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Połaniec, dnia 1.12.2014 r.

Projekt protokołu Nr II/2014
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 1 grudnia 2014 roku.

(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe)

Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta
i Gminy Połaniec.

Rozpoczęcie obrad – godz. 1730
Zakończenie obrad – godz. 1840
Ad. 1
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej
w Połańcu i poinformował, Ŝe sesja nadzwyczajna jest zwołana na wniosek Burmistrza
Miasta i Gminy Połaniec na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zmianami).
Pan Przewodniczący serdecznie powitał: p. radnych, p. Jacka Tarnowskiego –
burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, p. Jarosława Kądzielę – zastępcę burmistrza
Miasta i Gminy Połaniec, p. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy, p. Mieczysława
Machulaka – sekretarza 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.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 15. radnych.
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odczytał zaplanowany
porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian.
Zmian nie zgłoszono, w związku z tym p. Przewodniczący poddał pod głosowanie
zaplanowany porządek obrad.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 15. radnych.)
Głosowanie:
za przyjęciem porządku obrad – 15 osób ( jednogłośnie).
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Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał 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.
3. Zakończenie obrad.
Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności radnych,
- lista zaproszonych gości,
- podjęte uchwały.
Ad. 2
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rady.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował p. Radnych,
Ŝe zachodzi potrzeba powołania stałych Komisji Rady, zgodnie z art. 18a ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z późniejszymi zmianami) oraz z § 14 Statutu Miasta i Gminy Połaniec, powołuje
się Komisję Rewizyjną, natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi
zmianami) oraz z § 15 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Połaniec 4 inne komisje, czyli:
 Komisję BudŜetu i Spraw Gospodarczych,
 Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,
 Komisję Zdrowia i Spraw Społecznych,
 Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Następnie p. Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisje będą wybierane zwykłą
większością głosów. Przy zwykłej większości głosów brane są pod uwagę tylko ilości
głosów „za” i ilości głosów „przeciw”, natomiast nie mają znaczenia głosy
„wstrzymujące się”.
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Jednocześnie poinformował, Ŝe na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy
Połaniec, Rada Miejska przed powołaniem składów komisji, wybiera najpierw
przewodniczących poszczególnych Komisji.
W związku z powyŜszym p. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na
funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Pan Zdzisław Kwiatkowski zgłosił kandydaturę p. Zbigniewa Porębskiego.
(p. Zbigniew Porębski wyraził zgodę.)
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę p. Zbigniewa Porębskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
( Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, kandydat na przewodniczącego
Komisji wstrzymał się od głosu)
Głosowanie:
za powierzeniem p. Zbigniewowi Porębskiemu funkcji przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej:
– 14 osób
wstrzymała się – 1 osoba
Następnie p. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję
przewodniczącego Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych.
Pan Zbigniew Porębski zgłosił kandydaturę p. Józefa Cichonia.
( p. Józef Cichoń wyraził zgodę.)
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę p. Józefa Cichonia na przewodniczącego Komisji BudŜetu i Spraw
Gospodarczych.
( Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, kandydat na przewodniczącego
Komisji wstrzymał się od głosu)
Głosowanie:
za powierzeniem p. Józefowi Cichoniowi funkcji przewodniczącego Komisji BudŜetu
i Spraw Gospodarczych:
– 14 osób
wstrzymała się – 1 osoba

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego
Komisji Oświaty Kultury i Sportu.
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Pani Anna Śmistek zgłosiła kandydaturę p. Małgorzaty Magdaleny Dalmaty –
Konwickiej.
( p. Małgorzata Magdalena Dalmata – Konwicka wyraziła zgodę.)
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę p. Małgorzaty Magdaleny Dalmaty – Konwickiej na przewodniczącą
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
( Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, kandydatka na przewodniczącą
Komisji wstrzymała się od głosu)
Głosowanie:
za powierzeniem p. Małgorzacie Magdalenie Dalmacie – Konwickiej funkcji
przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:
– 14 osób
wstrzymała się
– 1 osoba
Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
Pan Zdzisław Kwiatkowski zgłosił kandydaturę p. Joanny Małgorzaty Witek
( p. Joanna Małgorzata Witek wyraziła zgodę.)
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę p. Joanny Małgorzaty Witek na przewodniczącą Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych.
( Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, kandydatka na przewodniczącą
Komisji wstrzymała się od głosu)
Głosowanie:
za powierzeniem p. Joannie Małgorzacie Witek funkcji przewodniczącej Komisji
Zdrowia i Spraw Społecznych:
– 14 osób
wstrzymała się – 1 osoba
Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Pan Zbigniew Porębski zgłosił kandydaturę p. Jolanty Pargieła
(p. Jolanta Pargieła wyraziła zgodę.)
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę p. Jolanty Pargieła na przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
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( Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, lecz kandydatka na przewodniczącą
Komisji wstrzymała się od głosu)
Głosowanie:
za powierzeniem p. Jolancie Pargieła funkcji przewodniczącej Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska:
– 14 osób
wstrzymała się
– 1 osoba
W wyniku przeprowadzonych głosowań, przewodniczącymi poszczególnych Komisji
zostali:
 Komisja Rewizyjna – p. Zbigniew Porębski,
 Komisja BudŜetu i Spraw Gospodarczych – p. Józef Cichoń,
 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – p. Małgorzata Magdalena Dalmata –
Konwicka,
 Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – p. Joanna Małgorzata Witek,
 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – p. Jolanta Pargieła.
Po wybraniu przewodniczących Komisji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady
Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków poszczególnych komisji
Rady.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, by
dla usprawnienia wyboru poszczególnych komisji, kaŜdy z przewodniczących określił
liczebność swojej Komisji oraz zaproponował jej skład.
Propozycję przyjęto przez aklamację.
W związku z powyŜszym p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poprosił przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Miejskiej o podanie
proponowanej liczby członków dla danej Komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Zbigniew Porębski zgłosił wniosek, by
komisja Rewizyjna składała się z 5 osób.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie
wyŜej zgłoszonego wniosku.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 15 radnych)
Głosowanie:
za ww. propozycją
– 14 osób
wstrzymała się od głosu
– 1 osoba
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Komisji Rewizyjna:
Pan Zbigniew Porębski – przewodniczący Komisji zgłosił:
kandydaturę p. Tomasza Benedykta Kicińskiego
( p. Tomasz Benedykt Kiciński wyraził zgodę.)
kandydaturę p. Jerzego Łukasza Misiaka
( p. Jerzy Łukasz Misiak wyraził zgodę.)
kandydaturę p. Jolanty Pargieła
( p. Jolanta Pargieła wyraziła zgodę.)
kandydaturę p. Izabeli Agnieszki Płonki
( p. Izabela Agnieszka Płonka wyraziła zgodę.)
Więcej kandydatów nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady
Miejskiej poprosił o przegłosowanie zaproponowanych kandydatur.
( Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, poszczególni kandydaci na
członków Komisji wstrzymali się od głosu w głosowaniu dotyczącym ich osoby)
Głosowanie:
za członkostwem p. Tomasza Benedykta Kicińskiego – 14 osób
w Komisji Rewizyjnej
wstrzymała się – 1 osoba
Głosowanie:
za członkostwem p. Jerzego Łukasza Misiaka
– 14 osób
w Komisji Rewizyjnej
wstrzymała się – 1 osoba
Głosowanie:
za członkostwem p. Jolanty Pargieła
– 14 osób
w Komisji Rewizyjnej
wstrzymała się – 1 osoba
Głosowanie:
za członkostwem p. Izabeli Agnieszki Płonki
– 14 osób
w Komisji Rewizyjnej
wstrzymała się – 1 osoba
Przewodniczący Komisji BudŜetu – p. Józef Cichoń zgłosił wniosek, by Komisja
BudŜetu składała się z 6 osób.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, poprosił o przegłosowanie
wyŜej zgłoszonego wniosku.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 15 radnych)
Głosowanie:
za ww. propozycją
– 15 osób (jednogłośnie)
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Komisja BudŜetu i Spraw Gospodarczych
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji zgłosił:
kandydaturę p. Zdzisława Kwiatkowskiego
( p. Zdzisław Kwiatkowski wyraził zgodę.)
kandydaturę p. Jerzego Łukasza Misiaka
(p. Jerzy Łukasz Misiak wyraził zgodę.)
kandydaturę p. Izabeli Agnieszki Płonki
(p. Izabela Agnieszka Płonka wyraziła zgodę.)
kandydaturę p. Zbigniewa Porębskiego
( p. Zbigniew Porębski wyraził zgodę.)
kandydaturę p. Andrzeja Wawrzyńca
(p. Andrzej Wawrzyniec wyraził zgodę.)
Więcej kandydatów nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady
Miejskiej poprosił o przegłosowanie zaproponowanych kandydatur.
( Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, 4 kandydatów na członków Komisji
wstrzymało się od głosu w głosowaniu dotyczącym ich osoby, 1 kandydat głosował
w głosowaniu dotyczącym jego osoby)
Głosowanie:
za członkostwem p. Zdzisława Kwiatkowskiego – 14 osób
w Komisji BudŜetu
wstrzymała się – 1 osoba
Głosowanie:
za członkostwem p. Jerzego Łukasza Misiaka
– 15 osób (jednogłośnie)
w Komisji BudŜetu
Głosowanie:
za członkostwem p. Izabeli Agnieszki Płonki
– 14 osób
w Komisji BudŜetu
wstrzymała się – 1 osoba
Głosowanie:
za członkostwem p. Zbigniewa Porębskiego
– 14 osób
w Komisji BudŜetu
wstrzymała się – 1 osoba
Głosowanie:
za członkostwem p. Andrzeja Wawrzyńca
– 14 osób
w Komisji BudŜetu
wstrzymała się – 1 osoba

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – p. Jolanta Pargieła
zgłosiła wniosek, by Komisja Rolnictwa składała się z 6 osób.
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, poprosił o przegłosowanie
wyŜej zgłoszonego wniosku.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 15 radnych)
Głosowanie:
za ww. propozycją
- 15 osób (jednogłośnie)
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji zgłosiła:
kandydaturę p. Józefa Cichonia
( p. Józef Cichoń wyraził zgodę.)
kandydaturę p. Adama Łańki
(p. Adam Łańka wyraził zgodę.)
kandydaturę p. Anny Śmistek
(p. Anna Śmistek wyraziła zgodę.)
kandydaturę p. Leszka Marka Walczyka
(p. Leszek Walczyk wyraził zgodę.)
kandydaturę p. Joanny Małgorzaty Witek
( p. Joanna Małgorzata Witek wyraziła zgodę.)
Więcej kandydatów nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady
Miejskiej poprosił o przegłosowanie zaproponowanych kandydatur.
( Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, poszczególni kandydaci na
członków Komisji wstrzymali się od głosu w głosowaniu dotyczącym ich osoby)
Głosowanie:
za członkostwem p. Józefa Cichonia
– 14 osób
w Komisji Rolnictwa
wstrzymała się – 1 osoba
Głosowanie:
za członkostwem p. Adama Łańki
– 14 osób
w Komisji Rolnictwa
wstrzymała się – 1 osoba
Głosowanie:
za członkostwem p. Anny Śmistek
– 14 osób
w Komisji Rolnictwa
wstrzymała się – 1 osoba
Głosowanie:
za członkostwem p. Leszka Walczyka
– 14 osób
w Komisji Rolnictwa
wstrzymała się – 1 osoba
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Głosowanie:
za członkostwem p. Joanny Małgorzaty Witek – 14 osób
w Komisji Rolnictwa
wstrzymała się – 1 osoba
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – p. Joanna Małgorzata Witek
zgłosiła wniosek, by Komisja Zdrowia składała się z 5 osób.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, poprosił o przegłosowanie
wyŜej zgłoszonego wniosku.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 15 radnych)
Głosowanie:
za ww. propozycją
– 15 osób (jednogłośnie)
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych:
Pani Joanna Małgorzata Witek – przewodnicząca Komisji zgłosiła:
kandydaturę p. Małgorzaty Magdaleny Dalmaty - Konwickiej
( p. Małgorzata Magdalena Dalmata – Konwicka wyraziła zgodę.)
kandydaturę p. Marcina Kaczmarczyka
(p. Marcin Kaczmarczyk wyraził zgodę.)
kandydaturę p. Zdzisława Kwiatkowskiego
( p. Zdzisław Kwiatkowski wyraził zgodę.)
kandydaturę p. Andrzeja Wawrzyńca
(p. Andrzej Wawrzyniec wyraził zgodę)
Więcej kandydatów nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady
Miejskiej poprosił o przegłosowanie zaproponowanych kandydatur .
( Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, poszczególni kandydaci na
członków Komisji wstrzymali się od głosu w głosowaniu dotyczącym ich osoby)
Głosowanie:
za członkostwem p. Małgorzaty Magdaleny Dalmaty – Konwickiej
w Komisji Zdrowia
– 14 osób
wstrzymała się – 1 osoba
Głosowanie:
za członkostwem p. Marcina Kaczmarczyka – 14 osób
w Komisji Zdrowia
wstrzymała się – 1 osoba
Głosowanie:
za członkostwem p. Zdzisława Kwiatkowskiego –14 osób
w Komisji Zdrowia
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wstrzymała się – 1 osoba
Głosowanie:
za członkostwem p. Andrzeja Wawrzyńca
– 14 osób
w Komisji Zdrowia
wstrzymała się – 1 osoba
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu – p. Małgorzata Magdalena
Dalmata – Konwicka zgłosiła wniosek, by Komisja Oświaty składała się z 5 osób.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, poprosił o przegłosowanie
wyŜej zgłoszonego wniosku.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 15 radnych)
Głosowanie:
za ww. propozycją
- 14 osób
wstrzymała się - 1 osoba
Komisja Oświaty Kultury i Sportu:
Pani Małgorzata Magdalena Dalmata – Konwicka – przewodnicząca Komisji zgłosiła:
kandydaturę p. Adama Łańki
(p. Adam Łańka wyraził zgodę.)
kandydaturę p. Tomasza Benedykta Kicińskiego
(p. Tomasz Benedykt Kiciński wyraził zgodę.)
kandydaturę p. Anny Śmistek
(p. Anna Śmistek wyraziła zgodę.)
kandydaturę p. Leszka Marka Walczyka
(p. Leszek Marek Walczyk wyraził zgodę.)
Więcej kandydatów nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady
Miejskiej poprosił o przegłosowanie zaproponowanych kandydatur.

( Podczas głosowania obecnych było 15. radnych, lecz poszczególni kandydaci na
członków Komisji wstrzymali się od głosu w głosowaniu dotyczącym ich osoby)
Głosowanie:
za członkostwem p. Adama Łańki
w Komisji Oświaty

– 14 osób
wstrzymała się – 1 osoba

Głosowanie:
za członkostwem p. Tomasza Benedykta Kicińskiego – 14 osób
w Komisji Oświaty
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wstrzymała się – 1 osoba
Głosowanie:
za członkostwem p. Anny Śmistek – 14 osób
w Komisji Oświaty
wstrzymała się – 1 osoba
Głosowanie:
za członkostwem p. Leszka Marka Walczyk – 14 osób
w Komisji Oświaty
wstrzymała się – 1 osoba
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Stanisław Lolo zapytał kto
z p. Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady
o wyŜej ustalonym składzie.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr II/3/14 została podjęta)
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe Komisje oraz ich
przewodniczący zostali wybrani, więc we własnym zakresie dokonają wyboru
wiceprzewodniczących. Pan Przewodniczący dodał równieŜ, Ŝe moŜe to być jeszcze
w dniu dzisiejszym lub na kolejnych posiedzeniach Komisji.
Przewodniczący
poszczególnych
Komisji
zdecydowali,
Ŝe
wyboru
wiceprzewodniczących dokonają na kolejnych zebraniach Komisji.
W związku z potrzebą zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 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, Przewodniczący Rady
Miejskiej – p. Stanisław Lolo ogłosił przerwę, podczas której odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Rady.
Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do zaplanowanego porządku obrad.
Pkt 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
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.
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Wprowadzenia do tematu dokonała p. Jadwiga Krala – dyrektor Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty i Wychowania.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne
Komisje Rady.
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy
projekt uchwały.
Pani Joanna Witek – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt
uchwały.
Pani Małgorzata Magdalena Dalmata – Konwicka – przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała
powyŜszy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt
uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, jakie są całkowite
koszty utrzymania Ŝłobka ,, Kraina Malucha” w ciągu roku, mając pod opieką grupę
liczącą 40 – cioro dzieci.
Pani Jadwiga Krala – dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty
i Wychowania odpowiedziała, Ŝe koszt całkowity utrzymania Ŝłobka na rok, to ok.
450 000 zł z wyŜywieniem. Wpłaty od rodziców za pobyt ich dzieci w Ŝłobku na rok,
przewidywane są w kwocie 84 480 zł . 1/3 całkowitych kosztów pokryją wpływy od
rodziców, natomiast 2/3 kosztów poniesie gmina.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, Ŝe Ŝłobek
,, Kraina Malucha”, jest inwestycją od dawna wyczekiwaną przez mieszkańców
Miasta i Gminy Połaniec. Jest to kolejny krok w kierunku polepszenia Ŝycia
mieszkańców, bowiem opieka, pielęgnacja i wychowanie najmłodszych mieszkańców
jest bardzo potrzebna. Decyzja o budowie Ŝłobka zapadła rok temu i była bardzo
słuszna, gdyŜ zainteresowanie jest ogromne. Pan Burmistrz podkreślił, Ŝe obiekt został
wybudowany za pomocą środków zewnętrznych w 85%, wkład Gminy jest zatem
bardzo mały. Następnie podziękował wszystkim, którzy sprzyjali temu
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przedsięwzięciu, dzięki czemu moŜemy teraz cieszyć się z mądrze podjętych rok
wcześniej decyzji i być świadkami radości dzieci i ich rodziców .
Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr II/4/14 została podjęta)
Ad. 3
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad p. Stanisław Lolo –
przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na II sesję
Rady Miejskiej i zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Agnieszka Janowska

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo

