Połaniec, dnia 29.03.2012 r.
Projekt protokołu Nr XXIV/12
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 marca 2012 roku.
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe)

Początek obrad - godz. 1530
Zakończenie obrad - godz. 2210
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej
w Połańcu i serdecznie powitał: p. Piotra śołądka - Członka Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego, p. Michała Skotnickiego – wicestarostę Powiatu Staszowskiego,
p. Damiana Urbanowskiego – dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Kielcach, p. Rafała Ziętala – kierownika Działu Przygotowania
Produkcji i Zamówień ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
p. Wiesława Szymańskiego – Komendanta Komisariatu w Połańcu, p. Mieczysława
Ścisłowskiego – Komendanta Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Połańcu, a takŜe:
p. radnych, Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, p. Jarosława
Kądzielę – zastępcę burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, p. Małgorzatę śugaj –
skarbnika Gminy, p. Mieczysława Machulaka – sekretarza Gminy, opiekunów oraz
stypendystów wraz z rodzicami, dyrektorów i kierowników jednostek podległych
Gminie, kierowników referatów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy,
przedstawicieli jednostek pomocniczych oraz inne osoby, które przybyły na sesję.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby przed
przystąpieniem do realizacji zaplanowanego porządku obrad wręczyć stypendia
najzdolniejszym uczniom z terenu Miasta i Gminy Połaniec oraz przedstawić
informację na temat realizacji inwestycji „Likwidacja barier rozwojowych – most na
Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką
nr
875”
oraz
o
sytuacji
bezpieczeństwa
naszej
Gminy
w szczególności w zakresie p.poŜ.
Następnie p. radni poprzez aklamację przyjęli propozycję p. Przewodniczącego Rady
Miejskiej.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe stypendia
naukowe przyznawane są w ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla
uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego” i w naszej
Gminie mamy 6. laureatów, którym na dzisiejszej sesji zostaną wręczone stypendia
przez p. Marszałka.
Pan Piotr śołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego poinformował,
Ŝe jest to bardzo waŜne wydarzenie, poniewaŜ chcemy nagrodzić kwotą stypendialną

w wysokości 3 600 zł uczniów szczególnie uzdolnionych. Jest to IV edycja programu
stypendialnego w ramach, którego uczniowie muszą spełniać określone kryteria oraz
mieć wysoką średnią, jeśli chodzi o wyniki nauczania. Dodał, Ŝe jest to bardzo dobra
idea, i jeśli chcemy kształcić młodzieŜ, to musimy stwarzać warunki w tym procesie
edukacyjnym, nie tylko poprzez nowoczesne pomoce dydaktyczne, formy nauczania,
ale równieŜ poprzez wsparcie finansowe, które pozwala takiemu uczniowi
z predyspozycjami skorzystania z dodatkowych pomocy. Ma nadzieję, Ŝe te środki
będą w sposób racjonalny i efektowny wykorzystane. WaŜną rzeczą jest to, aby przy
tej idei odkrywać talenty, pielęgnować i pozwalać na ich dalszy rozwój. Cieszy się, Ŝe
to waŜne wydarzenie odbywa się podczas sesji Rady Miejskiej w obecności
p. radnych, poniewaŜ jest to motywujące dla młodych ludzi, przed którymi otwiera się
kariera naukowa, jak równieŜ zawodowa. Poinformował, Ŝe podczas konferencji na
targach edukacyjnych podkreślana była niezwykła rola nauczyciela - nauczyciela,
który swoją pracę traktuje jako Ŝyciową pasję. UwaŜa, Ŝe obowiązek edukacyjny
i wychowawczy to wspólne działania między rodzicami, nauczycielami,
środowiskiem, samorządem w taki sposób, aby młodym ludziom stwarzać Ŝyciową
przestrzeń, w której będzie miała moŜliwość realizowania się. Pan Piotr śołądek
złoŜył ogromne gratulacje i podziękowania dyrektorom szkół, opiekunom, rodzicom
oraz młodzieŜy, której Ŝyczył, aby nie tylko w dorosłe Ŝycie wkraczali z bagaŜem
doświadczeń, ale przede wszystkim z odpowiednim przygotowaniem edukacyjnym.
Następnie p. Marszałek poprosił dyrektorów szkół oraz stypendystów wraz
z rodzicami.
Stypendia wręczali: p. Piotr śołądek - Członek Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego, p. Michał Skotnicki – wicestarosta Powiatu Staszowskiego,
p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, p. Stanisław Lolo – przewodniczący
Rady Miejskiej.
Laureatami w ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów
szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego” zostali:
- .Lizak Łukasz z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”
w Połańcu,
- Majcher Damian z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”
w Połańcu,
- Rędziński Marcin z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”
w Połańcu,
- Sikora Klaudia z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kr. Jadwigi w Połańcu,
- Szpakowska Anna z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kr. Jadwigi w Połańcu,
- Kowalski Jakub z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kr. Jadwigi w Połańcu.
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy pogratulował laureatom sukcesów
oraz podziękował rodzicom, opiekunom stypendystów: p. Halinie Gule, p. Teresie
Sojdzie, p. Alfredzie Adaś, dyrektorom i Ŝyczył, aby w kolejnym roku stypendia były
jeszcze wyŜsze.
Pan Burmistrz w imieniu p. Anny Kaniszewskiej – dyrektor Publicznego Przedszkola
w Połańcu podziękował oraz wręczył wyróŜnienie Michałowi Staszczakowi uczniowi klasy IV A Technikum Teleinformatycznego, który przyczynił się do
sukcesu maluchów w II Multimedialnym Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form
Parateatralnych poprzez przygotowanie prezentacji.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował młodzieŜy,
rodzicom oraz opiekunom. Następnie p. Przewodniczący poprosił o informację na
temat realizacji przeprawy mostowej.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe waŜna jest dla nas
realizowana inwestycja - most na rzece Wiśle. Wyraził nadzieję, Ŝe na dzisiejszej sesji
usłyszymy, iŜ będziemy mogli tę inwestycję dalej realizować bez Ŝadnych przeszkód.
Pan Damian Urbanowski – dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach powitał wszystkie osoby będące na sesji oraz powiedział, iŜ
w najbliŜszym czasie będziemy ogłaszać przetarg na realizację tej inwestycji. Obecnie
od projektanta przekazana została dokumentacja techniczna, która jest weryfikowana
wraz z dokumentacją przetargową. Poinformował, Ŝe w najbliŜszym czasie ŚZDW
otrzyma pozwolenie wodno – prawne, które wydaje Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, i ma nadzieję, Ŝe 17 kwietnia zostanie złoŜony wniosek
do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji ZRID. Zgodnie z ustawą wydanie
tej decyzji trwa 90 dni, i ma nadzieję, Ŝe 17 lipca będzie wydana ww. decyzja
z rygorem natychmiastowej wykonalności. W międzyczasie ma być ogłoszony
przetarg na realizację inwestycji jednocześnie z prowadzoną procedurą wydania
decyzji ZRID tak, aby we wrześniu rozpocząć realizację inwestycji.
Pan Rafał Ziętal – kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach podziękował za kolejne
zaproszenie oraz przybliŜył parametry techniczne robót w zakresie realizacji
inwestycji wraz z wizualizacją obiektu. Poinformował takŜe, Ŝe w momencie, kiedy
decyzja ZRID stanie się ostateczna – Urząd Wojewódzki powoła rzeczoznawcę, który
wyceni działki wchodzące w zakres zadania, i będą w części lub w całości
przejmowane na rzecz województwa, o których właściciele będą powiadomieni przez
ww. organ.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe Miasto i Gmina
Połaniec na etapie opiniowania projektu wniosła parę uwag odnośnie wstawienia
dodatkowych znaków informacyjnych, co do projektu technicznego nie było Ŝadnych
uwag, natomiast duŜe uwagi były do projektu organizacji ruchu podczas budowy, na
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które Miasta i Gmina Połaniec nie moŜe się zgodzić. Poinformował, Ŝe projektanci
w tam wariancie zaproponowali tymczasową drogę do Elektrowni podczas budowy
mostu: ul. Staszowską, ul. Jędrusiów w kierunku Łęgu, co jest niemoŜliwe ze względu
na ograniczony tonaŜ, szerokość drogi, mieszkańców, aby tymi drogami mógł być
prowadzony ruch. Pan Burmistrz zaznaczył, Ŝe proponowany wariant nie jest do
zaakceptowania przez Gminę Połaniec oraz poprosił o zmianę lokalizacji trasy
prowadzonej do Elektrowni.
Pan Damian Urbanowski – dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach powiedział, Ŝe ta uwaga została przyjęta, i ruch będzie poprowadzony tą
samą drogą i realizacja tej drogi będzie wykonana etapami.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy zapytał jak będzie realizowany
odcinek Staszów - Połaniec oraz poinformował, Ŝe z uzyskanych informacji ruch
będzie ograniczony tonaŜowo, czyli będą ograniczenia lub brak moŜliwości przejazdu
samochodów cięŜkich. Na co p. Damian Urbanowski odpowiedział, Ŝe jest to brane
pod uwagę oraz dodał, Ŝe wymogiem jest poprawienie stanu technicznego nawierzchni
na odcinku Staszów - Połaniec do 2015 roku.
Pan Burmistrz dodał, Ŝe jeśli będzie ograniczony tonaŜ na tym odcinku, to martwi się,
Ŝe Połaniec zostanie pominięty i stanie się to odcinek dla samochodów osobowych
w przypadku ograniczenia tonaŜu na drodze Połaniec - Staszów. Poinformował, Ŝe
jeśli mamy trudności z budową drogi Staszów - Połaniec – budujemy w tym
momencie odcinek drogi Staszów - Osiek (dokładamy wtedy obwodnicę Osieka)
równieŜ za duŜe pieniądze, to czy w tym momencie nie warto przywrócić do zadania
odcinek Połaniec - Staszów z pominięciem niektórych miejscowości. Pan Burmistrz
zaznaczył, Ŝe deklaruje wszelką pomoc odnośnie rozmów z mieszkańcami równieŜ
gmin sąsiednich.
Pan Damian Urbanowski – dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach powiedział, Ŝe cały ciąg Staszów - Osiek jest wpisany do WPF i będzie on
realizowany. Poinformował, Ŝe pieniądze, które są przeznaczone na budowę odcinka
Staszów - Osiek mogą być przełoŜone na budowę drogi Połaniec - Staszów, natomiast,
jeśli chodzi o ograniczenie tonaŜowe to koncepcja była wyłączenia z ruchu cięŜkiego
ze względu na protesty mieszkańców i przerzucenia go na odcinek Staszów - Osiek,
który i tak wymaga remontu i poszerzenia.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe nie moŜe się zgodzić
z tym, Ŝe pieniądze mogą by przeznaczone na odcinek Staszów - Połaniec, poniewaŜ
wielokrotnie biorąc udział w spotkaniu było powiedziane jednoznacznie, Ŝe pieniądze
są przeznaczone na jeden odcinek drogi: Połaniec - Staszów albo Osiek - Staszów.
Pan Damian Urbanowski – dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach powiedział, Ŝe obydwa odcinki będą realizowane: Staszów - Osiek
z funduszy europejskich, a Połaniec - Staszów z własnych środków. Docelową sprawą,
która będzie realizowana jest wyremontowanie jednego i drugiego odcinka drogi oraz
wybudowanie mostu przez Wisłę.
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Pan Rafał Ziętal – kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dodał, Ŝe do 2015 roku
odcinek Staszów - Połaniec i Staszów - Osiek mają mieć poprawione warunki
techniczne nawierzchni.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe remont istniejącego
śladu drogi Staszów - Połaniec traktowany jest przez mieszkańców Gminy Połaniec
jako tymczasowy.
Pan Damian Urbanowski – dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach zgodził się z wypowiedzią p. Burmistrza i dodał, Ŝe obwodnicę moŜemy
rozwaŜać w perspektywie kilku następnych lat, poniewaŜ województwo finansowo nie
jest w stanie podołać załoŜeniem tutaj przedstawianym.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe odcinek Staszów Osiek jest potrzebny, i dodał, Ŝe obwodnica Osieka miałaby sens gdyby był
ograniczony tonaŜ na odcinku Staszów - Połaniec, natomiast, jeśli będzie droga bez
ograniczeń, to wszystkie samochody pojadą w kierunku Połańca, poniewaŜ nikt nie
będzie jechał cięŜkim sprzętem z Połańca do Staszowa przez Osiek.
Pan Damian Urbanowski – dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach poinformował, Ŝe obwodnica Osieka jest elementem, który jest rozwaŜany
a nie docelowy. W chwili obecnej mamy kilka koncepcji obwodnic, których nie
realizujemy, poniewaŜ nie stać województwo na ich wykonanie, tylko na poprawę
nawierzchni istniejących dróg.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe rozumie
potrzebę poprawy stanu nawierzchni istniejącej drogi i uwaŜa, Ŝe jest to tymczasowe
rozwiązanie ze względu na ograniczone zasoby finansowe. Poinformował, Ŝe
mieszkańcy długo czekali na inwestycję, jaką jest budowa mostu, ale nie wyobraŜa
sobie, aby była ona bez dobrej drogi dojazdowej na odcinku 20 km. Zwracając się do
p. Marszałka i p. Dyrektora powiedział, Ŝe ma nadzieję, iŜ w niedalekiej przyszłości
jest zgoda na wariant budowy dobrej, nowej i bezpiecznej drogi z Połańca do
Staszowa.
Pan Damian Urbanowski – dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach powiedział, Ŝe jeśli chodzi o dobrą drogę to zaczątkiem jest projekt drogi,
który jest w posiadaniu, i nie ma decyzji środowiskowej - posiada on obwodnicę
Rudnik i Niedziałek - i jest do zrealizowania. Pan Dyrektor natomiast obiecał, Ŝe do
2015 roku będzie poprawiony stan nawierzchni drogi. Dodał, Ŝe jeśli po wybudowaniu
mostu okaŜe się, Ŝe natęŜenie ruchu na odcinku Staszów Połaniec bez ograniczenia
tonaŜowego będzie wymagało obwodnicy, to do tematu wrócimy.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe samorząd Gminy
Połańca od kilkudziesięciu lat stara się o budowę mostu na rzece Wiśle. Dodał, Ŝe nie
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próbujemy coś zmieniać, lecz inicjować zmianę decyzji wcześniejszej pod kątem
braku realizacji inwestycji drogi Staszów - Połaniec. Poinformował, Ŝe gdyby była
wola ŚZDW, aby cofnąć się od tego zadania na skutek przekonań części mieszkańców
i dołoŜenia odcinków, których nie było w pierwszym projekcie, byłoby to zadanie
wykonane teraz docelowe, bez wydawania za 5 -10 lat duŜych środków finansowych
na drogi obok. Zaznaczył, Ŝe droga Staszów - Połaniec jest traktowana tymczasowo
i mieszkańcy na odcinku drogi krajowej w kierunku mostu poszli na ustępstwa i nie
zrobili Ŝadnych protestów, pomimo bliskiej odległości zamieszkania od drogi.
Pan Rafał Ziętal – kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nawiązując do
wypowiedzi p. Burmistrza powiedział, Ŝe przy pierwotnym załoŜeniu odcinka Staszów
- Połaniec dalej przeprawa mostowa, zostały wykazane duŜe chęci odnośnie spotkań
i rozmów z mieszkańcami, i widząc, Ŝe nie dają one efektu inwestycja została
ograniczona. Poinformował, takŜe, Ŝe głównym kryterium budowy obwodnicy jest
badanie natęŜenia ruchu, i remontując odcinek Staszów - Połaniec czy realizując
odcinek Staszów - Osiek analiza bądź powtórne pomiary natęŜenia ruchu wskaŜą,
które szlaki kierowcy chętniej wybierają.
Pan Damian Urbanowski – dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach poinformował, Ŝe zgodnie z wypowiedzią p. Burmistrza najwaŜniejszą
rzeczą dla mieszkańców jest most na Wiśle i on będzie. Dodał, Ŝe inwestycja jest
realizowana wspólnie z województwem podkarpackim z Programu Rozwoju Polski
Wschodniej, którzy równieŜ pewne odcinki drogi powyłączali z projektu tak, aby
inwestycja mogła być realizowana.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są
robione symulacje natęŜenia ruchu podczas przebudowy drogi od ronda w kierunku
Elektrowni, ze względu na utrudnienia i korki w lewobrzeŜnej części Połańca. Dodał,
Ŝe most jest potrzebny i mieszkańcy są wyrozumiali, zaznaczając, Ŝe chcemy wszyscy
rozwijać się i pracować. Następnie p. Andrzej Wawrzyniec zapytał czy uliczki
i oświetlenie, które są od ronda w kierunku Elektrowni będą wpisane
w architekturę osiedla oraz odnośnie dróg wyjazdowych z Os. Południe nr 1 i Os.
Południe nr 2 na drogę główną, poniewaŜ na chwilę obecną jest parę wyjazdów. Pan
Wiceprzewodniczący dodał, Ŝe rozumie, iŜ pół drogi w kierunku Elektrowni będzie
robiona w całości.
Pan Rafał Ziętal – kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach odpowiedział, Ŝe droga
w kierunku Elektrowni będzie robiona odcinkami i będzie ona przejezdna.
Poinformował, Ŝe wszelkie symulacje natęŜenia ruchu w aspekcie środowiskowym, są
bardzo waŜne, i są wykonywane nie tylko na tę chwilę, ale równieŜ na 10 lat po
oddaniu inwestycji po eksploatacji. Jednym z elementów opracowania była prognoza
ruchu dla całego odcinka, która była bazą wyjściową do późniejszych działań
projektowych i decyzji środowiskowej. Poinformował, Ŝe będą czynione starania, aby
uciąŜliwości były jak najmniejsze i dodał, Ŝe zagospodarowanie terenu wokół drogi
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pozostają niezmienione, lecz na nowo odmienione, i tam gdzie nie było odcinka, np.
oświetlonego w projekcie będzie to uwzględniane. Odnośnie dróg wyjazdowych,
p. Rafał Ziętal powiedział, Ŝe pewne odległości między skrzyŜowaniami muszą być
zachowane, dlatego niektóre włączenia, które istnieją znikną. Zaznaczył, Ŝe jest
robione wszystko, aby nie wydłuŜać dróg dojazdu dla mieszkańców sąsiadujących
osiedli.
Pan Jacek Nowak – radny Rady Powiatu zapytał czy w całym zadaniu nie moŜna
wykonać odcinka obwodnicy Połaniec – Rudniki do miejscowości Niedziałki,
a w części gdzie nie ma na to zgody przebudowy drogi.
Pan Rafał Ziętal – kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach powiedział, Ŝe
w pierwotnym projekcie odcinek obejmował Staszów - Połaniec z obwodnicą
Rudnik - Niedziałek, natomiast na etapie decyzji środowiskowej był rozwaŜany
wariant pozostawienia obwodnicy Rudnik - Niedziałek, ale ze względów min.
ekonomicznych stało się to niemoŜliwe. Dodał, Ŝe wydzielenie projektu mogłoby
spowodować dalsze protesty mieszkańców Kłody i Rytwian, które ze względu na
ograniczony czas uniemoŜliwiłyby realizację inwestycji.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe pomimo nakładki na
drodze Staszów – Połaniec nie moŜemy teŜ wykluczyć budowy obwodnicy Rudniki –
Niedziałki. Zaznaczył, Ŝe na tym odcinku nie ma Ŝadnych protestów mieszkańców
i inwestycja mogłaby być realizowana jako oddzielne zadanie, lecz o tym
zdecydowały względy ekonomiczne.
Pan Rafał Ziętal – kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach powiedział, Ŝe względy
ekonomiczne nowego układu obwodnicy są nieporównywalne, gdyŜ same
odszkodowania za grunty przewyŜszyłyby koszt remontu odcinka drogi Staszów –
Połaniec.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy przypomniał, Ŝe Miasto i Gmina
Połaniec składała pisemną deklarację do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich pod kątem wzięcia na siebie kosztów wykupu gruntów pod obwodnicę
Rudniki – Niedziałki.
Pan Damian Urbanowski – dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach poinformował, Ŝe koszt budowy nowego odcinka drogi wynosi ok. 6 mln
zł, natomiast remontu odcinka drogi ok. 600 000 zł plus uwarunkowania
środowiskowe, które nakładają dodatkowe koszty. Dodał, Ŝe projekt obwodnicy nie
ma decyzji środowiskowej.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przysłuchując się dyskusji
zapytał, czy powodem nie wybudowania drogi Połaniec – Staszów w wersji
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pierwszego projektu były protesty mieszkańców Kłody czy brak środków
finansowych, poniewaŜ odniósł wraŜenie, Ŝe dyskusja się do tego sprowadza.
Pan Rafał Ziętal – kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach powiedział, Ŝe nie chodzi
tylko o kwestię ekonomiczną. Wartość oszacowanego projektu w 2007/2008 roku
wynosiła 190 mln zł, z czego połowa dofinansowała UE, natomiast w wyniku
problemów, które wystąpiły w 2010 i 2011 roku przy decyzji środowiskowej koszt
układu obwodnicowego obydwóch miejscowości znacznie mógłby zagrozić
podstawowemu ciągowi (mostu wraz z dojazdami). Nadmienił, Ŝe protesty
miejscowości Kłody i Rytwiany pozwoliły na ponowne zaktualizowanie kosztów
załoŜonych w 2007 i 2008 r. gdzie nie było przewidywanych takich zabezpieczeń
środowiskowych, które stanowią czasami ok. 30 – 40 % wartości robót dodanych,
a takŜe ceny odszkodowań za grunty znacznie róŜnią się od cen z poprzednich lat.
Wartość inwestycji, która moŜe wzrosnąć mogłaby spowodować, Ŝe braknie środków
pienięŜnych na realizację inwestycji.
Pan Jacek Nowak – radny Rady Powiatu zapytał, czy jeśli będą oszczędności na ww.
zadaniu, to istnieje moŜliwość realizacji obwodnicy Rudniki – Niedziałki.
Pan Rafał Ziętal – kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach powiedział, Ŝe do tego
odcinka naleŜałoby uzyskać decyzję środowiskową oraz decyzję ZRID-u, i projekt
byłby gotowy do dalszej realizacji.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe najwaŜniejsze
jest to, Ŝe jest to końcowy etap uzgodnień i przetarg na zadanie odbędzie się
na wiosnę, a na przełomie sierpnia/września realizacja inwestycji. Dodał, Ŝe do tematu
drogi będziemy jeszcze wracać.
Pan Zbigniew Rodenko – sołtys sołectwa Rudniki odniósł wraŜenie, Ŝe to, co jest
mówione nie jest przekonywujące. Wyraził zdziwienie, Ŝe były pieniądze na projekt
drogi Staszów – Połaniec z obwodnicą i mostem, a teraz ich nie ma, natomiast są na
obwodnicę Osieka. UwaŜa, Ŝe protesty załatwiły sprawę i pieniędzy od początku na
obwodnicę nie było.
Pan Rafał Ziętal – kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach poinformował, iŜ
podstawową rzeczą ograniczenia realizacji inwestycji były protesty i nie uzyskanie
decyzji środowiskowej do ww. zakresu, o którym jest mowa.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe jako Gmina Połaniec
cieszymy się z realizacji budowy mostu, która jest bardzo waŜna dla tej części regionu
i naszej gminy. Zwracając się do p. Marszałka serdecznie podziękował za
determinację władz zarządu województwa, która przyczyniła się do realizacji zadania.
Pan Burmistrz dodał, Ŝe rozwiązanie odcinka drogi Staszów - Połaniec po starym
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śladzie i cześć głównego odcinka drogi obok Os. Północ, Gmina Połaniec uznaje jako
drogę tymczasową. Ma nadzieję, Ŝe we wspólnej koncepcji wykonamy obwodnicę
Połańca części północnej, części zachodniej, jak równieŜ w części północno –
wschodniej, jako rozwiązania docelowe. Pan Jacek Tarnowski poprosił, aby
w kolejnym okresie programowania środków finansowych unijnych móc ten temat
zrealizować, nie tylko w części wojewódzkiej, ale równieŜ krajowej. Zwracając się do
p. Marszałka i p. Dyrektora powiedział, Ŝe Miasto i Gmina Połaniec chętnie wystąpi
z propozycją zarówno spotkań oraz koncepcji obwodnic Połańca tak, aby wspólnie ze
Starostem Powiatowym zrealizować zadanie, które ma nadzieję wspomoŜe finansowo
oraz technicznie inwestycję na tych samych zasadach, co projektowane obwodnice
w Staszowie przez samorząd powiatowy.
Pan Piotr śołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podziękował
wszystkim za merytoryczną dyskusję oraz dodał, Ŝe zasadniczą kwestią rozmowy jest
ciąg komunikacyjny wraz z deklaracją ze strony województwa odnośnie rozwiązania
ciągu drogi tymczasowej bądź docelowej. Poinformował, Ŝe ten kanał komunikacyjny
ma pobudzać i sprawić, aby ta część naszego województwa była atrakcyjna dla
inwestorów. Zaznaczył, Ŝe nie powinniśmy mówić o rozwiązaniach
fragmentarycznych, szczątkowych, ale o kompleksowych, dlatego ten ciąg
komunikacyjny musi zawierać wariant docelowy. Dodał, Ŝe jeśli w programowaniu
środków finansowych będą środki przeznaczona na szeroko rozumianą infrastrukturę
drogową, to będziemy starali się robić wszystko, aby obwodnica była docelowym
zadaniem. Pan Marszałek wyraził prośbę, aby w kaŜdym procesie przygotowawczym
nad decydującymi rozwiązaniami rozmawiać, poniewaŜ konsultacje społeczne są
bardzo waŜne i trudne. Kończąc p. Piotr śołądek jeszcze raz podziękował za duŜy
wkład merytoryczny w dyskusję.
Pan Michał Skotnicki – wicestarosta Powiatu Staszowskiego powiedział, Ŝe
propozycja p. Burmistrza odnośnie wykupu gruntów pod ewentualną obwodnicę
w miejscowości Rudniki i Niedziałki przez Miasto i Gminę Połaniec jest godna
przemyślenia i poddania analizie ekonomicznej. Pan Wicestarosta dodał, iŜ
p. Burmistrz równieŜ wspomniał o współpracy powiatu odnośnie budowy obwodnic,
na co Starostwo Powiatowe jest otwarte i będzie współpracować, poniewaŜ ta
współpraca układała się na poziomie dobrym w trakcie wykonywania wspólnych
inwestycji. Ma nadzieję, Ŝe jeŜeli będzie moŜliwość wspomoŜenia Gminy Połaniec to
jak najbardziej, jeśli chodzi o deklaracje w trakcie przygotowań do obwodnicy dróg
wojewódzkich przy współudziale dróg powiatowych. Dodał, Ŝe ze swojej strony
deklaruje pomoc oraz zapewnił, Ŝe p. Jacek Nowak - radny powiatowy równieŜ mocno
angaŜuje się w sprawy dotyczące Połańca. Na koniec pogratulował uczniom
i rodzicom, którzy zostali wyróŜnieni przez p. Marszałka zaszczytnym laurem, który
jest bardzo waŜnym wyróŜnieniem na Ŝyciowej drodze kariery.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej na zakończenie dyskusji
zwracając się do zaproszonych gości powiedział, Ŝe mieszkańcy i samorząd Połańca
dziękują za wszelką pomoc i wysiłek w sprawie realizacji przeprawy mostowej.
Dodał, Ŝe są pewne wątpliwości odnośnie dróg dojazdowych i ma nadzieję, Ŝe
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p. Marszałek, p. Dyrektor i p. Starosta rozumieją, iŜ musi znaleźć się inne, lepsze
rozwiązanie. Nadmienił, Ŝe takie spotkania duŜo dają i ma nadzieję, Ŝe będą kolejne na
tej sali. Następnie p. Przewodniczący poprosił słuŜby mundurowe o informacje na
temat ilości wyjazdów do nasilających się ostatnio poŜarów traw oraz związane z tym
koszty.
Pan Mieczysław Ścisłowski – komendant Ochotniczej StraŜy PoŜarnej powiedział, ze
było bardzo duŜe nasilenie się poŜarów chociaŜby wypalania traw czy nieuŜytków,
które są zabronione ustawami nakładającymi kary. Jednostki OSP z terenu Gminy
Połaniec od 5 marca do 25 marca wyjeŜdŜały 47 razy: do ok. 40. wyjazdów OSP
Połaniec, do 22. OSP Ruszcza (w tym wyjazdy się pokrywały z wyjazdami OSP
Połaniec), oraz 5. wyjazdów miały jednostki spoza krajowego systemu: OSP Maśnik,
OSP Tursko Małe, OSP Zrębin, OSP Zdzieci Stare. Zastępy ratownicze w tym okresie
przepracowały 95 godzin: OSP Połaniec 50 godzin, OSP Ruszcza 35 godzin, OSP
spoza krajowego systemu 10 godzin. Statystycznie całkowita powierzchnia
powstałych poŜarów na terenie Gminy Połaniec wyniosła 53 ha nieuŜytków i traw
w tym lasów ok. 3,5 ha. Zaznaczył, Ŝe słuŜby ratownicze druhów straŜaków są
mobilne, bramki sms się sprawdzają (kaŜdy druh ma tel. słuŜbowy). Na ogólna liczbę
zdarzeń w powiecie, w naszej Gminie stanowią one 26%. Pan Komendant zaznaczył,
Ŝe powyŜsze dane odnoszą się wyłącznie do wypaleń traw i nieuŜytków na terenie
Gminy Połaniec.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał p. Komendanta
Komisariatu Policji czy udało się zlokalizować potencjalnych podpalaczy.
Pan Wiesław Szymański – komendant Komisariatu Policji w Połańcu poinformował,
Ŝe do Komisariatu zostało zgłoszonych ok. 20. poŜarów. Były przypadki ujawnionych
poŜarów przez policjantów podczas patroli, które były równieŜ specjalnie wystawiane
w tym okresie. W trzech przypadkach byli ustaleni sprawcy, którzy najczęściej byli
ukarani mandatami karnymi. Z obserwacji wynika, iŜ poŜary w częstych przypadkach
były z nieroztropności ludzi, którzy wypalają własne nieuŜytki rolne oraz z zaburzenia
ognia (wyrzucanego papierosa podczas jazdy samochodem). Na koniec p. Komendant
dodał, Ŝe natęŜenie poŜarów jest tak samo duŜe w powiecie, w wojewódzkie, jak
i w kraju.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy w tych
trzech przypadkach właściciele na swoich posiadłościach wypalali trawę, na co
p. Komendant Komisariatu odpowiedział twierdząco.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe na dzisiejszej sesji
poruszony został temat dróg, bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i warto równieŜ
wspomnieć o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym. Dodał, Ŝe obecny jest z nami
p. Marszałek - osoba odpowiedzialna między innymi za kwestie wody
w zakresie obwałowań. W 2010 roku w Gminie Połaniec wylanie wody spowodowało
min. uszkodzenie kilku budowli – w miejscowości Rybitwy była to przepompowania,
która w obecnej chwili jest na końcowym etapie przyjmowania od Świętokrzyskiego
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Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przez Miasto i Gminę Połaniec. Pan
Burmistrz podziękował p. Marszałkowi: za moŜliwość wyremontowania
przepompowani, za podniesienie korony wału i zwiększenie przepływu wody
w lewobrzeŜnej części Połańca koło Kościoła pw. św. Marcina, za podniesienie
korony wału na odcinku 400 m w Tursku Małym Kolonia, który obecnie w całości ma
parametry wału wiślanego. Następnie p. Jacek Tarnowski poinformował, Ŝe po raz
kolejny mówimy o przetargu na dokumentację techniczną odcinka od Rudnik do Łęgu
w części lewej od rzeki Czarnej, gdzie występują problemy odnośnie projektanta,
który zgodziłby się na wykonanie w cyklu rocznym odnośnie tego zadania. Kolejne
zadanie, na które czekamy to równieŜ wybudowanie przepompowani w miejscowości
Łęg, i podobnie jak w Rybitwach wykonana jest juŜ kompletna dokumentacja
techniczna, są uzgodnienia formalne odnośnie terenu pod przyszłą budowlę i czekamy
na realizację tego zadania z pomocą Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych oraz p. Marszałka, deklarując wszelką pomoc ze strony gminy Połaniec.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza był
obecny na spotkaniu, na którym została przedstawiona koncepcja programu „Górnej
Wisły” odnośnie obszaru zalewowego - teren oddzielający Kanał Strumień
(miejscowości Ruszcza Kępa, Maśnik, Budziska oraz miejscowości w gm. Łubnice)
jest przeznaczony jako obszar zalewowy. Dodał, Ŝe informacja ta była zaskoczeniem
i wymaga wiele rozmów w tym zakresie z mieszkańcami ww. miejscowości, gdzie
będą prowadzone konsultacje w celu uzyskania opinii społeczeństwa.
Pan Piotr śołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego poinformował,
Ŝe koncepcja Węzła Sandomierskiego została zainicjowana na spotkaniu
z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, gdzie przygotowano rozwiązania
systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, nie tylko dla Sandomierza, ale
równieŜ dla Podkarpacia. Układ terenu pokazuje, Ŝe Sandomierz stał się zlewnią wód
podkarpackich. Pan Marszałek powiedział, Ŝe na spotkaniu zorganizowanym
z przedstawicielami huty szkła Pilkington, samorządów, prezydenta Tarnobrzega,
Politechnika Krakowska przygotowała koncepcję Węzła Sandomierskiego wraz
z koncepcją, która została przedstawiona. Nadmienił, Ŝe koncepcja została
zaprezentowana na tę chwilę, ale na etapie projektowym prawdopodobnie mogą
pojawić się zupełnie inne rozwiązania i pomysły. Ten plan przeciwpowodziowy
zakłada realizację w ciągu 20. lat z budŜetem 13,5 mld zł. Dodał, Ŝe zaproponował
specjalistom z Politechniki Krakowskiej przygotowania podobnej koncepcji dla Węzła
Połanieckiego, oraz Ŝe odbędzie się kolejne spotkanie przede wszystkim
z samorządami. Pan Marszałek powiedział, iŜ koncepcja Węzła Sandomierskiego
została przyjęta, poniewaŜ p. Profesor powiedziała, iŜ będzie ona skuteczna tylko
i wyłącznie wtedy, gdy będzie utrzymywany odpowiedni stan międzywala, za co
p. Piotr śołądek serdecznie podziękował samorządowi, mieszkańcom i sołtysom,
poniewaŜ dzięki temu został zainicjowany pewien impuls innym województwom,
którzy poszli za nami. Zaznaczył, Ŝe dotrzyma słowa odnośnie drogi staszowskiej
i budowy w miejscowości Łęg i zostanie to zrealizowane, a do tematu odnośnie Węzła
Sandomierskiego i proponowanych polderów zalewowych na terenie gm. Łubnice
i Połaniec wrócimy na kolejnym spotkaniu.
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do informacji
dotyczącej budowy polderów zalewowych na terenie gminy Połaniec i Łubnice.
Powiedział, iŜ dobrze, Ŝe zajęto się w końcu kompleksowym zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym naszego regionu, ale sposób, w jaki zaczęto tworzyć tę
koncepcję budzi zrozumiałe kontrowersje i sprzeciwy. Pan Przewodniczący
powiedział, Ŝe na tych terenach znajduje się około 10. pięknych miejscowości, dwa
Kościoły, cmentarz, miejscowości o wielowiekowych tradycjach i bogatą historią, a
przede wszystkim mieszkają tam ludzie, którzy o tak powaŜnych sprawach,
fundamentalnych sprawach swojego Ŝycia dowiadują się z mediów. Zwracając się do
p. Marszałka
ma nadzieję, Ŝe ta sytuacja zostanie wyjaśniona
a ta propozycja jest jedną z wielu w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego
mieszkańców i znajdą się tereny, które są mniej zaludnione.
Pan Piotr śołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego poinformował,
Ŝe w trakcie spotkania i dyskusji z przedstawicielami samorządów będą prowadzone
dyskusje i uwagi w kwestii gminnej lokalizacji i budowania zbiorników zalewowych
na terenie innych województw lub na innych ciekach wodnych oraz poprosił
o zachowanie spokoju, poniewaŜ nie ma rozstrzygnięć w kwestii zasadniczych
lokalizacji zbiornika.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy podziękował gościom za przybycie
i omówienie tematów: p. Marszałkowi za cenne uwagi i za to, co robi dla
społeczeństwa Gminy Połaniec i powiatu, pp. Staroście i Wicestaroście za wszelką
uzyskaną pomoc w imieniu nas wszystkich. Dodał, Ŝe po raz pierwszy jest z nami
nowy Dyrektor ŚZDW w Kielcach p. Damian Urbanowski, któremu serdecznie
pogratulował oraz Ŝyczył, aby nie tylko tę inwestycję zrealizował oferując ze strony
Gminy Połaniec wszelką pomoc. Pan Burmistrz podziękował równieŜ p. Rafałowi
Ziętali oraz pp. Komendantom za przedstawienie kwestii przeciwpoŜarowej na terenie
Gminy Połaniec.
Pan Bronisław Taras – sołtys sołectwa Kamieniec zapytał czy termin zakończenia
budowy mostu się przesunął, na co p. Damian Urbanowski odpowiedział, Ŝe do końca
2015 roku zostanie wyremontowany odcinek drogi Staszów – Połaniec i rozliczony
most.
Pan Bronisław Taras – sołtys sołectwa Kamieniec zapytał czy termin ten nie będzie
zagraŜał inwestycji, poniewaŜ mało czasu zostało, na co p. Damian Urbanowski
odpowiedział, Ŝe nie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie podziękował wszystkim gościom za
przybycie: p Marszałkowi, p. Dyrektorowi, p. Rafałowi Ziętali, pp. Komendantom
oraz ogłosił 20 minut przerwy w obradach sesji Rady Miejskiej.
Po wznowieniu obrad sesji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15.
radnych uczestniczyło 14.
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Radny nieobecny usprawiedliwiony: p. Stanisław Walczyk.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zaplanowany porządek
obrad, i zapytał czy są zgłaszane propozycje zmian.
Propozycję zmian zgłosił p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy, który
poinformował, Ŝe z upowaŜnienia p. Burmistrza wnioskuje o wprowadzenie do
porządku obrad do pkt 3 „Podjęcie uchwał” dodatkowego projektu uchwały:
- jako podpunkt 5 projekt uchwały w sprawie obciąŜenia hipoteką kaucyjną
nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec.
Pan Sekretarz dodał, Ŝe proponowany projekt uchwały był przedstawiany na części
Komisji Rady.
Innych propozycji 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 14. radnych.)
Głosowanie:
za przyjęciem dodatkowego projektu uchwały w ww. brzmieniu -14 osób
(jednogłośnie)
Głosowanie:
za przyjęciem
(jednogłośnie)

porządku

obrad

z

wprowadzoną

zmianą

–

14

osób

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany porządek obrad, który
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/12.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok,
2/ zmiany Statutu Miasta i gminy Połaniec,
3/ przyjęcia programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 – 2015,
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4/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec.
5/

obciąŜenia hipoteką kaucyjną nieruchomości stanowiącej własność Miasta
i Gminy Połaniec.

5. Informacje bieŜące 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.
6. Interpelacje radnych.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. 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 XXIII/12, który był do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. Pytań nie zgłoszono,
więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu.
Głosowanie:
za przyjęciem protokołu Nr XXIII/12 – 14 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr XXIII/12 został przyjęty.
Ad. 3
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy oraz
poinformowała, Ŝe do projektu uchwały proponuje się autopoprawki. W załączniku Nr
1 „dochody” w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 „Pozostała
działalność” § 6297 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
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gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł” do obecnej kwoty dodaje się 97 306 zł (kwota po zmianach wynosi
631 887 zł). Dodaje się dział 050 „Rybołówstwo i rybactwo”, rozdział 05011
„Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych
obszarów rybackich 2007 - 2013” § 0970 Wpływy z róŜnych dochodów i zwiększa się
o kwotę 40 000 zł. Dodaje się dział 756 Dochody od osób prawnych od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Podatek od nieruchomości
i zwiększa się kwotę o 237 694 zł. Dodaje się dział 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska, rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych § 6330
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin i zwiększa się o kwotę 1 500 000 zł. W załączniku Nr
2 „wydatki” dodaje się dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy
gmin i zmniejsza się grupę wydatków „wydatki związane z realizacją statutowych
zadań” o kwotę 6 400 zł, natomiast zwiększa się grupę wydatków inwestycje i zakupy
inwestycyjne ( z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” o tą samą kwotę 6 400 zł na zakup
programu komputerowego. Dodaje się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych i zwiększa się
grupę wydatków „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji
i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych” o kwotę 1 875 000 zł na stabilizacje osuwiska.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawkami.
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
bez autopoprawek.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
bez autopoprawek.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawkami.
W dyskusji udział wzięli:
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Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał odnośnie
zakupu urządzenia dla Publicznego Gimnazjum.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe jest to urządzenie do
pielęgnacji sztucznej trawy.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, dla kogo przeznaczona jest
Miniolimpiada.
Pani Aneta Matusiewicz – kierownik referatu Pozyskiwania Zewnętrznych Środków
Finansowych i Promocji odpowiedziała, Ŝe dla dzieci i młodzieŜy ze szkół.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób
(Uchwała NR XXIV/156/12 została podjęta)

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Mieczysław Machulak - sekretarz Gminy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, Ŝe 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 14. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób
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(Uchwała NR XXIV/157/12 została podjęta)
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i gminy Połaniec na
lata 2012 – 2015.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Anna Wolska - kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie 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 14. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób
(Uchwała NR XXIV/158/12 została podjęta)
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie
Gminy Połaniec.
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy oraz
zaproponował autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w załączniku do ww. uchwały
zapisów w brzmieniu: „ Rozdział 1. Tytuł oraz Rozdział 2. Tytuł”.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o granice obwodów kół
łowieckich.
Pan Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy odpowiedział, Ŝe porównując granicę
administracyjną Gminy to głównie w okolicach Sierag wchodzi koło łowieckie
łubnickie i rytwiańskie, które się pokrywają.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, kto będzie sprawdzał zaniedbane
i niehumanitarne traktowanie zwierząt, i w jaki sposób będzie się to odbywać.
Pan Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy odpowiedział, Ŝe policja oraz
weterynarze interweniują na zasadzie oglądu zwierząt oraz dodał, Ŝe na terenie Gminy
Połaniec występowały przypadki, gdzie zwierzęta były przekazywane w lepsze ręce.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał odnośnie adresu
gospodarstwa rolnego, które zapewnia tymczasową opiekę zwierzętom.
Pan Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy odpowiedział, Ŝe jest to adres p. sołtys
sołectwa Ruszczy – Kępy.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób
(Uchwała NR XXIV/159/12 została podjęta)
5. Projekt uchwały w sprawie obciąŜenia hipoteką kaucyjną nieruchomości
stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy.
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Komisje: Rolnictwa i BudŜetu przez aklamację zaakceptowały propozycję projektu
uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał o jakie nieruchomości/
zabudowie jest mowa.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe o budynku (internacie)
obok Zespołu Szkół.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej poinformował, Ŝe budynek stanowi
współwłasność, na co p. Małgorzata śugaj odpowiedziała, Ŝe jest to wycena naszej
części.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób
(Uchwała NR XXIV/160/12 została podjęta)
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu za rok 2011
przedstawiła p. Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
(Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu za rok 2011 do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej)
W dyskusji wzięli udział:
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe
sprawozdanie zostało wykonane szczegółowo oraz zapytał odnośnie tabeli nr 1
„pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej tym: wyłącznie w postaci socjalnej”.
Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, Ŝe
obowiązkiem pracownika socjalnego jest min. poznanie środowiska, zrobienie
wywiadu, wydawanie zasiłków oraz świadczenia o pracy socjalnej: poradnictwo,
terapia, rozmowy nazywa się pracą socjalną, którą musimy udokumentować, i tych
przypadków prac socjalnych było 305, w tym wyłącznie w postaci socjalnej 10,
poniewaŜ wymagało to pracy socjalnej bez wsparcia finansowego.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał odnośnie
tabeli nr 3, gdzie w wyszczególnieniu „Rodziny ogółem w liczbie osób 5”,
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w rozumieniu, iŜ liczba rodzin razy ilość powinna dać ogólną kwotę, natomiast liczba
rodzin wynosi „97” a liczba osób w rodzinie „820”.
Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, Ŝe rodziny
przychodzą kilka razy w roku o pomoc stąd ta ilość.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy zapytał, jaka jest udzielana pomoc
odnośnie „Bezrobocia” w tabeli nr 2 „Powody przyznania pomocy”.
Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, Ŝe wg ustawy
pomoc przyznawana jest z określonego powodu, i najczęściej wraz z bezrobociem
osoby przychodzące do OPS podają drugą dysfunkcję, i system wprowadza zawsze
pierwszy powód do danych.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał jak rozumiane jest
„Ubóstwo”.
Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, Ŝe ubóstwo
jest poniŜej 351 zł/osobę, natomiast bezrobocie wtedy, kiedy z urzędu pracy
wystawione jest zaświadczenie.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy zapytał odnośnie, czym się róŜni
zdarzenia losowe a sytuacja kryzysowa.
Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, Ŝe zdarzenie
losowe to min.: poŜar, śmierć, powódź, deszcze nawalne- niezaleŜne od człowieka
spowodowane działaniami zewnętrznymi, natomiast sytuacja kryzysowa jest wtedy,
kiedy człowiek jest w sytuacji kryzysie, czyli np. jest bezradny, niezdolny do
podejmowania działań, w depresji, czyli w stanie wycofania.
Pan Andrzej Wawrzyniec - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał odnośnie
„Narkomanii” tabeli nr 2 czy jest to jedna osoba zarejestrowana, na co p. Anna Wolska
odpowiedziała twierdząco.
Pan Zbigniew Rodenko – sołtys sołectwa Rudniki złoŜył serdeczne podziękowania na
ręce p. Anny Wolskiej za pracę wykonywaną przez p. z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w bieŜącym roku
występują problemy w związku z pozyskaniem środków finansowych na grupę
interwencyjną, i Gmina Połaniec dostała fundusze na 6 osób w ciągu roku. Pan
Burmistrz zasygnalizował, Ŝe potrzebnych jest duŜo więcej osób nie tylko do zieleni
ale równieŜ do pomocy osobom potrzebującym, chorym, starszym, których przybywa.
Dodał, Ŝe pomimo środków finansowych nie ma Gmina Połaniec w tym zakresie
będzie starała się pomóc.
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Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie zatwierdzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w
Połańcu za rok 2011.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.)
Głosowanie:
za przyjęciem sprawozdania – 14 osób
5. Przedstawiono zaplanowane informacje.
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe w okresie
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej
funkcji:
- reprezentował Radę Miejską w Walnych Zebraniach Sprawozdawczych OSP
w Połańcu, w Tursku Małym, w Zrębinie, w Rudnikach;
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystej Gali Świętokrzyskiej Victorii, gdzie
Gmina Połaniec została wyróŜniona wśród 5. gmin nominowanych;
- reprezentował Radę Miejską podczas zebrań wiejskich w Ruszczy, w Rybitwach,
w Maśniku, w Tursku Małym i Tursku Małym Kolonia, w Rudnikach, w Kamieńcu,
w Zdzieciach Starych;
- w Dniu Kobiet składał Ŝyczenia pracownicom w imieniu Rady Miejskiej;
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystego spotkania z ks. Biskupem
Edwardem Frankowskim podczas wizyty w Kościele pw. Św Marcina, pw. MBWW
oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec;
- uczestniczył w spotkaniu Rady Społecznej ZOZ-u;
- uczestniczył w spotkaniu dotyczącym strategii Gminy Połaniec.
Poza tym, p. Przewodniczący Rady Miejskiej odbył szereg spotkań z mieszkańcami
Gminy oraz jest w ciągłym kontakcie z p. Burmistrzem i p. Zastępca Burmistrza.
Pytań nie zgłoszono.
2. Pan Burmistrz Miasta i Gminy – Jacek Tarnowski przedstawił informację o pracy
w okresie międzysesyjnym, zaznaczając, Ŝe nie będzie przedstawiał informacji,
w których wspólnie uczestniczyli z p. Przewodniczącym Rady Miejskiej.
10.02 – spotkanie z sołtysami z terenu Gminy Połaniec;
13.02 – spotkanie Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej w Rytwianach;
15.02 – spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z ternu Miasta i Gminy
Połaniec;
- spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach;
16.02 – spotkanie z dyrektorem p. S. Piskorkiem w Departamencie Funduszy
Strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach;
- spotkanie z zainteresowanymi wynajęciem domków na placu targowym
w Połańcu;
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- spotkanie z MKS Czarni Połaniec;
17.02 – spotkanie rady społecznej Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie;
21.02 – spotkanie z prezesem p. Z. Wojtychą odnośnie pomocy dla jednostek
podległych;
23.02 - spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy
Połaniec;
- spotkanie z p.Damianem Urbanowskim – dyrektorem ŚZDW w Kielcach;
29.02 – szkolenie „Partnerstwo publiczno – prywatne” w Sandomierzu;
02.03 – spotkanie z mieszkańcami miejscowości Łęg;
05.03 – spotkanie z pracownikami Publicznego Przedszkola w Połańcu;
06.03 – spotkanie pracownikami z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie;
07.03 – podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania dokumentacji terenu C
w Warszawie;
09.03 – spotkanie z ks. Biskupem Diecezji Sandomierskiej Krzysztofem Nitkiewiczem
w Ruszczy i ks. Biskupem Edwardem Frankowskim;
11.03 –widowisko muzyczne pt. „Kobiety są z Wenus a męŜczyźni z Marsa” w CKiSz
14.03 – spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy
Połaniec;
- spotkanie z p. J. Lutym „Siarka” Polska
- spotkanie przedstawicielami firmy Premix;
- spotkanie z mieszkańcami miejscowości Brzozowa;
- spotkanie z pracownikami OSiR w Połańcu;
15.03 - spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy
Połaniec oraz związkami zawodowymi;
22.03 – spotkanie z aptekarzami z terenu Miasta i Gminy Połaniec;
23.03 – spotkanie odnośnie ochrony środowiska w Elektrowni w Połańcu;
- spotkanie z mieszkańcami w miejscowości Ruszcza Kępa;
- przedstawienie w CKiSZ „Zimowe miraŜe”
26.03 – konkurs wiedzy poŜarniczej w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec;
28.03 – rada zatrudnienia w Starostwie Powiatowym;
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w okresie
międzysesyjnym przyjął duŜo osób w sprawach róŜnych.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie spotkania
z aptekarzami.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe za dyŜury
całodobowe odpowiedzialny jest powiat, i spotkanie zostało wspólnie zainicjowane
razem ze Starostwem Powiatowym i aptekarzami z terenu Miasta i Gminy Połaniec.
W spotkaniu uczestniczyli: p. Starosta, p. Wicestarosta, przedstawiciele Rady Powiatu
oraz przedstawiciele trzech aptek. Okazuje się, Ŝe uchwała, która została podjęta przez
Radę Powiatu odnośnie dyŜurów nie funkcjonuje, dlatego rozmowy były prowadzone,
aby zobligować do ich pełnienia. Dodał, Ŝe są apteki prowadzone jednoosobowo,
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i w wyniku dyskusji wynikało, Ŝe apteka w Galerii Połanieckiej przejęła klientów.
Pan Burmistrz powiedział, Ŝe wspólnie z p. Starostą zostanie przekazane pismo do
właściciela apteki w Galerii Połanieckiej z prośbą o dyŜurowanie w godzinach do 23
od piątku do poniedziałku bez nocnego dyŜuru (w godzinach czynnego
ambulatorium), natomiast w sobotę i w niedzielę od 8 do 21, tak aby moŜna było
zrealizować recepty.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej powiedział, Ŝe jeśli dyŜury nie są
pełnione naleŜy je usunąć min. z Biuletynu Informacji Publicznej, aby nie
wprowadzać ludzi w błąd.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, która
apteka jest jednoosobowa.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe na Zawadzie oraz
w rynku.
Więcej pytań nie zgłoszono.
3. Następnie p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy, przedstawił
informację o realizacji inwestycji w okresie międzysesyjnym:
- trwa realizacja 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 - Obszar
C", którego wykonawcą jest PISiP "INSMONT" E.Bąk Połaniec, na kwotę
17 409 436zł.
- trwa pełnienie nadzoru inspektorskiego nad realizacją zadania pn. "Tworzenie
kompleskowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych
w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty
produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III - Obszar C", którego wykonawcą jest
Budownictwo Firma Dozoru Inwestycyjnego Jan Pluta, na kwotę 83 900zł ;
- trwają prace przy opracowaniu projektu załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012-2030,
którego wykonawcą jest PPUH"BaSz" Końskie, na kwotę 11 685zł;
- trwa realizacja umowy " Utrzymanie zimowe dróg ulic i chodników, którego
wykonawcą jest PGK sp. z o.o.;
- trwa realizacja zadania pn. Roboty odwadniające na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
którego wykonawcą jest PGK sp. z o.o., na kwotę 51 800zł;
- „opracowano projekt budowlany na rozbudowę drogi gminnej nr 366106T w Połańcu
na odcinku o długości ok. 245 m (od ul. Krakowskiej DuŜej do drogi gminnej nr
366165T Połaniec – Zdzieci Stare) wraz z budową chodnika wzdłuŜ drogi gminnej nr
366165T do skrzyŜowania z drogą krajową DK79 oraz z przejściem dla pieszych do
placu targowego”, którego wykonawcą jest Pracownia Usług Inwestycyjnych i
Projektowych "PATADROG" Tadeusz Pałka Busko-Zdrój, na kwotę 18 000 zł;
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- wybrano wykonawcę w trybie przetargu na:„Opracowanie dokumentacji projektowej
wewnętrznej instalacji ciepłej wody uŜytkowej i wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania w siedmiu budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec” którego wykonawcą jest SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej
Sułkowice, na kwotę 30 135zł;
- wybrano wykonawcę na remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta i
Gminy - wykonawca Dylmex Tomasz Dyl Staszów ul. Rakowska 33, na kwotę
106 600zł;
- wybrano wykonawcę na odbudowe dróg gminnych nr 366154T w Maśniku oraz
odbudowę drogi gminnej nr 366218T w Rybitwach w ramach Funduszu Solidarności,
CEWAP Celiny Chmielnik, na kwotę 113 546zł;
- ogłoszono przetarg na "Odbudowę drogi gminnej nr 366109T Połaniec - Zdzieci
Nowe od km 0+000 do km 3+772 zniszczonej w wyniku powodzi. Otwarcie ofert
30.03.2012.r. Wartość szacowana 806.600zł
- ogłoszono przetarg na "Opracowanie dokumentacji projektowej sieci cieplnej z rur
preizolowanych na Osiedlu południe w Połańcu". Otwarcie ofert 04.04.2012r.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, co jest w zakresie drogi
Połaniec – Zdzieci Stare.
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza odpowiedział, Ŝe zostanie wykonana
nawierzchnia z regulacją studzienek i kratek na odcinku miejskim z połoŜeniem
krawęŜnika w części ulicy, a w dalszej części dywanik asfaltowy.
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej poinformował, Ŝe były prowadzone
remonty kanalizacji, i poprosił, aby prace ziemne zostały wykonane w całości,
poniewaŜ po remontach zostaje teren „rozgrzebany butem” i min. trawa nie ma
moŜliwości odrodzenia się.
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza odpowiedział, Ŝe znane są to miejsca
i będą one dopilnowane.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe Miasto i Gmina Połaniec po
zimie pięknie wygląda, jest zadbane, czyste, za co podziękował p. Burmistrzowi oraz
p. Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej.
Następnie p. Stanisław Lolo ogłosił pięć minut przerwy w obradach sesji Rady
Miejskiej.
Obrady sesji Rady Miejskiej opuścili radni pp.: Józef Cichoń oraz Andrzej Buczek.
Następnie po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej przystąpiono do informacji
o pracy poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
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Pan Adam Łukawski - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 28.03.2012 r. na wspólnym
posiedzeniu z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, na którym zaopiniowano
projekty poszczególnych uchwał.
Pytań nie zgłoszono.
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 26.03.2012 r. na
wspólnym posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu, na którym zaopiniowano
projekty poszczególnych uchwał oraz rozpatrzono dwa podania o mieszkanie socjalne
Pytań nie zgłoszono.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, Ŝe komisja spotkała się raz w dniu 26.03.2012 r. na wspólnym
posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym zaopiniowano 4
projekty uchwał będących w porządku obrad dzisiejszej sesji, zapoznano się
z analizą finansowo - ekonomiczną placówek oświatowych z terenu Gminy Połaniec
oraz przyjęto sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2011.
Pytań nie zgłoszono.
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, Ŝe komisja spotkała się raz w dniu 28.03.2012 r. na
wspólnym posiedzeniu z komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym
zaopiniowano projekty uchwał.
Pytań nie zgłoszono.
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe
Komisja Rewizyjna nie spotkała się w okresie międzysesyjnym.
Pytań nie zgłoszono.
Ad. 6
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej
sesji nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje, natomiast ustną interpelacją wniósł
p. Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej odnośnie przeglądu wszystkich placów
zabaw oraz monitoringu, poniewaŜ rozpoczął się okres gdzie młodzieŜ zaczyna często
przebywać. Pan radny zapytał równieŜ odnośnie ujęcia wody.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, iŜ place zabaw są na
bieŜąco przeglądane, odnośnie monitoringu to jest on zakupiony, natomiast odnośnie
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ujęcia wody została podjęta uchwała pod kątem nabycia 40. udziałów w spółce
PROPOL – pierwszy etap. Dodał, Ŝe została podjęta decyzja przez Ministra Skarbu
dotycząca wydzielania majątku Kopalni Siarki pod sprzedaŜ samorządom,
i niezaleŜnie od procesu prywatyzacji spółki zostanie to zrealizowane.
Ad. 7
Pan Andrzej Wawrzyniec- radny Rady Miejskiej powiedział, Ŝe kolorowe farby po
zimie łuszczą się na placach zabaw i poprosił o odświeŜenie placów.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe są wydzielone osoby
z grupy interwencyjnej, które na bieŜąco wykonują prace przy placach zabaw.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poprosił
o zainstalowanie lustra przy ul Kr. Jadwigi od strony placu zabaw, poniewaŜ jest
utrudniony wyjazd z garaŜy a samochody szybko jeŜdŜą i jest niebezpiecznie. Pan
Wiceprzewodniczący zgłosił równieŜ problem palenia śmieci w tym: plastików na
placu p. Bednarskiego.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe uwaga
zostanie zwrócona odnośnie palenia śmieci, oraz p. Przewodniczący poparł
zainstalowanie lustra w ww. miejscu, poniewaŜ problem równieŜ jest zgłaszany przez
mieszkańców.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej poinformował, Ŝe zostało wywieszone
ogłoszenie odnośnie wynajmu domków na placu targowym, lecz nie podano kwoty
i opłat za media.
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza poinformował, Ŝe nie jest to przetarg
natomiast obwieszczenie, a forma przetargowa zostanie ustalona i ogłoszona.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie ul. Spokojnej.
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza odpowiedział, Ŝe będzie ona wykonana
w trybie specustawy.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał p. Burmistrza odnośnie
przeglądu okręgów wyborczych oraz poprosił o propagowanie terenów
inwestycyjnych.
Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe przegląd okręgów
dobędzie się na przełomie maja, natomiast odnośnie terenów inwestycyjnych, to
Gmina chce zabiegać o kampanię promocyjną terenów przemysłowych w ramach
środków pozostałych z terenu B i C, z czego wkład własny Gminy będzie stanowił
40% kwoty wniesionej.
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Pan Janusz Bugaj – radny Rady Miejskiej zapytał o remont placu przy garaŜach.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe zostanie
zainicjowane spotkanie z właścicielami garaŜy odnośnie remontu.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał p. radnym Rady
Miejskiej o składaniu oświadczeń majątkowych.

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe jest waŜny temat,
który był juŜ dyskutowany na Komisjach Rady w zakresie sytuacji oświaty
i wychowania w naszej Gminie. Nadmienił, Ŝe Związek Miast i Gmin Regionu
Świętokrzyskiego - którego nasza Gmina jest członkiem zwrócił się z prośbą o zajęcie
przez Radę Miejską w Połańcu stanowiska w sprawie istniejącej sytuacji w oświacie
na terenie naszej Gminy.
Wprowadzeniem do tematu było przedstawienie przez p. Jacka Tarnowskiego –
burmistrza Miasta i Gminy najwaŜniejszych załoŜeń finansowych w oświacie na lata
następne na podstawie danych począwszy od roku 2006.
Podsumowaniem dyskusji i po wnikliwe przeprowadzonej analizie poszczególnych
punktów Rada Miejska w Połańcu w formie apelu w sprawie zmiany przepisów
normujących obecny system edukacji wnosi o:
- zmianę systemu naliczania subwencji oświatowej, która obecnie uwzględnia przede
wszystkim liczbę uczniów jako podstawową składową, a nie rodzaj i ilość zadań
oświatowych realizowanych w gminie,
- objęcie subwencją oświatową całej edukacji przedszkolnej,
- ujęcie w algorytmie podziału subwencji oświatowej kosztów dowozu uczniów,
- uzaleŜnienie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli od
moŜliwości finansowania samorządu,
- przejęcie przez ZUS lub inne instytucje finansowania nauczycieli przebywających na
urlopach dla poratowania zdrowia,
- uwzględnienie dodatku wiejskiego i mieszkaniowego jako składników
wynagrodzenia, nie zaś jako świadczeń na rzecz osób fizycznych.
Rada Miejska w Połańcu w trosce o dobro dzieci oraz efektywność nauczania oczekuje
od rządu zdecydowanych działań w sprawach uporządkowania zasad finansowania
oświaty oraz zwiększenia subwencji oświatowej proporcjonalnie do zakresu
realizowanych przez samorząd zadań oświatowych.
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie
stanowisko w formie apelu Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie zmiany przepisów
normujących obecny system edukacji.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 12. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem stanowiska – 10 osób
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wstrzymało się – 2 osoby
Rada Miejska w Połańcu przyjęła stanowisko w sprawie podjęcia zmian
w zarządzaniu systemem oświaty, w którym czynny i znaczny udział mają jednostki
samorządu terytorialnego.
Ad. 8
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad i po przeprowadzonych
dyskusjach p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za przybycie na sesję i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Sylwia Witecka
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