejowi Buczkowi za czteroletnią współpracę. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – radny Rady Miejskiej powiedział, że zbliża się dzień 
Wszystkich Świętych i w związku z tym pragnie podziękować p. Burmistrzowi za 
skierowanie grupy interwencyjnej na cmentarze, w celu ich uporządkowania. Pan 
Andrzej Wawrzyniec dodał, że cieszy się, że jest dbałość o tak istotne sprawy.  
 
Ad. 9 
 
        Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad p. Stanisław Lolo – 
przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na LXV sesję 
Rady Miejskiej i zamknął obrady. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Janowska 

 

                                                                              

 


