
Połaniec, dnia 22.05.2013 r. 
 
 
 

Projekt protokołu Nr XLIII/13 
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu z dniu 22 maja 2013 roku. 

                           
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 

 
 
 
Początek obrad - godz. 1530 

Zakończenie obrad - godz. 2020 

 

 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej 
w Połańcu i serdecznie powitał: p. radnych, Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta  
i Gminy Połaniec, p. Małgorzatę Żugaj – skarbnika Gminy, p. Mieczysława 
Machulaka – sekretarza Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek podległych 
Gminie, kierowników referatów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, 
przedstawicieli jednostek pomocniczych, przedstawicieli organizacji związków 
zawodowych, przedstawicieli mediów oraz inne osoby, które przybyły na sesję. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad, ponieważ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 12. 
Radni nieobecni usprawiedliwieni – p. Małgorzata Dalmata – Konwicka, p. Jolanta 
Pargieła, natomiast radny spóźniony – p. Stanisław Walczyk. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał 
zaplanowany porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
 
Propozycje zmian zgłosił p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy, który 
poinformował, że z upoważnienia p. Burmistrza wnioskuje o wprowadzenie do 
porządku obrad do pkt 5 „Podjęcie uchwał” dodatkowego projektu uchwały: 
- jako podpunkt 16 w sprawie rozpatrzenia skargi. 
 
Pan Sekretarz Gminy dodał, że proponowany projekt uchwały p. radni otrzymali oraz 
był przedstawiany na części Komisji Rady. 
 
Innych propozycji zmian nie zgłoszono. 
 
W związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek 
obrad wraz z zaproponowanymi zmianami. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 12. radnych.) 
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Głosowanie: 
      za przyjęciem dodatkowych projektów uchwał w ww. brzmieniu -12 osób   
 
Głosowanie: 
      za przyjęciem porządku obrad z wprowadzonymi zmianami – 12 osób  
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji. 
 
2. Przyjęcie protokołów: Nr XL/13 i Nr XLI/13. 
 
3. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i poszczególnych Komisji Rady  
     w 2012 r.  
 
4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub  
     innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2012 r. 
 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
     
   1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za  
       2012 rok, 
 
   2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki  
       Publicznej w Połańcu za 2012 rok, 
 
   3/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  
       Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2012 rok, 
   
   4/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  
       budżetu za 2012 rok, 
 
   5/ udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2012 rok, 
 
   6/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 –   
       2027, 
    
   7/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok, 
 
   8/ zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
        i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji    
        deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych na Osiedlu Południe  
        w Połańcu”, 
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    9/ zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
        i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji  
        sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na Osiedlu Południe w Połańcu”, 
 
  10/ podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym  
         kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą  
         „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Rzędowie, 
 
  11/ podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym  
         kapitale zakładowym spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą  
         „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” z siedzibą w Połańcu, 
 
  12/  wyrażenia woli założenia spółdzielni socjalnej, 
 
  13/ zmiany Uchwały Nr XLVIII/292/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca  
        201 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat, na rzecz  
        Gminy Połaniec nieruchomości położonych na terenie Gm. Połaniec  
        w miejscowościach Brzozowa i Połaniec, 
 
  14/ nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów położonych w rejonie Kopca  
        Kościuszki w Połańcu, 
   
  15/ wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Połaniec w użyczenie na okres 25  
        lat zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęgu i Zawadzie, gm.  
        Połaniec, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
 
  16/  rozpatrzenia skargi. 
 
6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012 dla Gminy  
     Połaniec. 
 
7. 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. 
 
8. Interpelacje radnych. 
 
9. Dyskusja i wolne wnioski. 
 
10. Zakończenie obrad. 
 
Załącznikami do protokołu są: 
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- lista obecności radnych, 
- lista zaproszonych gości, 
- podjęte uchwały. 
 
Ad. 2 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają 
uwagi oraz pytania do protokołu Nr XL/13, który był do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca.  
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej poprosił, aby protokoły z obrad sesji 
Rady Miejskiej były umieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
przynajmniej na jeden dzień przed rozpoczęciem sesji. 
 
Następnie p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu.            
   
 (Podczas głosowania na sali było obecnych 12. radnych.)          
             Głosowanie: 
                     za przyjęciem protokołu Nr XL/13 – 12 osób  
 
Protokół Nr XL/12 został przyjęty. 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają 
uwagi oraz pytania do protokołu Nr XLI/13, który był do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca.  
 
Następnie p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu. 
  
 (Podczas głosowania na sali było obecnych 12. radnych.)    
             Głosowanie: 
                     za przyjęciem protokołu Nr XLI/13 – 12 osób  
 
Protokół Nr XLI/13 został przyjęty. 
 
Ad. 6 
 
Sprawozdanie z realizacji działalności Rady Miejskiej przedstawił p. Stanisław Lolo – 
przewodniczący Rady Miejskiej. 
 
(Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej znajduje się w aktach do wglądu  
w Biurze Rady Miejskiej.) 
 

Na sesje przybył p. Stanisław Walczyk – radny Rady Miejskiej. 
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Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zaproponował, aby nie odczytywać  
w całości sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji Rady mając na 
względzie, że poszczególni radni zapoznali się ze sprawozdaniami  
w formie pisemnej przesłanymi wraz z materiałami i zaproponował dyskusję w formie 
pytań. 
 
Propozycja p. Józefa Cichonia – radnego Rady Miejskiej została przyjęta poprzez 
aklamację. 
 
(Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji Rady w 2012 roku znajdują się 
do wglądu w aktach w Biurze Rady Miejskiej) 
 
Ad. 4 
 
Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub 
innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2012 roku przedstawiła  
p. Krystyna Łańka – główna księgowa Samodzielnego Publicznego ZOZ w Połańcu. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał czy poprzez realizację programów są 
zaspokojone wszystkie potrzeby mieszkańców, na co p. Krystyna Łańka – główna 
księgowa odpowiedziała twierdząco. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, co mieści 
się w dziale profilaktyka na kwotę 7 000 zł. 
 
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że są to badania medycyny pracy 
osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy. 
 
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej zapytał czy zakup 250 sztuk szczepionek 
przeciw grypie jest wystarczająca. 
 
Pani Krystyna Łańka – główna księgowa odpowiedziała, że zakupiono więcej 
szczepionek niż zgłosiło się chętnych osób do szczepienia.  
 
Ad. 5 
 
Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
 
1.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum  
    Kultury i Sztuki w Połańcu za 2012 rok. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Joanna Juszczyńska – dyrektor Centrum 
Kultury i Sztuki w Połańcu. 
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Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odnosząc się do sprawozdania  
z działalności Samodzielnego Publicznego ZOZ w Połańcu poinformował, że 
niejednokrotnie mieszkańcy nie wiedzą, jakie działania oferuje Gmina w zakresie 
zdrowia. Zaznaczył, że działające ambulatorium to pomoc dla mieszkańców od 
poniedziałku do piątku od godziny 18.30 do 22.30, natomiast w soboty, niedziele  
i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 8.00 do 20.00, którą opłaca  
w całości Gmina Połaniec. Czym innym jest pogotowie ratunkowe, które służy 
pomocą w nagłych przypadkach ratowania zdrowia i życia jako zespół wyjazdowy 
ratowników medycznych, które finansowane przez szpital. Burmistrz dodał, że roczny 
koszt ambulatorium wynosi około 200 000 zł. Oprócz realizowanych programów oraz 
pomocy doraźnej są realizowane inne usługi na podstawie zgłaszanych zapotrzebowań 
przez mieszkańców. Z kolei odnosząc się do sprawozdania z działalności Centrum 
Kultury i Sztuki w Połańcu Burmistrz wyraził zadowolenie z ilości osób od 
przedszkolaków do osób starszych korzystających z oferty jednostki. To, co możemy 
oglądać podczas różnych uroczystości z udziałem wychowanków CKiSz jest 
dowodem profesjonalnego wykonywania świadczonych usług. Następnie złożył 
serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom i wychowankom wierząc, że oferta 
w kolejnych latach zwiększy się i przyciągnie jeszcze więcej osób.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że działalność Centrum 
Kultury i Sztuki jest bardzo dobra oraz podkreślił, że współpraca dyrektor CKiSz  
z dyrektorami szkół i przedszkola jest bardzo istotna i wpływa znacząco na rozwój 
dzieci i młodzieży. 
 
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
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        (Uchwała Nr XLIII/267/13 została podjęta) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko –  
   Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2012 rok. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Renata Wójtowicz – dyrektor Miejsko – 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował zdobytych 
osiągnięć oraz zaznaczył, że instytucja jest na wysokim poziomie. Powiedział, że 
samorząd robi wszystko, aby zapewnić godne warunki pracownikom  
i mieszkańcom korzystających z oferty jednostki i ma nadzieje, że wszystkie wspólnie 
podejmowane decyzje były dobre i, z korzyścią dla wszystkich. Przewodniczący Rady 
zaznaczył także, że zawsze będzie wspierana działalność jednostek, jeśli zaistnieje 
taka potrzeba.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, że nasze instytucje mają 
dobre warunki, które będą się zmieniać na przestrzeni kolejnych lat. Gmina Połaniec 
nadal będzie finansowo wspierała, pomagała i stwarzała możliwości, by osób 
korzystających z zasobów biblioteki było jak najwięcej. Wyraził zadowolenie, że 
biblioteka stworzyła miejsca, które sprzyjają korzystaniu z oferty od najmłodszych lat. 
Dodał, że jako samorząd, jako mieszkańcy czujemy się współodpowiedzialni za to, co 
się dzieje, i serdecznie podziękował pracownikom biblioteki, Radzie Miejskiej oraz 
dyrektorom placówek za współpracę, która kształci dzieci od przedszkola. Pan 
Burmistrz zapewnił, że w kolejnych okresach będą czynione dalsze starania, aby 
zajęcia edukacyjne przyczyniały się do wychowania i dalszego rozwoju w różnych 
dziedzinach. Nadmienił także, że znacząca jest wspólna praca i zaangażowanie 
wszystkich jednostek, którą możemy dostrzec między innymi podczas występów, za 
co wszystkim serdecznie podziękował.  
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Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej z uwagi na to, że często korzysta  
z zasobów biblioteki serdecznie poprosił o zwiększenie nakładów pozycji, które są 
często wypożyczane, ponieważ trzeba czekać na niektóre ksiązki miesiąc. Następnie 
radny serdecznie podziękował za miłą atmosferę w wypożyczalni. 
 
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XLIII/268/13 została podjęta) 
 
3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia finansowego Samodzielnego Publicznego  
    Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2012 rok. 
 
Wprowadzenie do tematu dokonała p. Krystyna Łańka – główna księgowa 
Samodzielnego Publicznego ZOZ w Połańcu  
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały.  
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika zmiana  
w załączniku nr 2 w pozycji zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia: 
zmniejszenie wartość ujemna) z kwoty w wysokości 25 969,68 zł na dzień 31.12.2011 
r. na kwotę – 43 360,47 zł na dzień 31.12.2012 r. 
 
Pani Krystyna Łańka – główna księgowa odpowiedziała, że są to utworzone rezerwy 
zgodnie z ustawą o rachunkowości.  
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Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał ile jest mieszkańców 
zarejestrowanych w Przychodni Zdrowia. 
 
Pani Krystyna Łańka – główna księgowa odpowiedziała, że 7 500 osób jest zapisanych 
do Przychodni Zdrowia i udzielono 25 500 porad.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że są różne opinie 
dotyczące służby zdrowia, natomiast nasza jednostka, pracownicy i dyrektor starają 
się, aby mieszkańcy skorzystali z konsultacji lekarskich i pielęgniarskich. Dodał, że na 
Komisjach Rady podkreślono, że każda osoba, która chce się dostać do lekarza, 
dostaje się po poprzedniej konsultacji z lekarzem. Następnie Przewodniczący Rady 
serdecznie podziękował za działalność Przychodni Zdrowia wyrażając nadzieję, że 
jednostka będzie dążyła do tego, by społeczeństwo było jak najbardziej zadowolone  
z jej usług. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, że jako samorząd musimy 
zadbać o to, by mieszkaniec, potencjalny pacjent, który przychodzi w celu konsultacji 
lekarskiej nie czekał wielokrotnie godzinami w kolejce do rejestracji, by chora osoba 
została przyjęta, pomimo wyczerpanej listy osób zarejestrowanych do lekarza. 
Następnie skierował słowa podziękował za pracę jednostki oraz zaznaczył, że służba 
zdrowia nie jest odpowiednio dotowana i niejednokrotnie samorządy uzupełniają 
braki. Kierując się dobrem pacjentów Przychodnia Zdrowia w Połańcu przyjmuje 
większą liczbę pacjentów powodując nadwykonania, które są w większości zapłacone 
przez NFZ, za co Burmistrz serdecznie podziękował. Dodał, że niejednokrotnie są 
sytuacje, kiedy zgłaszają się do naszej jednostki chorzy pacjenci spoza Gminy 
Połaniec, którzy nie zostali przyjęci w swoich przychodniach z powodu przekroczenia 
rocznego kontraktu NFZ. Burmistrz mówiąc o zdrowiu odniósł się również do 
działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie realizowanych jest szereg działań, które 
przyczyniają się do rozwoju sportu i rekreacji, i znacząco wpływają na zdrowie, za co 
serdecznie podziękował dyrektor OSiR oraz pracownikom.  
 
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XLIII/269/13 została podjęta) 
 
4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  
    sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. 
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Wprowadzenia do sprawozdania z wykonania budżetu dokonała p. Małgorzata Żugaj – 
skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, że komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, czy Gmina otrzymała dotację do 
pracowników grupy interwencyjnej. 
 
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że w 2012 roku Gmina otrzymała 
dotację w wysokości około 300 000 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał o koszt utrzymania placu targowego 
na kwotę w wysokości 24 000 zł. 
 
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że są to koszty stałe opłat, na 
które składa się między innymi opłata za energię elektryczną, wodę, śmieci.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy utrzymanie placu 
targowego jest w obowiązku Urzędu Miasta i Gminy. 
 
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, że opłaty ponoszone, są po 
stronie Urzędu Miasta i Gminy z uwagi na trwałość projektu. 
 
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
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        (Uchwała Nr XXVII/270/13 została podjęta) 
 
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy  
    Połaniec za 2012 rok. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, że komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 
na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2013 roku Komisja Rewizyjna sformułowała 
wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec z tytułu 
wykonania budżetu gminy za 2012 rok, i w glosowaniu jawnym przy obecności 6. 
członków Komisji oddano 6 głosów za wnioskiem o udzielenie absolutorium. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy złożył serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom, dzięki którym został stworzony komfort możliwości, planowania  
i realizacji przedsięwzięć. Gmina Połaniec stworzyła warunki do planowania działań 
w kolejnym okresie programowania funduszy europejskich. Na progu III etapu 
pozyskiwania środków zewnętrznych Gmina Połaniec ma bardzo dobrą sytuację 
finansową. Jest to ważny okres inwestowania w naszej Gminie, który zaprocentuje  
w przyszłości. Na terenie inwestycyjnym w Strefie B na przełomie sierpnia/września 
rozpocznie budowa pierwsza firma. Połaniec, jako punkt do inwestowania pojawił się 
na mapie ofert dla inwestorów. Obecnie Połaniec przedstawiany jest jako miejsce 
dające możliwości inwestowania dla przedsiębiorców różnych kategorii branżowych. 
Pan Burmistrz nadmienił, że pieniądze na uzbrojenie terenów inwestycyjnych było  
w większości z środków pozyskanych z zewnątrz. Następnie złożył serdecznie 
podziękowania mieszkańcom, właścicielom gruntów, że pomimo dużej konkurencji ze 
strony firm, które chciały pozyskać grunty w Obszarze C sprzedali nieruchomości 
gruntowe Gminie Połaniec. Pan Burmistrz poinformował, że kolejny okres to nie tylko 
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programowanie środków unijnych, ale również pozyskanie inwestorów, co stworzy 
szanse dalszego rozwoju naszego miasta, naszej gminy. Dzisiaj na terenie Gminy 
Połaniec buduje się największa inwestycja w regionie – przeprawa mostowa na rzece 
Wiśle, która zakończy się w październiku 2014 roku. Serdeczne podziękowania 
Burmistrz złożył wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tej inwestycji 
oraz dodał, że jako gmina, jako mieszkańcy jesteśmy w dobrej sytuacji, w dobrym 
punkcie przed ważnym nowym etapem rozwoju nie tylko miasta, gminy, ale również 
całego regionu. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że dziś 
oceniamy wykonanie budżetu, działalność całoroczną Burmistrza Miasta i Gminy, i na 
podstawie sprawozdania stwierdził, że takiego wykonania budżetu Miasto i Gmina 
Połaniec do tej pory nie miała. Dobre wykonania budżetu były do tej pory, a teraz jest 
to „majstersztyk”, dochody ponad 100% a wydatki wykonane w 95,2 %. Wydatki 
inwestycyjne wyniosły 39,4 %, natomiast wydatki bieżące 60,6%. Podsumowując 
powiedział, że budżet Miasta i Gminy Połaniec został wykonany prawidłowo, 
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2012 rok, Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Połaniec absolutorium i, zwracając się do Przewodniczącego Rady poprosił  
o przegłosowanie projektu uchwały. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że Burmistrz Miasta 
i Gminy dobrze wykonał budżet, a jego sposób myślenia i działania przyczyniają się 
do rozwoju miasta i gminy. 
 
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XLIII/271/12 została podjęta) 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy podziękował radnym Rady 
Miejskiej za współpracę, z której możemy być zadowoleni jako samorząd  
i mieszkańcy. Poprzez współpracę, rozmowy, wyciąganie konkretnych wniosków 
realizowane są działania, które przekładają się w konkretnym kierunku, poprawy życia 
mieszkańców. Połaniec często przedstawiany jest jako wzór współpracy. To, co mamy 
w naszej Gminie podyktowane jest dobrą, solidną pracą i współpracą, która jest 
efektywna i przynosząca wymierne korzyści. Serdeczne podziękowania skierował 
również do przedstawicieli jednostek pomocniczych, pracowników Urzędu Miasta  
i Gminy oraz jednostek organizacyjnych i mieszkańców. Burmistrz zaznaczył, że 
mamy dobry komfort pracy i warunki, dlatego Połaniec będzie się rozwijał. 
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu radnych Rady 
Miejskiej złożył Burmistrzowi Miasta i Gminy serdeczne gratulacje. Nadmienił, że 
Burmistrz dołożył wszelkich starań, aby miasto i gmina było nowoczesne i wszystkim 
mieszkańcom żyło się dobrze. Dzięki współpracy są efekty, które widzimy jako 
mieszkańcy i ta praca doceniana jest przez ludzi z zewnątrz. Przewodniczący Rady na 
zakończenie jeszcze raz serdecznie pogratulował Burmistrzowi oraz zapewnił, że 
zawsze może liczyć na pomoc. 
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec zapytał czy są przygotowane ulgi podatkowe dla 
inwestorów, bo to jest sprawa bardzo ważna oraz na jakim etapie przygotowania jest 
dom opieki, bo jest opinia ludzi, że wszyscy są za budową. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiadając na pytania 
powiedział, że samorząd Połańca planuje daleko idące ulgi dla inwestora. Na dzień 
dzisiejszy jest złożony wniosek do Ministra Gospodarki, który będzie umożliwiał 
potencjalnemu inwestorowi odzyskanie nawet do 70% nakładów poniesionych. Gmina 
Połaniec stara się, aby teren inwestycyjny został objęty przez Specjalna Strefę 
Ekonomiczną Starachowice S.A. Obecnie trwają rozmowy o wydłużeniu okresu 
działalności stref ekonomicznych w Polsce do 2026 roku. Burmistrz dodał, że  
w przypadku mniejszych inwestorów niekoniecznie działających w strefie, Rada 
Miejska w Połańcu podjęła Uchwałę zwalniająca z podatku od nieruchomości 
przedsiębiorcę, który wybuduje nowy zakład i zatrudni nowe osoby (od każdej nowo 
zatrudnionej osoby będzie zwolnienie od podatku w wysokości około 10 000 zł.) 
Samorząd Połańca stwarza warunki przyszłym inwestorom tworzącym nowe miejsca 
pracy poprzez wdrożenie ulg zarówno państwowych w strefie jak i lokalnych. Pan 
Burmistrz z kolei odnosząc się do kwestii budowy domu opieki dla osób starszych 
powiedział, że samorząd przygotowuje się do stworzenia realnych potrzeb 
mieszkańców. Ankieterzy będą zbierać informacje bezpośrednio od mieszkańców 
naszej Gminy w zakresie oczekiwań, co do funkcjonowania domu opieki. Pan 
Burmistrz zapewnił, że gmina chce wybudować dom opieki i jest wstępna lokalizacja 
budynku. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 20 minut przerwy w obradach sesji Rady 

Miejskiej. 
 

Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej przystąpiono do kontynuacji 
zaplanowanego porządku. 
 
6. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta  
    i Gminy Połaniec na lata 2013 – 2027. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
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Pan Andrzej Buczek – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XLIII/272/13 została podjęta) 
 
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
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Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał  
o zwiększenie o kwotę 80 0000 zł w załączniku nr 2 w dziale 851 Ochrona zdrowia.  
 
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że są to środki przeznaczone na 
remont budynku Przychodni Zdrowia, przy ul. Ruszczańskiej. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o zwiększenie  
o kwotę 321 484,00 zł w załączniku nr 2 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność. 
 
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to systemowy projekt pn: 
”Aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej  
z terenu Miasta i Gminy Połaniec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy ze 
Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego. 

Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał o kwotę 1 038 710,00 zł w dziale 
90002 Gospodarka odpadami. 

Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, że 700 000 zł są to opłaty za 
odpady od lipca do końca roku, 88 710 zł zakup pojemników na odpady komunalne  
w wydatkach bieżących o wartości poniżej 3 500 zł, 68 000 zł zakup pojemników na 
odpady jako środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł i 182 000 zł dokapitalizowanie 
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. 

Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej zapytał o kwotę 3 051 141, 00 zł  
w rozdziale 90095 Pozostała działalność. 
 
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, że kwota w wysokości 
11 000 zł jest przeznaczona na remont wiat przystankowych, kwota w wysokości 
1 400 000 zł przeznaczona na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - III Etap, na 
kwotę 1 320 482 zł składa się trzy zadania: budowa kanalizacji deszczowej wraz  
z oczyszczalnia wód deszczowych na Osiedlu Południe na kwotę 603 394 zł, budowa 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na Osiedlu Południe na kwotę 
617 088 zł oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Głowackiego i Królowej 
Jadwigi na kwotę 100 000 zł. 
 
Po dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XLIII/273/13 została podjęta) 
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8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu  
    Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn.             
   „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na Osiedlu Południe   
    w Połańcu” 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XLIII/274/13 została podjęta) 
 
9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu  
      Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn.  
     „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na Osiedlu  
      Południe w Połańcu”. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XLIII/275/13 została podjęta) 
 
10. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów  
      w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczona odpowiedzialnością  
      pod firmą „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Rzędowie. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt 
uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt 
uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał ile Gmina Połaniec 
posiada udziałów w spółce. 
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Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, że obecnie Gmina Połaniec 
posiada 1 489 500 udziałów.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika 
podwyższenie kapitału zakładowego. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że obecnie realizowany 
jest Projekt pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi 
w Rzędowie” przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
w Rzędowie, który będzie przyjmował odpady komunalne nie tylko z powiatu 
staszowskiego, lecz z całego regionu. Wartość całego zadania wynosi 52 115 119,83 
zł, które składa się z dofinansowania z środków Unii Europejskiej w kwocie 
29 551 032,51 zł, pożyczki oraz wkładu własnego gmin. Obecnie brakuje około 4,5 
mln zł wkładu własnego pozostałych gmin, aby inwestycja została zakończona.  
 
Po dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XLIII/276/13 została podjęta) 
 
11. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów  
      w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
      pod firmą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” z siedzibą w Połańcu. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XLIII/277/13 została podjęta) 
 
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli założenia spółdzielni socjalnej. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Sebastian Patriak – referent prawno – 
administracyjny w Ref. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej jak będzie wyglądała 
działalność spółdzielni socjalnej „Pracujmy Razem” po roku czasu. 
 
Pan Sebastian Patriak – referent prawno – administracyjny wyjaśnił, że istnieje 
możliwość przedłużenia działalności spółdzielni socjalnej i zatrudnienie osób. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, od kiedy zacznie 
działać spółdzielnia socjalna. 
 
Pan Sebastian Patriak – referent prawno – administracyjny wyjaśnił, że obecnie Gmina 
Połaniec uzyskuje wpis do rejestru w Sądzie Gospodarczym w Kielcach, i jest to 
kwestia od 1 do 2 miesięcy. Wymogiem projektowym było także utworzenie Zarządu 
Spółdzielni Socjalnej. Pan Sebastian Patriak dodał, ze konkurs był organizowany przez 
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Stowarzyszanie „Integracja i Rozwój” w Kielcach i zajął dwukrotnie pierwsze 
miejsce. 
 
Pan Adam Łańka – radny Rady Miejskiej zapytał, na jaką kwotę jest Projekt. 
 
Pan Sebastian Patriak – referent – prawno – administracyjny odpowiedział, że kwota 
na jedna osobę zatrudnioną będzie wynosiła 20 000 zł, czyli dla ośmiu osób kwota 
wyniesie 160 000 zł na rok. W ramach spółdzielni socjalnej zostanie zakupiony sprzęt 
niezbędny do działalności spółdzielni socjalnej, samochód dostawczy, kosiarki oraz 
traktory do koszenia trawy. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy nadmienił, że jest to bardzo ważne 
działanie w ramach, którego zostanie zatrudnionych osiem osób do prac remontowych  
i porządkowych. Osoby w Zarządzie Spółdzielni będą wykonywać prace związaną  
z realizacją Projektu nie pobierając za to wynagrodzenia. Burmistrz zaznaczył, ze 
wniosek, który uzyskał dofinansowanie był konkursowy i, z 16. wniosków ostatecznie 
przeszło 3 biznes plany, z czego Gmina Połaniec i Stowarzyszenie „Integracja” 
zdobyły 1. miejsce. Następnie Burmistrz złożył serdeczne słowa podziękowania dla p. 
Sebastiana Patriaka i osób, które były zaangażowane w utworzenie spółdzielni 
socjalnej „Pracujmy Razem”. 
 
Po dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
Zgodnie z art. 25 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z późn. 
zm) p. Jerzy Misiak – radny Rady Miejskiej został wyłączony z głosowania nad 
projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli założenia spółdzielni socjalnej. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 12 osób  
                            
        (Uchwała Nr XLIII/278/13 została podjęta) 
 
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/292/10 Rady Miejskiej  
      w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawi wyrażenia zgodny na dzierżawę na  
      okres 10 lat, na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości położonych na terenie Gm.  
      Połaniec w miejscowościach Brzozowa i Połaniec. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia 
Komunalnego. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
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Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, jaki jest 
koszt dzierżawy na okres jednego roku. 
 
Pani Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia Komunalnego odpowiedziała, że koszt 
wynosi 59 złotych zwiększony o podatek VAT. 
 
Po dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XLIII/279/13 została podjęta) 
 
14. Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów  
       położonych w rejonie Kopca Kościuszki. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia 
Komunalnego. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że dzisiaj jest mowa o nowym okresie 
programowania środków Unii Europejskiej 2014 – 2020 i Gmina Połaniec nabywa 
grunty przyległe do deptaka przy skarpie wiślanej, aby zbudować produkt turystyczny 
i pozyskać na tę inwestycję środki.  
 
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XLIII/280/13 została podjęta) 
 
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na przyjęcie na rzecz Gminy  
      Połaniec w użyczenie na okres 25 lat zabudowanej nieruchomości gruntowej 
       położonej w Łęgu i Zawadzie gm. Połaniec stanowiącej własność Skarbu  
       Państwa. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia 
Komunalnego. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń - przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Kontynuując Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
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(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XLIII/281/13 została podjęta) 
 
16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy. 
  
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 
Komisja Rewizyjna w dniu wczorajszym stwierdziła, że w stosunku do nieruchomości 
objętej skargą nie było prowadzone postępowanie rozgraniczeniowe przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Połaniec i wobec tego podniesione w skardze zarzuty Komisja 
Rewizyjna uznała za nieuzasadnione. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, że Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
                                                      
        (Uchwała Nr XLIII/282/13 została podjęta) 
 
Ad. 6 
 
Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012 dla Gminy Połaniec przedstawiła  
p. Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, ze każda jednostka 
organizacyjna poprzez swoją pracę stwarza ofertę dla mieszkańców naszej Gminy. 
Ośrodek Pomocy Społecznej jest skierowany dla konkretnej grupy osób 
potrzebujących pomocy i za tę pracę Burmistrz skierował serdeczne podziękowania.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za szczegółowo 
sporządzaną Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012, która wymagała dużo 
pracy. 
 
Ad. 7 
 
Przedstawiono zaplanowane informacje. 
 
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie  
    międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej  
    funkcji: 
 
- uczestniczył w spotkaniu sprawozdawczo – wyborczym OSP Zdzieci Stare oraz OSP   
   Maśnik;  
- reprezentował Radę Miejską w zawodach młodzieży niepełnosprawnej  
   zorganizowanych przez Radę Miejsko – Gminną Ludowych Zespołów Sportowych  
   oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji; 
- reprezentował Radę Miejską w pożegnaniu pracowników Przedszkola Publicznego; 
- uczestniczył w spotkaniu w Hostelu „Wspólnota”; 
- reprezentował Radę Miejską podczas Przeglądu Zespołów Przedszkolnych „Ekologia  
  w wierszu i piosence” zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne i Centrum  
  Kultury i Sztuki; 
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystości z okazji Dnia 3 Maja w Połańcu  
   i w Staszowie;  
- reprezentował Radę Miejską podczas Dnia Strażaka; 
- reprezentował Radę miejską podczas święta szkoły Publicznej Szkoły Podstawowej  
  w Połańcu; 
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystości z okazji ogłoszenia Uniwersału   
  Połanieckiego; 
- uczestniczył w Radzie Społecznej Przychodni Zdrowia w Połańcu, 
- uczestniczył w spotkaniu dotyczącym podpisania umowy pomiędzy Miastem  
   i Gminą Połaniec reprezentowaną przez Burmistrza – Jacka Tarnowskiego  
   a wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Projektowo - Budowlanym „MABAL”   
   reprezentowanym przez Bartosza Ludomirskiego na wykonanie prac projektowych  
   dla zadania:  „Wykonanie projektu budowlanego budowy infrastruktury  
   towarzyszącej 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”; 
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- uczestniczył w spotkaniu, podczas którego podpisano porozumienie pomiędzy  
   Ośrodkiem Sportu Rekreacji w Połańcu przy udziale Miasta i Gminy Połaniec  
   a Związkami Ochotniczych Straży Pożarnych mające na celu rozwój form   
   współpracy i działań na rzecz doskonalenia wspólnego systemu ochrony  
   przeciwpowodziowej gmin leżących wzdłuż Wisły; 
- reprezentował Radę Miejską podczas otwarcia sezonu WOPR. 
 
Poza tym, p. Przewodniczący Rady Miejskiej odbył spotkania z mieszkańcami Gminy 
oraz jest w ciągłym kontakcie z p. Burmistrzem i p. Zastępca Burmistrza.  
 
2. Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i gminy Połaniec przedstawił informację  
    o pracy w okresie międzysesyjnym, zaznaczając, że nie będzie przedstawiał  
    informacji,  w których wspólnie uczestniczyli z p. Przewodniczącym Rady  
    Miejskiej. 
 
23.03.2013 spotkanie sprawozdawczo-wyborcze OSP Zdzieci Stare i OSP Okrągła; 
25.03.2013 spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych; 
                   podpisanie umowy pomiędzy UMiG Połaniec a firmą AGRO- BAZA na  
                   projekt pn.:„Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na  
                   terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz budowa świetlicy wiejskiej  
                   w miejscowości Winnica”; 
26.03.2013 sesja Rady Powiatu w Staszowie; 
27.03.2013 podpisanie umowy pomiędzy UMiG Połaniec, a Przedsiębiorstwem Robót  
                    Drogowych Staszów. Dwie umowy dotyczące odbudowy i przebudowy  
                    kolejnych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Wartość  
                    pierwszej  inwestycji brutto: 2 669 788 zł i drugiej 320 744 zł; 
                    spotkanie z Członkiem Zarządu Woj. Świętokrzyskiego p. Piotrem  
                    Żołądkiem i przedstawicielami Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji  
                    i Urządzeń Wodnych; 
                    „Wielkanocne śniadanie” w WTZ; 
28.03.2013 spotkanie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego p. Adamem  
                     Jarubasem oraz Wicewojewodą świętokrzyskim p. Grzegorzem  
                     Dziubkiem; 
04.04.2013 spotkanie z Wojewodą Świętokrzyskim p. Bożentyna Pałka – Korubą; 
10.04.2013 Konwent Wójtów i Burmistrzów w Starostwie Powiatowym w Kielcach; 
11.04.2013 podpisanie umowy pomiędzy UMiG Połaniec a firmą ADMA Rytwiany  
                    na projekt pn.:„Budowa infrastruktury technicznej na Osiedlu Południe w  
                    Połańcu” Kwota zadania: 1 595 398,12zł; 
                    forum „Energia i środowisko” w Niepołomicach; 
                    spotkanie z mieszkańcami miejscowości Maśnik; 
15.04.2013 konferencja „Partnerstwo Publiczno- Prywatne” w Katowicach; 
16.04.2013 spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych; 
19.04.2013 spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocniczych; 
22.04.2013 spotkanie w Kielcach z Członkiem Zarządu Woj. Świętokrzyskiego  
                   p. Kazimierzem Kotowskim; 
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                   spotkanie z mieszkańcami z miejscowości Ruszcza Kępa; 
25.04.2013 Filary Polskiej Gospodarki w Krakowie, Burmistrz Połańca otrzymał tytuł  
                   „Samorządowy menedżer regionu 2012 w woj.świętokrzyskim”; 
                    szkolenie obronne 25-26.04.2013 w Suchedniowie; 
26.04.2013 spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu miasta i gminy  
                    Połaniec; 
07.05.2013 spotkanie w ramach wiosennego przeglądu wałów przeciwpowodziowych  
                    rzeki Wisły, jakie przeprowadził Rejonowy Oddział Świętokrzyskiego  
                    Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Busku Zdroju; 
08.05.2013 spotkanie w Kielcach z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego  
                    p. Adamem Jarubasem; 
11-12.05.2013 Dni Połańca; 
14.05.2013 Spotkanie w Połańcu z p. Piotrem Żołądkiem - Członkiem Zarządu Woj.  
                    Świętokrzyskiego; 
22.05.2013 podpisanie umowy pomiędzy UMiG Połaniec a firmą DYLMEX „Remont  
                   dróg gminnych na terenie gminy Połaniec”, wartość zadania 229 612, 96zł. 
 
3. Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec przedstawił informację  
    o realizacji inwestycji w okresie międzysesyjnym: 
 
- trwają prace na przebudowie dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec wraz  
z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój - 2013r., którego 
wykonawcą jest PRD Staszów, na kwotę 2 669 788 zł. Termin wykonania 31.08.2013; 
- trwają prace przy Budowa infrastruktury technicznej na Osiedlu Południe w Połańcu 
polegającej na: - budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków 
sanitarnych, - budowie kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód 
deszczowych, - budowie sieci wodociągowej, - rozbudowie oświetlenia ulicznego, 
którego wykonawcą jest ZRB "ADMA" Rytwiany, na kwotę 1 595 398,12 zł. Termin 
wykonania 15.09.2013; 
- trwają prace na odbudowie dróg gminnych na terenie gminy Połaniec zniszczonych 
w wyniku powodzi: 
1) Odbudowa drogi gminnej nr 366154T w m. Maśnik od km 0+000 do km 0+887, 
2) Odbudowa drogi gminnej nr 366218T w m. Rybitwy od km 0+000 do km 0+650, 
3) Odbudowa drogi gminnej nr 366084T w m. Wymysłów od km 0+000 do km 0+300, 
4) Odbudowa drogi gminnej nr 366242T w m. Wymysłów od km 0+000 do km 0+200, 
5) Odbudowa drogi gminnej nr 366075T w m. Połańcu od km 0+000 do km 0+130, 
którego wykonawcą jest PRD Staszów, na kwotę 320 744,13 zł. Termin wykonania 
31.07.2013; 
- trwają prace projektowe budowy 4 odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta  
i Gminy Połaniec, którego wykonawcą jest F B U P Jacek Mierosławski –Radłów, na 
kwotę 25 211 zł. Termin wykonania 22.06.2013; 
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- trwają prace projektowe termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Zrębinie, którego wykonawcą jest SOLARPOL Sułkowice, na kwotę 19 065. 
Termin wykonania 29.07.2013; 
- uzyskano pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u w świetlicy na oś 
Północ; 
- trwa opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Wykonanie projektu 
budowlanego budynku klubowego MKS Połaniec, którego wykonawcą jest 
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "MABAL" Bartosz Ludomirski Kraków, na 
kwotę 20 910 zł. Termin wykonania 25.06.2013; 
- trwa opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Wykonanie projektu 
budowlanego infrastruktury towarzyszącej na terenie 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", którego 
wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "MABAL" Bartosz 
Ludomirski Kraków, na kwotę 22 755 zł. Termin wykonania 26.08.2013; 
- trwają prace przy zadaniu pn. " Budowa placów zabaw wraz infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz budowa świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Winnica, którego wykonawcą jest AGRO-BAZA Otałęż, na kwotę 
968 283 zł. Termin wykonania 30.08.2013; 
- trwają prace przy zadaniu pn" Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Kamieniec, budowa boisk sportowych w miejscowości Zrębin, budowa piłkochwytów 
na obiektach sportowych i monitoringu na świetlicach wiejskich oraz wykonanie 
wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej i wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania w siedmiu budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec, 
którego wykonawcą jest Zakład Remontowo-Budowlany "DARBUD" Adam 
Darowski, na kwotę 917 852 zł. Termin wykonania 10.07.2013; 
- ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy 
Połaniec; 
- trwa realizacja zadania pn. Remont dróg po zimie na terenie Miasta i Gminy 
Połaniec, którego wykonawca jest FTBD DYLMEX Tomasz Dyl – Staszów, na kwotę 
58 035 zł. Termin wykonania 04.06.2013; 
- trwa opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Wykonanie projektu budowlanego 
świetlicy wiejskiej na terenie gminy Połaniec w miejscowości Wymysłów", którego 
wykonawcą jest Artur Cebula, Anna Kunkel ARCHITEKCI Sowia Wola Folwarczna, 
na kwotę 9 102 zł. Termin wykonania 03.06.2013; 
- w dniu 22.05.2013.r  podpisano umowę na remont dróg na terenie gminy Połaniec: 1. 
Przebudowa drogi gminnej nr 366119T w msc. Kamieniec; 2. Przebudowa drogi 
gminnej nr 366109T ul. Krakowska Duża w Połańcu - budowa chodnika; 3. remont 
drogi gminnej nr 366129T w msc. Zdzieci Nowe, polegająca na remoncie pobocza;                     
4. Remont cząstkowy kamieniem dolomitowym dróg gminnych na terenie gminy 
Połaniec, którego wykonawcą został FTBD Dylmex Staszów Tomasz Dyl, na kwotę 
229 612,96 zł. Termin wykonania 30.09.2013; 
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- ogłoszono przetarg na Opracowanie projektu na zgłoszenie na przebudowę dróg 
gminnych i parkingów oraz przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
na: ul. Królowej Jadwigi i ul. Kościuszki w Połańcu oraz Opracowanie projektu 
budowlanego na budowę dróg gminnych nr 366242T i nr 366244T w Wymysłowie; 
- w dniu dzisiejszym odbył się przetarg na Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych  oraz 
budowa odcinka sieci wodociągowej w Gminie Połaniec wpłynęło 2 oferty: 
Konsorcjum PISiP Insmont E Bąk ZIE W.Kopeć - 1 939 290 zł, Zakład Remontowo –
Budowlany ADMA M. Macias - 2 054 800 zł; 
- w dniu dzisiejszym odbył się przetarg na stabilizacje osuwiska wraz z odbudową 
drogi gminnej nr 366208T w Połańcu w km 0+000-0+ 600, KRO 26-12-054-000010  
i KRO 26-12-054-000026"  wpłynęło  2 oferty: Skanska S.A. Warszawa - 968 397,73 
zł Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska "EKOWOD" S.A.  
Nowy Sącz - 1 818205,37 zł; 
 
4. Następnie 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 dwa razy w dniu 10.04.2013 r. na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Rady oraz w dniu 20.05.2013 r. na wspólnym posiedzeniu  
z Komisją Budżetu i Spraw Gospodarczych, na którym zaopiniowano wszystkie 
projekty uchwał oraz przyjęto sprawozdania z działalności Komisji Rady. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, że Komisja zebrała się dwa razy w dniu 10.04.2013 r. na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Rady oraz w dniu 20.05.2013 r. na wspólnym posiedzeniu  
z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, na którym zaopiniowano projekty 
poszczególnych uchwał oraz przyjęto sprawozdania z działalności Komisji Rady. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, że komisja spotkała się dwa razy raz w dniu 10.04.2013 r. na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady oraz w dniu 21.05.2013 r. na wspólnym 
posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym projekty uchwał 
będące w porządku obrad dzisiejszej sesji oraz przyjęto sprawozdania z działalności 
Komisji Rady. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, że komisja spotkała się dwa razy raz w dniu 10.04.2013 r. na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady oraz w dniu 21.05.2013 r. na wspólnym 
posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym zaopiniowano 
projekty uchwał oraz przyjęto sprawozdania z działalności Komisji Rady. 
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Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 
Komisja w okresie międzysesyjnym zebrała się 3 razy: 26.04.2013 r., 02.05.2013, r., 
21.05.2013 r. Na posiedzeniu 26 kwietnia 2013 r. został przyjęty protokół nr 30/13  
z dnia 19 marca 2013 roku, Komisja analizowała i zaopiniowała sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2012 rok, sprawozdania finansowe oraz informacje o stanie 
mienia komunalnego, zapoznała się również z opinią RIO oraz sformułowała wniosek  
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec. Na posiedzeniu  
2 maja 2013 roku Komisja przyjęła protokół nr 31/13 z dnia 26 kwietnia 2013 roku  
i protokół ten został przesłany do RIO w Kielcach wraz z wnioskiem o udzielenie 
absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec. Na posiedzeniu 21 maja 2013 
roku Komisja przyjęła protokół nr 32/13 z dnia 2 maja 2013 roku oraz opracowano  
i przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 
2012, zapoznano się z Uchwałą nr 47/2013 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie opinii o wniosku 
komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz rozpatrzono skargę na działalność 
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec złożoną przez p. Alinę Puto. 
 
Ad. 9 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na dzisiejszej 
sesji nie wpłynęły żadne pisemne interpelacje. 
 
Ad. 10 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej poinformował, że wraz z sezonem 
truskawkowym w miejscowości Ruszcza wzrasta niebezpieczeństwo wypadków, 
zwłaszcza przy zjeździe z drogi krajowej na drogę powiatową w kierunku 
miejscowości Budziska, i poprosił o wstawienie tymczasowego znaku zakazu 
zatrzymywania się i postoju na okres dwóch miesięcy: maj- czerwiec. 
 
Pan Adam Łańka – radny Rady Miejskiej zapytał, na jakim etapie jest realizacja 
rozbudowy drogi gminnej, łącznika Krakowska Duża – plac targowy. 
 
Pani Danuta Bobrowska – kierownik Ref. Techniczno – Inwestycyjnego 
odpowiedziała, że w trakcie uzyskania pozwolenia ZRID. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej w imieniu mieszkańców miejscowości 
Maśnik podziękował za obudowę wiat przystankowych. 
 
Pan Jacek Nowak – prezes PGK podziękował za zwiększenie kapitału 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 
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Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec powiedział, że na naszym terenie są zauważalne 
inwestycje i jest to zasługa Burmistrza Jacka Tarnowskiego i Rady Miejskiej. Poprosił 
o rozpoczęcie budowy obwodnicy ul. Mieleckiej i wyraził zadowolenie, że budowa 
mostu trwa a mieszkańcy jeżdżą rowerami i oglądają realizację inwestycji. Następnie 
p. Tadeusz Dalmata podziękował za uroczystości majowe, na które przejechało dużo 
gości i jest to promocja naszego miasta. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że droga wraz  
z parkingiem zostanie wykonana najpóźniej w 2014 roku. Obecnie na terenie Gminy 
nie tylko są drogi w pole, ale także dróżki spacerowe i rowerowe. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że na terenie 
inwestycyjnym w Strefie C zostały skradzione krzewy – iglaki i zapytał, czy jest 
możliwość zainstalowania kamer. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że jest zlecona usługa 
ochrony terenów inwestycyjnych Strefy B i C firmie Dersław. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej złożył serdeczne podziękowania 
na ręce Burmistrza Miasta i Gminy i wszystkich osób, które przyczyniły się do 
organizacji majowych uroczystości - Dni Połańca. Przewodniczący Rady zaznaczył, że 
za rok są obchody 750. lecia nadania praw miejskich Połańcowi i poprosił  
o zastanowienie się nad propozycjami organizacji tak ważnego dla nas święta. 
 
Pan Adam Łańka – radny Rady Miejskiej skierował serdeczne podziękowania dla 
pracowników grupy interwencyjnej oraz p. Stanisławowi Drzazdze – specjaliście ds. 
grupy interwencyjnej za duże zaangażowanie w przygotowanie Dni Połańca. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że zgłaszają się 
osoby poszukujące mieszkań i serdecznie poprosił wszystkich obecnych o informację 
o wynajmach domków, mieszkań, pokoi na terenie Gminy i przekazanie jej do Biura 
Rady. 
 
Ad. 11 
 
 Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad i po przeprowadzonych 
dyskusjach p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 
wszystkim za przybycie na sesję Rady Miejskiej i zamknął obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Sylwia Witecka 


