
Połaniec, dnia 20.08.2014 r. 
 

 
Projekt protokołu Nr LXI/14 

z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 20 sierpnia 2014 roku. 
 

(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 
 

Obrady sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Połaniec. 
 
 
Rozpoczęcie obrad – godz. 1530 
Zakończenie obrad – godz. 1800 
 
Ad. 1 
 
         Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady 
Miejskiej w Połańcu i 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 13. radnych. 
Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Adam Łańka – zwolnienie lekarskie i p. Józef 
Cichoń – zwolnienie lekarskie. 
 
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 4 ,,Podjęcie uchwał”, zmiany w tytule 
projektu uchwały Nr 3 w sprawie ,,określenia zasad korzystania z muszli koncertowej” 
na nowe brzmienie: ,,uchwalenia Regulaminu określającego zasady korzystania 
 z obiektu muszli koncertowej”.  
 
Pan Sekretarz Gminy dodał, Ŝe proponowana zmiana w projekcie uchwały Nr 3 była 
przedstawiana p. radnym na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Komisji 
BudŜetu. 
 
Innych propozycji zmian nie zgłoszono. 
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W związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
wprowadzenie do pkt 4 porządku obrad  ww. zmiany. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 13.  radnych.) 
Głosowanie: 
za wprowadzeniem  – 13 osób ( jednogłośnie) 
ww. zmiany 
 
( Zmiana została wprowadzona.) 
 
Głosowanie: 
za przyjęciem porządku obrad – 13 osób ( jednogłośnie) 
z wprowadzoną zmianą 
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji. 
 
2. Przyjęcie protokołów: Nr LVIII/14, Nr LIX/14 i Nr LX/14. 
 
3. Sprawozdanie z realizacji budŜetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2014 
    roku. 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
   1/ zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  i  Gminy  Połaniec  na  lata 
       2014 – 2018. 
 
   2/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok. 
 
   3/ uchwalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z obiektu muszli 
      koncertowej. 
 
   4/ zmiany granic Osiedli Nr 1 i Nr 3 – będących jednostkami pomocniczymi Gminy 
       Połaniec i zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec oraz statutów jednostek 
       pomocniczych. 
 
   5/ podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
       i  numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu. 
 
   6/ sprzedaŜy działki nr 5125/1 połoŜonej w Połańcu przy ulicy Sienkiewicza  
       w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej. 
 
5. Informacje bieŜące na temat: 

  -pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym, 
  -pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza  
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   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 gości, 
- podjęte uchwały. 
 

Ad. 2 

         Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy p. radni 
zgłaszają uwagi oraz pytania do protokołu Nr LVIII/14, który był dostępny do wglądu 
w Biurze Rady Miejskiej oraz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Połańca. Pytań nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący poddał pod 
głosowanie ww. projekt protokołu. 

Głosowanie: 

za przyjęciem protokołu  Nr LVIII/14 – 13 osób (jednogłośnie) 

Protokół Nr LVIII/14 został przyjęty. 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi oraz pytania 
do protokołu Nr LIX/14, który był dostępny do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz 
zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. Pytań nie 
zgłoszono, więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt protokołu. 

Głosowanie: 

za przyjęciem protokołu  Nr LIX/14 – 13 osób (jednogłośnie) 

Protokół Nr LIX/14 został przyjęty. 

Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy p. radni zgłaszają uwagi 
oraz pytania do protokołu Nr LX/14, który był dostępny do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej oraz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt 
protokołu. 

Głosowanie: 

za przyjęciem protokołu  Nr LX/14 – 13 osób (jednogłośnie) 

Protokół Nr LX/14 został przyjęty. 
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Ad. 3 
 
        Sprawozdanie z realizacji budŜetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2014 
roku przedstawiła p. Małgorzata śugaj – skarbnik Miasta i Gminy Połaniec. 
Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe według uchwały budŜetowej na 2014 rok, 
planowane dochody wynosiły 55 953 678 zł, z czego dochody bieŜące 49 356 455 zł 
i dochody majątkowe 6 597 223 zł. BudŜet w ciągu pierwszego półrocza zwiększył się 
o 11 284 319,15 zł. Po zmianach plan dochodów na dzień 30 czerwca 2014r. wynosił 
67 237 997,15 zł i został zrealizowany w 43,07%. Zaległości wobec Gminy na dzień 
30 czerwca 2014 roku wynosiły 1 091 484,16 zł. 
Pani Skarbnik poinformowała równieŜ, Ŝe według uchwały budŜetowej na 2014 rok 
planowane wydatki wynosiły 54 522 864 zł, z tego wydatki bieŜące 38 404 680 zł, 
wydatki majątkowe 16 118 184 zł. W ciągu pierwszego półrocza wydatki wzrosły 
o kwotę 11 811 574, 15 zł. Wydatki zostały zrealizowane w prawie 38%. 
Na sfinansowanie wydatków bieŜących przeznaczono kwotę 41 372 735, 15 zł,  
co stanowi ok. 62% całego budŜetu. BudŜet początkowy zakładał rezerwę ogólną 
 w kwocie 340 000, 00 zł, która na dzień 30 czerwca pozostała nie rozwiązana oraz  
dwie rezerwy celowe tj. zarządzenie kryzysowe – kwota 98 300 zł oraz realizację 
inicjatyw lokalnych w kwocie 20 000 zł. 
Pani Skarbnik dodała, Ŝe w ciągu pierwszego półrocza 2014 roku Gmina spłaciła  
575 000 zł kredytów oraz 138 882, 60 zł poŜyczek. Z kolei zadłuŜenie Gminy na dzień 
30 czerwca 2014 roku wyniosło 3 836 894, 60 zł tj. 5,71 %  planowanych dochodów.  
 
Pan Przewodniczący podziękował p. Skarbnik i zapytał p. radnych czy mają pytania 
dotyczące sprawozdania z realizacji budŜetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 
2014 roku. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, jaka jest 
przyczyna zwiększenia podatku od nieruchomości o kwotę 1 513 880 zł. 
  
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, Ŝe do końca 
stycznia składane są deklaracje na podatek od nieruchomości od poszczególnych 
przedsiębiorców. Natomiast przy szacowaniu budŜetu w listopadzie na kolejny rok, 
trudno przewidzieć na 100 procent kwotę tego podatku. W tym przypadku był on 
zaniŜony w stosunku do tego, co wynika z deklaracji złoŜonych przez 
przedsiębiorców. Zatem była podstawa do tego, aby ten podatek zwiększyć. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, stwierdził, Ŝe 
w ubiegłych latach zaległości alimentacyjne wynosiły ok. 280 000 zł, natomiast 
obecnie jest to kwota 506 187,14 zł. Pan Wiceprzewodniczący zapytał, jaki jest powód 
takiego stanu rzeczy. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, Ŝe fundusz 
alimentacyjny jest wypłacany przez Ośrodek Pomocy Społecznej wtedy, gdy osoba, 
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która ma nakazane płacenie alimentów nie jest wydolna finansowo, np. nie ma umowy 
o pracę albo kwota na umowie jest na tyle niska, Ŝe nie wystarcza na pokrycie  
w całości tych alimentów. Faktem jest, Ŝe coraz więcej małŜeństw jest po rozwodzie 
i osób obligowanych do płacenia alimentów z kaŜdym rokiem przybywa. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są  
w tej grupie osoby, które celowo uchylają się od płacenia alimentów. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, Ŝe jeŜeli nawet takie 
sytuacje mają miejsce, to Gmina nie ma na to wpływu. JeŜeli osoba zobowiązana do 
płacenia alimentów nie płaci ich celowo, a nabędzie jakikolwiek dochód, to alimenty 
są ściągane na bieŜąco przez komornika.  
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, Ŝe 
w sprawozdaniu z realizacji budŜetu za I półrocze 2014 roku w punkcie ,,Dochody” 
widnieje kwota 67 237 997, 15 zł, natomiast w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej 
Miasta  i Gminy  Połaniec  na  lata 2014 – 2018 w dziale ,,Dochody ogółem” na rok 
2014 jest to kwota 66 268 771,15 zł. tj. ok. miliona złotych mniej, więc  
skąd taka róŜnica. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, Ŝe Wieloletnia 
Prognoza  Finansowa jest aktualizowana dopiero po zatwierdzeniu sprawozdań na 
koniec kaŜdego kwartału, dlatego w dziale ,, Dochody ogółem” są podane dochody na  
koniec I kwartału. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do 
zaległości wobec Gminy w kwocie 67 637 zł z tytułu podatku od środków 
transportowych. Pan Wiceprzewodniczący zapytał, czy z roku na rok ta kwota jest 
większa.  
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, Ŝe kwota zaległości 
jest na podobnym poziomie, głównie są to zaległości od przedsiębiorców, które 
sukcesywnie są ściągane przez komornika. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o ile zmniejszyło się 
zadłuŜenie od początku roku, skoro zadłuŜenie Gminy na 30 czerwca 2014 roku 
wyniosło 3 836 894, 60 zł.  
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, Ŝe od początku  
roku Gmina spłaciła w ciągu pierwszego półrocza 575 000,00 zł kredytów oraz  
138 882, 60 zł poŜyczek, czyli zadłuŜenie od początku roku zmniejszyło się  
o ok. 700 000 zł. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, jakie są prognozy na 
koniec roku odnośnie spłaty zadłuŜenia. 
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Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, Ŝe zadłuŜenie 
zmniejszy się jeszcze o ok. 500 000 zł.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy przeliczając  
w procentach zadłuŜenie Gminy na 30 czerwca 2014 r. wyniosło 5, 71% planowanych 
dochodów. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Miasta i Gminy potwierdziła, Ŝe zadłuŜenie Gminy 
na 30 czerwca 2014 r. wyniosło 5, 71% planowanych dochodów. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odniósł się do pytania  
p. Przewodniczącego Rady Miejskiej stwierdzając, Ŝe to bardzo trafne pytanie  
i moŜemy się cieszyć z tego, Ŝe rzeczywiście w obecnych czasach, kiedy zadłuŜenie 
niektórych Gmin wynosi powyŜej 50%, zadłuŜenie Gminy Połaniec wynosi 5,71 %. 
Jest to wskaźnik, który odwzorowuje perfekcyjną sytuację naszej Gminy w kwestii 
finansowej. Pan Burmistrz dodał, Ŝe lata 2007 – 2013, to czas wielkich inwestycji z 
udziałem środków zewnętrznych, ale równieŜ wkładu własnego, bez którego nie 
mielibyśmy moŜliwości starania się o środki z Unii Europejskiej. Pan Burmistrz 
zaznaczył, Ŝe sytuację finansową, jaką mamy na progu okresu 2014 – 2020 
zawdzięczamy kaŜdemu po trochu. Pan Burmistrz serdecznie wszystkim podziękował 
zaznaczając, Ŝe to sukces wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował p. Burmistrzowi, 
jak równieŜ wyraził zadowolenie z wykonania budŜetu za I półrocze 2014 roku. 
 
Ad. 4 
 
     Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie  zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  
    i  Gminy  Połaniec  na  lata  2014 – 2018. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja z powodu braku kworum nie opiniowała powyŜszego 
projektu uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
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Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt 
uchwały. 
 
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 13. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
 
(Uchwała Nr LXI/388/14 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 oraz 
poinformowała, Ŝe do ww. projektu uchwały proponuje się autopoprawki, które były 
przedstawione na posiedzeniu Komisji Rady. 
 
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 opiniowała powyŜszego 
projektu uchwały.  
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, 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 Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
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Pani Jolanta Pargieła – radna Rady Miejskiej zapytała, z czego wynikają  kwoty po 
stronie wydatków: 200 000 zł – rozdział 40002 – Dostarczenie wody; 288 500 zł – 
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe; 202 000 zł – w rozdziale 80110 – Gimnazja 
oraz 2 593 030 zł – w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.  
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe jeśli chodzi o placówki 
oświatowe to do zamknięcia roku zabraknie ok. 2 500 000 zł. Niniejszą uchwałą 
zwiększa się budŜet w jednostkach oświatowych o ok. 700 000 zł, głównie 
z przeznaczeniem na wynagrodzenia. 
Jeśli chodzi o kwestię pomniejszenia o – 2 593 030 zł w ramach Gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska p. Skarbnik wyjaśniła, Ŝe realizowane są obecnie 
zadania duŜej rewitalizacji. Część tych zadań nie jest jeszcze rozpoczęta, więc 
przejdzie do realizacji na rok 2015 i stąd zmniejszenie środków.  
Odnośnie zwiększenia o kwotę 200 000 zł w rozdziale: Dostarczenie wody – p. 
Skarbnik wyjaśniła, Ŝe w budŜecie na dopłaty jest zabezpieczona kwota 500 000 zł, 
natomiast wykonanie w chwili obecnej jest juŜ w kwocie ponad 400 000 zł, dlatego 
zachodzi konieczność zwiększenia. 
  
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, co spowodowało, Ŝe na 
obecną chwile wykonanie jest juŜ w kwocie 400 000 zł, w sytuacji, gdy na cały rok 
zaplanowane były dopłaty w wysokości 500 000 zł. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe budŜet planowany był  
w listopadzie 2013r., natomiast stawki opłat do wody i ścieków uchwalane były  
w marcu 2014 r. Przy zakupie ujęcia wody w listopadzie ubiegłego roku jeszcze nie 
było wiadomo, o ile ulegnie zmniejszeniu cena wody, więc o ile zmniejszy się 
odpłatność mieszkańca za 1m³ wody, a o ile stawka dopłaty z budŜetu Gminy. 
Uchwalając w marcu 2014 roku ceny wody i stawki dopłat postanowiono, Ŝe 
odpłatność mieszkańca za 1m³ wody zmniejszy się o 1 zł, natomiast stawka dopłaty do 
1m³ wody tylko o 8 groszy co spowodowało, Ŝe kwota dopłaty do wody utrzymała się 
na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. Pani Skarbnik dodała, Ŝe 
w ubiegłych latach ceny dopłaty do wody utrzymywały się w granicach 800 000 zł. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika kwota 
30 000 zł po stronie wydatków w Dziale 750 – Administracja publiczna; Rozdział  
– Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe w ramach promocji 
Gmina organizuje róŜne działania, min: zakup gadŜetów promocyjnych, sfinansowanie 
pobytu młodzieŜy z Miast Partnerskich, w planach są równieŜ róŜne inne działania do 
końca roku. W związku z tym, Ŝe budŜet promocji został juŜ wyczerpany, zachodzi 
konieczność, aby zwiększyć te środki. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika kwota 
- 100 000 00 zł po stronie wydatków w Dziale 900 – Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska; Rozdział  90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. 
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Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe Gmina miała 
zaplanowane ponad 300 000 zł na utrzymanie zieleni. Pani Skarbnik poinformowała, 
Ŝe kwota taka nie będzie wykorzystana, gdyŜ na realizację tych zadań przeznaczane są 
środki unijne, obecnie z rewitalizacji. Jest natomiast wiele innych zadań, na które te 
środki są bardziej potrzebne i zostaną dobrze wykorzystane.  
   
Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali obecnych było 13. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały– 13 osób (jednogłośnie) 
wraz z autopoprawkami   
 
(Uchwała Nr LXI/389/14 została podjęta)  
 
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady  
    korzystania z obiektu muszli koncertowej. 
 

Wprowadzenia do tematu dokonał p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy oraz 
poinformował, Ŝe do ww. projektu uchwały proponuje się autopoprawki. 
 
Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególne 
Komisje Rady.  
 
Pan Adam Łukawski – członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja z powodu braku kworum nie opiniowała powyŜszego 
projektu uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały, 
jedna osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy odniósł się do wątpliwości  
p. Krzysztofa Woźniaka – radnego Rady Miejskiej, zgłoszonych na Komisji Oświaty 
Kultury i Sportu, dotyczących zapisu w § 3 pkt. 4: ,,Uczestnikom zabrania się 
wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: 



 10

 
a) broni, w tym palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej, 
b) materiałów wybuchowych, 
c) wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów potencjalnie poŜarowo 

niebezpiecznych np. fajerwerków, kul świecących, rac oraz innych podobnie 
działających lub podobnie łatwopalnych przedmiotów, 

d) napojów alkoholowych, 
e) środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
f) niebezpiecznych narzędzi, ostrych, szklanych, łańcuchów itp.” 

 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej stwierdził, Ŝe zapis nie jest 
doprecyzowany i powinien brzmieć ,,… zabrania się wnoszenia i spoŜywania napojów 
alkoholowych...” 
 
Pan Sekretarz wyjaśnił, Ŝe zapis ,,… zabrania się wnoszenia i posiadania napojów 
alkoholowych…” jest dobry, gdyŜ z zakazu posiadania napojów alkoholowych, 
wynika równieŜ zakaz ich spoŜywania w trakcie imprezy. Po za tym jest równieŜ 
zakaz wnoszenia i posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
więc by nie wyodrębniać poszczególnych zapisów w oddzielnych punktach proponuje 
się pozostawienie zapisu jak w projekcie uchwały.  
 
Następnie p. Sekretarz Gminy na wniosek p. Jacka Tarnowskiego – Burmistrza Miasta 
i Gminy, zaproponował  aby w § 1 zmienić zapis pkt. 3 poprzez pozostawienie treści: 
,,Muszla Koncertowa znajduje się na terenie ogrodzonym”, natomiast pozostałą część 
zdania wykreślić.  
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał czy Burmistrz moŜe zastrzec 
sobie prawo nie udostępnienia muszli koncertowej bez podania przyczyny – jak to jest 
zapisane w § 2 pkt. 8 .  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, iŜ wpis ten nie 
koliduje z przepisami prawa gdyŜ jest to zapis standardowy, ale jeśli budzi on jakieś 
wątpliwości to moŜna go skrócić i nadać mu nowe brzmienie:,, Burmistrz zastrzega 
sobie prawo nie udostępnienia muszli koncertowej”. 
  
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, czy Gmina ma prawo odmówić 
udostępnienia tego obiektu. 
 
Pan Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe taki zapis musi istnieć, jeśli bowiem 
ktoś chce skorzystać z obiektu niezgodnie z przeznaczeniem, co mogłoby doprowadzić 
do dewastacji obiektu, Gmina ma prawo odmówić udostępnienia muszli koncertowej. 
  
Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
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(Podczas głosowania na sali obecnych było 13. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
wraz z autopoprawkami 
 
(Uchwała Nr LXI /390/14 została podjęta) 
 
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany granic Osiedli Nr 1 i Nr 3 – będących 
    jednostkami pomocniczymi Gminy Połaniec i zmiany Statutu Miasta i Gminy 
    Połaniec oraz statutów jednostek pomocniczych. 
 

Wprowadzania do tematu dokonał p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy. 
 
Następnie p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec przedstawił  
zbiorowy protokół z wyników konsultacji z zebrań osiedlowych, które odbyły się  
w dniach 5.08.2014 r. i 11.08.2014 r. 
 
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe liczba uprawnionych do wzięcia udziału 
w konsultacjach przedstawia się następująco: Osiedle Nr 1 –  918 osób, Osiedle 
Nr 3 – 985 osób. W konsultacjach dotyczących Osiedla Nr 1 wzięło udział 4 osoby, 
natomiast w konsultacjach dotyczących Osiedla Nr 3 wzięło udział 23 osoby. Ogółem  
w konsultacjach uczestniczyło 27 osób. Uczestnicy zebrania jednogłośnie poparli 
zmianę granic Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 3. 
Członkowie komisji przeprowadzający konsultacje osiedlowe: 
p. Zdzisław Kwiatkowski – przewodniczący komisji 
p. Mieczysław Machulak – członek komisji 
p. GraŜyna Dziarmakowska – członek komisji 
 
Członkowie komisji nie zgłosili Ŝadnych uwag. 
 
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 opiniowała powyŜszego 
projektu uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, 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. 
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Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pan Stanisław  Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, Ŝe oczywistą sprawą 
jest podjęcie ww. projektu uchwały. Daje to bowiem moŜliwość zachowania jednego 
mandatu radnego na obszarach wiejskich, zagroŜonego likwidacją w sytuacji podjęcia 
innych rozwiązań. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej 
poddał pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali  obecnych było 13. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
 
(Uchwała Nr LXI /390/14  została podjęta) 
 
5. Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi 
    wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
    w kaŜdym okręgu, 
 

Wprowadzenia do tematu dokonał p. Mieczysław Machulak – sekretarz 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 opiniowała powyŜszego 
projektu uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, 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 Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej 
poddał pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
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(Podczas głosowania na sali obecnych było 13. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
 
(Uchwała Nr LXI/392/14 została podjęta) 
 
6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy działki nr 5125/1 połoŜonej w Połańcu 
    przy ulicy Sienkiewicza w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela 
    nieruchomości przyległej. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Referatu Mienia 
Komunalnego. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja z powodu braku kworum nie opiniowała powyŜszego 
projektu uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, 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 Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
powyŜszy projekt uchwały. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kiedy kończy się   
dzierŜawa działki, którą chcą kupić p. Kazimierz i Teresa Gułowie. 
 
Pani Teresa Parcheta – kierownik Referatu Mienia Komunalnego odpowiedziała, Ŝe 
działka wydzierŜawiona jest do końca 2015 r. 
Pani Kierownik dodała, Ŝe Urbanista wystawił jednoznaczną opinię, Ŝe działka nie 
stanowi samodzielnej działki budowlanej, gdyŜ ze względu na potrzebę zachowania 
wymaganych odległości nie moŜe być zabudowana. Jest to działka przyległa do działki 
p. Kazimierza i Teresy Gułów w związku z tym byłaby powiększeniem ich działki 
budowlanej. 
   
Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
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(Podczas głosowania na sali  obecnych było 13. radnych.) 
Głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
 
(Uchwała Nr LXI/393/14 została podjęta) 
 
   Pan Stanisław Lolo – Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minut przerwy  

w obradach sesji Rady Miejskiej. 
 

Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej przystąpiono do kontynuacji 
zaplanowanego porządku obrad. 
 
Ad. 5 
 
       Przedstawiono informacje bieŜące z pracy: Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
Burmistrza Miasta i Gminy, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy oraz 
poszczególnych komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe 
w okresie międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio 
wynikają z pełnionej funkcji: 
 
- reprezentował Radę Miejską na festynie rodzinnym na Osiedlu Północ, 
- uczestniczył w Biesiadzie Połanieckiej „Noc Świętojańska” w Winnicy, 
- reprezentował Radę Miejską w zawodach sportowych połączonych z piknikiem 
  rodzinnym w ramach  programu ,, Aktywny Junior”, 
- reprezentował Radę Miejską w uroczystości poŜegnania absolwentów Publicznego 
  Gimnazjum w Połańcu oraz uczniów kl. 6 Publicznej Szkoły Podstawowej  
  w Połańcu, 
- reprezentował Radę Miejską podczas zakończenia roku szkolnego w Publicznej  
  Szkole Podstawowej w Połańcu, Publicznym Gimnazjum w Połańcu, w Zespole  
  Placówek Oświatowych w Ruszczy, Publicznej Szkole Podstawowej w Zrębinie, 
- reprezentował Radę Miejską podczas podpisania umowy na budowę ,, śłobka”, 
- reprezentował Radę Miejską podczas święta hutników ,, Szklarki 2014”, 
- uczestniczył w spotkaniu dotyczącym budowy Centrum Senioralnego, 
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystej Gali w Ministerstwie Gospodarki –  
  Gmina Połaniec otrzymała statuetkę i certyfikat ,, EURO – GMINA”, 
- reprezentował Radę Miejską w ,,Święcie Truskawki” w Ruszczy, 
- reprezentował Radę Miejską w uroczystym otwarciu ,, Zakładu Gospodarki  
  Komunalnej w Rzędowie”, 
- reprezentował Radę Miejską na spotkaniach z młodzieŜą  z ,,Miast Partnerskich”, 
- uczestniczył w zebraniu Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Połańcu, 
- reprezentował Radę Miejską podczas festynu w Łubnicach, 
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe odbył równieŜ szereg spotkań  
z mieszkańcami Gminy oraz jest w ciągłym kontakcie z Panem Jackiem Tarnowskim – 
burmistrzem Miasta i Gminy oraz Panem Jarosławem Kądzielą – zastępcą Burmistrza 
Miasta i Gminy.  
 
Pan Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski przedstawił 
informację 
o pracy w okresie międzysesyjnym zaznaczając, Ŝe nie będzie 
informował 
o wydarzeniach, w których brał udział wraz z Panem Przewodniczącym 
Rady Miejskiej: 
 
13.06. 2014 – udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów powiatu staszowskiego, 
24.06. 2014 – powitanie lata wraz z  uczestnikami WTZ, 
                       udział w zakończeniu szkoły klas III Gimnazjum, 
26.06. 2014 – udział w uroczystości przyznawania tytułu nagrody Człowieka Roku 
                       w Kielcach – odebranie nagrody, 
27.06. 2014 – zakończenie roku szkolnego w jednostkach oświatowych Gminy  
                       Połaniec, 
28.06. 2014 – reprezentowanie Gminy wraz z przedstawicielami jednostek  
                       pomocniczych Gminy na  XX Zjeździe Sołtysów w Wąchocku,  
01.07. 2014 – udział w konferencji  prasowej Zarządu Firmy Nemex, 
02.07. 2014 – spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych z terenu Miasta  
                       i Gminy Połaniec,  
                       udział w  Posiedzeniu Powiatowej Izby Rolniczej – Połaniec, 
07.07. 2014 – uroczyste podpisanie umowy na budowę obiektu małej architektury na   
                       Placu Uniwersału Połanieckiego oraz skwerze Armii Krajowej    
                       w Połańcu, 
10.07. 2014 – spotkanie z Panem  Damianem Urbanowskim – dyrektorem    
                       Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – spotkanie z udziałem  
                       mieszkańców i  radnymi Rady Miejskiej, 
11.07. 2014 – udział w uroczystym otwarciu Zakładu Gospodarki Odpadami   
                       Komunalnymi w Rzędowie, 
14.07. 2014 – spotkanie z sołtysami z terenu Gminy Połaniec, 
17.07. 2014 – spotkanie w sprawie przepompowni w Rybitwach z p. Piotrem  
                       śołądkiem  – Członkiem Zarządu woj. Świętokrzyskiego,  
                       spotkanie Zarządu OSP, 
23.07. 2014 – porozumienie na rzecz wspólnego systemu ochrony 
                       przeciwpowodziowej gmin leŜących wzdłuŜ rzeki Wisły i Czarnej, 
28.07. 2014 – spotkanie z Panią dyr. Ewą Sayor GDDKiA w Kielcach, dotyczące 
                       obwodnicy Połańca, 
02.08. 2014 – 85-lecie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Tursku Małym, 
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11.08. 2014 – spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych, 
                       spotkanie z Panią Ireną Sochacką– dyrektorem Departamentu    
                       Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,  
13.08. 2014 – spotkanie z Panem Piotrem śołądkiem – Członkiem Zarządu woj.           
                       Świętokrzyskiego, 
19.08. 2014 – spotkanie z Panią Alfredą Świtek – Prezesem Zarządu GDF SUEZ. 
 
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym przyjął interesantów w sprawie pracy oraz w sprawach róŜnych 
związanych z Ŝyciem mieszkańców naszej Gminy. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przypomniał  
o poświęceniu krzyŜa na ul. Staszowskiej w Połańcu – wydarzeniu historycznym, 
które miało miejsce 22 czerwca. Pan Wiceprzewodniczący skierował szczególne 
podziękowania za wsparcie i pomoc w stronę p. Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – 
p. Jacka Tarnowskiego, mieszkańców i wszystkich, którzy przyczynili się do 
renowacji krzyŜa. Korzystając z okazji p. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
podziękował równieŜ wszystkim za pomoc w organizowaniu festynu z okazji Dnia 
dziecka. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podziękował  Panu 
Burmistrzowi Miasta i Gminy, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Radzie Sołeckiej, 
Pani Teresie Wiącek – sołtys sołectwa Winnica i wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania  w miejscowości Winnica – obchodów ,,Nocy Świętojańskiej”. 
 

Pan Jacek Tarnowski – Burmistrz Miasta i Gminy zwrócił uwagę, Ŝe podziękowania 
naleŜą się równieŜ pracownikom Centrum Kultury i Sztuki za wiele pracy włoŜonej 
w przygotowania tego święta oraz pracownikom grupy interwencyjnej, którzy włoŜyli 
ogrom pracy w przygotowania obchodów. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej poprosił o więcej informacji odnośnie 
spotkania p. Burmistrza, dotyczącego powstania obwodnicy w Połańcu oraz zapytał, 
czy sformułowanie Pana Przewodniczącego, dotyczące Centrum Senioralnego 
,,…jeŜeli powstanie….,, wynika z obawy zagroŜenia, Ŝe budowa Centrum 
Senioralnego stoi pod znakiem zapytania. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, Ŝe nie widzi 
takiego zagroŜenia, gdyŜ wiele osób sprzyja temu przedsięwzięciu. MoŜemy  liczyć na 
wsparcie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – p. Adama Jarubasa, Posła do 
Parlamentu Europejskiego – p. Czesława Siekierskiego i wielu innych osób, które 
popierają i wspierają nasze działania.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec podkreślił, Ŝe mówiąc  
o Centrum Senioralnym mówić naleŜy w aspekcie nie tylko budowli, ale o całej 
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ofercie Ŝycia dla osób starszych. Obszar potrzebny na budowę to 1,20 ha – 1,50 ha.  
Obecnie wybierana jest lokalizacja – trwają w tym temacie rozmowy. Pan Burmistrz 
poinformował, iŜ zakłada się budowę domu dla ok. 80 –100 osób. Jest to koncepcja 
istotna, gdyŜ na podstawie koncepcji będzie robiony projekt budowlany.  
W perspektywie jest moŜliwość skorzystania z duŜych środków zewnętrznych – 
głównie moŜemy liczyć na pomoc ze strony Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego oraz Ministerstwa. Pan Burmistrz zaznaczył, Ŝe w Połańcu taki dom 
jest potrzebny. Jest to więc bardzo waŜne zadanie i mimo trudności powstanie 
z szacunku dla osób starszych – dom, w którym będą stworzone odpowiednie warunki 
do Ŝycia.  
 
Następnie Pan Burmistrz odpowiedział na pytanie dotyczące obwodnicy Połańca. 
Odnosząc się do pytania p. Adama Łukawskiego – radnego Rady Miejskiej, Pan 
Burmistrz poinformował, Ŝe uczestniczył w spotkaniu dotyczącym rozwiązań 
technicznych przeciwpowodziowych całej zlewni rzeki Wschodniej i Czarnej. Okazuje 
się, Ŝe w przypadku wody stuletniej cofka, ze strony Wisły sięgać moŜe obydwu 
mostów, więc jest to jeden z argumentów do tego, aby budować trzeci most – na rzece 
Czarnej, czyli w tym przypadku obwodnicę. Pan Burmistrz dodał, Ŝe musimy włoŜyć 
wiele trudu i przedstawić wiele argumentów do tego, aby budowa obwodnicy Połańca 
znalazła się w programie na lata 15 – 20, wówczas będziemy mogli myśleć o realizacji 
tego przedsięwzięcia. 
 
Pan Krzysztof Woźniak –  radny Rady Miejskiej nawiązując do konferencji prasowej 
z udziałem p. Burmistrza – Jacka Tarnowskiego, Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego – p. Adama Jarubasa oraz przedstawicielami firmy Nemex zapytał, 
kiedy moŜemy spodziewać się informacji na temat podpisania umowy z firmą Nemex. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe podpisanie 
umowy z firmą Nemex odbędzie się ok. 10 września 2014 roku. 
 
Pan Krzysztof Woźniak –  radny Rady Miejskiej zapytał, kiedy rozpocznie pracę firma 
Premix. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe prace na terenie 
inwestycyjnym rozpoczną się ok. 08.09.2014 roku. 
 
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Połaniec 
przedstawił informację o realizacji inwestycji w okresie 
międzysesyjnym: 
 
 - trwają prace przy zadaniu pn. ,, Przebudowa muszli koncertowej w Połańcu”.  
   Wykonawcą zadania jest Firma AGRO – BAZA OtałęŜ, z terminem realizacji do    
   końca sierpnia. Wartość inwestycji :  781 478 zł, 
- trwają prace przy zadaniu pn. ,,Budowa placów zabaw oraz infrastruktury    
   towarzyszącej na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z budową świetlicy  
   w Winnicy”. Wykonawcą zadania jest Firma AGRO – BAZA OtałęŜ, z terminem  
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   realizacji – do końca września. Wartość inwestycji :  968 283 zł. 
- zakończono realizację zadania pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
  i ciśnieniowej z przyłączami wraz z zasilaniem”. Wykonawcą zadania było   
  Konsorcjum firmy PISiP Insmont E. Bąk, ZIE W. Kopeć. Wartość inwestycji :  
  1 939 290 zł. 
- trwają prace przy zadaniu pn. ,,Budowa i wyposaŜenie Ŝłobka w celu zapewnienia   
   opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”. Wykonawcą zadania jest Firma AGRO –  
   BAZA OtałęŜ, z terminem realizacji – do końca października.  
  Wartość inwestycji : 1 783 504 zł. 
- trwają prace przy przebudowie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec,  
   tzw. schetynówki, z terminem do końca sierpnia. Wykonawcą zadania jest firma  
   Skanska. Wartość inwestycji : 4 795 243, 04 zł. 
- trwają prace przy przebudowie i remoncie dróg na terenie miasta Połańca z programu  
  ,, Rewitalizacja Centralnych Obszarów Miasta Połańca”, termin realizacji do końca  
   sierpnia. Wykonawcą zadania jest PRD Staszów Sp.zo.o. 
   Wartość inwestycji : 3 744 301 zł. 
- zakończono prace przy zadaniu pn. "Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta   
  Połaniec przy ulicy Jędrusiów, Królowej Jadwigi i Madalińskiego", termin realizacji  
  do 12.06.2014. Wykonawca: firma "HERKULES" Ryszard Syska ul. Śląska 41 A  
  32-500 Chrzanów. Wartość inwestycji : 81 278 zł. 
- trwają prace przy opracowaniu dokumentacji technicznych: zagospodarowania terenu  
  przy kompleksie szkolnym ul. śapniowska 1, budowy pochylni dla osób  
  niepełnosprawnych do budynków PSP i PG w Połańcu, przebudowy ogrodzenia przy  
  kompleksie szkolnym ul. śapniowska i Przedszkolu ul. Madalińskiego 1,  
  zagospodarowania terenu przy budynkach handlowych przy ul. Kościuszki –  
  WUMET, termin realizacji – 21.08.2014. Wykonawcą zadania jest Artur Anioł  
  Matiaszów 24 A. Wartość inwestycji :  31 300 zł. 
- trwają prace przy zadaniu pn.: "Termomodernizacja WTZ przy ul. Lipowej 20 
   w Połańcu", termin realizacji 05.09.2014 r. Wykonawcą jest ZRB Jarosław Mazur  
  Rybitwy 56 28-230 Połaniec. Wartość inwestycji : 341 134 zł. 
- wybrano wykonawcę zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na  
  budowę placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu", termin  
  realizacji –  1 m-c od dnia podpisania umowy. Wykonawca: Land Art. Projekt   
   Kraków. Wartość inwestycji : 3 490 zł. 
- zakończono prace przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Połaniec   
  zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy: w Tursko Małe droga nr 366043 T;  
  droga w Brzozowej nr 366039 T; droga w Okrągłej nr 366030 T, termin realizacji –  
   21.06.2014 r. Wykonawca: PRD Staszów Sp.zo.o.  
  Wartość inwestycji : 258 885 zł, w tym środki zewnętrzne – 200 000 zł. 
- dokonano otwarcia: „Dostawa wyposaŜenia do świetlicy w Tursku Małym”, termin  
  realizacji: 14 dni od podpisania umowy. 
- trwają prace przy zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji technicznej w systemie  
  "zaprojektuj i wybuduj" i na jej podstawie wykonanie zamówienia pn. „Dostawa  
   wraz z montaŜem 3 wolnostojących ekranów LED realizowana w ramach projektu  
   pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec  
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   przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne,  
   obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III”. Termin realizacji: 17.09.2014 r.  
   Wykonawcą jest firma PMB – LED Stalowa Wola. Wartość inwestycji :  367 647 zł. 
- trwają prace przy zadaniu pn. "Remont Placówek Oświatowych w Połańcu", termin  
   realizacji 29.08.2014 r. Wykonawca – ZRB Mieczysław Dudek Połaniec.  
  Wartość inwestycji : 414 242 zł. 
-trwają prace przy zadaniu pn. "Budowa infrastruktury technicznej na Osiedlu   
  Południe w Połańcu - roboty uzupełniające nr 1 do umowy nr TI.271.33.2013.IB-1,  
  termin realizacji: 29.08.2014 r. Wykonawcą jest ZRB "ADMA" Marian Macias 
  Rytwiany. Wartość inwestycji : 27 500 zł. 
-ogłoszono przetarg na opracowanie materiałów na zgłoszenie na przebudowę/remont  
  dróg gminnych oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  
  i kanalizacji deszczowej:  
 1. Droga nr 366102 T w Połańcu – koło domków socjalnych na ul. Zrębińskiej,  
  2.Przebudowa/remont drogi nr 366104T w Połańcu ul. Krakowska Mała, 
  3. Przebudowa/remont drogi nr 366230 T w Połańcu koło Zakładu Pogrzebowego,  
  4. Przebudowa/remont drogi nr 366160 T w Połańcu od km 0+000 do km 0+531 oraz  
   przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji  
   deszczowej, 5. droga nr 366198 T, ul. Kwiatowa w Połańcu, 6. droga nr 366217 T, 
   ul. Słoneczna w Połańcu, 7 i droga nr 366185, ul. Spacerowa w Połańcu 
   8. Przebudowa/remont drogi nr 366037 T w Brzozowej, 9. Przebudowa/remont drogi  
   nr 366215 T w Połańcu (do kopca Kościuszki), 10. droga nr 366072 T w Połańcu  
  (koło ul. Staszowskiej), 11. droga nr 366120 T w Kamieńcu - składanie ofert do  
   25.08.2014 r.- dokumentacja na Schetynówki 2015, termin realizacji - 22.09.2014. 
- otwarto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do  
   piłki noŜnej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brzozowa. ZłoŜono  
  5 ofert od 4 000 do 37 780 zł, termin realizacji – 1 m-c od dnia podpisania umowy. 
- otwarto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę altany, małej  
   architektury oraz utwardzenia terenu w miejscowości Brzozowa. ZłoŜono 2 oferty, 
   4 350 i 6 150 zł, termin realizacji – 1 m-c od dnia podpisania umowy. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą 
o informowanie mieszkańców Osiedla Północ, na którym przeprowadzane są obecnie 
inwestycje, o ewentualnych planach wyłączenia prądu, aby mieszkańcy byli na to 
przygotowani. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, jaka jest moŜliwość  
przebudowy przejścia przy drodze krajowej w Ruszczy. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe w tej sprawie są 
prowadzone rozmowy i Gmina ma to na uwadze. 
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Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, czy inwestycja remontu dróg 
na terenie Połańca, które nie są jeszcze w trakcie przebudowy, nie jest zagroŜona – czy 
zdąŜymy w terminie. 
 
Pan Jarosław Kądziela – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe takie 
zagroŜenie istnieje i wynika z wielu przyczyn. Jeśli chodzi o drogi robione w ramach 
,,schetynówek” wykonawca zapewnił, Ŝe zakres prac z wyjątkiem kilku ulic na 
Osiedlu Południe, zostanie wykonany do końca września. Problem pojawia się 
natomiast z obwodnicą ul. Mieleckiej, gdzie podczas duŜych opadów zapadły się 
studzienki kanalizacyjne. Wynajęto firmę, która zrobiła profesjonalne badania tego 
kanału. Kanał jest w złym stanie. Budowany był w latach osiemdziesiątych z kręgów  
o średnicy 1 – 1,2 m, połoŜony na głębokości ok. 4 metrów, więc pojawia się 
dodatkowa trudność w jego remoncie. Być moŜe, zaprojektowanie nowego kanału 
okaŜe się lepszym rozwiązaniem.  
 
Przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady  
w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
poinformował, Ŝe Komisja zebrała się 3 razy: 23 czerwca, 17 lipca 2014 r. na 
wspólnym posiedzeniu z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, Komisją Oświaty 
Kultury i Sportu, Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym zaopiniowano 
projekty poszczególnych uchwał; 19 sierpnia 2014 r. Komisja zebrała się na wspólnym 
posiedzeniu z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, na którym zaopiniowano 
projekty poszczególnych uchwał oraz zajęto stanowisko w sprawie podania 
dotyczącego sprzedaŜy działki stanowiącej własność Gminy. 
 
 Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Małgorzata Dalmata Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się 3 razy: 23 czerwca, 17 lipca 2014 
r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Komisją 
BudŜetu i Spraw Gospodarczych, Komisją Oświaty Kultury i Sportu, na którym 
zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał; 19 sierpnia 2014 r. Komisja zebrała 
się na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, na którym 
zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał.  
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe Komisja spotkała się 3 razy: 23 czerwca, 17 lipca 
2014 r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na 
którym zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał; 19 sierpnia 2014 r. Komisja 
zebrała się na wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na 
którym zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał.  
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Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Zbigniew Porębski – wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych poinformował, Ŝe Komisja zebrała się 3 razy: 23 czerwca, 17 lipca 
2014 r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
Komisją Oświaty Kultury i Sportu, Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym 
zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał; 19 sierpnia 2014 r. Komisja zebrała 
się na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym 
zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał oraz zajęto stanowisko w sprawie 
podania dotyczącego sprzedaŜy działki stanowiącej własność Gminy. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe 
Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym zebrała się dwukrotnie tj. 11 lipca 
i 20 sierpnia 2014 r. Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 12 czerwca 2014 roku Komisja 
Rewizyjna w dniu 11 lipca br. przeprowadziła kontrolę Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Połańcu połączoną z wizytacją pomieszczeń przynaleŜnego budynku.  
Na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2014r. przyjęto protokół nr 41/14 z zebrania 
Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014 r. oraz przystąpiono do formułowania 
wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Połańcu. Pani Przewodnicząca poinformowała, Ŝe wypracowane wnioski zostaną 
przedłoŜone na jednej z kolejnych sesji Rady Miejskiej. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Ad. 6 
 
        Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na 
dzisiejszej sesji nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje. 

Ad.7 

       Pan Janusz Bugaj – radny Rady Miejskiej zapytał, czy moŜliwe jest przywrócenie 
progu zwalniającego prędkość na ul. Stefana Czarnieckiego, który dobrze spełniał 
swoją rolę. 

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe w obecnej chwili 
trwają remonty i budowa dróg, a co za tym idzie wprowadzany jest cięŜki sprzęt, który 
doprowadziłby do zniszczenia tych progów. Po zakończeniu realizacji budowy  
i remontów dróg, tam gdzie będzie potrzeba progi zwalniające zostaną przywrócone. 
 

Pan Andrzej Wawrzyniec – radny Rady Miejskiej zapytał, czy w przyszłym roku jest 
przewidziana przebudowa wałów od Rudnik do Wisły.  
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe jeśli chodzi wał od 
Rudnik do Łęgu, jest to przedmiotem prac, jednak obecnie nastąpiła przerwa z powodu 
braku określenia, na jakiej wysokości ten wał powinien się znajdować. Pan Burmistrz 
zaznaczył, Ŝe to przedsięwzięcie zostało dopisane do zadań na wczorajszym spotkaniu 
dotyczącym rozwiązań przeciwpowodziowych całej zlewni rzeki Wschodniej  
i Czarnej. Wśród zadań znajduje się równieŜ obwałowanie w miejscowości 
Kamieniec. Przewidywane są dwa zbiorniki suche na terenie naszej Gminy, 
obwałowanie ul. Zrębińskiej, strony prawej Połańca na wysokości mostów, 
podniesienie wałów strony lewej, podniesienie wałów na Czarnej 
 i na Wiśle. Pan Burmistrz poinformował, Ŝe Świętokrzyski Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Kielcach, robi projekt węzła połanieckiego, w którym będzie 
brany pod uwagę wał na rzece Czarnej, w Rybitwach do mostu i w części odcinkowej 
wału wiślanego na Maśniku, na Wiśle od przepompowni do mostu na wale wiślanym, 
od strony mostu w kierunku Maśnika – brakujące 400m. Zostały poczynione duŜe 
starania w tym zakresie przez Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego –  
p. Piotra śołądka. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, Ŝe Gmina otrzyma środki 
z Ministerstwa i w procedurze przetargu dwa odcinki będą jeszcze zrobione. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – radny Rady Miejskiej poprosił o pomoc w sprawie rowu  
melioracyjnego, biegnącego przez Osiedle Północ w kierunku przepompowni przy ul. 
Jędrusiów. Pan Wiceprzewodniczący powiedział, Ŝe to bardzo trudny, depresyjny 
teren, który grupa interwencyjna wykasza, jednak bardzo szybko zarasta. Powoduje to, 
Ŝe przepływ wody w trakcie ulewnych deszczy nie jest taki jak powinien być, rów 
ulega zamuleniu i robią się rozlewiska. 
 
Pan Krzysztof  Woźniak – radny Rady Miejskiej  zasugerował  usunięcie drzew 
rosnących przy wyjeździe ze stadionu, które ograniczają widoczność i zagraŜają 
bezpieczeństwu.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe jest to słuszna 
sugestia i na pewno Gmina zainteresuje się tą sprawą. 
 
Następnie głos zabrał sołtys sołectwa Ruszcza – p. Marian Machniak, który 
poinformował, Ŝe chciał doprowadzić do wycięcia drzew, bądź podcięcia ich suchych 
gałęzi na ul. Kościelnej i ul. Kościuszki. Po przyjeździe pracowników z nadleśnictwa, 
aby wyciąć zagraŜające drzewa okazało się, Ŝe nie mogą tego zrobić z powodu braku 
zgody jednej z mieszkanek.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z jakiego powodu 
mieszkanka nie zgodziła się na wycięcie  drzew. 
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Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej powiedział, Ŝe panowie z nadleśnictwa 
wystąpili do tej Pani z prośbą o podpisanie oświadczenia, Ŝe w razie jakichkolwiek 
szkód poniesionych w trakcie wycinania drzew, nie wniesie Ŝadnych roszczeń.  
W związku z tym Pani z obawy przed ewentualnymi szkodami nie podpisała zgody 
i wycięcie drzew zagraŜających bezpieczeństwu stało się niemoŜliwe. Pan Adam 
Łukawski powiedział, Ŝe po rozmowie z pracownikiem Nadleśnictwa Staszów posiada 
wiedzę, Ŝe na dzień dzisiejszy kaŜdy prywatnie mógłby ze zwyŜki obciąć suche 
gałęzie tych drzew w ramach pielęgnacji. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe Gmina ponownie 
wystąpi z pismem do powiatu, jako właściciela drogi o usuniecie drzew, natomiast  
w sprawie drogi gminnej, Gmina wystąpi do właściciela drzew o ich wycięcie lub 
podcięcie gałęzi, a co za tym idzie zlikwidowanie niebezpieczeństwa. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na moście na rzece 
Kanał – Strumień pojawiło się powaŜne pęknięcie i po ostatnich deszczach woda 
spływa na dół a to moŜe doprowadzić do osuwiska. 
 
Ad. 8  
 
        Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad p. Stanisław Lolo – 
przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na LXI sesję 
Rady Miejskiej i zamknął obrady. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Janowska 
 


