
Połaniec, dnia 17.07.2014 r. 
 
 

Projekt protokołu Nr LX/14 
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 17 lipca 2014 roku. 

                           
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 

 
Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta i 

Gminy Połaniec. 
 

 
Rozpoczęcie obrad – godz. 1630 
Zakończenie obrad – godz. 1730  
 
Ad. 1 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej  
w Połańcu i poinformował, Ŝe sesja nadzwyczajna jest zwołana na wniosek  
p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy Połaniec na podstawie art. 20 ust. 
3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.  
Pan Przewodniczący serdecznie powitał: p. radnych, p. 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, prezesów, dyrektorów i kierowników jednostek 
podległych Gminie, kierowników referatów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, 
przedstawicieli jednostek pomocniczych oraz wszystkie osoby, które przybyły na 
sesję. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 12. radnych. 
Radny nieobecny – p. Adam Łańka –  z powodu braku moŜliwości skutecznego 
zawiadomienia, usprawiedliwiony; radni spóźnieni – p. Zdzisław Kwiatkowski 
i p. Stanisław Walczyk. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odczytał zaplanowany 
porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
 
Propozycję zmian z upowaŜnienia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – p. Jacka 
Tarnowskiego zgłosił p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy, proponując 
wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 2 dodatkowych czterech projektów 
uchwał: 
 
 - jako podpunkt 2, projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy   
   Połaniec na  2014 r.,  
 
 - jako podpunkt 3, projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji   



  społecznych  z  mieszkańcami Miasta i Gminy Połaniec dotyczących zmiany granic  
  Osiedli Nr 1 i Nr 3 –   będących jednostkami pomocniczymi Gminy Połaniec, 
 
 - jako podpunkt 4, projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXVII/235/12    
   Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia  
   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec, 
 
 - jako podpunkt 5, projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXVII/234/12   
   Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia    
   szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i  
   zagospodarowania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których  
   zamieszkują mieszkańcy, 
 
Pan Sekretarz dodał, Ŝe proponowane projekty uchwał były omówione i zaopiniowane 
na Komisjach Rady. 
 
Innych propozycji zmian nie zgłoszono. 
 
W związku z tym Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
wprowadzenie do pkt. 2 porządku obrad, ww. projekty uchwał. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 12.  radnych.) 
Głosowanie: 
      za wprowadzeniem do punktu obrad  – 12 osób ( jednogłośnie) 
      ww. projektów uchwał 
 
( Zmiany zostały wprowadzone.) 
 
Głosowanie: 
      za przyjęciem  porządku obrad – 12 osób ( jednogłośnie) 
      z wprowadzonymi zmianami 
 
 
Na sesję przybyli spóźnieni: p. Zdzisław Kwiatkowski i p. Stanisław Walczyk. 
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie: 

 
     1/  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, 

 
          2/  zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na  rok 2014, 
         
          3/  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy    



               Połaniec dotyczących zmiany granic Osiedli Nr 1 i Nr 3 – będących   
               jednostkami pomocniczymi Gminy Połaniec, 
 
          4/  zmiany uchwały Nr XXXVII/235/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13  
               grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i    
               porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec, 
 
         5/  zmiany uchwały Nr XXXVII/234/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13  
              grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu    
              świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów   
              komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują  
              mieszkańcy. 
 
    3. Zakończenie obrad. 
 
Załącznikami do protokołu są: 
- lista obecności radnych, 
- lista zaproszonych gości, 
- podjęte uchwały. 
 
Ad. 2 
 
Przystąpiono do podejmowania uchwał.  
 
1. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz    
   ustalenia ich  przebiegu. 

 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Danuta Bobrowska – kierownik Referatu  
Techniczno – Inwestycyjnego. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja z powodu braku kworum nie zaopiniowała powyŜszego 
projektu uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak – wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały.  
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 



Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
W dyskusji udział wzięli:  
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, Ŝe 
dobrym rozwiązaniem jest zaliczenie  dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich 
przebiegu. Podjęcie tego tematu przez Radę Miejską rozwiąŜe pojawiające się punkty 
sporne, które wynikają z tego, iŜ  mieszkańcy Gminy Połaniec mają  wątpliwości, 
które z dróg naleŜą do dróg  powiatowych, które natomiast naleŜą  do dróg  gminnych.  
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, czy łączna długość dróg na 
terenie Gminy zwiększy się o te odcinki dróg, o których mowa, czy moŜe są to odcinki 
dróg, które były juŜ zaliczane do dróg gminnych. Pan Krzysztof Woźniak dodał, Ŝe 
zadaje te pytania równieŜ pod kątem odśnieŜania dróg zimą. 
 
Pani Danuta Bobrowska – kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego 
odpowiedziała, Ŝe drogi, o których mowa występują  w ewidencji jako drogi gminne  
i jak wszystkie  inne drogi  podlegają odśnieŜaniu, natomiast  do tej pory nie miały 
nadanych numerów.  W związku z powyŜszym łączna długość dróg na terenie Gminy 
pozostanie taka sama. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał,  czy kwestię wszystkich dróg mamy 
juŜ uporządkowaną.  
 
Pani Danuta Bobrowska – kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego 
odpowiedziała, Ŝe Gmina starała się załatwić sprawę wszystkich dróg, które figurują w 
rejestrze gruntów jako drogi gminne. Nie są ujęte drogi, które są zaplanowane w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a których grunt nie jest 
własnością gminy. Po uzyskaniu Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej 
(ZRID) i wybudowaniu planowanych dróg, staną się drogami gminnymi. Pani Danuta 
Bobrowska dodała, Ŝe przykładem moŜe być ulica Krakowska. Taka sama sytuacja 
jest równieŜ na Osiedlu Północ.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Stanisław Lolo poddał pod głosowanie ww.   
projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie:  
        za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr LX/383/14 została podjęta) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014  
    rok. 



 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja z powodu braku kworum nie zaopiniowała powyŜszego 
projektu uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Adam Łukawski– radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika kwota 
 – 280 000 zł   w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpoŜarowa; 
rozdział  75412 – Ochotnicze straŜe poŜarne.  
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe środki te były 
zabezpieczone zgodnie ze złoŜonym wnioskiem na zakup samochodu dla Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w Ruszczy jako wkład własny. Pani Skarbnik nadmieniła, Ŝe obecnie  
wniosek nie jest zaopiniowany pozytywnie, jednak Ŝeby  nie blokować tych środków 
są one na bieŜąco wykorzystywane.  
 
Pan Adam Łukawski– radny Rady Miejskiej zapytał z czego wynika kwota 279 949 zł  
w dziale 926 –  Kultura fizyczna; rozdział 92695 –  Pozostała działalność. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe jest to kwota, którą Gmina 
otrzymała z Elektrowni na dofinansowanie bieŜącej działalności Ośrodka Sportu  
i Rekreacji. Pani Skarbnik dodała, Ŝe Gmina miała  to zapisane w umowie przy 
przekazaniu budynku basenu przez Elektrownię. 
 
 
 
Pani Jolanta Pargieła – radna Rady Miejskiej zapytała, z czego wynika kwota  



25 000 zł po stronie wydatków: w dziele 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdział  
70095 – Pozostała działalność oraz z czego wynika kwota 80 000 zł w dziele  801 –  
Oświata i wychowanie; rozdział 80110 – Gimnazja. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe kwota 80 000 zł przeznaczona 
została na remonty w Gimnazjum - głównie remonty łazienek. Natomiast kwota  
25 000 zł przeznaczona jest na wydatki bieŜące funkcjonowania świetlic wiejskich. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odniósł się do kwestii remontów w 
szkołach informując, Ŝe w okresie wakacyjnym Gmina ma zaplanowane generalne 
remonty w jednostkach oświatowych i wychowawczych na terenie Miasta i Gminy 
Połaniec. Jeśli chodzi o wydatki związane z modernizacją  to kwota ok. 200 000 zł, nie 
licząc kosztów pracy grupy interwencyjnej zaangaŜowanej w remonty. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej, upewniając się zapytał, czy kwota, 
która będzie przeznaczona na ten cel to 200 000 zł. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe będzie to wyŜsza 
suma. Kwota 200 000 zł dotyczy bowiem usług, natomiast nie dotyczy kosztu 
materiałów, które będą zakupione z budŜetu Gminy  na rzecz grupy interwencyjnej, 
wykonującej część remontów. Pan Burmistrz zaznaczył, Ŝe zakres remontów w 
jednostkach oświatowych jest bardzo duŜy. Wychodząc na przeciw wszystkim 
niezbędnym potrzebom, Gmina chce przyczynić się do tego, aby do pierwszego 
września placówki oświatowe były przygotowane do przyjęcia uczniów. Pan 
Burmistrz wyraził równieŜ nadzieję, Ŝe w przyszłości za pomocą pozyskanych 
środków zewnętrznych, Gmina będzie miała moŜliwość doposaŜyć poszczególne 
jednostki oświatowe do odpowiedniego standardu. 
 
Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie:    
        za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr LX/384/14 została podjęta) 
 
3. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z      
mieszkańcami Miasta i Gminy Połaniec dotyczących zmiany granic Osiedli Nr 1 i 
Nr 3 – będących  jednostkami pomocniczymi Gminy Połaniec. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonał  p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy. 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, Ŝe jest to uchwała 
istotna  z punktu widzenia najbliŜszych wyborów. Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe 
propozycja Komisarza Wyborczego, aby znieść Okręg Nr 12 – Rudniki jest nie 



korzystna, gdyŜ przy takim rozwiązaniu obszar wiejski Gminy Połaniec  traci jeden 
mandat radnego. 
   
Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja z powodu braku kworum nie zaopiniowała powyŜszego 
projektu uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, jak wygląda  sytuacja  Okręgu Nr 
12, naleŜącego do lokalu wyborczego w Rudnikach  w związku  z planowanymi 
zmianami.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe Okręg Nr 12 
pozostaje bez zmian. 
 
Pan Mieczysław Machulak – dodał, Ŝe Okręg Nr 12, do którego naleŜą miejscowości 
Kamieniec, Rudniki, Wymysłów na dzień 31.12. 2013 r.  liczy  razem 554 osoby.   
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, jak wyglądałaby sytuacja gdyby 
Okręg Nr 12 został zlikwidowany. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe przede wszystkim  
mieszkańcy wsi straciliby jeden mandat. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, których 
Samorządów Osiedli mają dotyczyć konsultacje społeczne.  
 
Pan Mieczysław Machulak – sekretarz  Gminy odpowiedział, Ŝe konsultacje dotyczą  
Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 3. Pan Sekretarz  zaznaczył równieŜ, Ŝe zgodnie z zapisem 



w ww. projekcie uchwały –  konsultacje są waŜne bez względu na ilość osób w nich 
uczestniczących i nie są wiąŜące. 
 
Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr LX /385/14 została podjęta) 
 
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/235/12 Rady 
Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec. 
 
 
Wprowadzania do tematu dokonała p. Danuta Bobrowska – kierownik Referatu 
Techniczno – Inwestycyjnego. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec widnieje zapis, Ŝe 
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy odbywa się 2 razy w miesiącu dla budynków jednorodzinnych, tzn. Ŝe 
odbiór odpadów odbywa się nie rzadziej niŜ dwa razy w miesiącu, a Gmina  obecnie 
robi to raz w miesiącu. śeby było to zgodne z Regulaminem, naleŜy zmienić zapis w 
Regulaminie na  brzmienie: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, odbywa się 1 raz w miesiącu dla 
budynków jednorodzinnych. Nie oznacza to jednak, Ŝe nie moŜna  odbierać odpadów 
komunalnych więcej niŜ raz w miesiącu, jeŜeli zaistnieje taka potrzeba. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja z powodu braku kworum nie zaopiniowała powyŜszego 
projektu uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 



Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, jaka jest częstotliwość wywozu 
śmieci z  koszy przy chodnikach na terenie Miasta i Gminy. 
 
Pani Danuta Bobrowska – kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego 
odpowiedziała, Ŝe wywóz śmieci odbywa się raz w tygodniu, jeŜeli jednak zachodzi 
konieczność to częściej niŜ raz w tygodniu. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał w jaki sposób się to odbywa. 
 
Pani Danuta Bobrowska – kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego 
odpowiedziała, Ŝe w tej chwili jest grupa interwencyjna, która  przejeŜdŜając 
codziennie zwraca uwagę na to, jak wygląda sytuacja. Jeśli zachodzi konieczność 
częstszego opróŜniania koszy niŜ raz w tygodniu to zostają one opróŜnione. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej wyjaśnił, Ŝe jego pytania wynikają z 
sytuacji, jaka miała miejsce przed dniem Święta Truskawki w Ruszczy, kiedy to kosze 
na śmieci były przepełnione. Pan Adam Łukawski poprosił o częstsze monitorowanie 
stanu koszy na śmieci na terenach wiejskich i ich opróŜnianie, jeśli  zaistnieje taka 
potrzeba. 
 
Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali  obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr LX /386/14  została podjęta) 
 
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/234/12 Rady 
Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Danuta Bobrowska – kierownik Referatu 
Techniczno – Inwestycyjnego. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 



 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja z powodu braku kworum nie zaopiniowała powyŜszego 
projektu uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec –  wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na 
problem z płatnościami za odpady komunalne. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe mieszkańcy, którzy 
podpisali umowy, z róŜnych  powodów występują do Gminy z wnioskami o 
umorzenie płatności. W przyszłości zmienią się przepisy, które będą mówiły o 
egzekwowaniu naleŜności przez Urzędy Skarbowe. Urząd Miasta i Gminy nie będzie 
wówczas egzekwował tego typu opłat, będą natomiast  przekazywane do Urzędu 
Skarbowego. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  stwierdził, Ŝe Pan 
Burmistrz obiecał, iŜ rodziny będące w trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc ze 
strony Gminy. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe przepisy ogólne 
umoŜliwiają umorzenie naleŜności podatkowych lub rozłoŜenie ich na raty w 
sytuacjach indywidualnych i Gmina min. w ten sposób pomaga mieszkańcom 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 
 
Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyŜszy  projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali  obecnych było 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie) 
                                            
        (Uchwała Nr LX/387/14 została podjęta) 



 
Ad. 3 
 
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad p. Stanisław Lolo – 
przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na LX  sesję 
Rady Miejskiej i zamknął obrady. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Janowska 
 
 
 
 

 

 


