
Protokół Nr LVII/10 - projekt 
 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Poła ńcu 

odbytej w dniu 14 wrze śnia  2010 roku.  
 
I. Obecni: 
1.  Radni Rady Miejskiej w Połańcu - według listy obecności stanowiącej załącznik do 

Protokołu. 
2. 
3. 
4. 
 

Pan Jacek Tarnowski    
Pan Jarosław Kądziela 
Pani Małgorzata śugaj  
 

- Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec. 
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec. 
- Skarbnik Gminy Połaniec. 

Stan radnych - 15, uczestniczących na początku w sesji - 11 radnych. 
Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. M.Jednaki, p. S.Juszczyk, p. L.Stramowski.  
 
II. Porządek obrad: 
1.Otwarcie sesji.  
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1/ 
2/ 
 
3/ 
 
 
4/ 
 
5/ 
 
 
 
6/ 
 
 
 
7/ 
 
 
8/ 
 
9/ 
 
10/ 
 
 
11/ 

zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok, 
udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi 
Staszowskiemu, 
zmiany Uchwały Nr XLVIII/287/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 
2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę 
Połaniec Powiatowi  Staszowskiemu, 
zmiany Uchwały Nr XVIII/96/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 
2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie poŜyczki, 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, 
uchylenia Uchwały Nr LVI/339/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 
2010 r. w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie w uŜyczenie na rzecz Gminy 
Połaniec nieruchomości połoŜonych w miejscowościach Maśnik, Rybitwy              
i Tursko Małe gm. Połaniec na okres 10 lat, 
wyraŜenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaŜy  lokalu  
mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Połaniec, połoŜonego w Połańcu 
przy ulicy Kościuszki 32/16, na rzecz jego najemcy, 
ustanowienia   słuŜebności  gruntowej   na   działce  numer   837   połoŜonej   
w   Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec, 
nabycia gruntu pod budowę „Domu Wiejskiego” w miejscowości Zdzieci Nowe 
gm. Połaniec, 
zamiany gruntów połoŜonych w Okrągłej gm. Połaniec, stanowiących własność 
Gminy Połaniec, na grunt stanowiący własność p. Stanisława Majki połoŜony     
w tej samej miejscowości, 
zmiany Uchwały Nr XLV/263/09 Rady Miejskiej w Połańcu dotyczącej 
przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Połaniec do 2013 
roku. 

3. Zakończenie obrad. 
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III. Przebieg obrad: 
Ad. 1.  
Obradom LVII sesji przewodniczył i otwarcia dokonał Przewodnicz ący Rady 
Miejskiej w Poła ńcu p. Stanisław Lolo . Poinformował, Ŝe nadzwyczajna sesja 
została zwołana na wniosek Burmistrza na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia  8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym. Powitał radnych oraz wszystkich 
zaproszonych gości.  Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, 
informując, Ŝe w sali znajduje się 11 radnych, to jest wymagane quorum do 
podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie odczytał porządek obrad i zapytał, 
czy ktoś zgłasza do niego uwagi.  
 
Pani Małgorzata śugaj - Skarbnik Gminy Połaniec  z upowaŜnienia p. Burmistrza 
poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 2 jako ppkt 12 projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 
sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łęg na lata 
2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Tursko Małe na lata 2008-2015, Planu 
Odnowy Miejscowości Maśnik na lata 2008-2015. 
 
Pan Przewodnicz ący Stanisław Lolo  poprosił o przegłosowanie zawnioskowanej 
zmiany. 
Głosowanie:   
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 11 radnych). 
Za - 11 osób (jednogło śnie).  
 
Pan Przewodnicz ący Stanisław Lolo  poprosił o przegłosowanie porządku obrad 
wraz z zawnioskowaną zmianą.  
Głosowanie:   
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 11 radnych). 
Za - 11 osób (jednogło śnie).  
Porządek obrad wraz z zawnioskowan ą zmianą został przyj ęty.  
 
Ad. 2.  
Przystąpiono do podejmowania uchwał:  

1) Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 
2010 rok. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata śugaj – 
Skarbnik Gminy Połaniec.  
 
Pan Przewodnicz ący Stanisław Lolo  poprosił komisje o wyraŜenie opinii                    
o projekcie uchwały. 
Pani Jolanta Pargieła  -  Wiceprzewodnicz ąca Komisji Rolnictwa                        
i Ochrony Środowiska poinformowała, Ŝe Komisja Rolnictwa pozytywnie, 
jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały z autopoprawkami.  
Pan Józef Cicho ń - Przewodnicz ący Komisji Bud Ŝetu i Spraw 
Gospodarczych  poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu pozytywnie, jednogłośnie 
zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały z autopoprawkami.  
 
W dyskusji udział wzięli: 
Pan Janusz Bugaj - radny  zapytał, czy kwota 12 tys. zł wystarczy na 
wykonanie  śmietnika przy ul. Kołłątaja.  
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Pani Skarbnik Małgorzata śugaj wyjaśniła, Ŝe na poprzedniej sesji 
przeznaczono juŜ na ten cel 30 tys. zł. Dzisiaj jest dokładane 12 tys. zł. 
 
Pan Krzysztof Wo źniak - radny zapytał, z czego wynika zmniejszenie 
wydatków o 85 tys. zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami.   
 
Pani Skarbnik Małgorzata śugaj wyjaśniła, Ŝe w budŜecie była 
zabezpieczona dotacja dla Parafii Św. Marcina z przeznaczeniem na remont 
organów.  W związku z tym, Ŝe w chwili obecnej rozstrzygnięty jest jeden 
przetarg na pierwszy  etap, a kwota potrzebna wynosi 60 tys. zł, więc ona 
pozostanie w budŜecie i będzie wykorzystana w tym roku. Termin płatności za 
drugi etap, juŜ ten właściwy remont,  będzie dopiero w przyszłym roku                               
i w przyszłorocznym budŜecie, stąd ta zmiana.  
 
Pan Wiceprzewodnicz ący Andrzej Wawrzyniec dodał, Ŝe na chwilę obecną 
w Parafii Św. Marcina wykonywany jest  remont szafy organowej.  
 
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodnicz ący Rady Miejskiej 
Stanisław Lolo  poprosił  o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 11 radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  11 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr LVII/342/10 została podj ęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

2) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto              
i Gminę Połaniec Powiatowi Staszowskiemu. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata śugaj - 
Skarbnik Gminy Połaniec.  
 
Pan Przewodnicz ący Stanisław Lolo  poprosił komisje o wyraŜenie opinii                    
o projekcie uchwały. 
Pani Jolanta Pargieła  -  Wiceprzewodnicz ąca Komisji Rolnictwa                        
i Ochrony Środowiska poinformowała, Ŝe Komisja Rolnictwa pozytywnie, 
jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Pan Józef Cicho ń - Przewodnicz ący Komisji Bud Ŝetu i Spraw 
Gospodarczych  poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu pozytywnie, jednogłośnie 
zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Radni nie zgłosili Ŝadnych pytań.  
 
Pan Przewodnicz ący Rady Miejskiej Stanisław Lolo  poprosił                        
o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 11  radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  11 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr LVII/343/10 została podj ęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

3) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/287/10 Rady Miejskiej 
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w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi  Staszowskiemu. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata śugaj - 
Skarbnik Gminy Połaniec.  
 
Pan Przewodnicz ący Stanisław Lolo  poprosił komisje o wyraŜenie opinii                    
o projekcie uchwały. 
Pani Jolanta Pargieła  -  Wiceprzewodnicz ąca Komisji Rolnictwa                        
i Ochrony Środowiska poinformowała, Ŝe Komisja Rolnictwa pozytywnie, 
jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Pan Józef Cicho ń - Przewodnicz ący Komisji Bud Ŝetu i Spraw 
Gospodarczych  poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu pozytywnie, jednogłośnie 
zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Radni nie zgłosili Ŝadnych pytań.  
 
Pan Przewodnicz ący Rady Miejskiej Stanisław Lolo  poprosił                        
o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 11 radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  11 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr LVII/344/10 została podj ęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

4) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/96/08 Rady Miejskiej       
w Połańcu z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia           
w spłacie poŜyczki. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata śugaj – 
Skarbnik Gminy Połaniec.  
 
Pan Przewodnicz ący Stanisław Lolo  poprosił komisje o wyraŜenie opinii                    
o projekcie uchwały. 
Pani Jolanta Pargieła  -  Wiceprzewodnicz ąca Komisji Rolnictwa                        
i Ochrony Środowiska poinformowała, Ŝe Komisja Rolnictwa pozytywnie, 
jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Pan Józef Cicho ń - Przewodnicz ący Komisji Bud Ŝetu i Spraw 
Gospodarczych  poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu pozytywnie, jednogłośnie 
zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Radni nie zgłosili Ŝadnych pytań.  
 
Pan Przewodnicz ący Rady Miejskiej Stanisław Lolo  poprosił                         
o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 10  radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  10 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr LVII/345/10 została podj ęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

5) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego projektów aktów prawa 
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miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Jadwiga Pruska - 
Kierownik Referatu Organizacyjnego.  
 
Pan Przewodnicz ący Stanisław Lolo  poprosił komisje o wyraŜenie opinii                    
o projekcie uchwały. 
Pani Jolanta Pargieła  - Wiceprzewodnicz ąca Komi sji Rolnictwa                        
i Ochrony Środowiska poinformowała, Ŝe Komisja Rolnictwa pozytywnie, 
jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały z rozszerzeniem               
w projekcie uchwały zapisu dotyczącego konsultacji o dodanie „oraz   
z mieszkańcami”.  
Pan Józef Cicho ń - Przewodnicz ący Komisji Bud Ŝetu i Spraw 
Gospodarczych  poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu pozytywnie, jednogłośnie 
zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały z rozszerzeniem w projekcie uchwały 
zapisu dotyczącego konsultacji o dodanie „oraz z mieszkańcami”.  
 
W dyskusji udział wzięli:  
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zwrócił się z zapytaniem do p. J.Pruskiej - 
Kierownika Referatu Spraw Organizacyjnych, czy jest moŜliwość, zgodnie             
z sugestiami na komisjach, wprowadzenia do projektu uchwały słowa 
mieszkańcy - jako formy najszerszej konsultacji.  
 
Pani Jadwiga Pruska - Kierownik Referatu Organizacy jnego odpowiedziała, 
Ŝe nie. 
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poprosił o wyjaśnienie, dlaczego takiej 
moŜliwości nie ma.   
 
Pani Jadwiga Pruska - Kierownik Referatu Organizacy jnego odpowiedziała, 
Ŝe konsultacje przeprowadzane są z radami działalności poŜytku publicznego     
o ile takie rady są powołane. Praktyki są takie, Ŝe tylko w większych miastach 
rady działalności poŜytku publicznego były tworzone. W ustawie jest zapisane 
cyt: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze 
uchwały szczegółowy sposób  konsultowania z radami działalności poŜytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi       
w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowych tych organizacji”.  
 
Władysława Berycz - radna powołała się na uchwałę z gminy Bobrowniki,        
z czerwca 2009r. w której konsultacje z mieszkańcami są ujęte. Podkreśliła, Ŝe 
uchwała powyŜsza nie została uniewaŜniona, więc rozumie, Ŝe interpretacja 
prawna powinna być wszędzie jednakowa. Zwróciła się z zapytaniem do           
p. J. Pruskiej, czy według jej wiedzy  przy podjęciu tej uchwały nie moŜna 
rozszerzyć zapisu dotyczącego konsultacji o dodania zapisu „oraz                      
z mieszkańcami”.  
 
Pani Jadwiga Pruska - Kierownik Referatu Organizacy jnego odparła, Ŝe tak 
zapisał ustawodawca. Jeśli mieszkańcy będą chcieli konsultować, to mogą 
zgłaszać do Burmistrza swoje wnioski. 
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Władysława Berycz - radna wyraziła zdanie, Ŝe jak im nie pozwolimy, to nie 
będą mieć takiego prawa.  
 
Pani Jadwiga Pruska - Kierownik Referatu Organizacy jnego stwierdziła, Ŝe 
do tej pory zadania były konsultowane z organizacjami, pomimo, Ŝe nie było to 
obwarowane przepisami.  
 
Władysława Berycz - radna poprosiła o wyjaśnienie jej tego problemu.    
 
Pani Jadwiga Pruska - Kierownik Referatu Organizacy jnego odparła, Ŝe 
jeszcze raz porozmawia z radcą prawnym.  
 
Pani Skarbnik Małgorzata śugaj podkreśliła, Ŝe uchwała, którą pokazała 
radna p. Berycz dotycząca gminy Bobrowniki, jest bardzo szeroka. Ona dotyczy 
wszystkich konsultacji ogółem, a w naszej gminie jest to zawęŜone tylko do 
zadań z poŜytku publicznego 
 
Pani Jadwiga Pruska - Kierownik Referatu Organizacy jnego dodała, Ŝe       
w  ramach tej ustawy nie moŜna zawrzeć umowy na realizację zadania z osobą 
fizyczną.  
 
Pan Wiceprzewodnicz ący Zdzisław Kwiatkowski zapytał radnej W.Berycz  
skąd wie, Ŝe w gminie Bobrowniki  zrobili to dobrze.  
 
Władysława Berycz - radna  odparła, Ŝe poświeciła czas i sprawdziła takŜe        
w innych gminach. Wszędzie konsultacje są szerokie.  
 
Pan Jan Pławski - radny stwierdził, Ŝe  z działalności tych organizacji 
korzystają nasi mieszkańcy i mają prawo zaproponować, zanegować jakieś 
sprawy.  
 
Pan Przewodnicz ący Stanisław Lolo odparł, Ŝe mają prawo  w ramach tej 
organizacji.  
 
Pan Jan Pławski - radny podkreślił, Ŝe to prawo nie jest  zagwarantowane, bo  
nie ma konsultacji, nie  ma zebrania, nie ma zapytania do mieszkańców. 
 
Władysława Berycz - radna zapytała, ile organizacji poŜytku publicznego 
działa  w gminie.  
 
Pani Jadwiga Pruska - Kierownik Referatu Organizacy jnego odparła, Ŝe      
w tej chwili dokładnie nie wie. Są to UKS, organizacje jako stowarzyszenia,  
fundacja, Klub Sportowy „Czarni”. Dodała, Ŝe jeśli uchwała zostanie zmieniona, 
to nadzór ją uchyli, bo w ustawie są określone podmioty i z nimi naleŜy 
współpracować.  
 
Pani Skarbnik Małgorzata śugaj  jeszcze raz podkreśliła, Ŝe uchwała               
z naszej gminy dotyczy tylko zadań z poŜytku publicznego, a z gminy 
Bobrowniki dotyczy wszystkich konsultacji ogółem.  
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Pan Burmistrz Jacek Tarnowski dodał, Ŝe uchwała, którą cytuje radna 
p.W.Berycz dotyczy strategii rozwoju gminy, planu rozwoju gminy oraz  strategii 
rozwiązywania problemów społecznych. 
 
Pani Jadwiga Pruska - Kierownik Referatu Organizacy jnego poprosiła, aby 
nie mylić konsultacji społecznych  przeprowadzanych np. przed podjęciem 
waŜnych spraw, z konsultacjami wynikającymi z ustawy o  działalności poŜytku 
publicznego.  
 
Pani Władysława Berycz - radna podkreśliła, Ŝe w związku z tym, Ŝe problem 
ten nie został wyjaśniony przez radcę prawnego, nie będzie brała udziału          
w głosowaniu. 
  
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodnicz ący Rady Miejskiej 
Stanisław Lolo  poprosił  o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 11  radnych).  
(W głosowaniu udziału nie brał 1 radny).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  9 osób 
Przeciwko podjęciu uchwały -  - osób 
Wstrzymało się od głosu -  1 osoba.  

Uchwała Nr LVII/346/10 została podj ęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

6) Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/339/10 Rady Miejskiej 
w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wyraŜenia zgody na 
przyjęcie w uŜyczenie na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości połoŜonych         
w miejscowościach Maśnik, Rybitwy  i Tursko Małe gm. Połaniec na okres 10 
lat. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta - 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego. 
 
Pan Przewodnicz ący Stanisław Lolo  poprosił komisje o wyraŜenie opinii                    
o projekcie uchwały. 
Pani Jolanta Pargieła  -  Wiceprzewodnicz ąca Komisji Rolnictwa                        
i Ochrony Środowiska poinformowała, Ŝe Komisja Rolnictwa pozytywnie, 
jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Pan Józef Cicho ń - Przewodnicz ący Komisji Bud Ŝetu i Spraw 
Gospodarczych  poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu pozytywnie, jednogłośnie 
zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Radni nie zgłosili Ŝadnych pytań.  
 
Pan Przewodnicz ący Rady Miejskiej Stanisław Lolo  poprosił                        
o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 11  radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  11 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr LVII/347/10 została podj ęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
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7) Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  
ceny  sprzedaŜy  lokalu  mieszkalnego stanowiącego własność Gminy 
Połaniec, połoŜonego w Połańcu przy ulicy Kościuszki 32/16, na rzecz jego 
najemcy. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta - 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego. 
 
Pan Przewodnicz ący Stanisław Lolo  poprosił komisje o wyraŜenie opinii                    
o projekcie uchwały. 
Pani Jolanta Pargieła  -  Wiceprzewodnicz ąca Komisji Rolnictwa                        
i Ochrony Środowiska poinformowała, Ŝe Komisja Rolnictwa pozytywnie 
zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Pan Józef Cicho ń - Przewodnicz ący Komisji Bud Ŝetu i Spraw 
Gospodarczych  poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu pozytywnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały.  
Radni nie zgłosili Ŝadnych pytań.  
 
Pan Przewodnicz ący Rady Miejskiej Stanisław Lolo  poprosił                        
o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 11  radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  11 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr LVII/348/10 została podj ęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

8) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia   słuŜebności  gruntowej   na   
działce  numer   837   połoŜonej   w   Połańcu, stanowiącej własność Gminy 
Połaniec. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta - 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego. 
 
Pan Przewodnicz ący Stanisław Lolo  poprosił komisje o wyraŜenie opinii                    
o projekcie uchwały. 
Pani Jolanta Pargieła  -  Wiceprzewodnicz ąca Komisji Rolnictwa                        
i Ochrony Środowiska poinformowała, Ŝe Komisja Rolnictwa pozytywnie, 
jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Pan Józef Cicho ń - Przewodnicz ący Komisji Bud Ŝetu i Spraw 
Gospodarczych  poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu pozytywnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały.  
Radni nie zgłosili Ŝadnych pytań.  
 
Pan Przewodnicz ący Rady Miejskiej Stanisław Lolo  poprosił                        
o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 12  radnych).  

             
          Głosowanie:  

Za podjęciem uchwały -  11 osób 
Przeciwko podjęciu uchwały -  - osób 
Wstrzymało się od głosu -  1 osoba.  

Uchwała Nr LVII/349/10 została podj ęta. 
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(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

9) Projekt uchwały w sprawie nabycia gruntu pod budowę „Domu Wiejskiego”         
w miejscowości Zdzieci Nowe gm. Połaniec. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta - 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego.   
 
Pan Przewodnicz ący Stanisław Lolo  poprosił komisje o wyraŜenie opinii                    
o projekcie uchwały. 
Pani Jolanta Pargieła  -  Wiceprzewodnicz ąca Komisji Rolnictwa                        
i Ochrony Środowiska poinformowała, Ŝe Komisja Rolnictwa pozytywnie, 
jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Pan Józef Cicho ń - Przewodnicz ący Komisji Bud Ŝetu i Spraw 
Gospodarczych  poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu pozytywnie, jednogłośnie 
zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Radni nie zgłosili Ŝadnych pytań.  
 
Pan Przewodnicz ący Rady Miejskiej Stanisław Lolo  poprosił                      
o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 12 radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  12 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr LVII/350/10 została podj ęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

10) Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów połoŜonych w Okrągłej gm. 
Połaniec, stanowiących własność Gminy Połaniec, na grunt stanowiący 
własność p. Stanisława Majki połoŜony w tej samej miejscowości, 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta - 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego.   
 
Pan Przewodnicz ący Stanisław Lolo  poprosił komisje o wyraŜenie opinii                    
o projekcie uchwały. 
Pani Jolanta Pargieła  -  Wiceprzewodnicz ąca Komisji Rolnictwa                        
i Ochrony Środowiska poinformowała, Ŝe Komisja Rolnictwa pozytywnie, 
jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Pan Józef Cicho ń - Przewodnicz ący Komisji Bud Ŝetu i Spraw 
Gospodarczych  poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu pozytywnie, jednogłośnie 
zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Radni nie zgłosili Ŝadnych pytań.  
 
Pan Przewodnicz ący Rady Miejskiej Stanisław Lolo  poprosił                        
o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 12 radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  12 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr LVII/351/10 została podj ęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

11) Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLV/263/09 Rady Miejskiej      
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w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009 r.dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Miasta i Gminy Połaniec do 2013 roku. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Jarosław K ądziela - 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.  
 
Pan Przewodnicz ący Stanisław Lolo  poprosił komisje o wyraŜenie opinii                    
o projekcie uchwały. 
Pani Jolanta Pargieła  -  Wiceprzewodnicz ąca Komisji Rolnictwa                        
i Ochrony Środowiska poinformowała, Ŝe Komisja Rolnictwa pozytywnie, 
jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Pan Józef Cicho ń - Przewodnicz ący Komisji Bud Ŝetu i Spraw 
Gospodarczych  poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu pozytywnie, jednogłośnie 
zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
 
W dyskusji udział wzięli: 
W związku w wypowiedzią Zastępcy Burmistrza p. Jarosława Kądzieli, Ŝe 
gmina ma składać wniosek na realizację zadania z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i  w załączniku do projektu uchwały 
znajdują się trzy drogi, które będą wnioskowane, celem uzyskania 
dofinansowania Pan Edward Bobi ński - radny zapytał, które to są drogi.  
 
Pan Zastępca Burmistrza Jarosław K ądziela  wyjaśnił, Ŝe  dwie drogi             
w Maśniku oraz  droga Połaniec-Rybitwy.  
 
Pan Edward Bobi ński - radny poprosił o sprecyzowanie, które drogi                
w  Maśniku.  
 
Pan Zastępca Burmistrza Jarosław K ądziela odpowiedział, Ŝe droga główna 
przez wieś i droga boczna wzdłuŜ starorzecza.   
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, Ŝe na te drogi będzie składany 
wniosek. Na razie nie wiadomo czy gmina dostanie na nie pieniądze.  
 
Pan Edward Bobi ński - radny zapytał o trzecią drogę.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, Ŝe będzie to droga od Urzędu 
Miasta i Gminy w kierunku Rybitw.  
 
Pan Józef Cicho ń - radny zapytał, czy został juŜ rozstrzygnięty przetarg na 
wykonanie drogi powodziowej przez Maśnik.   
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski  odpowiedział, Ŝe tak. Dodał, Ŝe wykonawca 
chciał juŜ przystąpić do wykonywania robót, lecz między wałem a Ruszczą 
Kępą jest woda. Wspólnie muszą doprowadzić, aby ona zeszła.  
 
Pan Edward Bobi ński - radny zapytał, jaki będzie wkład własny gminy.  
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, Ŝe 50 %, jeŜeli chodzi                 
o gminne „schetynówki”.   
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Pan Edward Bobi ński - radny zapytał, co by było w zakresie wykonywanych 
prac, bo z tego co wie, droga wzdłuŜ starorzecza nie była zniszczona, po 
powodzi nią nie jechał. Podkreślił, Ŝe połowa, to wcale nie znaczy za darmo.  
 
Pan Zastępca Burmistrza Jarosław K ądziela odparł, Ŝe droga jest 
zniszczona. Ponadto dodatkowo zostanie wykonany tzw. bezpiecznik, czyli 
leŜący krawęŜnik z elementami  kostki.  
 
Pan Edward Bobi ński - radny wyjaśnił, Ŝe jeŜeli jest powód, Ŝeby za połowę 
ceny brać, to dla niego jest to jasne, on po prostu tylko pyta.   
 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski  podkreślił, Ŝe przy tego typu zadaniach 
dodatkowo wykonywane są elementy bezpieczeństwa, czyli ciągi piesze. 
Dodał, Ŝe mówi się o trzech drogach, ale nie wiadomo czy gmina na nie 
dostanie  pieniądze, moŜe się okazać, Ŝe będzie to jedna droga, ewentualnie 
dwie. Wniosek, aby znalazł się na liście podstawowej, musi uzyskać 
odpowiednią liczbę  punktów. Drogi te mają szansę z uwagi na punktację 
dodatkową z racji dróg zalanych w wyniku powodzi.  Dodał, Ŝe ciągi piesze są 
teŜ punktowane.  
 
Pan Edward Bobi ński - radny zapytał, czy droga (wzdłuŜ starorzecza) będzie 
z jakimś chodnikiem.   
 
Pan  Zastępca Burmistrza Jarosław K ądziela wyjaśnił, Ŝe będzie to  
bezpiecznik pieszo-jezdny, bo na chodnik nie ma miejsca.  
 
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodnicz ący Rady Miejskiej 
Stanisław Lolo  poprosił   o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 12  radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  12 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr LVII/352/10 została podj ęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 

12) Projekt uchwały w sprawie   zmiany uchwały Nr XXIV/144/08 Rady Miejskiej    
w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Łęg na lata 2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Tursko Małe 
na lata 2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Maśnik na lata 2008-2015. 
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Jacek Tarnowski - 
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec.  
 
Pan Przewodnicz ący Stanisław Lolo  poprosił komisje o wyraŜenie opinii                    
o projekcie uchwały. 
Pani Jolanta Pargieła  -  Wiceprzewodnicz ąca Komisji Rolnictwa                        
i Ochrony Środowiska poinformowała, Ŝe Komisja Rolnictwa pozytywnie, 
jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Pan Józef Cicho ń - Przewodnicz ący Komisji Bud Ŝetu i Spraw 
Gospodarczych  poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu pozytywnie, jednogłośnie 
zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Radni nie zgłosili Ŝadnych pytań.  
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Pan Przewodnicz ący Rady Miejskiej Stanisław Lolo  poprosił                        
o przegłosowanie projektu uchwały.  
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 12  radnych).  

            Głosowanie:  
Za podjęciem uchwały -  12 osób (jednogłośnie).  

Uchwała Nr LVII/353/10 została podj ęta. 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).  
 
Ad.3.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodnicz ący Rady Miejskiej             
Stanisław Lolo   podziękował za udział w sesji i zamknął obrady.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Poła ńcu odbyła si ę w sali narad Urz ędu Miasta i Gminy 
w Połańcu i trwała od  godz. 16:30 do godz. 17:35. 
 
 
Obrady były nagrywane  na taśmie magnetofonowej.  
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Barbara Rajca   
 


