Połaniec, dnia 2012.07.26
Projekt protokołu Nr XXVIII/12
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26 lipca 2012 roku
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe.)
Rozpoczęcie obrad – godz. 1900.
Zakończenie obrad – godz. 2000.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady
i powitał przybyłych na sesję p. radnych, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta
i Gminy, p. Jarosława Kądzielę – zastępcę burmistrza Miasta i Gminy, p. Małgorzatę
śugaj – skarbnika Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek podległych Gminie,
kierowników referatów i pracowników Urzędu oraz przedstawicieli jednostek
pomocniczych Gminy. Następnie poinformował, Ŝe nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej w Połańcu została zwołana na wniosek p. Burmistrza na podstawie art. 20
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad, poniewaŜ na 15. radnych w obradach uczestniczyło 12.
radnych.
Radni nieobecni usprawiedliwieni (brak moŜliwości zawiadomienia):
- p. Jolanta Pargieła,
- p. Andrzej Wawrzyniec,
- p. Krzysztof Woźniak.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany
porządek obrad i zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian, po czym
poinformował, Ŝe do Rady Miejskiej wpłynęła pisemna rezygnacja p. Adama
Łukawskiego z pełnionej funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, którą odczytał.
Pismo – w aktach Rady Miejskiej.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe przychylając się do
prośby p. Radnego wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 2
podpunkt 4 projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Połańcu oraz zapytał, czy są inne
propozycje zmian porządku obrad.
Innych propozycji zmian nie zgłoszono.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe zgodnie
z art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym na wprowadzenie zmiany w porządku
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obrad sesji Rady Miejskiej zwołanej w trybie nadzwyczajnym wymagana jest zgoda
wnioskodawcy, więc zapytał czy Pan Burmistrz wyraŜa zgodę na wprowadzenie
zgłoszonej zmiany do porządku obrad na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.
Na zgłoszoną propozycję p. Jacek Tarnowski - Burmistrz Miasta i Gminy wyraził
zgodę.
Wobec powyŜszego p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie
wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 2 podpunkt 4 projekt uchwały
w sprawie zmiany w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Połańcu.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 12. radnych.)
Głosowanie:
za wprowadzeniem ww. zmiany - 12 osób (jednogłośnie)
(Podczas głosowania na sali obecnych było 12. radnych.)
Głosowanie:
za przyjęciem porządku obrad z wprowadzoną zmianą -12 osób (jednogłośnie)
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012
– 2027,
2/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok,
3/ wyraŜenia zgody na przyjęcie w uŜyczenie na rzecz Gminy Połaniec
zabudowanych nieruchomości połoŜonych na terenie gminy Połaniec na okres
10 lat,
4/ zmiany w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Połańcu.
3. Zakończenie obrad.

Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności radnych,
- lista obecności zaproszonych gości,
- podjęte uchwały.
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Ad. 2
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Połaniec na lata 2012 – 202.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię Komisji BudŜetu i Spraw
Gospodarczych.
Pan Józef Cichoń - przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 12. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały - 12 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXVIII/185/12 została podjęta.)
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na
2012 rok.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj - skarbnik Gminy
informując, Ŝe jest juŜ po otwarciu przetargu na realizację dróg zniszczonych
w wyniku powodzi, więc w załączniku nr 4 do projektu uchwały promesa
dofinansowania na poszczególne drogi podzielona jest zgodnie z wynikiem
przetargowym. Niemniej jednak podsumowanie załącznika nie ulega zmianie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię Komisji BudŜetu i Spraw
Gospodarczych.
Pan Józef Cichoń - przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt
uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zapytał
odnośnie lokalizacji dróg w Rudnikach, które będą realizowane w ramach środków
na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku powodzi.
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe jest to pierwsza
droga w prawo koło remizy w kierunku torów i następna równieŜ w prawo przy
granicy z gminą Rytwiany.
Pan Józef Cichoń – radny, zapytał o technologię wykonania tych dróg.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe będzie
wykonana podbudowa, nawierzchnia asfaltowa, pobocza i rowy.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zwrócił uwagę,
Ŝe w załączniku nr 4 do projektu uchwały w pozycji 11 i 12 podana jest ta sama
nazwa i numer drogi w miejscowości Rudniki.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy podziękowała za uwagę i wyjaśniła, Ŝe
przy wprowadzaniu poszczególnych dróg wkradła się omyłka pisarska w nazwie
miejscowości i w pozycji 12 winno być droga Połaniec – Zdzieci Nowe, a nie
Rudnik.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, co mieści się
w zaproponowanych wydatkach bieŜących pod nazwą „Święto wsi w gminie
Połaniec”.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe w ramach tego
zadania mieści się „Noc Świętojańska”, Święto Truskawki” i „DoŜynki”.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał o termin i miejsce doŜynek.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe doŜynki
odbędą się w Rudnikach 19 sierpnia 2012 roku.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał o dwa programy, które są
wdraŜane w oświacie.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe będą to dodatkowe
zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych ze szkół podstawowych i gimnazjum we
wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Połaniec. Jeden program
jest dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Połańcu, natomiast drugi program
jest dla Szkoły w Ruszczy i w Zrębinie. Projekty są juŜ po pozytywnej ocenie.
Od 1 sierpnia będą juŜ zatrudnieni koordynatorzy i asystenci a od 17 września są
juŜ planowane dodatkowe zajęcia.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe zadanie jest
konkursowe i wiele Gmin zostało odrzucone, natomiast dwa wnioski Gminy
Połaniec zostały pozytywnie ocenione. Osoby do prowadzenia zajęć będą
wybierane w przetargu.
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy będą to
nauczyciele z naszego terenu.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe kaŜda osoba
posiadająca odpowiednie kwalifikacje ma prawo przystąpienia do przetargu.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy nauczyciel
uczący danego przedmiotu na przykład w Gimnazjum w Połańcu moŜe równieŜ
prowadzić w tej szkole zajęcia dodatkowe z tego przedmiotu w ramach tych
programów.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe będą to osoby
wyłonione w przetargu, które będą prowadzić zajęcia dodatkowe prowadzone
w godzinach pozalekcyjnych na umowę – zlecenie, gdzie pracodawcą nie będzie
dyrektor danej szkoły, lecz dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego
Oświaty i Wychowania w Połańcu.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zapytał
o zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe ma to związek
z niedoszacowaniem w budŜecie wyjściowym środków na oświatę, co widać przy
comiesięcznym przekazywaniu dotacji. Poza tym od września wchodzą kolejne
podwyŜki.
Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 12. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały - 12 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXVIII/186/12 została podjęta.)
3. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie w uŜyczenie na rzecz
Gminy Połaniec zabudowanych nieruchomości połoŜonych na terenie gminy
Połaniec na okres 10 lat.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik referatu Mienia
Komunalnego.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię Komisji BudŜetu i Spraw
Gospodarczych.
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Pan Józef Cichoń - przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 12. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały - 12 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXVIII/187/12 została podjęta.)
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Połańcu.
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady
Miejskiej, który poinformował, Ŝe zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz
Statutem Miasta i Gminy Połaniec, uchwałą Rady Miejskiej w Połańcu Nr III/3/10
z dnia 6 grudnia 2010 roku zostało powołanych 5 stałych Komisji Rady i tą samą
uchwałą powołano równieŜ przewodniczących poszczególnych Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski w dniu 13 lipca 2012 roku złoŜył pisemną rezygnację
z pełnionej funkcji przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
nie rezygnując z dalszej pracy w tejŜe komisji.
W związku z tym na dzisiejszej sesji naleŜy odwołać p. Adama Łukawskiego
z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
i powołać inną osobę ze składu tejŜe Komisji do pełnienia funkcji
przewodniczącego.
Wobec powyŜszego p. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z Państwa
Radnych jest za odwołaniem p. Adama Łukawskiego z pełnienia funkcji
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 12. radnych, lecz p. Adam Łukawski
nie wziął udziału w głosowaniu)
Głosowanie:
za odwołaniem p. Adama Łukawskiego
- 9 osób
z funkcji przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
przeciwko
-wstrzymało się od głosu
- 2 osoby
Pan Adam Łukawski – radny, podziękował za przychylenie się do jego prośby.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję
przewodniczącego Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych i sam zgłosił
kandydaturę p. Andrzeja Buczka - p. Andrzej Buczek wyraził zgodę.
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Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie zgłoszoną kandydaturę.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 12. radnych.)
Głosowanie:
za powierzeniem p. Andrzejowi Buczkowi - 11 osób
funkcji przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
przeciwko
- wstrzymało się od głosu
- 1 osoba
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował p. Andrzejowi Buczkowi
Ŝycząc owocnej współpracy.
Pan Andrzej Buczek – radny, podziękował i obiecał dobrze wykonywać
powierzoną mu funkcję.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 12. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały - 12 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXVIII/188/12 została podjęta.)
Ad. 3
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad, p. Stanisław Lolo –
przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na sesję
i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
GraŜyna Dziarmakowska

