Połaniec, dnia 17.12.2013 r.
Projekt protokołu Nr LI/13
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 17 grudnia 2013 roku.
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe)
Początek obrad - godz. 1715
Zakończenie obrad - godz. 1730
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej
w Połańcu oraz poinformował, Ŝe sesja nadzwyczajna jest zwołana na wniosek
p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy na podstawie art. 20 ust. 3 z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn.
zmianami). Następnie serdecznie powitał: p. radnych Rady Miejskiej, p. Jacka
Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy, p. Jarosława Kądzielę – zastępcę
burmistrza Miasta i Gminy, p. Mieczysława Machulaka – sekretarza Gminy oraz
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.
Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 12. Radni Rady
Miejskiej nieobecni: p. Jolanta Pargieła – brak moŜliwości skutecznego
zawiadomienia, p. Małgorzata Dalmata - Konwicka – brak moŜliwości skutecznego
zawiadomienia, p. Andrzej Wawrzyniec - brak moŜliwości skutecznego
zawiadomienia.
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał
zaplanowany porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian.
śadnych propozycji zmian nie zgłoszono, wobec tego Przewodniczący poddał pod
głosowanie porządek obrad.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 12. radnych.)
Głosowanie:
za przyjęciem porządku obrad – 12 osób (jednogłośnie)
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany Uchwały Nr XXX/196/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia
2012 roku w sprawie wyraŜenia zgody na włączenie terenów połoŜonych
w Brzozowej gmina Połaniec w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Starachowice”.
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3. Zakończenie obrad.
Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności radnych,
- lista gości,
- podjęte uchwały.
Ad. 2
Przystąpiono do podejmowania uchwały.
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/196/12 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyraŜenia zgody na
włączenie terenów połoŜonych w Brzozowej gmina Połaniec w obszar
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i
Gminy Połaniec.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe Gmina Połaniec
złoŜyła wniosek do Ministra Gospodarki o włączenie w obszar Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Starachowice” obszarów inwestycyjnych nr: 1,2,3,8,9 i 10, które
stanowią niezabudowane nieruchomości gruntowe. Wniosek nie był jeszcze
przedmiotem obrad Rady Ministrów, dlatego Gmina Połaniec aktualizuje powyŜszy
wniosek poprzez włączenie dodatkowej działki do kompleksu inwestycyjnego nr 9,
zwiększając powierzchnię obszaru.
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Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, czy w obszarach
inwestycyjnych są inne działki naleŜące do Skarbu Państwa, które nie są włączone
w obszar.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe nie ma innych
działek w obszarze inwestycyjnym, które naleŜą do Skarbu Państwa i nie mają
uregulowania prawnego.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe analizując
obszary inwestycyjne, na niektórych znajdują się tereny leśne, więc zapytał, czy jest
moŜliwość ich przeniesienia tak, aby ułatwić inwestorowi zabudowanie terenu.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe zostały wydane
odpowiednie dyspozycje w zakresie przygotowania nowego planu.
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 12. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 12 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LI/337/13 została podjęta)
Ad. 3
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad i po przeprowadzonych
dyskusjach p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie
podziękował wszystkim za przybycie na sesję Rady Miejskiej i zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Sylwia Witecka
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