Połaniec, dn. 1.12.2014 r.
Projekt protokołu Nr I/2014
z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 1 grudnia 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. 1715
Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Połańcu została zwołana na wniosek Komisarza
Wyborczego w Kielcach II – p. Artura Adamca na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art.
29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U
z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami.
Otwarcia sesji dokonał p. Zdzisław Kwiatkowski – radny najstarszy wiekiem
(radny senior), który poinformował, Ŝe przypadł mu zaszczyt poprowadzenia
pierwszej sesji, juŜ siódmej kadencji Rady Miejskiej w Połańcu do czasu wybrania
Przewodniczącego Rady.
Pan Zdzisław Kwiatkowski bardzo serdecznie powitał przybyłych na dzisiejszą sesję:
- nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Połańcu,
- p. Jacka Tarnowskiego – dotychczasowego a zarazem nowo wybranego Burmistrza
Miasta i Gminy Połaniec,
- p. Jarosława Kądzielę – zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec,
- Miejską Komisję Wyborczą z p. Wandą Kaczmarczyk – przewodniczącą Komisji,
- p. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy,
- p. Mieczysława Machulaka – sekretarza Gminy,
- p. Jacka Nowaka – prezesa Spółki PGK i ELPOTERM, a zarazem nowo wybranego
radnego Rady Powiatu,
- kierowników Referatów Urzędu Miasta i Gminy,
- dyrektorów i kierowników jednostek podległych,
- przedstawicieli jednostek pomocniczych oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą
sesję.
Zgodnie z punktem 2 przygotowanego porządku obrad, p. Zdzisław Kwiatkowski
poprosił p. Wandę Kaczmarczyk – przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej
o wręczenie p. Radnym zaświadczeń, Ŝe w dniu 16 listopada 2014 roku zostali
wybrani na Radnych Rady Miejskiej w Połańcu.
Pani Wanda Kaczmarczyk – przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej,
pogratulowała p. Radnym a następnie wręczyła przygotowane zaświadczenia
w kolejności alfabetycznej.
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Zgodnie z punktem 3 przygotowanego porządku obrad, p. Zdzisław Kwiatkowski
poprosił p. Wandę Kaczmarczyk – przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej
o wręczenie p. Jackowi Tarnowskiemu zaświadczenia, Ŝe w dniu 16 listopada 2014
roku został wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
Pani Wanda Kaczmarczyk – przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej,
pogratulowała p. Burmistrzowi, Ŝycząc tak owocnej współpracy z Radą Miejską, jak
to miało miejsce do tej pory, a następnie wręczyła przygotowane zaświadczenie.
Ad.4
Pan Zdzisław Kwiatkowski poinformował, Ŝe obecnie radni złoŜą ślubowanie.
W tym celu odczyta rotę ślubowania oraz nazwiska radnych, natomiast wyczytany
radny wypowie słowo: ,, Ślubuję”. MoŜe równieŜ dodać: ,,Tak mi dopomóŜ Bóg”.
Treść ślubowania :
,, Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro Miasta i Gminy Połaniec oraz jej mieszkańców”.
Pan Zdzisław Kwiatkowski odczytał kolejno nazwiska radnych według listy
obecności, a radni złoŜyli ślubowanie.
Ad. 5
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny Rady Miejskiej poinformował, Ŝe teraz juŜ
wszyscy są pełnoprawnymi radnymi i w związku z tym, Ŝe w sesji na 15. radnych
uczestniczyło 15. radnych, stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 6

Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny Rady Miejskiej odczytał zaplanowany
porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miejskiej w Połańcu.
2. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranym
radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranemu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec zaświadczenia o wyborze.
4. ZłoŜenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Połańcu.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie Regulaminu wyborów przewodniczącego Rady Miejskiej oraz
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu:
1/ zgłoszenie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej,
2/ powołanie Komisji skrutacyjnej,
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3/ prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
4/ przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
9. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu prowadzenia obrad.
10. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Połańcu:
1/ zgłoszenie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
2/ powołanie Komisji skrutacyjnej,
3/ prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
4/ przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
11. ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
12. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Połańcu.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny Rady Miejskiej zapytał czy są zgłaszane
propozycje zmian do powyŜszego porządku obrad. Zmian nie zgłoszono wobec tego
poprosił o jego przegłosowanie.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych)
Głosowanie:
za przyjęciem porządku obrad – 15 osób ( jednogłośnie)
Ad.7
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny Rady Miejskiej przypomniał, Ŝe w materiałach
na dzisiejszą sesję został przesłany projekt Regulaminu wyborów przewodniczącego
i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, poniewaŜ zgodnie z prawem – zarówno
przewodniczący, jak i wiceprzewodniczący – wybierani są w głosowaniu tajnym.
Następnie zapytał, czy są pytania lub propozycje zmian.
Propozycji zmian nie zgłoszono, więc p. Zdzisław Kwiatkowski poprosił o przyjęcie
Regulaminu wyborów.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych)
Głosowanie:
za przyjęciem Regulaminu wyborów – 15 osób (jednogłośnie)
Ad. 8
Pan Zdzisław Kwiatkowski – Radny Rady Miejskiej poprosił o zgłoszenie
kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej.
Pan Andrzej Wawrzyniec – zgłosił kandydaturę p. Stanisława Lolo.
(p. Stanisław Lolo wyraził zgodę)
PoniewaŜ innych kandydatur nie zgłoszono, p. Zdzisław Kwiatkowski poprosił
o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Ponadto zaproponował, by Komisja
składała się z trzech osób, a zgłoszone osoby by określiły, czy wyraŜają zgodę na
pracę w Komisji Skrutacyjnej.
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Pan Józef Cichoń zgłosił kandydaturę p. Jolanty Pargieła.
(p. Jolanta Pargieła wyraziła zgodę),
Pan Andrzej Wawrzyniec zgłosił kandydaturę p. Leszka Walczyka.
(p. Leszek Walczyk wyraził zgodę),
Pan Zbigniew Porębski zgłosił kandydaturę p. Małgorzaty Dalmaty – Konwickiej.
(p. Małgorzata Dalmata – Konwicka wyraziła zgodę).
(Podczas głosowania na sali obecnych było 15 radnych)
Głosowanie:
za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie:
p. Jolanta Pargieła, p. Leszek Walczyk, p. Małgorzata Dalmata – Konwicka
– 15 osób (jednogłośnie)
Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się.
Przewodniczącą Komisji została p. Jolanta Pargieła.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania tajnego, a w między czasie o krótkie wystąpienie kandydata na
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Pan Stanisław Lolo – radny, kandydat na Przewodniczącego Rady Miejskiej,
przedstawił krótką charakterystykę swojej osoby oraz poinformował, Ŝe pełnił funkcję
Przewodniczącego Rady Miejskiej w ostatnich dwóch kadencjach. Pan Stanisław Lolo
podkreślał, Ŝe tylko dobra współpraca jest drogą do sukcesu, czego moŜemy być
świadkami dziś, patrząc na Połaniec, który tak wspaniale się rozwija. Zadaniem
radnych jest pracować na te przemiany dla dobra mieszkańców. W swej wypowiedzi
zaznaczał, Ŝe radni Rady Miejskiej muszą współpracować z mieszkańcami, bo to Oni
obdarowali ich mandatem zaufania. NaleŜy bacznie przyglądać się problemom
z jakimi borykają się mieszkańcy i wychodząc im naprzeciw, starać się je
rozwiązywać. Pan Stanisław Lolo dodał równieŜ, Ŝe samorząd Połańca ma wiele
wspaniałych planów na przyszłość, które zamierza zrealizować. Dobra
i rzetelna współpraca z Burmistrzem Miasta i Gminy – p. Jackiem Tarnowskim,
zgoda, mądre decyzje i cięŜka praca jest gwarantem realizacji planów na rzecz
poprawy Ŝycia mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec.
Komisja skrutacyjna przygotowała 15 kart, na których umieszczono nazwisko
zgłoszonego kandydata. Karty zostały opieczętowane pieczęcią Rady Miejskiej
i zaparafowane przez przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej p. Jolantę Pargieła.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny Rady Miejskiej przypomniał zasady wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
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Karty zostały wręczone radnym, a po upływie kilku minut wrzucone do urny
wyborczej. Kandydat na Przewodniczącego Rady Miejskiej – p. Stanisław Lolo nie
wziął udziału w głosowaniu. W związku z tym w urnie znalazło się 14 waŜnych kart
do głosowania.
Komisja skrutacyjna policzyła oddane głosy i sporządziła protokół z głosowania, który
jest załącznikiem do uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Połańcu.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny Rady Miejskiej poprosił o odczytanie protokołu.
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół,
z którego wynika, Ŝe p. Stanisław Lolo został wybrany Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Połańcu – 14 głosami.
Po odczytaniu protokołu przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały - 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr I/1/2014 została podjęta)
Ad. 9
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny Rady Miejskiej dalsze prowadzenie sesji
przekazał nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej – p. Stanisławowi
Lolo, gratulując jednocześnie objęcia funkcji.
Gratulacje złoŜyli równieŜ: radni Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
– p. Jacek Tarnowski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – p. Jarosław
Kądziela, skarbnik Gminy – p. Małgorzata śugaj, p. Wanda Kaczmarczyk –
przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, p. Mieczysław Machulak – sekretarz
Gminy, prezesi, dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych, przedstawiciele
jednostek pomocniczych oraz wszyscy obecni na sesji. Wraz z gratulacjami uczestnicy
sesji złoŜyli p. Przewodniczącemu serdeczne Ŝyczenia, wręczając bukiety kwiatów.
Dalsze obrady I Sesji Rady Miejskiej w Połańcu kadencji 2014 – 2018,
poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Stanisław Lolo.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował p. Zdzisławowi
Kwiatkowskiemu – radnemu Seniorowi za dotychczasowe prowadzenie obrad, oraz
Radzie Miejskiej za zaufanie, którym obdarzyli Go wybierając na Przewodniczącego.
Pan Przewodniczący podziękował swoim bliskim, swoim wyborcom z ulic:
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Kosynierów, Wincentego Witosa oraz Generała Antoniego Madalińskiego za wielkie
poparcie w wyborach, nadmieniając, Ŝe jest to zaszczyt a zarazem kolejne wyzwanie,
któremu postara się sprostać. Podziękowanie skierował do Burmistrza Miasta i Gminy
– p. Jacka Tarnowskiego za wsparcie i współpracę, mówiąc: ,, rozumiemy się bez słów
i moŜemy liczyć na siebie w kaŜdej sytuacji”. Podziękował wszystkim, którzy
wspierają i doceniają pracę Rady Miejskiej oraz wszystkim obecnym na dzisiejszej
sesji. Następnie podziękował Przewodniczącej Komisji Wyborczej – p. Wandzie
Kaczmarczyk oraz całej Komisji, p. Małgorzacie śugaj – skarbnik Miasta i Gminy,
p. Mieczysławowi Machulakowi – sekretarzowi Gminy, p. Jarosławowi Kądzieli –
zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy. Pan Przewodniczący zaznaczył, Ŝe zawsze stara
się scalać Radę Miejską i ściśle współpracować z p. Burmistrzem dla dobra Miasta
i Gminy Połaniec oraz całej naszej społeczności.
Ad. 10
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłoszenie
kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Następnie zgłosił kandydaturę radnego, p. Andrzeja Wawrzyńca.
(p. Andrzej Wawrzyniec wyraził zgodę).
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej zgłosił kandydaturę radnego,
p. Zdzisława Kwiatkowskiego.
(p. Zdzisław Kwiatkowski wyraził zgodę).
Więcej kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady Miejskiej
poinformował, Ŝe naleŜy powołać Komisję Skrutacyjną oraz dodał, Ŝe moŜe to być ta
sama komisja, która przeprowadzała wybory przewodniczącego Rady.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na dalsze prace w tej komisji, więc
p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o jej przegłosowanie.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 15. radnych)
Głosowanie:
za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie:
p. Jolanta Pargieła, p. Leszek Walczyk, p. Małgorzata Dalmata – Konwicka
– 15 osób ( jednogłośnie)
Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się.
Przewodniczącą Komisji została p. Jolanta Pargieła.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Komisję Skrutacyjną
o przygotowanie kart do głosowania tajnego, a w między czasie o krótkie wystąpienie
kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
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Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny, kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej bardzo serdecznie podziękował wyborcom za udział w wyborach
16 listopada 2014 roku, za oddane głosy i zaufanie, którym Go obdarzono. Bycie
radnym to obowiązek wobec społeczności, która nas wybiera. Jako radni musimy dbać
o interes społeczny, wsłuchiwać się w problemy mieszkańców, starać się je
rozwiązywać. Praca poprzedniej kadencji, która zasługuje na uznanie, polegała na
porozumieniu i merytorycznej dyskusji, dzięki czemu efekty są zauwaŜalne wszędzie.
Wyraził nadzieję, Ŝe ta kadencja będzie spokojna pełna współpracy
i zgody bo jak mówi przysłowie:,, Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.
Komisja skrutacyjna przygotowała 15 kart, na których umieszczono alfabetycznie
nazwiska kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:
Kwiatkowski Zdzisław i Wawrzyniec Andrzej. Karty zostały opieczętowane pieczęcią
Rady Miejskiej i zaparafowane przez przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej
p. Jolantę Pargieła.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zasady wyboru
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Karty zostały wręczone radnym, a po upływie kilku minut wrzucone do urny
wyborczej. Kandydaci na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, nie wzięli udziału
w głosowaniu. W związku z tym w urnie znalazło się 13 waŜnych kart do głosowania.
Głos zabrał p. Andrzej Wawrzyniec – radny, kandydat na wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej, który w swej wypowiedzi podkreślał, Ŝe najistotniejszą sprawą jest to
co moŜemy zrobić dla naszego środowiska, mieszkańców. Pan Andrzej Wawrzyniec
powiedział, Ŝe jest piątą kadencję radnym Rady Miejskiej. Dwie ostatnie kadencje
współpracy z Radą Miejską oraz Burmistrzem – Jackiem Tarnowskim, były to dwie
najlepsze, najbardziej owocne kadencje w dziejach historii Połańca. Efekty pracy
widać wszędzie. Pan Andrzej Wawrzyniec podziękował wszystkim, którzy wkładają
wysiłek na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Połaniec. Powinniśmy się cieszyć z efektów
pracy Rady i Burmistrza, które są wspólnym dąŜeniem do sukcesu - mówił.
Nadmienił, iŜ cieszy się, Ŝe wiele rzeczy udało się spełnić, natomiast teraz sprawą
najwaŜniejszą dla samorządu jest stworzyć miejsca pracy. Wyraził nadzieję, Ŝe mając
takiego Burmistrza i Radę w kadencji 2014 – 2018 powstaną nowe zakłady pracy. Pan
Andrzej Wawrzyniec powiedział, Ŝe cieszy się, Ŝe wybrani do Rady Miejskiej zostali
ludzie z wizją, którzy mają plany wobec Połańca i chcą je realizować. Podziękował
sołtysom, którzy dbają o swoich mieszkańców, zgłaszają problemy, troszczą się
o przyszłość mieszkańców poszczególnych sołectw. Podziękował środowisku
nauczycielskiemu, które wkłada serce w przyszłość młodych ludzi, wpaja młodym
ludziom patriotyzm, historię i pochodzenie.
Komisja skrutacyjna policzyła oddane głosy i sporządziła protokół z głosowania, który
jest załącznikiem do uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Połańcu.
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Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół,
z którego wynika, Ŝe wymaganą, bezwzględną większość głosów uzyskali i na
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej zostali wybrani: p. Kwiatkowski Zdzisław –
13 głosami i p. Wawrzyniec Andrzej – 12 głosami.
Po odczytaniu protokołu przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Połańcu.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 15. radnych)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr I/2/2014 została podjęta)
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, pogratulował w swoim oraz
innych imieniu p. Zdzisławowi Kwiatkowskiemu i p. Andrzejowi Wawrzyńcowi
objęcia funkcji Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, Ŝycząc dobrej pracy na rzecz
mieszkańców. Gratulacje złoŜył równieŜ p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta
i Gminy Połaniec oraz uczestnicy sesji.
Następnie p. Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
podziękował za zaufanie, obiecując jednocześnie dobrą pracę na rzecz Miasta i Gminy
Połaniec.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, podziękował za
obdarzenie Go zaufaniem i podkreślił, Ŝe liczy na dobrą współpracę w nowej kadencji.
Ad. 11
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Jacka
Tarnowskiego – nowo wybranego Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o złoŜenie
wobec Rady Miejskiej w Połańcu ślubowania.
Pan Jacek Tarnowski złoŜył ślubowanie następującej treści:
„Obejmując urząd burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec”.
„Tak mi dopomóŜ Bóg”.
Po złoŜeniu ślubowania p. Jacek Tarnowski – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
zebrał od uczestników sesji serdeczne gratulacje i bukiety kwiatów. Gratulacje złoŜyli:
zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – p. Jarosław Kądziela, skarbnik Gminy
– p. Małgorzata śugaj, p. Wanda Kaczmarczyk – przewodnicząca Miejskiej Komisji
Wyborczej, p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy, prezesi, dyrektorzy
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i kierownicy jednostek podległych, przedstawiciele jednostek pomocniczych oraz
wszyscy obecni na sesji.
Następnie głos zabrał p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, który
złoŜył serdeczne gratulacje w imieniu swoim oraz całej Rady Miejskiej p. Jackowi
Tarnowskiemu – burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec. Skierował w stronę
p. Burmistrza słowa uznania wyraŜając radość, Ŝe mieszkańcy docenili po raz kolejny
cięŜką pracę, trud, zaangaŜowanie, włoŜone serce i czas poświęcony dla dobra
mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec. śyczył p. Burmistrzowi dobrej współpracy
z nowo wybraną Radą Miejską, zrealizowania wszelkich planów i zamierzeń dla
rozwoju i dalszego polepszenia Ŝycia mieszkańców. Pan Przewodniczący wyraził
przekonanie, Ŝe dzięki takiemu gospodarzowi, jakim jest p. Burmistrz uda się
zrealizować wiele marzeń mieszkańców naszego Miasta i Gminy.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy podziękował wszystkim za udział
w wyborach i oddane głosy. Pan Burmistrz powiedział, Ŝe w samorządzie pracuje od
2002 roku. W pierwszej kadencji jako Radny Rady Miejskiej, obecnie trzecią kadencję
jako Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec. Świadczy to o zaufaniu mieszkańców, na
których moŜe liczyć i bez których pomocy nie udałoby się wielu rzeczy osiągnąć,
wielu planów zrealizować. Pan Burmistrz dodał, Ŝe przed samorządem Połańca bardzo
duŜo pracy i cieszy się, Ŝe moŜe pracować z ludźmi, którym moŜe ufać i na których
moŜe polegać.
Pan Burmistrz bardzo serdecznie podziękował Przewodniczącemu Rady Miejskiej –
p. Stanisławowi Lolo i całej Radzie Miejskiej za dobrą, owocną współpracę w celu
polepszenia warunków Ŝycia i bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec.
Następnie słowa podziękowania skierował w stronę sołtysów, dzięki którym moŜliwe
jest bezpośrednie dotarcie do problemów mieszkańców.
Pan Burmistrz podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy,
pracownikom jednostek podległych Gminie oraz wszystkim, którzy pracują na rzecz
naszego Miasta i Gminy.
Następnie głos zabrał p. Jacek Nowak – prezes spółki PGK i Elpoterm, radny
powiatowy, który złoŜył serdeczne gratulacje Przewodniczącemu Rady Miejskiej –
p. Stanisławowi Lolo, Radzie Miejskiej oraz p. Jackowi Tarnowskiemu –
burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.
Pan Prezes poinformował, Ŝe uczestniczył w sesji Rady Powiatu, na której wybrano
Zarząd Powiatu Staszów w składzie:
Starosta Powiatu Staszowskiego – p. Michał Skotnicki
Wicestarosta Powiatu Staszowskiego – p. Tomasz Fąfara
Członkowie: Janusz Bąk, p. Jerzy Chudy, p. Adam Siekierski
Członkowie Rady Powiatu:
Przewodniczący Rady: p. Damian Sierant
Wiceprzewodniczący: p. Marek Chyla
Wiceprzewodniczący: p. Stanisław Walczyk
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Korzystając z okazji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował
p. Jackowi Nowakowi – prezesowi spółki PGK i Elpoterm, otrzymania mandatu
Radnego Powiatowego w listopadowych wyborach samorządowych.
Ad. 12
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe
p. Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwrócił się z wnioskiem o zwołanie w dniu
dzisiejszym nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w celu podjęcia dwóch
projektów uchwał, czyli w sprawie:
1/ powołania stałych Komisji Rady,
2/ ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w śłobku w Połańcu o nazwie „Kraina
Malucha”, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Połaniec, maksymalnej
wysokości opłaty za wyŜywienie oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.
W związku z powyŜszym Pan Przewodniczący ogłosił, Ŝe w dniu dzisiejszym o godz.
17.30 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Połańcu, w celu podjęcia
powyŜszych projektów uchwał.
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad p. Stanisław Lolo –
przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na I sesję Rady
Miejskiej kadencji 2014 – 2018 i zamknął obrady.
Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności radnych,
- lista zaproszonych gości,
- podjęte uchwały,

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Agnieszka Janowska

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo

