Połaniec, dnia 26.06.2013 r.
Projekt protokołu Nr XLIV/13
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu z dniu 26 czerwca 2013 roku.
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe)

Początek obrad - godz. 1530
Zakończenie obrad - godz. 1800
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, prezesa, dyrektorów i kierowników jednostek
podległych Gminie, kierowników referatów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy,
przedstawicieli jednostek pomocniczych oraz wszystkie osoby, które przybyły na
sesję.
Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad, ponieważ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 11.
Radni nieobecni usprawiedliwieni – p. Małgorzata Dalmata – Konwicka, p. Tomasz
Kiciński, p. Andrzej Buczek, 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 Burmistrza Miasta i Gminy wnioskuje
o wprowadzenie do porządku obrad do pkt 2 „Podjęcie uchwał” dodatkowego projektu
uchwały:
- jako podpunkt 7 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/213/12 Rady Miejskiej
z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
przez Miasto i Gminę Połaniec do spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe
„PROPOL” Sp. z o.o. oraz nabycie udziałów.
Pan Sekretarz Gminy dodał, że proponowany projekt uchwały p. radni otrzymali oraz
był przedstawiany na wspólnym zebraniu Komisji Rady.
Innych propozycji zmian nie zgłoszono.
W związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek
obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.
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(Podczas głosowania na sali było obecnych 11. radnych.)
Głosowanie:
za przyjęciem dodatkowego projektu uchwały w ww. brzmieniu - 11 osób
(jednogłośnie)
Głosowanie:
za przyjęciem porządku obrad z wprowadzonymi zmianami – 11 osób
(jednogłośnie)
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata
2013 – 2027,
2/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok,
3/ nabycie na własność Gminy Połaniec nieruchomości gruntowych położonych
w Połańcu z przeznaczeniem pod ciągi pieszo – jezdne,
4/ nabycia na własność Gminy Połaniec nieruchomości gruntowej położonej
Połańcu z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi,
5/ nabycia na własność Gminy Połaniec nieruchomości gruntowych położonych
w Połańcu z przeznaczeniem pod poszerzenie ulicy Krakowskiej Małej,
6/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas
nieokreślony gruntu położonego w Połańcu przy ulicy Reymonta,
7/ zmiany Uchwały Nr XXXV/213/12 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie
wyrażenia
zgodny
na
przystąpienie
przez
Miasto
i
Gminę
Połaniec do spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL”
Sp. z o.o. oraz nabycie udziałów.
3. 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.
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4. Interpelacje radnych.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. 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 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Połaniec.
Wprowadzenia do temat dokonała p. Małgorzta Żugaj – skarbnik Gminy.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja pozytywnie 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 11. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 11 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLIV/283/13 została podjęta)
2. Projekt w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok.
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Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja pozytywnie 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.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika
zwiększenie w dziale 750 Administracja publiczna.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że w rozdziale 75023 środki
przeznaczone są na badania medycyny pracy dla pracowników zatrudnionych przez
Urząd, natomiast pozostała działalność na kwotę 37 204 zł przeznaczona jest na zakup
usług/ materiałów dla pracowników w ramach grupy interwencyjnej.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika zwiększenia
środków finansowych w dziale 801 Oświata i wychowanie.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, że środki są przeznaczone na
remonty bieżące w placówkach oświatowych zgodnie z ustaleniami z dyrektorami
poszczególnych szkół.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika
zwiększenie o kwotę 244 000 zł w dziale 926 Kultura fizyczna.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik gminy wyjaśniła, że kwota przeznaczona jest na
działalność bieżącą Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 11. radnych.)
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Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 11 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLIV/284/13 została podjęta)
3. Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec nieruchomości
gruntowych położonych w Połańcu z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Mienia
Komunalnego.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie 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 11. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 11 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLIV/285/13 została podjęta)
4. Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec nieruchomości
położonej w Połańcu z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Mienia
Komunalnego.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
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Pan Józef Cichoń – 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 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 p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 11. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 11 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLIV/286/13 została podjęta)
5. Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec nieruchomości
gruntowych położonych w Połańcu przeznaczeniem pod poszerzenie ulicy
Krakowskiej Małej.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Mienia
Komunalnego.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja pozytywnie 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.
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(Podczas głosowania na sali było obecnych 11. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 11 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLIV/287/13 została podjęta)
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym na czas nieokreślony gruntu położonego w Połańcu przy ulicy
Reymonta.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Mienia
Komunalnego.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja pozytywnie 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.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że na
terenie Gminy są działki, które wymagają koszenia i występuje problem z ich
utrzymaniem. Dodał, że jako mieszkańcy musimy budować dobry wizerunek i jako
radni jesteśmy po to, by ludziom pomagać i ich wspierać.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiadomił sołtysów Gminy,
że koniczynę, która rośnie na terenach zielonych osiedla można wykosić.
Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że jest wyrażona zgoda Pani Prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 11. radnych.)
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Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 9 osób
wstrzymało się – 1 osoba
przeciw – 1 osoba
(Uchwała Nr XLIV/288/13 została podjęta)
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/213/12 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie przez Miasto i Gminę Połaniec do spółki Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Usługowe „Propol” Sp. z o.o. oraz nabycie udziałów.
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy
Połaniec.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja pozytywnie 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.
Głos zabrał:
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej uważa, że dzień
dzisiejszy, w którym została podpisana umowa na zakup ujęcia wody firmy „Propol”
przejdzie do historii. Zaznaczył, że jako radni Rady Miejskiej możemy być dumni, że
podejmujemy bardzo ważną uchwałę dla mieszkańców nie tylko gminy Połaniec.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej złożył serdeczne słowa uznania na
ręce Burmistrza Miasta i Gminy oraz radnych Rady Miejskiej.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 11. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 11 osób (jednogłośnie)
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(Uchwała Nr XLIV/289/13 została podjęta)
Ad. 3
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej
funkcji:
- uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Osiedla nr 2,
- reprezentował Radę Miejską podczas spotkania Stowarzyszenia Przyjaciół
„Jędrusiów” Żołnierzy Armii Krajowej,
- reprezentował Radę Miejską w uroczystościach z okazji Dnia Dziecka,
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystego otwarcia Zielonego Bloku
w Elektrowni Połaniec,
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystych podsumowań projektów
edukacyjnych realizowanych w placówkach oświatowych na terenie Gminy
Połaniec,
- reprezentował Radę Miejską podczas przeglądu zespołów przedszkolnych,
- reprezentował Radę Miejską w przedstawieniu pt. „Mamo, Tato pobaw się z nami”,
- reprezentował Radę Miejską podczas przeglądu Ludowych Zespołów Sportowych na
boisku szkolnym przy Publicznym Gimnazjum w Połańcu,
- reprezentował Radę Miejską podczas Półfinału Mistrzostw Polski w piłce plażowej,
- reprezentował Radę miejską podczas corocznej imprezy „Szklarki 2013” w Sielcu,
- reprezentował Radę Miejską podczas odsłonięcia pomnika powstańców
styczniowych w Gacach Słupieckich.
Poza tym, p. Przewodniczący Rady Miejskiej odbył szereg spotkań z mieszkańcami
Gminy oraz interweniował w różnych sprawach związanych z bezpieczeństwem
mieszkańców, porządkiem i jakością wykonywanych usług oraz jest w ciągłym
kontakcie z p. Burmistrzem Miasta i Gminy i p. Zastępcą Burmistrza.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej złożył serdeczne
podziękowania radnym Rady Miejskiej, Burmistrzowi Miasta i Gminy, dyrektor
Centrum Kultury i Sztuki, nauczycielom oraz wszystkim osobom, które pomagają,
wspierają i organizują Dni Dziecka na Osiedlu Północ.
2. Pan Jacek Tarnowski - Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił informację o pracy
w okresie międzysesyjnym, zaznaczając, że nie będzie przedstawiał informacji,
w których wspólnie uczestniczyli z p. Przewodniczącym Rady Miejskiej.
29.05.2013 Akademia z okazji Dnia Mamy i Taty w Szkole Podstawowej w Zrębinie;
05.06.2013 Spotkanie w WFOŚiGW w Kielcach z Prezesem Andrzejem Pałysem;
Spotkanie z pracownikami Elpotermu;
06-07.06.2013 Konferencja „Zielona energia” GDF Suez;
12.06.2013 Sesja Rady Powiatu;
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13.06.2013 Spotkanie z przedstawicielami ŚZMiUW z Buska- Zdroju;
Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Łęg oraz przedstawicielami
ŚZDW z Kielc;
14.06.2013 Spotkanie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego – p. Adamem
Jarubasem;
18.06.2013 Podpisanie umowy pomiędzy UMiG Połaniec, a firmą Skanska Warszawa
„Stabilizację osuwiska na Podskalu wraz z odbudową drogi gminnej
nr 366208T w Połańcu na odcinku 600 metrów” – Etap II. Całkowita
wartość inwestycji brutto: 968 398 zł;
Spotkanie z komendantem Tomaszem Śliwińskim i komendantem
Wiesławem Szymańskim oraz radnymi Rady Miejskiej w Połańcu
dotyczące bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Połaniec;
Podpisanie porozumienia na rzecz wspólnego doskonalenia systemu
ochrony przeciwpowodziowej gmin leżących wzdłuż rzeki Wisły,
zawarty pomiędzy OSiR Połaniec a Komendą Powiatową Policji
w Staszowie przy udziale Komisariatu Policji w Połańcu oraz ZS
Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” w Połańcu;
21.06.2013 Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy
Połaniec;
22.06.2013 Biesiada Połaniecka – Noc Świętojańska w miejscowości Winnica;
23.06.2013 Uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego 150. rocznicę bitwy
stoczonej pod Gacami Słupeckimi;
3. Pan Jarosław Kądziela - Zastępca Burmistrza 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 – 2013 r., którego
wykonawcą jest PRD Staszów, na kwotę 2 669 788 zł. Termin wykonania 31.08.2013;
- trwają prace przy budowie 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 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 366075T w m. Połańcu od km 0+000 do km 0+130
którego wykonawcą jest PRD Staszów na kwotę 320 744 zł. Termin wykonania
31.07.2013;
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- trwają prace projektowe budowy 4 odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta
i Gminy Połaniec, którego wykonawcą jest FBUP Jacek Mierosławski – Radłów na
kwotę 25 211 zł. Termin wykonania 31.07.2013;
- trwają prace projektowe termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zrębinie, którego wykonawcą jest SOLARPOL Sułkowice na kwotę 19 065 zł.
Termin wykonania 29.07.2013;
- 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;
- podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy
Połaniec, z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Termin wykonania
01.07.2013 - 30.06.2014;
- złożono w starostwie powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
świetlicy wiejskiej na terenie gminy Połaniec w miejscowości Wymysłów" została
złożona w starostwie celem uzyskania pozwolenia na budowę;
- trwają prace na zadaniu pod nazwą: remont dróg na terenie gminy Połaniec: 1.
Przebudowa drogi gminnej nr 366119T w m. Kamieniec; 2. Przebudowa drogi
gminnej nr 366109T ul. Krakowska Duża w Połańcu - budowa chodnika; 3. Remont
drogi gminnej nr 366129T w m. Zdzieci Nowe, polegająca na remoncie pobocza;
4. Remont cząstkowy kamieniem dolomitowym dróg gminnych na terenie gminy
Połaniec, którego wykonawcą jest FTBD Dylmex Staszów Tomasz Dyl na kwotę
229 612 zł. Termin wykonania 30.09.2013;
- wybrano projektanta 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,
wykonawcą jest Artur Anioł – Matiaszów, gm. Osiek;
- podpisano umowę na zadanie: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz
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budowa odcinka sieci wodociągowej w Gminie Połaniec z Konsorcjum PISiP, Insmont
E Bąk, ZIE W.Kopeć;
- trwa realizacja zadania: stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr
366208T w Połańcu w km 0+000-0+ 600, KRO 26-12-054-000010 i KRO 26-12-054000026", którego wykonawcą jest Skanska S.A. Warszawa na kwotę 968 397 zł.
Termin wykonania 18.09.2013.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał jak będzie wyglądała zbiórka
odpadów komunalnych.
Pan Jacek Nowak – prezes PGK odpowiedział, że zbiórka i odbiór odpadów będzie
ustalona według harmonogramu na terenie Miasta i Gminy, natomiast do
mieszkańców należy zaopatrzenia się w worki na odpady na własny koszt
z możliwością kupna w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Połańcu. Dodał,
że koszt worka netto wynosi około 40 groszy.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, ile ofert przetargowych
zostało złożone oprócz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu.
Pan Jarosław Kądziela – Zastępca Burmistrza odpowiedział, że była tylko jedna oferta.
Pan Bronisław Taras – sołtys sołectwa Kamieniec podziękował za szybka reakcję
pomiaru drogi oraz poprosił o zrobienie pobocza jednostronnego.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że występuje problem ze
zjazdem z drogi, która jest podniesiona w miejscowości Maśniak oraz poprosił
o
interwencję
w
sprawie
nawierzchni
drogi
powiatowej
również
w miejscowości Maśnik. Pan Radny poinformował również, że p. Legiecki
z miejscowości Winnica prosi o pomoc w wydaniu decyzji przez Starostwo, ponieważ
czeka już drugi rok.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poprosił p. Jacka Nowaka – radnego
Rady Powiatu o szybką reakcję Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie. Pan
Burmistrz zaznaczył, że wielokrotnie tłumaczymy się w sprawach, które wspólnie
zostały ustalane, co do realizacji przedsięwzięcia.
Pan Jacek Nowak - radny Rady Powiatu poinformował, że z samego rana w dniu
jutrzejszym z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie sprawdzą
stan nawierzchni.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w miejscowości
Maśniak na drodze powiatowej (przy zakręcie) są dwie potężne wyrwy, które mogą
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być powodem wypadków i poprosił p. Jacka Nowaka – radnego Rady Powiatu
o zdecydowane działania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej poprosił o dodatkowe oświetlenie przed
przejazdem przez Kanał Strumień w kierunku miejscowości Maśnik ze względów
bezpieczeństwa.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił radnych Rady
Miejskiej, aby pilnowali i zwracali uwagę na ewentualne braki zabezpieczeń podczas
bieżących remontów na terenie gminy, ponieważ taka informacja jest cenna
i zapobiega ewentualnym wypadkom. Przewodniczący Rady poprosił o przekazywanie
sugestii do pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, którzy prowadzą nadzór
nad pracami.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej serdecznie podziękował Burmistrzowi
Miasta i Gminy za natychmiastowe reakcje w sprawach mieszkańców i zgłaszanych
prac na terenie gminy oraz p. Jackowi Nowakowi – prezesowi PGK za szybką
interwencję w sprawie martwego łosia leżącego niedaleko Zespołu Placówek
Oświatowych w Ruszczy.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poprosił, aby najpierw egzekwować
działania od służb odpowiedzialnych za określone zadania a następnie, jeśli nie ma
reakcji należy informować Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i obciążać
kosztami stronę.
4. Następnie przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady
w okresie międzysesyjnym.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz w dniu
dzisiejszym tj. 26 czerwca na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady i zaopiniowała
projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz w dniu
dzisiejszym tj. 26 czerwca na wspólnym posiedzeniu Komisji i zaopiniowała projekty
uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Pan Józef Misiak – wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz w dniu
dzisiejszym tj. 26 czerwca na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady i rozpatrzyła
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podanie o mieszkanie socjalne oraz zaopiniowała projekty uchwał będące w porządku
obrad dzisiejszej sesji.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz w dniu
dzisiejszym tj. 26 czerwca na wspólnym posiedzeniu Komisji i zaopiniowała projekty
uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym nie spotkała się.
Ad. 4
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na dzisiejszej
sesji nie wpłynęły żadne pisemne interpelacje.
Ad. 5
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odczytał podziękowanie, które
zostało wręczone dla Rady Miejskiej przez Kierownika Warsztatów Terapii
Zajęciowych p. Bogusławę Pasek oraz Prezesa Stowarzyszenia Integracja p. Joannę
Dziedzic, cyt. „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to, lecz przez to, z kim dzieli się z innymi. Za dobre
serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która
przynagla do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc i życzliwość. Przywitanie
Lata 2013”, za które serdecznie podziękował. Przewodniczący Rady poinformował
również, że do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od pana Zbigniewa Owczarka
o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec p. Stanisławowi
Mieszczakowi. Następnie zaznaczył, że dzisiaj przed sesją Rady Miejskiej, Burmistrz
Miasta i Gminy jako organ wykonawczy podpisał bardzo ważną umowę, która da
poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy. Przewodniczący Rady złożył
serdecznie podziękowania na ręce Burmistrza p. Jacka Tarnowskiego oraz Prezesa
„Siarkopolu” Grzybów p. Mariana Kosowicza za wszelkie działania, które
doprowadziły do podpisania umowy zakupu firmy „Propol” zajmującej się
wydobyciem i dystrybucją wody pitnej. Przewodniczący Rady nadmienił, że jest to
zasługa wielu osób, którym również należą się słowa podziękowania, ponieważ wie,
że nie było to łatwe. Jest to historyczna chwila dla nas mieszkańców, jest to wspólna
nasza zasługa – zaznaczył przewodniczący Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w ostatnich dniach wraz z wąską grupą
radnych Rady Miejskiej uczestniczył w różnych uroczystościach, gdzie głównymi
aktorami były dzieci i młodzież. Dodał, że są to wspaniałe uroczystości, w których
warto uczestniczyć, ponieważ jest to ciężka praca uczniów, rodziców i opiekunów
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i należy ją uszanować. Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił do przemyśleń nie
tylko radnych Rady Miejskiej, ale również kierowników i dyrektorów jednostek
organizacyjnych podległych Gminie.
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec powiedział, że dobrze, że Gmina kupiła ujęcie
wody i mieszkańcy nie będą martwić się o wodę. Jest to bardzo ważna sprawa i trzeba
za to bardzo pochwalić Burmistrza Jacka Tarnowskiego i Radę Miejską, że wnioski
mieszkańców zostały zrealizowane. Następnie zasugerował, aby Biesiada Połaniecka –
Noc Świętojańska była na stałe organizowana w miejscowości Winnica. Pan Dalmata
poprosił również, aby wybudować ścieżkę rowerową wzdłuż skarpy do drogi
w Winnicy, tak by można było podziwiać widoki, bo panorama jest przepiękna.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odnosząc się do wypowiedzi
poinformował, że dla naszej Gminy kierunki inwestycyjne priorytetowe, które
wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców tak jak woda, niezbędna do życia, która
była najdroższa w naszej Gminie została po 4 latach odkupiona od Spółki „Propol”.
Gmina Połaniec obecnie ma niezależne ujęcie wody i od tej pory będzie miała wpływ
na cenę dystrybucji wody zapewniając tym samym bezpieczeństwo mieszkańców nie
tylko Gminy Połaniec, ale również Gminy Osiek, Klimontów, Staszów. Burmistrz
zaznaczył, że jest to historyczna chwila, która będzie służyła mieszkańcom przez
następna pokolenia, ponieważ zasoby są niewyczerpalne. Kontynuując Burmistrz
dodał, że w roku 2012 została zakupiona Spółka „Elpoterm” dystrybująca ciepło
a także, że Gmina Połaniec jest jednym z głównych udziałowców Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gwarantując tym samym poczucie
bezpieczeństwa w obszarach wpływających na funkcjonowanie społeczeństwa.
Burmistrz odnosząc się do kwestii ścieżki rowerowej w miejscowości Winnica
poinformował, że ścieżka zostanie lekko utwardzona tłuczniem, jeśli właściciele
gruntów położonych wzdłuż Góry Winnickiej na prośbę umożliwią realizację zadania.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, w jakim terminie odbędzie się
„Pożegnanie z Truskawką” w Ruszczy oraz poprosił o przedstawienie bliżej kwestii
tego święta.
Pani Joanna Juszczyńska - dyrektor CKiSz odpowiedziała, że planowana jest na 7
lipca, początek o godzinie 1700 i będzie bardzo podobny scenariusz jak w roku
ubiegłym.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że
podczas spotkaniu Zarządu Osiedla podjęto temat budowy ścieżki rowerowej do
Elektrowni, ponieważ jest ona bardzo potrzebna z uwagi na ograniczone miejsca
parkingowe i duża ilość samochodów ciężarowych. Dodał, że mieszkańcy mają
również utrudniony dostęp do Przychodni Zdrowia na Elektrowni.
Wiceprzewodniczący Rady poprosił, aby Burmistrz zwrócił się do Świętokrzyskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o udrożnienie kanału na odcinku 1,5 km na
Osiedlu Północ oraz przy ul. Staszowskiej.
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że corocznie Gmina
Połaniec występuje z pismem do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych z prośbą o udrożnianie rowów.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podziękował za
wspaniałą imprezę w okazji zakończenia roku taneczno – wokalnego i muzycznego
w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu w wykonaniu dzieci i młodzieży i skierował
słowa uznania na ręce Dyrektor CkiSz. Wiceprzewodniczący dodał, że w czerwcu
odbyły się trzy uroczyste podsumowania projektów edukacyjnych. Były to bardzo
ważne wydarzenia, na które Gmina Połaniec umiała pozyskać środki z Unii
Europejskiej i serdecznie podziękował wszystkim osobom, które realizowały te
przedsięwzięcia. Zaznaczył, że nasze dzieci i młodzież są wspaniali i, przyjemnie jest
patrzeć i podziwiać ich pracę. Serdecznie podziękowania złożył również p. Bogumile
Pasek – kierownikowi WTZ oraz uczestnikom warsztatów za zorganizowanie
„Przywitania Lata 2013”. Następnie Wiceprzewodniczący Rady zapytał
o modernizację placu garaży przy ulicy Królowej Jadwigi.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że jest mnóstwo
imprez i programów kierowanych do dzieci i młodzieży na terenie Gminy Połaniec.
W ostatnim czasie na boisku sportowym przy Publicznym Gimnazjum w Połańcu
odbyły się Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Kadetów w siatkówce
plażowej, Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów, Turniej Piłki Nożnej Młodzików
w różnych przedziałach wiekowych. Burmistrz zaznaczył, że w naszej Gminie żyje
kultura i sport. Jest organizowanych wiele wydarzeń, na które przychodzi niewiele
osób i nie wszyscy chcą z tego skorzystać. Z kolei odnosząc się do kwestii zespołu
garaży przy ulicy Królowej Jadwigi, Burmistrz poinformował, że czynimy starania
o wyrażenie zgody przez wszystkich właścicieli garaży na wykonanie prac i zaznaczył,
że na ten cel są zapewnione środki finansowe w budżecie Miasta i Gminy.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej poprosił, aby w miarę szybko zostało
zorganizowane spotkanie z właścicielami garaży.
Pani Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia Komunalnego poinformowała, że jest
11 dróg dojazdowych do garaży, których współużytkownikami wieczystymi są
właściciele garaży. Dodała, że zostały przygotowane pisma, w których jako
współużytkownicy wieczyści wyrażają zgodę na udzielenie prawa do dysponowania
gruntem własnym Miastu i Gminie Połaniec z przeznaczeniem pod realizację zadania
inwestycyjnego mającego w swoim zakresie przebudowę dróg dojazdowych do garaży
wraz z infrastrukturą techniczną. Kierownik Mienia Komunalnego dodała, że
właściciele garaży są informowani telefonicznie, bezpośrednio przez pracownika
Urzędu Miasta i Gminy i w razie ewentualnych pytań pracownicy służą pomocą.
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Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej wyraził niepokój związany z wynikami
końcowymi gimnazjalistów, które są niezadowalające oraz poprosił o informacje
dotyczące dodatkowych programów.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że w dniu wczorajszym
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Połańcu zbierał gratulacje z tytułu osiągnięcia
dobrych wyników. Pan Burmistrz poinformował, że chcemy, aby uczniowie osiągali
wysokie wyniki nauczania, dlatego na terenie miasta i gminy realizowanych było
mnóstwo dodatkowych godzin, w tym trzy projekty edukacyjne. Zaznaczył, że nie ma
w okolicach gminy, która w roku 2012 i 2013 wdrożyła taką liczbę dodatkowych
godzin. Pan Burmistrz dodał, że odbędzie się spotkanie z dyrektorami placówek
oświatowych z terenu Gminy Połaniec, na którym zostanie podjęty temat dotyczący
wyników egzaminów. Nadmienił także, aby nie sugerować się tylko i wyłącznie
jednym rokiem, ponieważ roczniki uczniów różnią się od siebie raz są mocniejsze
a raz słabsze.
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej poprosił Prezesa PGK o udrożnienie
studzienki przy ulicy T. Kościuszki. Następnie odniósł się do zakupu ujęcia wody,
która poprzedzona była wieloletnimi staraniami i składając serdeczne gratulacje
Burmistrzowi Miasta i Gminy – Jackowi Tarnowskiemu wyraził zadowolenie, że
Gmina Połaniec w dniu dzisiejszym popisała umowę na zakup Spółki „Propol”.
Ad. 6
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad i po przeprowadzonych
dyskusjach p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie
podziękował wszystkim za przybycie na sesję Rady Miejskiej i zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Sylwia Witecka
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