Połaniec, dnia 26.09.2013 r.
Projekt protokołu Nr XLVI/13
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 września 2013 roku.
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe)

Początek obrad - godz. 1530
Zakończenie obrad - godz. 1930
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, p. Wiesława Szymańskiego – komendanta
Komisariatu Policji w Połańcu, p. Leszka Sapę – kierownika Ogniwa ds. Prewencji
oraz wszystkie osoby, które przybyły na sesję.
Przewodniczący Rady Miejskiej szczególnie przywitał również trenerów oraz
sportowców, którzy uczestniczyli w Międzynarodowej Spartakiadzie Młodzieży Miast
Partnerskich w Nowym Sączu.
Następnie na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził
prawomocność obrad, ponieważ w sesji uczestniczyli wszyscy radni Rady Miejskiej.
Kontynuując, przed przystąpieniem do zaplanowanego porządku obrad
Przewodniczący Rady poprosił p. Karolinę Koper – Adamczak - dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Połańcu o zabranie głosu.
Pani Karolina Koper – Adamczak – dyrektor OSiR-u zwracając się do wszystkich
osób obecnych na sali poinformowała, że uczniowie Publicznego Gimnazjum im.
Królowej Jadwigi w Połańcu reprezentowali nasze miasto i gminę Połaniec
w Międzynarodowej Spartakiadzie Młodzieży Miast Partnerskich w Nowym Sączu
między 13 a 14 września. Na spartakiadę pojechało 38 zawodników i 4 opiekunów:
p. Alina Switek, p. Monika Pławska, p. Sławomir Szydłowski oraz p. Grzegorz
Stawecki. Zawodnicy startowali w takich kategoriach jak: piłka siatkowa,
lekkoatletyka, pływanie, i w każdej kategorii uczestnicy zajęli II miejsce, natomiast
wyjątkiem stanowiło pływanie, gdzie drużyna zajęła III miejsce. Pani Dyrektor
zaznaczyła także, że w generalnej klasyfikacji Międzynarodowej Spartakiady
Młodzieży Miast Partnerskich Połaniec uplasował się na II miejscu, tym samym
oddając zwycięstwo gospodarzom. Pani Karolina Koper – Adamczak skierowała
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serdeczne gratulacje za sportową walkę oraz osiągnięcie miejsca na podium uczniom zawodnikom, którzy aktywnie poprzez sport promowali nasze miasto i gminę. Szczere
gratulacje oraz podziękowania za ogromny wkład pracy i osiągnięcia naszych
zawodników p. Dyrektor skierowała również na ręce trenerów.
Słowa podziękowania na ręce p. Karoliny Koper – Adamczak – dyrektor OSiR-u
złożył Przewodniczący Rady Miejskiej.
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec wyraził zadowolenie, że po raz kolejny połaniecka
młodzież promuje i uczestniczy w Międzynarodowej Spartakiadzie Młodzieży Miast
Partnerskich, osiągając tym samym wysokie wyniki sportowe. Serdeczne
podziękowania Burmistrz złożył na ręce trenerów oraz zawodników gratulując
i życząc dalszych sukcesów sportowych wyrażając nadzieję, że również
w przyszłorocznych zawodach sportowych Połaniec będzie reprezentowany
i postrzegany jak najlepiej. Kontynuując Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że nie
tylko słowami chcemy podziękować za wspaniałą postawę, ale również poprzez
wręczenie upominków.
Upominki z rąk p. Stanisława Lolo – przewodniczącego Rady Miejskiej, p. Jacka
Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy, p. Jarosława Kądzieli – zastępcy
burmistrza Miasta i Gminy, p. Karoliny Koper – Adamczak – dyrektor OSiR –u,
p. Jerzego Nowaka – dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Połańcu oraz
opiekunów: p. Aliny Switek, p. Moniki Pławskiej, p. Sławomira Szydłowskiego
otrzymali:
a) w kategorii siatkówka:
Anna Szpakowska,
Żaneta Ramos,
Wiktoria Kwiatkowska,
Agata Jarkowska,
Izabela Skotnicka,
Milena Konwicka,
Agata Brudkiewicz,
Agata Wojnarowska,
Natalia Dziedzianowicz,
Magdalena Niezgoda,
Paulina Wójtowicz,
Kamil Guzik,
Wojciech Filipowicz,
Michał Bączek,
Wiktor Woś,
Paweł Małek,
Mateusz Kutz,
Piotr Tomporowski,
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Bartosz Kowalski,
Wiktor Kamiński,
b) w kategorii lekkoatletyka:
Aleksandra Sojda,
Gabriela Kazberuk,
Paulina Witek,
Jakub Radkowski,
Sebastian Tutak,
Paweł Adaś,
Magdalena Żyła,
Dominika Piotrowska,
Daria Rybak,
Patryk Bańkowski,
Kamil Durda,
Kamil Leżom,
c) w kategorii pływanie:
Tomasz Szweda,
Małek Paweł,
Mateusz Kutz,
Michał Bączek,
Maria Wiśniewska,
Natalia Ryjo,
Julia Popieliska,
Weronika Szymańska.
Wojciech Filipowicz - uczestnik zawodów sportowych w imieniu kolegów i koleżanek
podziękował za upominki.
W imieniu radnych Rady Miejskiej w Połańcu Przewodniczący Rady złożył serdeczne
gratulacje wszystkim sportowcom i zaprosił wszystkich do wspólnego zdjęcia.
Podziękowania w formie upominków z rąk p. Stanisława Lolo – przewodniczącego
Rady Miejskiej, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy, p. Jarosława
Kądzieli – zastępcy burmistrza Miasta i Gminy, p. Karoliny Koper – Adamczak –
dyrektor OSiR–u, p. Jerzego Nowaka – dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1
w
Połańcu
otrzymali
również
opiekunowie
reprezentacji
Połańca:
p. Alina Switek, p. Monika Pławska, p. Sławomir Szydłowski oraz p. Grzegorz
Stawecki.
Pan Sławomir Szydłowski – trener, w imieniu opiekunów powiedział, że nasza
młodzież jest bardzo zdolna i na tych zawodach było widoczne ogromne
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zaangażowanie i mogliśmy oglądać prawdziwą sportową walkę oraz determinację
zawodników. Wyraził przekonanie, że sukcesy sportowe będą nadal osiągane i dołożą
starania, aby jak najlepiej przygotować młodzież do kolejnych zawodów sportowych.
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec oraz Przewodniczący Rady Miejskiej jeszcze raz
serdecznie pogratulowali wszystkim uczestnikom zawodów wyrażając zadowolenie,
że młodzież jest bardzo dobrze przygotowana oraz zapewnili wszelką pomoc ze strony
samorządu. Burmistrz dodał, że sportowcy biorący udział w zawodach promują godnie
Miasto i Gminę Połaniec oraz wyraził nadzieję, że uczniowie po ukończeniu
gimnazjum nadal będą reprezentowali Miasto i Gminę Połaniec tak dobrze, jak dziś.
Następnie Przewodniczący Rady skierował podziękowania za pracę na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców p. Wiesławowi Szymańskiego - komendantowi
Komisariatu Policji w Połańcu, którego poprosił o zabranie głosu.
Pan Wiesław Szymański – komendant Komisariatu Policji w Połańcu poinformował,
że na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej chciałby przedstawić p. asp. sztab. Leszka Sapę
– kierownika Ogniwa ds. Prewencji Komisariatu Policji w Połańcu, który jest
kierownikiem od dwóch lat, i będzie pełnił obowiązki Komendanta Komisariatu
Policji w Połańcu przez kolejne parę miesięcy.
Pan Leszek Sapa – kierownik Ogniwa ds. Prewencji przedstawił informację dotyczącą
przebiegu swojego doświadczenia w strukturach policji oraz wyraził nadzieję, że
dotychczasowa współpraca pomiędzy policją a samorządem nie ulegnie zmianie.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że współpraca
pomiędzy samorządem a Komisariatem Policji układała się bardzo dobrze pod rządami
Komendanta Wiesława Szymańskiego, któremu życzył udanego urlopu. Następnie
w imieniu Rady Miejskiej wyraził życzenie, by dalsza współpraca była równie dobra,
ponieważ jest to w interesie nas wszystkich.
Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy Połaniec złożył serdeczne
podziękowania na ręce Komendanta Komisariatu Policji za wieloletnią bardzo dobrą
współpracę pomiędzy policją a samorządem. Reakcja służb mundurowych na
zdarzenia wymagające interwencji była bezzwłoczna. Wszelkie prośby i ewentualne
uwagi były uwzględniane przez Komendanta Komisariatu, za co Burmistrz jeszcze raz
serdecznie podziękował oraz życzył spełnienia realizacji dalszych planów
zawodowych. Z kolei zwracając się do Kierownika Ogniwa ds. Prewencji wyraził
zadowolenie, że piastował stanowisko kierownicze przez dwa lata w Komisariacie
Policji w Połańcu, co utwierdza w przekonaniu, że zna specyfikę potrzeb naszego
miasta i naszej gminy, a niewątpliwe poprzeczka oczekiwań jest wysoka i ciągłe
wzrasta. Następnie Burmistrz życzył p. Leszkowi Sapie owocnej służby oraz
zadeklarował wszelką współpracę ze strony samorządu, i poprosił jeszcze raz o pomoc
w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, oraz aby funkcjonariusze policji
zwracali uwagę na poszanowanie infrastruktury drogowej przez kierowców.
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Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwracając się do
p. Wiesława Szymańskiego złożył serdeczne podziękowania za lata współpracy
z Radą Miejską, z samorządem i mieszkańcami, ponieważ bezpieczeństwo to jest
sprawa nr 1. Następnie wyraził zadowolenie, że na przestrzeni ostatnich lat zaszły
ogromne pozytywne zmiany na rzecz bezpieczeństwa całego środowiska, które są
widoczne. Wiceprzewodniczący Rady wyraził nadzieję, że dalsza współpraca będzie
również dobra z nowym Komendantem dla dobra wspólnego, dla dobra całego miasta.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany porządek obrad
oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. Zmian nie zgłoszono, wobec tego
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie porządku obrad.
(Podczas głosowania na sali było 15. radnych)
Głosowanie: za przyjęciem porządku obrad - 15 osób (jednogłośnie)
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcia protokołu Nr XLV/13.
3. 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/ udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi
Staszowskiemu,
4/

przyjęcia strategii Rozwoju Miasta i Gminy Połaniec 2012 -2020 wraz
z systemem monitorowania i ewaluacji,

5/ przyjęcia Programu Promocji Gospodarczej Miasta i Gminy Połaniec wraz
z systemem monitorowania i ewaluacji,
6/ przyjęcia Programu Rozwoju i Promocji Turystyki Miasta i Gminy Połaniec
wraz z systemem monitorowania i ewaluacji,
7/ zmiany Uchwały Nr XLV/263/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia
2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
i Gminy Połaniec od 2013 r.
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4. Informacje bieżące na temat:
- pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
- pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza w okresie
międzysesyjnym,
*w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
- pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.
Załącznikami do protokołu są:
- 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 XLV/13, który był do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. Pytań nie zgłoszono,
więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt protokołu.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za przyjęciem protokołu Nr XLV/13 –15 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr XLV/13 został przyjęty.
Ad. 3
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.
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Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, 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 Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika zwiększenie
dochodów bieżących na rok 2013 o kwotę 1 163 515 zł.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że zgodnie z decyzją Urzędu
Wojewódzkiego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 74 673 zł z przeznaczeniem na
zabezpieczenie środków na realizację świadczeń rodzinnych, na podstawie decyzji
z Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 588 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na
podstawie wymiary podatku od nieruchomości na 2013 rok zwiększa się dochody
o kwotę 2 583 461 zł, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 191 682 zł – dotacja na
przedszkola oraz zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 700 zł. Zgodnie
z decyzją Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27 456 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu do podręczników dla uczniów.
Zwiększenia ogółem to kwota 2 879 560 zł, zmniejszamy kwotę 1 716 045 zł dochody
bieżące, zatem dochody zwiększa się o 1 163 515.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLVI/304/13 została podjęta)
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok.
Wprowadzenia do temat dokonała p. Małgorzta Żugaj – skarbnik Gminy oraz
poinformowała, że do ww. projektu uchwały proponuje się autopoprawki.
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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
wraz z autopoprawkami.
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
bez autopoprawki.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
bez autopoprawki.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
wraz z autopoprawkami.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika zwiększenie
wydatków o kwotę 1 411 918 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska w rozdziale 90095 pozostała działalność.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota w wysokości 366 610 zł
jest przeznaczona na zadanie pn.: „Rewitalizacja cmentarnych obszarów Miasta
Połaniec”, kwota w wysokości 203 308 zł jest przeznaczona na zadanie pn.:
„Uzbrojenie osiedla „Południe” w Połańcu”, które poprzednio było zakwalifikowane
w rozdziale 90019, kwota w wysokości 842 000 zł jest przeznaczona na zadanie zakup udziałów i objęcie akcji udziałów (Spółka Elpoterm – 500 000 zł i Spółka
Propol – 342 000 zł), które poprzednio również było zakwalifikowane w rozdziale
90019. Pani Skarbnik dodała, że nie są to nowe wydatki, i powyższe zmiany są
wynikiem zmiany klasyfikacji wydatków.
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika zwiększenie
wydatków o kwotę 1 151 926 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie.
Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że zwiększone środki
przeznaczone są w większości na wynagrodzenia.
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika zwiększenie
wydatków o kwotę 159 893 zł w dziale 926 Kultura fizyczna.
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Pani Małgorzata Żugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota w wysokości 30 000 zł
przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne - budowa siłowni zewnętrznych na terenie
miasta Połańca, natomiast pozostała kwota to wynagrodzenie osób zatrudnionych
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w ramach prac interwencyjnych.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLVI/305/13 została podjęta)
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę
Połaniec Powiatowi Staszowskiemu.
Wprowadzenia do temat dokonała p. Małgorzta 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.
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, 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 zapis
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec
Powiatowi Staszowskiemu jest dobry, ponieważ zawsze ta pomoc jest niesiona,
i zwrócił się z prośbą, że miło by było gdyby radni Powiatu Staszowskiego skorzystali
z możliwości przybycia na sesję Rady Miejskiej. Pan Wiceprzewodniczący
powiedział, że wiele inwestycji powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
które zostały zrealizowane są utrzymywane przez Miasto i Gminę Połaniec pomimo,
że zarządzane są przez Powiat Staszowski.
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że radni Powiatu
Staszowskiego powinni czuć się zawsze zaproszeni na sesję Rady Miejskiej
w Połańcu, ponieważ uważa, że jest to ich obowiązek interesować się Gminą Połaniec
i znać potrzeby mieszkańców, gdyż są naszymi reprezentantami. Przewodniczący
Rady dodał, że nigdy nie zdarzyło się, aby w sprawie pomocy finansowej w zakresie
infrastruktury drogowej udzielanej Powiatowi Staszowskiemu radni Rady Miejskiej
głosowali przeciw. Następnie Przewodniczący Rady poruszył kwestię środków
finansowych
przekazywanych
przez
Powiat
Staszowski
oraz
wyrwy
w drodze powiatowej w miejscowości Maśnik, która nie została naprawiona.
Kontynuując Przewodniczący Rady zaproponował, aby w tej sprawie w imieniu Rady
Miejskiej zwrócić się z pismem do Starosty Powiatu.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że w dniu
dzisiejszym odbył się nadzwyczajny Konwent Wójtów i Burmistrzów w Starostwie
Powiatowym, podczas którego głównym tematem była współpraca pomiędzy
samorządami a powiatem. Burmistrz odniósł się do planowanego budżetu, na tzw.
„schetynówki”, który będzie o połowę mniejszy w porównaniu do roku poprzedniego
oraz do środków finansowych przekazywanych na zadania przez Powiat Staszowski
poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego.
Pan Stanisław Walczyk – radny Rady Miejskiej zgłosił wiszące konary drzew wzdłuż
drogi powiatowej.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że zarządca drogi powinien jak najszybciej
wyeliminować takie sytuacje. Pan Jacek Tarnowski zaznaczył, że za dużo jest prac
wykonywanych przez Miasto i Gminę Połaniec, które nie są w naszym obowiązku.
Dodał, że im więcej wydajemy własnych środków finansowych na zadania, które nie
są w naszym zakresie, tym mniej środków mamy na własne zadnia.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że
dobrze, że wywiązała się taka dyskusja, ponieważ jest bardzo ważna dla naszego
całego środowiska.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zasugerował, aby wystąpić z oficjalnym
pismem, w którym zostaną zaznaczone zadania pomijane przez Powiat Staszowski
i odczytać je na sesji Rady Powiatu.
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej zapytał, czy Powiat Staszowski
wspomaga finansowo rozwój sportu na terenie Gminy Połaniec, ponieważ zawodnicy
z terenu Miasta i Gminy Połaniec przy pomocy Burmistrza i Rady Miejskiej
zdobywają wysokie wyniki sportowe.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że nie wpłynęły
żadne środki finansowe na ten cel. Dodał również, że poprosi o przygotowanie
zestawienia środków finansowych przekazanych przez Starostwo Powiatowe Miastu
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i Gminie Połaniec od 2010 roku oraz dotacji celowych udzielanych Powiatowi
Staszowskiemu przez Miasto i Gminę Połaniec.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLVI/306/13 została podjęta)
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 25 minut przerwy w obradach sesji Rady
Miejskiej.
Po wznowieniu obrad sesji
zaplanowanego porządku obrad.

Rady

Miejskiej

przystąpiono

do

kontynuacji

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Połaniec 2012 -2020 wraz z systemem monitorowania i ewaluacji.
Wprowadzenia do temat dokonała p. Joanna Bugaj – koordynator projektu w Urzędzie
Miasta i Gminy Połaniec.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, 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 Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej złożył słowa
uznania dla zespołu opracowującego Strategię za uwzględnienie wszystkich poprawek,
które zostały zgłoszone do projektu.
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Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pochwalił
opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Połaniec 2012- 2020.
Pani Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przypomniała, że w 2007
roku opracowano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, która budziła
początkowo wiele niepewności w związku z jej realizacją. Na dzień dzisiejszy
zbierane są materiały do całościowego sprawozdania z realizacji tej Strategii, i po
przeanalizowaniu punktów zawartych w opracowaniu okazało się, że zostało więcej
zrealizowanych zagadnień niż początkowo zaplanowano.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLVI/307/13 została podjęta)
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Promocji Gospodarczej Miasta
i Gminy Połaniec 2012 – 2020 wraz z systemem monitorowania i ewaluacji.
Wprowadzenia do temat dokonała p. Joanna Bugaj – koordynator projektu w Urzędzie
Miasta i Gminy Połaniec.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, 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 Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, jakie jest zainteresowanie
potencjalnych inwestorów terenami inwestycyjnymi.
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że zainteresowanie
kompleksowo przygotowanymi terenami inwestycyjnymi jest coraz większe.
Zapytania kierowane są od przedsiębiorców, którzy szukają potencjalnej lokalizacji
nie tylko na terenie naszego regionu, województwa, ale również Europy Wschodniej.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, z jakiej branży najczęściej
kierowane są pytania dotyczące Strefy C.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że zainteresowanie
jest różnych branż.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odnosząc się do Programu
Promocji Gospodarczej powiedział, że Miasto i Gmina Połaniec ma tereny
inwestycyjne, obiekty sportowe i rekreacyjne, placówki oświatowe i kulturalne, które
należy promować i zaznaczył, że jest to zasługa Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
oraz poprzedniej i obecnej Rady Miejskiej, za co serdecznie podziękował. Następnie
przytoczył słowa Abrahama Lincolna – „To piękne, gdy człowiek może być dumny ze
swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne”, które
widnieją na opracowaniu dokumentu w ramach projektu „Urząd Miasta i Gminy
Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny”.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy jest
stworzona nazwa marketingowa dla terenów inwestycyjnych, na co p. Joanna Bugaj –
koordynator projektu odpowiedziała, że działania promocyjne są w trakcie realizacji.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLVI/308/13 została podjęta)
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju i Promocji Turystyki
Miasta i Gminy Połaniec wraz z systemem monitorowania i ewaluacji.
Wprowadzenia do temat dokonała p. Joanna Bugaj – koordynator projektu w Urzędzie
Miasta i Gminy Połaniec.
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.
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, 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 zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał czy zostanie utworzony nowy obiekt
astronomiczny czy skupiamy się na tym, co mamy, na co p. Jacek Tarnowski burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że dodatkowo zostanie utworzone
planetarium oraz obserwatorium astronomiczne.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jest to bardzo
ambitny plan z nowymi pomysłami i produktami turystycznymi, który ma nadzieję, że
zostanie zrealizowany.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że tworzenie
Programu Rozwoju i Promocji Turystyki Miasta i Gminy Połaniec było poprzedzone
konsultacjami społecznymi w różnych grupach wiekowych. Każdy opisany produkt
ma swoje uzasadnienie potrzeby realizacji. Nowa perspektywa finansowa środków
unijnych 2014-2020 daje możliwość pozyskania dodatkowych środków na realizację
poszczególnych działań Programu. Mając na uwadze bardzo dobrą sytuację finansową
Gminy Połaniec mamy plany, które spokojnie możemy wdrażać i realizować.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Program budzi
wiele niepewności wśród niektórych osób w związku z jego rozmachem i przyszłą
realizacją, natomiast my musimy być przekonani o jego słuszności. Program ten
umożliwi staranie się o nowe środki zewnętrzne, a Gmina Połaniec przygotowuje się
do jego wykonania min. poprzez wykup gruntów.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że poprzez tworzenie
Programu Rozwoju i Promocji Turystyki mamy możliwość budować ofertę naszej
Gminy, która jest nietuzinkowa. Dzisiaj mówimy o produkcie w skali krajowej,
w którym też będą tworzone nowe miejsca pracy. Centrum Energii Kościuszko to nie
tylko Historyczny Obóz Kościuszki, który będzie żywą historią, ale również
Energetyczny Park, Wiedzy, Doświadczeń i Rozrywki, który poprzez stworzenie
unikatowego produktu i urządzeń, pokaże różne źródła energii.
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Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, jak będzie wyglądała
współpraca z zarządzającymi atrakcjami i obiektami „energetycznymi”
w województwie świętokrzyskim, i czy były prowadzone rozmowy z Zarządem
Elektrowni.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że na stornie internetowej
Elektrowni jest umieszczona informacja dotycząca możliwości zwiedzania, którą
chcemy wykorzystać.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby
w Obozie Kościuszki była karczma, hotel, aby przyjeżdżający goście mieli możliwość
powrotu do czasów historycznych w starych drewnianych pomieszczeniach.
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XLVI/309/13 została podjęta)
Pani Małgorzata Dalmata Konwicki – radna Rady Miejskiej opuściła obrady sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/263/09 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta i Gminy Połaniec do 2013 roku.
Wprowadzenia do temat dokonała p. Danuta Bobrowska – kierownik Ref. Techniczno
– Inwestycyjnego oraz poinformowała, że do ww. projektu uchwały proponuje się
autopoprawkę.
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.
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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 14. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką – 14 osób
(Uchwała Nr XLVI/310/13 została podjęta)
Ad. 4
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej
funkcji:
- reprezentował Radę Miejską podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Publicznym
Gimnazjum w Połańcu, w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy, w Publicznej
Szkole Podstawowej w Połańcu oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Zrębinie,
- uczestniczył w dożynkach w Rytwianach,
- uczestniczył w dożynkach powiatowych i wojewódzkich w Bogorii,
- uczestniczył w Europejskim Święcie Jabłka w Obrazowie,
- reprezentował Radę Miejską podczas Dni Kultury Połanieckiej,
- uczestniczył w spotkaniu na placu budowy nowoczesnego Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi w Rzędowie,
- uczestniczył w konferencji podsumowującej realizację Projektu „Urząd Miasta
i Gminy Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny”,
- reprezentował Radę Miejską podczas wręczenia aktów mianowania nauczycielom.
Poza tym, p. Przewodniczący Rady Miejskiej odbył szereg spotkań z mieszkańcami
Gminy oraz jest w ciągłym kontakcie z p. Burmistrzem i p. Zastępca Burmistrza.
2. Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy przedstawił informację o pracy
w okresie międzysesyjnym, zaznaczając, że nie będzie przedstawiał informacji,
o spotkaniach, w których wspólnie uczestniczył z Przewodniczącym Rady Miejskiej.
29.08.2013 Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec,
a PGK Połaniec na budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul.
Żapniowskiej,
Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec,
a Zakładem Remontowo- Budowlanym, reprezentowanym przez p. Jacka
Mazura na cząstkowe remonty chodników,
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30.08.2013
31.08.2013
01.09.2013
02.09.2013
04.09.2013
05.09.2013
07.09.2013
08.09.2013
09.09.2013

11.09.2013
12.09.2013
15.09.2013
17.09.2013
18.09.2013

20.09.2013
23.09.2013

24.09.2013

Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy spółką ELPOTERM a P.P.H.
SAWOX, na budowę sieci cieplnej na Osiedlu Południe,
Spotkanie w sprawie spółki PROPOL,
Spotkanie z Dyrektorem Stanisławem Serwatką (PGE Rzeszów),
Podsumowanie realizacji projektu „Niepełnosprawni - pełnosprawni
w pracy”,
Spływ kajakowy rzeką Czarną,
XII Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego
Reagowania na wodzie- Chańcza,
Muzyczne spotkanie przy fontannach – koncert zespołu Verba,
Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 w placówkach oświatowych,
Spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
p. Piotrem Żołądkiem,
Spotkanie z p. Dyrektor Anną Koziełło - Świętokrzyski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
Dożynki Powiatowe w Bogorii,
Dożynki Wojewódzkie w Bogorii
Muzyczne spotkanie przy fontannach – koncert zespołu Sekret,
Uroczyste podpisanie umowy zawarta pomiędzy Miastem i Gminą
Połaniec, a p. Bogusławą Siedlecką na opracowanie dokumentacji
technicznej- budowa zewnętrznych siłowni,
Spotkanie z p. Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem
Jarubasem w Kielcach,
Wręczenie aktów mianowania dla nauczycieli,
Spotkanie z wolontariuszami z Publicznego Gimnazjum w Połańcu,
Dożynki Prezydenckie w Spale,
Spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
p. Kazimierzem Kotowskim w Kielcach,
Spotkanie z p. Ryszardem Guzkiem kierownikiem projektu ze
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Kielcach,
Spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
p. Piotrem Żołądkiem,
25. lecie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu,
Spotkanie z Panem Komendantem Tomaszem Śliwińskim Komendantem
Powiatowej Policji w Staszowie,
Posiedzenie Rady LGD Dorzecze Wisły,
Spotkanie z p. Prezesem Jerzym Kakiem z GDF Suez,
Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych,
Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec
a Zakładem Remontowo- Budowlanym ADMA Rytwiany na wykonanie
drenażu drogi na terenie inwestycyjnym - StrefaC,
Konferencja podsumowująca projekt - „Urząd Miasta i Gminy Połaniecprofesjonalny, efektywny, dostępny”,
Spotkanie z kibicami „Czarni” Połaniec,
Spotkanie odnośnie II ligi sekcji piłki siatkowej,
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25.09.2013

Spotkanie z p. Dyrektor Ireną Sochacką z Departamentu Funduszy
Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,
Spotkanie z przedstawicielami OSP,
Spotkanie z mieszkańcami odnośnie garaży przy ul. Kr. Jadwigi,
26.09.2013 Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Staszowskiego,
Spotkanie z p. Jerzym Ciuk, Prezesem Spółki ELPOBUD.
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że w okresie
międzysesyjnym przyjął osoby w sprawach pracy oraz związanych z życiem
mieszkańców naszej Gminy.
3. Pan Jarosław Kądziela - zastępca burmistrza przedstawił informację o realizacji
inwestycji w okresie międzysesyjnym:
- trwają prace uzupełniające 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 wykonawca jest ZRB "ADMA" Rytwiany na kwotę 1 595 398 zł. Termin
wykonania 31.10.2013;
- trwają prace projektowe budowy 4 odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta
i Gminy Połaniec-dostarczono do sprawdzenia odcinek Ruszcza ul. Kościuszki,
którego wykonawcą jest F B U P Jacek Mierosławski –Radłów na kwotę 25 211 zł.
Termin wykonania 15.10.2013;
- trwają prace przy zadaniu pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul.
Żapniowskiej w Połańcu”, którego wykonawcą jest PGK w Połańcu Sp. z o.o. na
kwotę 27 008 zł. Termin wykonanie 30.09.2013;
- trwają prace przy zadaniu pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Przychodni
Zdrowia przy ul. Ruszczańskiej 3 w Połańcu”, którego wykonawcą jest ZRB Jarosław
Mazur Rybitwy na kwotę 79 646 zł. Termin wykonania 04.10.2013;
- trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę 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 Lubomirski- 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
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w miejscowości Winnica”, którego wykonawcą jest AGRO-BAZA – Otałęż na kwotę
968 283 zł. Termin wykonania 18.11.2013;
- ogłoszono przetarg na „Opracowanie projektów budowlanych na budowę odcinków
oświetlenia przy drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec:
1. Budowa oświetlenia ul. Kołłątaja do drogi krajowej nr 79,
2. Budowa oświetlenia przy łączniku ul. Partyzantów do ul. Mieleckiej,
3. Budowa oświetlenia łącznika od ul. Mieleckiej do ul. Kościuszki,
4. Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Ruszczańskiej w kierunku Rybitw”,
Otwarcie ofert 30.09.2013 r.;
- ogłoszono przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania
terenu Skweru Armii Krajowej wraz z pomnikiem pamięci oraz pomnikiem na Placu
Uniwersału Połanieckiego w Połańcu”. Otwarcie ofert 30.09.2013 r.;
- zakończono roboty 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 wykonawca jest FTBD Dylmex Tomasz Dyl - Staszów na kwotę
229 612 zł. Termin wykonania 30.09.2013;
- trwają prace projektowe na opracowanie projektu na zgłoszenia 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
oraz opracowanie zgłoszeń na przebudowę dróg na terenie Połańca i gminy wraz
z przebudową sieci w nich występujących do programu "Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych w 2014 roku " (Schetynówka), którego wykonawcą jest
Artur Anioł – Matiaszów na kwotę 40 060 zł. Termin wykonania - w ciągu 4 miesięcy
od dnia podpisania umowy;
- podpisano umowę na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz
budowa odcinka sieci wodociągowej w Gminie Połaniec”, których wykonawcą jest
Konsorcjum PISiP Insmont E. Bąk, ZIE W.Kopeć na kwotę 1 939 290 zł. Termin
wykonania 26.11.2013;
- 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 była Skanska S.A. Warszawa na kwotę 968 397 zł.
Termin wykonania 18.09.2013;
- trwa realizacja zadania pn. Zakup pojemników do segregacji odpadów wraz dostawą,
którego wykonawcą jest PPH STALPROFIL Henryk Mejna Miechucino na kwotę
198 877 zł. Termin wykonania 30.09.2013;
- trwają prace projektowe na opracowanie dokumentacji technicznej na zgłoszenie na
budowę zewnętrznych siłowni na terenie Miasta i Gminy Połaniec, którego
wykonawcą jest Bogusława Siedlecka – Tarnów na kwotę 8 950 zł. Termin wykonania
14.10.2013;
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- trwają pracę przy zadaniu pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u wraz
z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku świetlicy na osiedlu
Północ w Połańcu”, którego wykonawcą jest Elpoterm Sp. z o.o. w Połańcu na kwotę
87 669 zł. Termin wykonania 27.09.2013;
- podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie
inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C w zakresie budowy drenażu
odwadniającego drogi realizowana w ramach projektu pn. „Tworzenie
kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych
w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty
produkcyjne, składy i magazyny - Etap III” z ZRB „ADMA” Marian Macias Rytwiany
na kwotę 223 708 zł. Termin wykonania 25.11.2013;
- wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę na remont cząstkowy
chodników na terenie Miasta i Gminy Połaniec, którym jest ZRB Jarosław Mazur
Rybitwy na kwotę 56 691 zł. Termin wykonania 08.10.2013.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, które ulice są planowane do
przebudowy w ramach „schetynówki” w 2014 roku.
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że
wnioskowane są ulice osiedla Południe, obwodnica ul. Mieleckiej, ul. Energetyków,
ul. Działkowców, ul. Kilińskiego, parking przy ul. Bat. Chłopskich, ul. Miła oraz
droga w Zdzieciach Nowych.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, czy jest opracowanie projektu
czy jest ogłoszony przetarg na projekt Skweru im. Armii Krajowej.
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że
otwarcie ofert jest 30 września, a przetarg dotyczył opracowania dokumentacji
projektowej zagospodarowania terenu Skweru Armii Krajowej.
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej zapytał, czy będą wykonywane dalsze
prace przy ul. T. Kościuszki.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że prace etapu II
i etapu III są przewidziane w roku następnym z środków pozyskanych z zewnątrz
w ramach rewitalizacji.
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej zapytał, w jakim terminie
przewidywane jest wstawienie progów zwalniających.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że zostaną wykonane
poprzeczne progi zwalniające wraz z przejściem dla pieszych w miejscach,
które nie będą wymagały dodatkowych prac w kolejnym roku.
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Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej poruszył kwestię braku pasów przejścia dla
pieszych, które są zgłaszane przez mieszkańców.
Pan Krzysztof Woźniak - radny Rady Miejskiej zasugerował, aby pomalować główne
przejścia dla pieszych.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał czy zostanie wykonany projekt
oświetlenia ul. Lipowej, na co p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta
Gminy odpowiedział twierdząco.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej jeszcze raz poprosił o wykonanie
dodatkowego oświetlenia na przejeździe przez Kanał Strumień.
4. Następnie przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady
w okresie międzysesyjnym.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz
w dniu 25 września na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i zaopiniowała
projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Pan Jerzy Misiak – wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz 23
września na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, rozpatrzyła 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 23
września na wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia i zaopiniowała projekty
uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji. Dodał, że jako Przewodniczący
Komisji brał udział w spotkaniu z działaczami, trenerami klubów sportowych
w sprawie utworzenia sekcji piłki siatkowej.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, kto jest głównym pomysłodawcą
projektu utworzenia sekcji piłki siatkowej.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odpowiedział, że jest to grupa osób, która postanowiła zaangażować się, darzy pasją
ten sport, mają w rodzinie sportowców sekcji siatkowej i chcą działać w tym kierunku.
Dodał, że 50 % kosztów utrzymania sekcji są w stanie pokryć z własnych środków.
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że
Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się jeden raz w dniu 25 września,
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przyjęła Protokół Nr 34/13 oraz przystąpiła do zapoznania się z działalnością
i funkcjonowaniem Spółki Elpoterm.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz w dniu 25
września na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, zaopiniowała projekty
uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji oraz przeanalizowano projekt treści
napisu tablicy pamiątkowej złożony przez p. Józefa Korczaka.
Ad. 5
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na dzisiejszej
sesji nie wpłynęły żadne pisemne interpelacje, natomiast odpowiedź, na interpelację
złożoną w dniu 28.08.32013 r. przez p. Jolantę Pargiełę – radną Rady Miejskiej
odczytał p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec.
Ad. 6
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, w którym miejscu zostanie
przywrócony głaz pamiątkowy upamiętniający przywrócenie praw miejskich
Połańcowi.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że kamień
pamiątkowy zostanie usytuowany na Placu Uniwersału Połanieckiego.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że przy
ul. Kr. Jadwigi przy wyjeździe z garaży dojdzie kiedyś do wypadku, ponieważ jest
mała widoczność są dzieci wybiegające z placu zabaw a samochody bardzo szybko
jeżdżą, dlatego zaproponował, aby wstawić znak ograniczenia prędkości.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zasugerował, aby zainstalować kamerę
monitorującą.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do radnych
z terenów wiejskich oraz sołtysów, aby zwracali uwagę, na to by rolnicy, którzy
prowadzą prace polowe sprzątali ziemię pozostawiona na drogach asfaltowych
naprzeciwko ich pól.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej powiedział, że wzdłuż odcinka drogi
w miejscowości Maśnik w pasie drogowym rosną topole, których konary podczas
silnego wiatru stanowią zagrożenie.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że jeżeli konary są
w pasie drogowym to zostaną usunięte, natomiast, jeśli są na terenie prywatnym
zostanie powiadomiony właściciel i poproszony o ich usunięcie.
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Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej poprosił o sprawdzenie mapy na
Wirtualnym Spacerze, ponieważ w miejscowości Ruszcza są przesunięcia
w granicy i np. Kościoła w ogóle nie ma.
Pani Aneta Matusiewicz – kierownik ref. Pozyskiwania środków zewnętrznych
i promocji powiedziała, że zostanie to sprawdzone i poprawione.
Ad. 7
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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