Połaniec, dnia 30.12.2014 r.
Projekt protokołu Nr IV/ 2014
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu
w dniu 30 grudnia 2014 roku.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Sztuki w Połańcu o godzinie 1600.
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe)
Lista obecności radnych Rady Miejskiej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny nieobecny, nieusprawiedliwiony – p. Marcin Kaczmarczyk.
Zaplanowany porządek obrad:
1.

Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

2.

Okolicznościowe Przemówienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3.

Okolicznościowe Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.

4.

Wystąpienia zaproszonych gości.

5.

Zakończenie sesji.

Ad. 1
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył uroczystą sesję Rady
Miejskiej i powiedział, Ŝe zgodnie z pięknym zwyczajem samorządu Połańca, mamy
moŜliwość spotkać się pod koniec mijającego roku, w gronie przyjaciół, osób
Ŝyczliwych dla Miasta i Gminy Połaniec, w atmosferze mijających świąt, podziękować
za wzajemne czynienie sobie dobra i złoŜyć Ŝyczenia na nadchodzący Nowy Rok.
Następnie p. Przewodniczący w imieniu Rady Miejskiej oraz p. Jacka Tarnowskiego –
burmistrza Miasta i Gminy bardzo serdecznie powitał:
* Posła na Sejm RP – p. Mirosława Pawlaka,
* Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Połaniec, Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego – p. Adama Jarubasa,
* Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, dr hab. nauk medycznych –
p. Stanisława Góźdź,
* Starostę Powiatu Staszowskiego – p. Michała Skotnickiego,
* Wicestarostę Powiatu Staszowskiego – p. Tomasza Fąfare,
* Radnych Rady Powiatu Staszowskiego:
- p. Jacka Nowaka,
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- p. Stanisława Walczyka,
* Przewodniczącego Rady Gminy Łubnice – p. Mariana Komasarę,
* byłego Przewodniczącego Rady Gminy Borowa – p. Mieczysława Wiącka,
* Wójta Gminy Borowa – p. Władysława BłaŜejewskiego,
* Honorowego Obywatela Połańca – dr Janusza Gila,
* przedstawicieli duchowieństwa:
– ks. proboszcza Witolda Dobrzańskiego,
- ks. proboszcza Jana Wamyja,
- ks. proboszcza Józefa Grabdę,
* ks. Łukasz Turzyńskiego z delegacją młodzieŜy,
* prezesów, dyrektorów i kierowników zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta
i Gminy Połaniec - przedstawiciela Elektrowni Połaniec GRUPA GDF SUEZ
ENERGIA POLSKA:
- p. Alfredę Świtek – Prezes Zarządu GDF SUEZ Energia Polska S.A.,
* przedstawiciela Inwestora, p. Mirosława Glucha,
* prezes Spółdzielni Mieszkaniowej – p. Danutę Kotlarz,
* prezesa Banku Spółdzielczego – p. Stanisława Kotlarza,
* prezesów, dyrektorów i kierowników zakładów pracy i instytucji z innych Gmin
Powiatu Staszowskiego,
* przedstawicieli Policji:
- Komendanta Powiatowej Policji w Staszowie – insp. Tomasza Śliwińskiego
- Komendanta Komisariatu Policji w Połańcu – st. asp. Piotra Wójcickiego,
* przedstawiciela StraŜy PoŜarnej – Komendanta Powiatowego st. bryg. Grzegorza
Ciepielę,
*przedstawicieli
StraŜy
PoŜarnej
z
terenu
gminy
Połaniec
– p. Mieczysława Ścisłowskiego, członków Zarządu – Druha Stanisława Walczyka,
Druha Kazimierza Mazura, oraz straŜaków ochotników,
* panią Małgorzatę śugaj – skarbnik Gminy Połaniec,
* pana Mieczysława Machulaka – sekretarza Gminy Połaniec,
* kierowników i pracowników referatów z Urzędu Miasta i Gminy,
* prezesów, dyrektorów kierowników i pracowników Samorządowych Jednostek
Organizacyjnych: Oświaty, Kultury i sportu, Opieki społecznej i pracy, Opieki
zdrowotnej, Gospodarki komunalnej,
* przedstawicieli Jednostek pomocniczych – sołtysów i przewodniczący osiedli,
* przedstawicieli ludzi sportu:
- działaczy LZS,
- działaczy klubów i sekcji sportowych,
- trenerów oraz sportowców ze swoimi rodzicami,
* przedstawicieli ZNP – p. Zbigniewa Brzeskiego
* przedstawicieli Towarzystwa Kościuszkowskiego,
* kombatantów walk o wolność Naszej Ojczyzny,
* byłych Ŝołnierzy Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”,
* samorządy uczniowskie i młodzieŜ szkół naszego Miasta i Gminy,
* mieszkańców naszego Miasta i Gminy,
* przedstawicieli mediów.
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powitał takŜe bardzo gorąco współgospodarzy
uroczystości: radnych Rady Miejskiej, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta
i Gminy Połaniec oraz wszystkich przybyłych gości na dzisiejszą uroczystość.
Ad. 2
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej rozpoczynając
swoje przemówienie, powiedział:
„Szanowni Państwo!
Jesteśmy u progu nowego 2015 roku.
Koniec roku to czas podsumowań a jednocześnie nakreślenia planów na
przyszłość. Cieszę się, Ŝe właśnie dzisiaj w ten świąteczno – noworoczny czas, w tak
zacnym gronie moŜemy to uczynić. Rok 2014 z pewnością moŜna uznać za dobry dla
Miasta i Gminy Połaniec. Przyniósł, bowiem naszym mieszkańcom, naszemu
samorządowi duŜo powodów do satysfakcji i zadowolenia. To kolejny rok cięŜkiej
pracy samorządu i realizacji kolejnych planów, ale to równieŜ rok oceny naszej
czteroletniej, a tak naprawdę ośmioletniej pracy przez naszych mieszkańców. Miło mi,
Ŝe moŜemy się dzisiaj znów spotkać w tym gronie, gronie ludzi, którzy przez ostatnie
lata pracowali razem, pomagali sobie, wspierali się. Fakt ten świadczy o tym, Ŝe
społeczeństwo w pełni akceptuje kierunek naszych działań i docenia naszą pracę na
róŜnych szczeblach samorządu. Zrealizowanie naszych celów i zamierzeń to owoc
wspólnych wysiłków, nie udałoby się bowiem osiągnąć zamierzonych planów bez
dobrej współpracy z Państwem.”
Następnie p. Przewodniczący poinformował, Ŝe przedstawi krótką informację
z działalności Gminy związaną z realizacją budŜetu.
Wydatki budŜetu gminy za 2014 rok to 65 225 232 zł.
Na inwestycje wydatkowano 17 320 047 zł.
Środki pozyskane w 2014 roku to kwota 8 753 723 zł.
W budŜecie startowym na 2015 rok zaplanowano kwotę 57 mln zł (w skali roku
kwota ta wzrośnie ok. 10 mln zł). Środki pozyskane na początku 2015 roku to kwota
5 917 267 zł (mogą ulec zwiększeniu).
WaŜniejsze wydatki majątkowe na 2015 rok to:
1. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Połaniec wraz z przebudową
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, kwota
przeznaczona na inwestycje to 5 651 134 zł.
2. Budowa świetlicy środowiskowej (stadion miejski w Połańcu), kwota
przeznaczona na inwestycje to 1 772 860 zł.
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3. Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca, kwota przeznaczona na
inwestycje to 5 617 378 zł.
4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych etap III, kwota
przeznaczona na inwestycje to 2 488 372 zł.
Wydatki bieŜące gminy Połaniec na 2015 rok to kwota 39 128 114 zł, z tego:
1. Oświata i wychowanie, kwota 14 965 880 zł. ( na koniec roku ok. 18 mln zł)
2. Pomoc społeczna, kwota 5 661 766 zł.
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 4 596 500 zł.
4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 1 549 540 zł.
5. Kultura fizyczna i sport, kwota 1 662 500 zł.
6. Ochrona zdrowia, kwota 400 000 zł. z budŜetu gminy oraz dodatkowe środki
własne przychodni.
,,Szanowni Państwo,
Jest to dobry budŜet, który zapewnia dalszy rozwój naszego miasta, naszej gminy
w kaŜdej płaszczyźnie naszego Ŝycia.
Dzisiaj, z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w roku
2014 pracowali z oddaniem i pomagali naszej Gminie:
Dziękuję za rady i pomoc parlamentarzystom, Pani Wojewodzie i pracownikom
Urzędu Wojewódzkiego, Panu Marszałkowi, Zarządowi Województwa, Radnym
Sejmiku i pracownikom, Panu Staroście, pracownikom Starostwa, Przewodniczącemu
i Radzie Powiatu. Dziękuje naszym koleŜankom i kolegom z sąsiednich samorządów
za Ŝyczliwość, wsparcie i współpracę. Dziękuję wszystkim radnym Rady Miejskiej za
aktywność i obecność w Ŝyciu naszej wspólnoty. Szczególne słowa podziękowania
kieruję do p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy, za Jego pełną
zaangaŜowania pracę oraz bardzo dobrą współpracę z Radą Miejską. Dziękuje
p. Mieczysławowi Machulakowi – sekretarzowi Gminy, p. Małgorzacie śugaj –
skarbnik Gminy za Jej profesjonalizm, Ŝyczliwość i właściwy klimat pracy
i współpracy. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu za
merytoryczne i kompetentne przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji
i Sesji Rady Miejskiej. Szczególne podziękowania dla pań z Biura Rady Miejskiej –
p. GraŜyny Dziarmakowskiej i Agnieszki Janowskiej. Dziękuję duchowieństwu naszej
gminy za dobre słowo i wspaniałą współpracę z naszym samorządem. Dziękuję
ludziom nauki, kultury i sportu: dyrektorom i pracownikom za wszechstronną
edukację dzieci i młodzieŜy. Dziękuję Kierownictwu i pracownikom Pomocy
Społecznej, WTZ za trudną pracę na rzecz potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
Pragnę wyrazić uznanie i podziękowanie dla kierownictwa i pracowników słuŜby
zdrowia, za realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, słuŜbom
komunalnym, grupie interwencyjnej za naleŜyte zaspakajanie potrzeb mieszkańców.
Dziękuję przedstawicielom jednostek pomocniczych za dobrą realizację przyjętych na
siebie zadań. Dziękuję przedsiębiorcom lokalnym, którzy poprzez rozwój swoich
zakładów utrzymują zatrudnienie oraz tworzą nowe miejsca pracy, a takŜe sponsorują
róŜne imprezy w naszej gminie. Serdecznie dziękuję słuŜbom mundurowym: Policji,
Państwowej StraŜy PoŜarnej, straŜakom – ochotnikom z naszej gminy, za ich trud
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i gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Dziękuję działaczom i sportowcom,
pocztom sztandarowym, harcerzom i młodzieŜy, a szczególnie tej, która aktywnie
uczestniczy w Ŝyciu miasta i godnie reprezentuje nas na zewnątrz. Dziękuję
mieszkańcom naszego miasta i naszej gminy za dobre słowa, wsparcie i uznanie naszej
dotychczasowej pracy, które przełoŜyło się na wyniki wyborów samorządowych, za
które serdecznie dziękujemy.
Szanowne Panie i Panowie,
Święta BoŜego Narodzenia, które juŜ minęły to czas zadumy i refleksji.
Pozostając nadal w duchu tak wyjątkowego czasu Ŝyczę Państwu w imieniu własnym
i Rady Miejskiej, aby nadchodzący Nowy Rok przyniósł Państwu spełnienie marzeń –
zarówno prywatnych jak i zawodowych.
Niech naszym wspólnym celem na ten rok, będzie jak do tej pory, pełne
zaangaŜowanie w poszukiwaniu nowych moŜliwości dla rozwoju naszego regionu
i naszej małej ojczyzny.
Dziękuję Państwu za uwagę.”
Ad. 3
Następnie głos zabrał p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy.
Pan Burmistrz rozpoczynając swoje przemówienie powitał bardzo serdecznie
zaproszonych gości, mieszkańców gminy Połaniec, stypendystów, którzy licznie
przybyli na uroczystą sesję, aby odebrać stypendia w kierunku artystycznym oraz ich
rodziców. Pan Burmistrz powiedział, Ŝe spotykamy się miedzy świętami a Nowym
Rokiem, jednak dla nas święta jeszcze się nie skończyły. Będziemy mieli dzisiaj
okazję po części uroczystej, wziąć udział w namiastce wigilijnej w świątecznym
nastroju, by móc jeszcze raz połamać się symbolicznym opłatkiem, który chcemy
przekazać wszystkim: przyjaciołom, najbliŜszym z Ŝyczeniami tego, co w Ŝyciu
najlepsze. Dzisiejszy dzień, uroczysta sesja, okres między świętami a Nowym Rokiem
jest równieŜ dniem do podziękowań, do podsumowań całego okresu roku 2014, który
za moment się skończy. Dzisiaj na tej sali są przedstawiciele wielu środowisk i ludzi,
którym tak duŜo zawdzięczamy, którzy pracą, współpracą, zaangaŜowaniem tworzą
klimat, pozwalający nam wspólnie być dzisiaj w tym miejscu.
Pan Burmistrz powiedział, Ŝe chciałby jeszcze raz w imieniu samorządu Połańca
serdecznie wszystkim podziękować. Ludziom, którzy są na tej sali i nie tylko. Dodał,
Ŝe jest to trudny okres, w którym bardzo duŜo się dzieje ,,… robimy coraz więcej, jest
coraz więcej spraw, które chcemy załatwić dla mieszkańców, dla całego
społeczeństwa. Coraz więcej osób jest zaangaŜowanych w tego typu pracę.” Pan
Burmistrz podkreślał w swej wypowiedzi, iŜ czas biegnie coraz szybciej, mimo Ŝe
chciałoby się go zatrzymać dla rodziny, bliskich, znajomych, dla tych którzy
potrzebują od nas tych paru chwil uwagi.
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Ad. 4
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe korzystając z tego
szczególnego czasu i miejsca, w sposób szczególny chciałby podziękować osobie,
która od wielu lat zaangaŜowana jest w pracę na rzecz społeczeństwa nie tylko
lokalnego, ale równieŜ społeczeństwa województwa – Marszałkowi Województwa
Świętokrzyskiego – p. Adamowi Jarubasowi.
Następnie p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec wraz
z p. Stanisławem Lolo – przewodniczącym Rady Miejskiej w imieniu samorządu
i całej społeczności Miasta i Gminy Połaniec złoŜyli p. Marszałkowi Ŝyczenia z okazji
imienin, wręczając kosz kwiatów i obraz.
Głos zabrał p. Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który
powiedział, Ŝe jest szczerze wzruszony i zaskoczony. Podziękował za ten osobisty
akcent w postaci obrazu przedstawiającego Jego rodzinę, zwaŜywszy na to, Ŝe miniona
niedziela była świętem rodziny. Zaznaczył, Ŝe jako Honorowy Obywatel Miasta
Połańca cieszy się, Ŝe moŜe dzisiaj podczas tej uroczystej sesji być w Połańcu
i złoŜyć najlepsze Ŝyczenia, wszelkiej pomyślności na Nowy Rok. Kontynuując
p. Marszałek odniósł się do myśli Ks. Jacka Stryczka, twórcy programu ,, Szlachetna
paczka”, który powiedział: ,, Miarą wielkości człowieka jest największe wyzwanie,
które podjął i wygrał”. Pan Marszałek dodał, Ŝe p. Burmistrz, Przewodniczący Rady,
radni Rady Miejskiej, Sołtysi, społeczność Połańca, ma wiele takich sukcesów, gór,
które zdobył. Pan Marszałek dodał, Ŝe młodzieŜ, która tu występuje, dzieci, są
największym dobrem tego miasta i tej społeczności. To oni bowiem będą tworzyć
przyszłość. Most, który razem wybudowaliśmy jest symbolem współdziałania, bo
nikomu, nawet największemu geniuszowi w pojedynkę nie udałoby się tego dokonać.
Pan Marszałek podziękował za otwartość, za współpracę ,,… jest z nami p. Starosta, to
dowodzi, Ŝe chcemy i Ŝyczymy sobie tej współpracy nadal. Dziękuje za tą współpracę,
za otwartość, za serce – bo u Was to się czuje. śyczę Ŝeby ten rok był jeszcze lepszy,
Ŝebyśmy budowali zaufanie, którego My Polacy bardzo potrzebujemy. Najlepsze
Ŝyczenia dla wszystkich Państwa, dla Waszych bliskich, znajomych. Pozdrawiam
serdecznie i kłaniam się dzisiaj przed całą społecznością Miasta i Gminy Połaniec.”
Pan Burmistrz powiedział, Ŝe most połączył dwa regiony. Kiedyś Wisła dzieliła, teraz
łączy, nie tylko w wymiarze symbolicznym, ale rzeczywistym. Mamy na sali
przedstawicieli gminy Borowa, naszych sąsiadów. Pan Burmistrz powiedział, Ŝe
moŜna wiele mówić o pomocy płynącej z Zarządu Województwa, którą nas
obdarowują za kaŜdym razem w róŜnych sprawach. Sfery te się nakładają, pomoc
która płynie jest kompleksowa, współpraca układa się bardzo dobrze. Pan Burmistrz
złoŜył na ręce p. Marszałka słowa podziękowania za to, co było i za to, co przed nami
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oraz słowa uznania dla członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za pracę
na rzecz środowisk lokalnych, ale równieŜ na rzecz całego województwa.
Następnie p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wraz z p. Stanisławem Lolo
– przewodniczącym Rady Miejskiej złoŜyli podziękowania od społeczności Miasta
i Gminy Połaniec, Posłowi RP – p. Mirosławowi Pawlakowi za pomoc, którą zawsze
kieruje dla gminy Połaniec i powiatu. Panu Posłowi wręczono w dowód szacunku
symboliczną wiązankę kwiatów.
Poseł na Sejm RP – p. Mirosław Pawlak powitał wszystkich oraz podziękował za
otrzymane kwiaty. W swym przemówieniu podkreślał, Ŝe dorobek Miasta i Gminy
Połaniec w porównaniu z innymi regionami naszego województwa, innymi powiatami
i gminami jest dość okazały. Wiemy o tym, gdyŜ to widać na kaŜdym kroku. To, co
Gmina osiągnęła jest wynikiem dobrego zarządzania i dobrej współpracy Rady
Miejskiej z Burmistrzem. Jest to równieŜ wynik dobrej współpracy samorządów trzech
szczebli: gminy, powiatu i województwa. Pomoc ze strony p. Marszałka, Zarządu
Województwa, Sejmiku jest okazała. Cieszy fakt, Ŝe samorząd wojewódzki w tak
duŜym stopniu pomaga samorządom gminnym, które tworzą powiaty. Dalsze
działania, praca organizacyjna samorządu miejskiego, praca p. Burmistrza przyczyni
się do kolejnych sukcesów, realizacji załoŜeń programowych. W przeddzień Nowego
Roku złoŜył serdeczne Ŝyczenia, by wszystkie działania podejmowane w Nowym
Roku odbywały się w pełni zdrowia, szczęścia i pomyślności.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec podziękował Staroście
Powiatu Staszowskiego – p. Michałowi Skotnickiemu za wieloletnią współpracę
i przyjaźń oraz całemu Zarządowi i Radzie Powiatu – ludziom, którzy chcą pomagać
i wspólnie tworzyć inną rzeczywistość.
Pan Michał Skotnicki – starosta Powiatu Staszowskiego podziękował za zaproszenie
na uroczystą sesję w imieniu własnym oraz p. Tomasza Fąfary – wicestarosty Powiatu
Staszowskiego, p. Stanisława Walczyka – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,
p. Jacka Nowaka – wiceprzewodniczącego Komisji BudŜetu Rady Powiatu.
Kontynuując powiedział, Ŝe rok dobiega końca, czas więc na podsumowanie. Wyraził
zdanie, Ŝe rok ten nie był zmarnowany. Zostało zrealizowanych wiele projektów,
czteroletnia kadencja, która dobiegła końca owocowała w wiele trafnych inwestycji.
Pan Starosta podziękował władzy samorządu Połańca za współpracę, wsparcie
Powiatu Staszowskiego za to, Ŝe dobrze rozwijająca się gmina Połaniec jest częścią
dobrze rozwijającego się powiatu. Nie byłoby dobrego rozwoju gdyby nie dobra
współpraca trzech szczebli samorządu. Pan Starosta podziękował za obdarzenie Go
zaufaniem dodał, Ŝe to bardzo miło, Ŝe moŜemy być tu dzisiaj razem.
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Następnie p. Starosta poprosił na scenę p. Tomasza Fąfarę – wicestarostę Powiatu
Staszowskiego, p. Stanisława Walczyka – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,
p. Jacka Nowaka – wiceprzewodniczącego Komisji BudŜetu Rady Powiatu, by
symboliczną wiązanką kwiatów móc wspólnie podziękować p. Jackowi
Tarnowskiemu – burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec oraz p. Stanisławowi Lolo –
przewodniczącemu Rady Miejskiej za współpracę, Ŝycząc jednocześnie zdrowia,
trafnych decyzji, rozwiązywania problemów. Wyraził równieŜ nadzieję, Ŝe rok 2015
będzie jeszcze lepszy od mijającego, mimo Ŝe w 2014 roku poprzeczka była bardzo
wysoko postawiona.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec przekazał kwiaty
p. Małgorzacie śugaj – skarbnik Gminy. Pan Burmistrz podkreślił, iŜ dobrze Ŝe
współpraca na trzech szczeblach samorządu tak dobrze się układa. śeby móc jednak
współpracować potrzebne jest zdrowie. NajwaŜniejsze dla człowieka jest zdrowie
i Ŝycie. Pan Burmistrz powiedział, Ŝe wśród zaproszonych gości na sali jest osoba,
która nigdy nie odmawia, gdy ktoś prosi o pomoc. Po tych słowach zaprosił na scenę
dr nauk medycznych – p. Stanisława Góźdź, dziękując za to, co robi dla drugiego
człowieka. Następnie wraz z p. Stanisławem Lolo – przewodniczącym Rady Miejskiej
wręczyli p. Profesorowi symboliczny obraz, namalowany przez lokalną artystkę oraz
symboliczną wiązankę kwiatów.
Pan prof. Stanisław Góźdź powitał wszystkich, podziękował i powiedział, Ŝe to co robi
jest słuŜbą dla drugiego człowieka. Pan prof. odniósł się do słów Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego – p. Adama Jarubasa, Ŝe miniona niedziela była
dniem rodziny, stwierdzając, Ŝe tu w Połańcu czuję się atmosferę rodziny, współpracy
i klimatu, którego nie da się wyreŜyserować. Współpraca, którą widzi się na co dzień
jest dumą i dowodem na to, Ŝe współpracując moŜna robić wielkie rzeczy. Patrząc na
większe miasta takie jak Warszawa, moŜemy się cieszyć, Ŝe mamy taką oazę jak
Połaniec, ziemia świętokrzyska, gdzie jest tak dobra współpraca, począwszy od
p. Marszałka, który ma otwarte serce, umysł i widzi potrzeby całego województwa.
Marszałka, dla którego praca u podstaw wszędzie i budowanie jedności jest
największą wartością. Pan prof. powiedział, Ŝe moŜe słuŜyć w Świętokrzyskim
Centrum dzięki temu, Ŝe p. Marszałek jest otwarty na potrzeby chorych i mimo
róŜnych kryzysów udało się otworzyć Klinikę Hematologii i Transplantacji Szpiku
przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, dzięki której moŜemy nieść pomoc.
Kończąc swoje przemówienie p. prof. podziękował za to wsparcie, walkę i troskę
o siebie nawzajem, jak równieŜ za chwile radości przeŜyte dzisiejszego dnia
w miejscu, gdzie wszystko jest tak, jak być powinno.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, Ŝe pomoc, jaką
otrzymujemy od prof. Stanisława Góździa jest ogromna, zawsze przybywa z pomocą.
To wielkość, która wewnątrz człowieka jest nastawiona na potrzebę pomocy drugiemu
człowiekowi. Za tą potrzebę niesienia pomocy p. prof. cenimy i dziękujemy Mu
serdecznie.
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Następnie p. Burmistrz powiedział, Ŝe są z nami przedstawiciele sąsiednich gmin:
Gminy Borowa i Gminy Łubnice. Podziękował za dotychczasową współpracę
sąsiadom w kilku kierunkach działania. Zarówno dla młodzieŜy, jak i osób dorosłych,
w kulturze, sporcie, ale i na podłoŜu gospodarczym. śyczył, by ta współpraca nadal
się rozwijała a samorządy nadal zacieśniały stosunki, by w przyszłości moŜna było
oglądać efekty tej współpracy.
O zabranie głosu został poproszony p. Władysław BłaŜejewski – wójt Gminy Borowa,
któremu p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wraz z p. Stanisławem Lolo –
przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli symboliczną wiązankę kwiatów.
Pan Władysław BłaŜejewski – wójt Gminy Borowa na wstępie powitał zaproszonych
gości i mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec. Poinformował, Ŝe od 8 lat, od początku
współpracy przedstawiciele samorządu gminy Borowa są gośćmi zapraszanymi na
uroczyste sesje w Połańcu. Nadmienił, Ŝe dzisiejsza podróŜ do Połańca była zupełnie
inna niŜ dotychczas, była krótka ze względu na nowe moŜliwości. MoŜliwości dane
dzięki współpracy dwóch gospodarzy woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego, której
owoc mamy w postaci mostu. Pan Wójt powiedział, Ŝe dzięki wieloletniej współpracy
wiemy co się dzieje w Połańcu, a ze sprawozdania przedstawionego przez
p. Stanisława Lolo – przewodniczącego Rady Miejskiej, widać Ŝe dzieje się bardzo
duŜo wspaniałych inwestycji i działań wykonanych dla ludzi, z których Gmina
Borowa czerpie wzory i wprowadza u siebie w Ŝycie. Pan Wójt kontynuował
mówiąc:,, Tworzycie wspaniały klimat tutaj w Połańcu, klimat pracy, współpracy,
rozwoju.” Następnie wyraził radość i wdzięczność za zaproszenie, za moŜliwość
udziału w uroczystościach organizowanych w Połańcu. Wyraził zdanie, Ŝe inwestycja,
która została w tym roku ukończona pozwoli na jeszcze większą współpracę
i zaciśniecie stosunków między samorządami. Kończąc swoją wypowiedz p. Wójt
powiedział, Ŝe czuje się zaszczycony, Ŝe most który był marzeniem wcześniejszych
pokoleń stał się naszym udziałem i cieszy się, Ŝe moŜe tego doświadczyć. śyczył, aby
praca samorządu Połańca przynosiła w dalszym ciągu tak wspaniałe efekty, aby
rozwój Połańca był tak dynamiczny jak do tej pory, a praca wkładana w ten rozwój
dawała wiele satysfakcji i radości. śyczył równieŜ wiele zdrowia nadmieniając, Ŝe
cieszy się, z moŜliwości poznania tak zacnego człowieka, jakim jest prof. Stanisław
Góźdź goszczący na uroczystej sesji.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec podziękował za miłe
słowa, które napawają optymizmem. Nie byłoby jednak to wszystko moŜliwe, gdyby
nie bezpieczeństwo, które w naszym powiecie jest na bardzo dobrym poziomie, dzięki
naszym słuŜbom policyjnym i straŜackim. Pan Burmistrz bardzo serdecznie
podziękował w imieniu społeczności lokalnej słuŜbom mundurowym za to, Ŝe
moŜemy Ŝyć i funkcjonować w bezpiecznym środowisku. Następnie zaprosił na scenę
przedstawicieli słuŜb, którym wraz z p. Stanisławem Lolo – przewodniczącym Rady
Miejskiej wręczyli symboliczne wiązanki kwiatów.
Głos zabrał Komendant Powiatowej StraŜy PoŜarnej st. bryg. – p. Grzegorz Ciepiela,
który powitał wszystkich bardzo serdecznie i powiedział, Ŝe praca którą wykonuje to
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słuŜba, w której nie oczekuje się podziękowań, wykonuje się ją bez względu na to czy
jest się lubianym czy nie. Nadmienił, Ŝe straŜ realizuje zadania narzucone przez Statut
i miło jest słyszeć słowa uznania, za które serdecznie dziękuje w imieniu własnym
i pracowników komendy, druhów – straŜaków ochotników. Pan Komendant dodał, Ŝe
most, o którym się tak duŜo mówi łączy nas, ale stwarza równieŜ zagroŜenia, do
których z całą odpowiedzialnością moŜe stwierdzić, Miasto i Gmina Połaniec jest dość
dobrze przygotowana. Rozwój jednostek straŜy na terenie gminy jest wzorcowy dla
powiatu staszowskiego i mógłby być wzorcowy równieŜ dla pozostałych powiatów
województwa świętokrzyskiego. Pan Komendant podziękował Radzie Miejskiej,
p. Jackowi Tarnowskiemu – burmistrzowi, osobom znajdującym się na sali:
p. Mirosławowi Pawlakowi – posłowi na Sejm RP, p. Adamowi Jarubasowi –
marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, p. Michałowi Skotnickiemu – staroście
Powiatu Staszowskiego oraz wszystkim sympatykom jednostek OSP. Pan Komendant
na zakończenie swego wystąpienia pozwolił sobie na krótką dygresję dotyczącą prac
obecnego samorządu. Mówi się, Ŝe praca uszlachetnia, ale lenistwo uszczęśliwia. Dla
obecnie działających osób na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Połaniec Ŝyczy duŜo lat
szlachetności, aby później, gdy przyjdzie czas Ŝeby odpocząć, moŜna było być
szczęśliwym dzięki temu, co się uczyniło. Następnie Ŝyczył wszystkim
zgromadzonym wszelkiej pomyślności od wszystkich straŜaków powiatu
staszowskiego.
Następnie głos zabrał Komendant Powiatowej Policji w Staszowie – p. Tomasz
Śliwiński, który poinformował, Ŝe analizując róŜne aspekty przestępczości i zagadnień
z nią związanych oraz patrząc na opinię społeczną moŜe stwierdzić, Ŝe na terenie
Miasta i Gminy Połaniec, ale i na terenie powiatu staszowskiego czujemy się
bezpiecznie. Jest to nie tylko zasługa policji, ale równieŜ samorządu Połańca. Pan
Komendant złoŜył podziękowania Burmistrzowi Miasta i Gminy – p. Jackowi
Tarnowskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej – p. Stanisławowi Lolo za
rzeczową współpracę w zakresie bezpieczeństwa, gdyŜ jak podkreślał sprawa
bezpieczeństwa, to sprawa nas wszystkich. Powiedział, Ŝe dziękuje nie tylko za
wsparcie finansowe, polegające na wykupieniu dodatkowych słuŜb patrolowych, czy
dofinansowanie zakupu radiowozów policyjnych, ale dziękuje równieŜ za bieŜącą
współpracę, za rozmowy na temat bezpieczeństwa, na temat tego, co budzi niepokój
w mieszkańcach. Uczestnicząc w róŜnych spotkaniach z radnymi i sołtysami mamy
moŜliwość zapoznać się, jakie są potrzeby mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa.
Często są to rzeczy związane z zapewnieniem porządku a nie bezpośrednio
przestępczością. Pan Komendant podziękował równieŜ za szereg przedsięwzięć
realizowanych na rzecz kształtowania właściwych postaw wśród dzieci i młodzieŜy,
gdyŜ to, co robimy teraz dla naszych najmłodszych w przyszłości pięknie zakwitnie
i podziękuje za tą szeroka profilaktykę. Na koniec p. Komendant jeszcze raz
serdecznie podziękował oraz Ŝyczył wszystkim ,,Do siego roku”.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, Ŝe mamy
szczęście, Ŝe mieszkamy w Mieście i Gminie Połaniec, w woj. świętokrzyskim, gdzie
spotykamy wiele ciekawych inicjatyw. To, co w Połańcu jest planowane, jest efektem
pracy wielu ludzi, pracy która doprowadziła nasze Miasto i Gminę do stworzenia
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bardzo dobrych warunków dla inwestora. Inwestorzy bardzo często dopytują o tereny
inwestycyjne, w jakiej lokalizacji są połoŜone. Pan Burmistrz podkreślił, Ŝe tereny
inwestycyjne są wynikiem pracy wszystkich na przestrzeni ostatnich kilku lat, której
efekty niebawem będziemy mieli moŜliwość zbierać. Powstaną nowe miejsca pracy,
o którą w dzisiejszych czasach tak trudno. Podziękował za pomoc w tym temacie
p. Adamowi Jarubasowi – marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz całemu
Zarządowi Województwa. Następnie podziękował lokalnym firmom działającym na
terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz poinformował, Ŝe są na dzisiejszej uroczystej
sesji przedstawiciele zakładów pracy, firm lokalnych, spółek. Następnie gorąco
powitał prezesów, dyrektorów, ludzi którzy pracują na ten dzisiejszy i jutrzejszy dzień,
dziękując jednocześnie w imieniu mieszkańców. Pan Burmistrz zaprosił na scenę
przedstawiciela największego zakładu pracy działającego na terenie Miasta i Gminy
Połaniec, p. Alfredę Świtek – Prezes Zarządu GDF SUEZ Energia Polska S.A.
Następnie p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wraz z p. Stanisławem Lolo
– przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli p. Prezes symboliczną wiązankę
kwiatów i obraz.
Pani Alfreda Świtek – Prezes Zarządu GDF SUEZ powitała wszystkich serdecznie
oraz powiedziała, Ŝe koniec roku to czas podsumowań, refleksji i snucia planów na
przyszłość. Mijający rok jest rokiem szczególnym dla władz samorządowych,
w którym zostali poddani ocenie wyborców. Pani Prezes skierowała do
samorządowców zgromadzonych na sali słowa wielkiego uznania, stwierdzając, Ŝe
zdali ten trudny ,,egzamin” wspaniale, dodała równieŜ, Ŝe miło spotykać ludzi z tak
wspaniałą oceną społeczeństwa. Pani Prezes pogratulowała samorządowcom, Ŝe
praca, którą wykonują została tak dobrze oceniona przez społeczeństwo. W imieniu
mieszkańców pogratulowała osiągnięć, Ŝycząc jednocześnie realizacji wszystkich
planów na przyszłość a w Ŝyciu prywatnym duŜo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Na zakończenie swej wypowiedzi p. Prezes powiedziała, Ŝe chciałaby Ŝyczyć p. prof.
Stanisławowi Góźdź, w imieniu własnym i wszystkich jego pacjentów długich lat
Ŝycia w zdrowiu, gdyŜ jak stwierdziła ,, …Jego zdrowie, to gwarancja naszego
zdrowia”. Nadmieniła, Ŝe będąc pacjentką Pana Profesora doświadczyła, o jak
wspaniałym i wielkim sercu jest to człowiek.
Pan Jacek Tarnowski – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, Ŝe współpraca
z zakładami pracy jest bardzo potrzebna, by tworzyć dobrą rzeczywistość.
Następnie powitał ks. proboszczów: Witolda Dobrzańskiego, Jana Wamyja, Józefa
Grabdę, oraz ks. Łukasza Turzyńskiego. Pan Burmistrz podziękował duchownym za
dobre słowo – Słowo BoŜe, które nam przekazują, za misje, którą pełnią i za wszystko
co dla nas robią. Następnie poprosił o kilka słów ks. Witolda Dobrzańskiego.
Ks. Witold Dobrzański – proboszcz pw. MBWW w Połańcu powitał wszystkich
i powiedział, Ŝe sceneria, która nas otacza przedstawia gwiazdy – wiele gwiazd, które
moŜemy traktować, jako symbol wysokiego standardu realizacji zadań przez tutejszą
władzę. Ks. proboszcz powiedział, Ŝe pod koniec roku zawsze dokonujemy
podsumowań. Dla społeczeństwa Połańca rok ten przyniósł bardzo duŜo, dla powiatu
równieŜ. To, co nasze zostaje wśród nas, słuŜy nam. Bogacimy się przez Ŝyczliwość
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i dobro, które się rozszerza i łączy, które gości w sercach wszystkich ludzi. Ksiądz
proboszcz Ŝyczył na Nowy Rok wiele zdrowia dla wszystkich, Błogosławieństwa
BoŜego poprzez patronów poszczególnych kościołów: św. Marcina, św. Stanisława
i Opieki Matki BoŜej WspomoŜenia Wiernych, oraz poprzez patronów sąsiednich
parafii. ,, Serdeczne Bóg zapłać całej społeczności połanieckiej, Ŝe się włącza w te
dzieła, które wśród nich pozostaną i słuŜyć będą następnym pokoleniom”. Ks.
proboszcz podziękował za symboliczną wiązankę kwiatów.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec podziękował ludziom,
którzy cięŜko pracują po to, Ŝeby w Połańcu moŜna było rozwijać swoje moŜliwości
i budować dobrą przyszłość. Podziękował samorządowi, Radzie Miejskiej
z Przewodniczącym – p. Stanisławem Lolo na czele, którzy robią bardzo duŜo Ŝeby
moŜna było się cieszyć z naszego Miasta i Gminy. Podziękował sołtysom, bez których
trudno by było pracować, realizować najwaŜniejsze potrzeby mieszkańców.
Podziękował pracownikom wszystkich jednostek i osobom nimi zarządzającym
dodając, Ŝe dzięki ich pracy czujemy się bezpieczni, zadowoleni i zdrowi. Wyraził
radość, Ŝe mamy ludzi, na których moŜemy zawsze polegać. Podziękował byłym
samorządowcom, którzy swoją pracą przyczynili się do tego, Ŝe Połaniec jest dzisiaj
taki piękny. Zwrócił się do p. dr Janusza Gila – Honorowego Obywatela Połańca ze
słowami uznania i radości, Ŝe moŜemy razem uczestniczyć w uroczystej sesji.
Na zakończenie p. Burmistrz zaznaczył, Ŝe jak powiedział Przewodniczący Rady
Miejskiej – p. Stanisław Lolo, mijający rok 2014 był dla Miasta i Gminy Połaniec
bardzo dobry. Sytuacja finansowa, ekonomiczna jest wspaniała, prawie nie ma
zadłuŜenia. AngaŜując środki zewnętrzne oraz wkład własny samorząd Połańca zrobił
bardzo duŜo, a jednocześnie sytuacja ekonomiczna jest dobra. Napawa to optymizmem
na kolejne lata 2014 – 2020, które musimy bardzo dobrze wykorzystać. Pan Burmistrz
wyraził nadzieję, Ŝe uda się to zrobić przy pomocy wszystkich, którzy sprzyjają
Miastu i Gminie Połaniec.
Ad. 5
Pan Stanisław Lolo – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował p. Jackowi
Tarnowskiemu – burmistrzowi Miasta i Gminy oraz wszystkim gościom za Ŝyczenia
i miłe słowa pod adresem samorządu Połańca. Na zakończenie powiedział, Ŝe to
bardzo miłe, kiedy praca jest zauwaŜana i doceniana. Dodał, Ŝe najwaŜniejszą radością
z tej pracy jest to, Ŝe miasto rozwija się a mieszkańcom Ŝyje się lepiej. Wyniki
wyborów, które były najwspanialszą nagrodą za wszystkie działania podejmowane
przez Radę Miejską i Burmistrza – p. Jacka Tarnowskiego cieszą i mobilizują do
dalszej pracy. Ta praca to misja, słuŜba mieszkańcom, którzy obdarzyli nas mandatem
zaufania.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad uroczystej sesji Rady Miejskiej
p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady oraz zaprosił na
dalszy program uroczystości.
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Dalszy program uroczystości przedstawiał się następująco:
•
Występ artystyczny,
•
Wręczenie stypendiów artystycznych,
•
Debiut młodzieŜy orkiestry dętej z CKiSz,
•
Projekcja filmu: ,, Ludzie, historia, Połaniec – dawniej”.
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy Połańca
w towarzystwie zaproszonych gości, wręczyli 33 osobom wspaniałe wyróŜnienia stypendia artystyczne.
Lista stypendystów reprezentujących Publiczną Szkołę Podstawową w Połańcu,
Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy i Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
1. Bryk Dariusz – stypendium II stopnia w kategorii muzyka/śpiew
2. Bryk Patrycja – stypendium II stopnia w kategorii taniec
3. Buda Klaudia – stypendium II stopnia w kategorii taniec
4. Bugaj Michał – stypendium II stopnia w kategorii muzyka/śpiew
5. Czechowska Marcelina – stypendium II stopnia w kategorii taniec
6. Dąbrowska Agnieszka – stypendium II stopnia w kategorii muzyka/śpiew
7. DroŜdŜowska Katarzyna Anna – stypendium I stopnia w kategorii taniec,
muzyka/śpiew
8. Gołyska Patrycja – stypendium II stopnia w kategorii muzyka/śpiew
9. Grabowski Karol – stypendium II stopnia w kategorii muzyka/śpiew
10. Jarkowska Natalia – stypendium II stopnia w kategorii muzyka/śpiew
11. Juszyńska Aleksandra – stypendium II stopnia w kategorii muzyka/śpiew
12. Kasprowicz Julia Ewa – stypendium I stopnia w kategorii taniec, muzyka/śpiew
13. Kopeć Aleksandra Kamila – stypendium II stopnia w kategorii taniec
14. Kosatka Daniel - stypendium II stopnia w kategorii muzyka/śpiew
15. Krawczyk Eliza Maria – stypendium II stopnia w kategorii taniec
16. Kwapis Aleksandra – stypendium II stopnia w kategorii taniec
17. Łańka Katarzyna – stypendium I stopnia w kategorii muzyka/śpiew
18. Machniak Izabela – stypendium II stopnia w kategorii taniec
19. Machniak Klaudia Anna – stypendium I stopnia w kategorii taniec, muzyka/śpiew
20. Marzec Joanna Karina – stypendium II stopnia w kategorii taniec
21. Michta Katarzyna – stypendium II stopnia w kategorii taniec
22. Mirecka Karolina Anna – stypendium II stopnia w kategorii muzyka/śpiew
23. Moryc Julia Natalia - stypendium II stopnia w kategorii taniec
24. Nowakowska Ewa Maria - stypendium II stopnia w kategorii taniec
25. Ossolińska Karolina Amanda - stypendium II stopnia w kategorii muzyka/śpiew
26. Pikul Wiktoria - stypendium II stopnia w kategorii muzyka/śpiew
27. Porębska Natalia - stypendium II stopnia w kategorii taniec
28. Przybycińska Julita - stypendium II stopnia w kategorii taniec
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29. Siepka Szymon - stypendium II stopnia w kategorii muzyka/śpiew
30. Strzałka Patrycja - stypendium II stopnia w kategorii muzyka/śpiew
31. Wiatr Natalia - stypendium II stopnia w kategorii muzyka/śpiew
32. Wójcik Krzysztof - stypendium II stopnia w kategorii muzyka/śpiew
33. Zielińska Marlena - stypendium II stopnia w kategorii muzyka/śpiew
Instruktorzy i opiekunowie stypendystów
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
Marzena DroŜdŜowska
Weronika Koziarz - Dygulska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu
Marzena DroŜdŜowska
Magdalena Pedyńska
Urszula śurawska
Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy
Krzysztof Roguz
Uroczystą Sesję Rady Miejskiej uświetniła młodzieŜ, wspaniałymi występami
tanecznymi, wokalnymi i muzycznymi. Po raz pierwszy zaprezentowała się działająca
w Centrum Kultury i Sztuki dziecięca i młodzieŜowa orkiestra dęta.
Po występach zaproszeni goście obejrzeli projekcję filmu: ,, Ludzie, historia, Połaniec
– dawniej”.
Na zakończenie uroczystości p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy zaprosił
wszystkich na poczęstunek do sali kawiarnianej Centrum Kultury i Sztuki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Agnieszka Janowska
Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo

