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Połaniec, dnia 30.08.2012 r. 
 

Projekt protokołu Nr XXX/12 
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 sierpnia 2012 roku. 

                           
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 

 
Początek obrad - godz. 1530 

Zakończenie obrad - godz. 2000 

 
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, 
dyrektorów i kierowników jednostek podległych Gminie, kierowników referatów  
i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli jednostek pomocniczych, 
przedstawicieli mediów oraz wszystkie osoby obecne na sesji Rady Miejskiej. 
  
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie przywitał równieŜ uczniów 
– stypendystów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu, Publicznego 
Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu, Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Zrębinie oraz z Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy, rodziców i nauczycieli - 
opiekunów z terenu Miasta i Gminy Połaniec. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej słowa powitania skierował równieŜ do p. Piotra 
Grabowskiego z mamą Anną Grabowską, którzy poprosili o moŜliwość podziękowania  
i wyraŜenia wdzięczności pp.: Alinie i Henrykowi Lisowskim za wsparcie i udzielaną pomoc 
finansową. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 13. 
 
Na sesję Rady Miejskiej spóźnił się p. Janusz Bugaj- radny Rady Miejskiej, natomiast radny 
Rady Miejskiej nieobecny: p. Stanisław Walczyk – zwolnienie lekarskie. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany porządek 
obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. Zmian nie zgłoszono wobec tego Pan 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie porządku obrad. 
 
(Podczas głosowania na sali było 13.radnych) 
     Głosowanie: za przyjęciem porządku obrad- 13 osób (jednogłośnie) 
 
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji. 
 
2. Wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec dla uczniów z terenu  
    Miasta i Gminy za osiągnięcie wysokich wyników w nauce w roku szkolnym  
    2011/2012. 
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3. Przyjęcie protokołów: Nr XXVII/12, Nr XXVIII/12 i Nr XXIX/12.  
 
4. Sprawozdanie z realizacji budŜetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2012  
    roku. 
 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
    1/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012  
        –  2027, 
 
    2/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok, 
 
    3/ zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
        i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Budowa sieci  
        kanalizacji sanitarnej przy ulicy łączącej Krakowską DuŜą z Krakowską Małą  
        w Połańcu”, 
 
    4/ zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
         i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Budowa sieci  
         kanalizacji deszczowej przy ulicy łączącej Krakowską DuŜą z Krakowską Małą  
         w Połańcu”, 
 
    5/ podwyŜszenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyŜszonym  
        kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Zakład  
        Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Rzędowie, 
 
    6/ wyraŜenia zgody na włączenie terenów połoŜonych w Brzozowej Gmina Połaniec  
         w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, 
 
    7/ sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym działki numer 5900/7 o powierzchni 0,0570  
         ha połoŜonej w Połańcu na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej. 
 
6. Informacje bieŜące na temat: 
 
    - pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym, 
    - pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza w okresie    
       międzysesyjnym   
       *w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji, 
    - pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym. 
 
7. Interpelacje radnych. 
 
8. Dyskusja i wolne wnioski. 
 
9. Zakończenie obrad. 
 
Załącznikami do protokołu są: 
- lista obecności radnych, 
- lista zaproszonych gości, 
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-  podjęte uchwały. 
 
Ad. 2 
 
Wprowadzenia dokonał p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, który poinformował, 
Ŝe po raz drugi spotykamy się podczas wręczenia stypendiów naukowych ufundowanych 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec dla uczniów wyróŜniających się najlepszymi 
wynikami w nauce w roku szkolnym 2011/2012. Pan Burmistrz wyraził zadowolenie, Ŝe 
corocznie wzrasta liczba uczniów, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce, co świadczy  
o tym, Ŝe nasza edukacja i nasza młodzieŜ odznacza się i naleŜy ją wspierać. Następnie  
p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy serdecznie pogratulował uczniom, 
opiekunom, rodzicom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokich 
wyników promując nie tylko nasza gminę, ale równieŜ powiat, województwo w róŜnego 
rodzaju konkursach i olimpiadach. 
 
Nagrody wraz z symbolicznymi maskotkami z herbem Połańca w obecności rodziców  
i opiekunów- nauczycieli wręczyli: p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, 
p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej oraz p. Jarosław Kądziela – Zastępca 
Burmistrza. 
 
Stypendia otrzymali: 
 
1. STYPENDIA   I  STOPNIA 
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki  
w Połańcu: 
1) Kamiński Wiktor                                       1 350,00 
2) Sojda Aleksandra                                      1 350,00 
3) Woś Wiktor                                               1 350,00 
 
Publiczne Gimnazjum  Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu: 
1) Dziuba Dominik                                        1 350,00 
2) Gzyl Katarzyna Jolanta                             1 350,00 
3) Motyka Mateusz                                        1 350,00 
4) Switek Kamil                                             1 500,00 
5) Szaniawska Katarzyna                               1 350,00 
 
2. STYPENDIA   II  STOPNIA 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki  
w Połańcu: 
1) Bednarska Kinga Maria                                900,00 
2) Bobrowska Klaudia                                      900,00 
3) Bort Julia Antonina                                    1 000,00 
4) Durma Aleksandra                                        900,00 
5) Fiuk Aleksandra                                            900,00 
6) Gatny Jakub                                                  900,00 
7) Kamińska Maria                                            900,00 
8) Kosowicz Marcin                                           900,00 
9) Kowalski Bartłomiej                                      900,00 
10) Krupa Julia Karolina                                      900,00 
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11) Michta Katarzyna                                          900,00 
12) Misiak Michał                                                900,00 
13) Popielska Julia                                               900,00 
14) Rajca Natalia Julia                                       1 000,00 
15) Roguz Michał                                                900,00 
16) Ryńska Paulina                                            1 000,00 
17) SłuŜalski Wiktor Piotr                                    900,00 
18) Winnicki Bartosz                                           900,00 
19) Wiśniewska Maria                                         900,00 
20) Wojdan Weronika                                          900,00 
21) Wróbel Karolina                                             900,00 
 
Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy – Publiczna Szkoła Podstawowa : 
1) Biskup Karolina                                              900,00 
 
Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy – Publiczne Gimnazjum: 
 
1) Durma  Angelika                                            900,00 
2) Kowenia Karolina                                          900,00 
 
Publiczne Gimnazjum  Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu: 
 
1) Adaś Klaudia                                                  900,00      
2) Fiuk Paulina                                                    900,00      
3) Łańka Katarzyna                                             900,00      
4) Łączkiewicz Kornelia                                     900,00      
5) Małek Paweł                                                    900,00 
6) Michalski Tomasz                                           900,00      
7) Mirecka Karolina  Anna                                  900,00   
    
Publiczna Szkoła  Podstawowa w Zrębinie: 
 
1) Machniak  Justyna – nagroda rzeczowa w kwocie złotych  303,90  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, p. Stanisław Lolo – 
przewodniczący Rady Miejskiej, p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza oraz  
p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy podziękowania skierowali równieŜ do dyrektorów, 
którzy otrzymali przedłuŜenie stanowisk na kolejne lata oraz do nauczycieli za duŜy wkład 
merytoryczny pracy na rzecz uczniów, Ŝycząc dalszych sukcesów i owocnej pracy  
w kolejnych latach. 
 

                 DYREKTORZY PLACÓWEK O ŚWIATOWYCH W GMINIE POŁANIEC 
 
1 EWA  BIALIK PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  

W POŁAŃCU 
2 ELśBIETA  ADAŚ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  

W ZRĘBINIE 
3 ELśBIETA  JUSZCZYK ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

W RUSZCZY 
4 JERZY  NOWAK PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1  
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W POŁAŃCU 
 

 
OPIEKUNOWIE- WYCHOWAWCY W ZESPOLE PLACÓWEK O ŚWIATOWYCH 

W RUSZCZY 
 
NAZWISKO I IMIĘ OPIEKUNA -
WYCHOWAWCY 
Jolanta Gębura 
Małgorzata Łukaszek 
Aneta Brzychcy- Zybała 
 
 
OPIEKUNOWIE – WYCHOWAWCY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTA WOWEJ 

W ZRĘBINIE 
 

NAZWISKO I IMIĘ OPIEKUNA -
WYCHOWAWCY 
Iwona Sulik 
 

  OPIEKUNOWIE  - WYCHOWAWCY W   PUBLICZNEJ SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W  POŁAŃCU 

 
NAZWISKO I IMIĘ OPIEKUNA -
WYCHOWAWCY 
Anna Drzymalska 
Beata Kołek 
Edyta Wawrzyk -Stępień 
Gabriela  Zielińska 
Marzena DroŜdŜowska 
Maria Prasałek 
Monika Skowron 
Aldona Tarnowska 
 
 

OPIEKUNOWIE  - WYCHOWAWCY W   PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1   
W POŁAŃCU 

 
NAZWISKO I IMIĘ OPIEKUNA -
WYCHOWAWCY 
Alina Grabowska 
Małgorzata Głocka 
Teresa Sojda 
Alicja Adaś 
Urszula  Skowron 
Beata Kurgan 
GraŜyna Cichoń 
Małgorzata  Dalmata – Konwicka 
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Magdalena Przybył 
Marzena Dobroch 
 
Pani ElŜbieta Rogóz – nauczyciel w imieniu nagrodzonych uczniów oraz rodziców na ręce  
p. Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec oraz p. Przewodniczącego Rady Miejskiej złoŜyła 
serdecznie podziękowania za ufundowanie stypendiów. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy oraz p. Stanisław Lolo – przewodniczący 
Rady Miejskiej pogratulowali stypendystom  za uzyskanie wysokich  wyników w nauce, 
nauczycielom – opiekunom, dyrektorom placówek oświatowych oraz rodzicom, poniewaŜ jak 
zaznaczył p. Przewodniczący Rady Miejskiej „w domu zaczyna się edukacja”.  
 
Następnie p. Piotr Grabowski z mamą Anną Grabowską podziękował pp.: Alinie i Henrykowi 
Lisowskim za udzielenie pomocy finansowej na zakup laptopa. 
 
Pan Burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe jest to nie pierwsza pomoc udzielona przez Państwo 
Lisowskich, którym serdecznie podziękował za udzielane wsparcie na rzecz osób 
potrzebujących. Następnie p. Jacek Tarnowski odczytał podziękowanie w brzmieniu: 
„Podziękowanie dla Państwa Aliny i Henryka Lisowskich za udzieloną pomoc finansową na 
zakup laptopa”. 
 
Pan Henryk Lisowski – właściciel Restauracji „Karolina” wyraził zadowolenie, Ŝe mógł 
udzielić pomocy i tym samym dołoŜyć cegiełkę uprzyjemniając czas p. Piotrowi 
Grabowskiemu. 
 
 
Ad. 3 

 
Na sesję Rady Miejskiej przybył p. Janusz Bugaj – radny Rady Miejskiej. 

 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi 
oraz pytania do protokołu Nr XXVII/12, który był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej i na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. Pytań nie zgłoszono, więc  
p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu. 
            
             Głosowanie: 
                     za przyjęciem protokołu Nr XXVII/12 – 14 osób (jednogłośnie). 
 
Protokół Nr XXVII/12 został przyjęty. 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi 
oraz pytania do protokołu Nr XXVIII/12, który był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej i na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. Pytań nie zgłoszono, więc  
p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu. 
            
             Głosowanie: 
                     za przyjęciem protokołu Nr XXVIII/12 – 14 osób (jednogłośnie). 
 
Protokół Nr XXVIII/12 został przyjęty. 
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Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi 
oraz pytania do protokołu Nr XXIX/12, który był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej i na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. Pytań nie zgłoszono, więc  
p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu. 
            
             Głosowanie: 
                     za przyjęciem protokołu Nr XXIX/12 – 14 osób (jednogłośnie). 
 
Protokół Nr XXIX/12 został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Sprawozdanie z realizacji budŜetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2012 roku 

przedstawiła p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy oraz poinformowała, Ŝe art. 266 ustawy  

o finansach publicznych zobowiązuje p. Burmistrza do złoŜenia Radzie Miejskiej 

sprawozdania z realizacji budŜetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia. Realizując ten 

zapis zostały przygotowane i przesłane Państwu materiały tabelaryczne, obrazujące 

wykonanie budŜetu na dzień 30 czerwca 2012 roku wraz z częścią opisową. Zgodnie  

z wymogami cytowanej wyŜej ustawy szczegółowość i układ sprawozdań jest taki jak  

w uchwale budŜetowej. Dochody budŜetu w ciągu I półrocza 2012 roku zwiększyły się  

o kwotę 10 808 452 zł. ZaangaŜowano Środki wolne w wysokości 3 267 618 zł. Plan 

dochodów budŜetowych został zrealizowany w prawie 40 %. Omawiając źródła finansowania 

budŜetu nie moŜemy pominąć wydatków niewygasających 2011 roku, z których realizowane 

były zadania w roku bieŜącym, w tym głównie zadania inwestycyjne. Wydatki niewygasajace 

opiewały na kwotę 2 838 892 zł. Planowane wydatki wzrosły w ciągu półrocza o 25,71% i 

wyniosły po zmianach 68 824 302 zł. Realizacja wydatków wyniosła 23 160 934,37 zł, tj. 

prawie 34%. Realizacja wydatków w części dotyczącej wydatków stałych przebiega w miarę 

rytmicznie zgodnie z upływem czasu. Natomiast w części inwestycyjnej ze względu na ich 

sezonowość wykonanie finansowe jest niŜsze. W I półroczu 2012 roku była rozdysponowane 

rezerwy ogólna w wysokości 152 975 zł natomiast nie rozdysponowano rezerw celowych. 

ZadłuŜenie Gminy na dzień 30 czerwca wyniosło 7 137 500 zł tj. 10,46 % planowanych 

dochodów. BudŜet w 2012 roku i jego realizacja za I półrocze jest dobra, nie widać równieŜ 

większych zagroŜeń w realizacji rzeczowej zadań inwestycyjnych. W I półroczu zachowano 

płynność finansową oraz nie zanotowano przekroczenia wydatków stanowiących naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

W dyskusji wzięli udział: 

 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poprosił o uwzględnienie 
w przyszłości okresu sporządzania sprawozdania za I półrocze. Następnie  



 8 

p. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał odnośnie działu 900 rozdziału 90095 § 6297 
gdzie wykonanie jest w wysokości 3,04%. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe jest to przeznaczone na realizację 
zadań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie zadania na osiedlu „Południe”  
w Połańcu w tabeli „Zadania inwestycyjne roczne za I półrocze 2012 roku”. 
 
Pan Jarosław Kądziela – Zastępca Burmistrza poinformował, Ŝe jesteśmy na etapie pierwszej 
wyceny i obecnie czekamy na wydanie przez Starostwo Powiatowe decyzji ZRID. 
 
Ad. 5 
 
Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  
     Połaniec na lata 2012  –  2027. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. 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. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy prognoza 
finansowa będzie się zmieniać.  
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy dochody i rozchody są skutkiem zaciągnięcia 
poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, i aby nie zmieniał się wynik 
budŜetu zmienione zostały dochody na kolejne lata na pokrycie kredytu. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
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        za podjęciem uchwały – 14 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXX/191/12 została podjęta) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. 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. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Janusz Bugaj – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie zwiększenia kwoty o 250 000 zł 
na Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe dotychczasowy budŜet OSiR-u 
przewidywał kwotę 550 000 zł, i w związku z tym, Ŝe jest to kwota niewystarczająca  
zwiększone zostały środki finansowe, które pozwolą funkcjonować Ośrodkowi przez 
najbliŜsze miesiące. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej wyraził myśl, Ŝe obniŜenie cen wejściowych na 
basen zwiększy ilość osób uczęszczających na pływalnię. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe uczniowie wszystkich szkół mają 
zapewnione bezpłatne wejście na basen i równieŜ jest dofinansowanie z Zakładowych 
Funduszy Świadczeń Socjalnych. Następnie p. Burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe kryta 
pływalnia ma najniŜsze ceny w regionie. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec –wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał o dofinansowanie  
i rozbudowę basenu. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe Gmina otrzymała od 
Elektrowni zapewnienie, które gwarantuje przez 3 lata ( 2012, 2013, 2014) otrzymanie 
dofinansowania na podobnych warunkach jak w latach poprzednich oraz 1 mln zł. 
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe koszt utrzymania 
basenu wynosi około 1 mln zł., w tym dofinansowanie z Elektrowni około 230 000 zł.  
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy dodała, Ŝe przychód wynosi  200 000 – 250 000 zł. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał o koncepcje rozbudowy i adaptacji 
krytej pływalni 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe kaŜda koncepcja jest 
analizowana i jest zaleŜna od środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Pan Burmistrz 
dodał, ze nie kaŜdy projekt zainicjowany w poprzednich latach będzie korzystny w roku 
bieŜącym, dlatego przed zaplanowaną realizacją kaŜdy pomysł jest ponownie rozpatrywany.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe kryta pływalnia wraz  
z pomysłem zakupu basenu zewnętrznego w chwili obecnej spełnia swoje zadanie i tak jak 
powiedział p. Burmistrz wszystko zaleŜy od tego jak będzie wyglądała sytuacja na przełomie 
kilku najbliŜszych lat.  
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał czy nie warto przychylić się do innej 
koncepcji rekreacji, czyli np. ogólnodostępnej dla mieszkańców – zbiornik rekreacyjny. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe jeśli będą środki 
finansowe na zbiornik w miejscowości Rybitwy, to będzie realizowana koncepcja zbiornika, 
który będzie pełnił rolę zbiornika retencyjnego, na który jest moŜliwość pozyskania 
zewnętrznych środków. Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe jeŜeli baseny zewnętrzne spełniające tę 
samą rolę będą tańsze, to szkoda będzie wydawać środki finansowe na stałą konstrukcję 
basenu zewnętrznego. Dodał, Ŝe kryta pływalnia będzie rozbudowana między innymi w saunę 
i inne atrakcje, gdzie będzie spełniała nie tylko rolę typowo wyczynowo - sportową, ale 
przede wszystkim rekreacyjną. 
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec z pełnym poparciem przychyla się do pomysłu basenu 
letniego, poniewaŜ zauwaŜył sporą cześć dzieci korzystających z tego typu atrakcji. Pan 
Tadeusz Dalmata dodał, Ŝe dla dorosłych równieŜ przydałby się zakupić taki basen lub 
zbudować stały przy wsparciu środków z elektrowni. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 14 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXX/192/12 została podjęta) 
 
3. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  
    Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Budowa sieci  
    kanalizacji sanitarnej przy ulicy łączącej Krakowską DuŜą z Krakowską Małą  
    w Połańcu” 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
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Następnie p. 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. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
 
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 ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 14 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXX/193/12 została podjęta) 
 
4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony   
    Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Budowa sieci  
    kanalizacji deszczowej przy ulicy łączącej Krakowską DuŜą z Krakowską Małą  
    w Połańcu” 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. 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. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
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Pan Stanisław Lolo- przewodniczący Rady Miejskiej zapytał jakiej ulicy dotyczy projekt 
uchwały. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe jest to ul. Miła. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 14 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXX/194/12 została podjęta) 
 
5. Projekt uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów  
     w podwyŜszonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Zakład  
     Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Rzędowie”. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o ilość udziałów Gminy 
Połaniec w ZGOK z siedzibą w Rzędowie. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe Gmina Połaniec ma około 
20% udziałów. Poinformował takŜe, Ŝe wkład własny przy realizacji inwestycji juŜ 
rozpoczętej w całości powoduje konieczność zgromadzenia środków finansowych na koncie 
spółki tak, aby mogła realizować dane zadanie. Środki finansowe na dzień dzisiejszy, które 
muszą być zgromadzone w spółce to około 2 mln zł. Pan Burmistrz dodał, Ŝe deklaracja jest 
tylko czterech Gmin: Gminy Staszów, Gminy Połaniec, Gminy Rytwiany, Gminy Solec – 
Zdrój. Zgodnie z wcześniejszymi wyliczeniami odnośnie zobowiązań Gminy udzielają 
dofinansowania tej inwestycji tj. Gmina Staszów około 600 000 zł, Gmina Połaniec około 
300 000 zł, Gmina Rytwiany około 100 000 zł, Gmina Solec – Zdrój około 200 000 zł. 
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Brakować będzie około 800 000 zł. Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyraził 
przekonanie, Ŝe zachowanie innych Gmin jest niepowaŜne, poniewaŜ realizując wspólnie 
inwestycję, wymagała ona od samego początku wkładu własnego i kaŜda gmina o tym 
wiedziała. Gdyby nie Gmina Połaniec inwestycja mogłaby nie dojść do realizacji, poniewaŜ 
na przełomie roku 2011/2012 Gmina Połaniec przekazała 1 mln zł na zadanie. Pan Burmistrz 
dodał, Ŝe całkowity koszt inwestycji wynosi około 50 mln zł z dofinansowaniem 
zewnętrznym. Poinformował takŜe, Ŝe rozumie, iŜ Gminy borykają się z problemami 
finansowymi natomiast, jeśli wydają pieniądze na coś innego nie zapewniając wkładu 
własnego, to jest to zachowanie niepowaŜne. Wszystkie etapy inwestycji są w trakcie. Pan 
Burmistrz nadmienił, Ŝe koniec 2013 roku jest zakończeniem całości zadania i jest to jedyny 
działający zakład w naszym obszarze. 
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec powiedział, Ŝe dobrze Gmina Połaniec zainicjowała 
dołoŜenie 1 mln zł, bo to jest sprawa przyszłościowa dla nas mieszkańców. Pan Tadeusz 
Dalmata uwaŜa, Ŝe gminy powinny wyjść z inicjatywą, aby zakład się rozwijał i ma nadzieję, 
Ŝe w przyszłości one dołączą się.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił dodatkowo, Ŝe od 2013 roku nie 
będą funkcjonowały Ŝadne wysypiska, które nie mają odpowiednich parametrów, poniewaŜ 
nie będą dopuszczone do funkcjonowania. Składowiska na naszym terenie będą 
funkcjonowały przez okres tymczasowy, a następnie będą zamykane. 
Pan Burmistrz dodał, Ŝe Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spełnia odpowiednie 
wymogi. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 14 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXX/195/12 została podjęta) 
 
6. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na włączenie terenów połoŜonych  
      w Brzozowej Gmina Połaniec  w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Referatu Mienia 
Komunalnego oraz zaproponowała autopoprawki. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz  
z autopoprawkami. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały bez 
autopoprawek. 
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Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały bez autopoprawek 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe podejmując 
dzisiejsza uchwałę Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” zyskuje zielone światło  
w związku z tym zapytał czy jest określony czas, który będzie obowiązywał SSE. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe w naszej Gminie mówi się  
o dwóch strefach: Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej „Starachowice”, której dajemy szansę. Nadmienił, Ŝe korzystanie z ulg  
i dotacji z Unii Europejskiej w strefie jest określona na pewnym poziomie w poszczególnych 
województwach. śywotność stref określa się do roku 2018/2020 natomiast są prowadzone 
rozmowy z ministrem, aby czas wydłuŜyć do okresu nieograniczonego w zaleŜności od 
stopnia uprzemysłowienia województwa. Pan Jacek Tarnowski poinformował takŜe, Ŝe 
zainteresowanie inwestorów nie jest małe, i jeśli będą zapisane pewne warunki  
w przetargach ogłaszanych przez Zarząd SSE, gdzie jest moŜliwość wpisania w akt notarialny 
zapisu, to gwarantuje to uruchomienie produkcji w przeciągu kilku określonych lat, natomiast 
gmina ma moŜliwość tylko przy umowie na wieczyste uŜytkowanie na 99 lat. Nie wywiązanie 
się z umowy skutkuje karami wraz z moŜliwością odkupienia przez Gminę działki po cenie  
z przed kilku lat. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy w podpisanej umowie ze 
Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” będą zawarte warunki zakupu lub dzierŜawy 
ziemi oraz do kogo będzie naleŜała po podpisaniu umowy.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe grunty są własnością 
Gminy i do momentu sprzedaŜy właścicielem gruntu zawsze będzie Gmina, niezaleŜnie od 
tego czy będzie podpisana umowa z SSE. Pan Burmistrz dodał, Ŝe zapisy przetargu 
ogłoszonego przez Zarząd SSE są z udziałem Gminy, gdzie Gmina ma zawsze prawo veta  
i bez jej zgody nie odbędzie się docelowo postępowanie. Zaznaczył, Ŝe zapisy gwarantują 
Gminie wywiązanie się inwestora z poszczególnych lat i w przypadku braku realizacji 
zadania Gmina ma prawo pierwokupu tej samej działki po cenie sprzedaŜy. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy prowizja dla SSE będzie 
tylko w momencie zakupu dzierŜawy przez inwestora czy rozkładać się będzie na późniejsze 
lata. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, ze w przypadku 
organizowania przetargu Zarząd SSE ma moŜliwość uzyskania od Gminy 1-1,5% od 
sprzedaŜy gruntu. Poza tym w momencie uruchomienia działalności przez inwestora inwestor 
płaci za hektar  5gr/m2 czyli za miesiąc 500 zł/ha. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał czy jest moŜliwość zabezpieczenia 
pozostałych obszarów w umowie odnośnie odprzedania lub pierwokupu 
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe forma wieczystego 
uŜytkowania na 99 lat gwarantuje Gminie, natomiast w przypadku sprzedaŜy przez Gminę 
zapisy nie mogłyby być umieszczone w umowie notarialnej. W przypadku pozostałych 
obszarów inwestor, który zainwestował przed SSE nie ma moŜliwości korzystania z ulg, ale 
teŜ nie ma takiej potrzeby, poniewaŜ potencjalny inwestor pozyskał środku zewnętrzne z Unii 
Europejskiej. Oprócz tego nie wszystkie działalności w strefie podlegają pomocy publicznej. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób  
                               przeciw – 
                    wstrzymało się – 1 osoba 
                            
        (Uchwała Nr XXX/196/12 została podjęta) 
 
7. Projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym działki numer 5900/7  
     o powierzchni 0,0570 ha połoŜonej w Połańcu na rzecz właścicieli nieruchomości  
     przyległej. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Referatu Mienia 
Komunalnego. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały. 
 
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 ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób  
                               przeciw – 
                    wstrzymało się – 1 osoba 
 
        (Uchwała Nr XXX/197/12 została podjęta) 
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Ad. 6 
 
Przedstawiono zaplanowane informacje. 
 
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej funkcji: 
- 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, Publicznego Gimnazjum w Połańcu, w Zespole Placówek 
Oświatowych w Ruszczy, Publicznej Szkole Podstawowej w Zrębinie, 
- reprezentował Rade Miejską w uroczystym przywitaniu lata 2012 organizowanym przez 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Połańcu, 
- reprezentował Rade Miejską podczas zawodów sportowych młodzieŜy w Tursku Małym, 
- reprezentował Radę Miejska w festynie rodzinnym „ Mamo, tato pobaw się z nami”  
w Przedszkolu Publicznym w Połańcu,  
- reprezentował Radę Miejską w festynie zorganizowanym przez Zarząd Osiedla Północ  
z okazji Dnia Dziecka 
- uczestniczył w zebraniu Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Połańcu, 
- reprezentował Rade Miejską podczas promocji ksiązki Krystyny Bień - Orlicz  
„O sprawiedliwy wymiar kary” 
- reprezentował Radę Miejską w święcie „PoŜegnanie z Truskawką” w Ruszczy, 
- reprezentował Radę Miejską w święcie w Szklarkach 2012, 
- reprezentował Radę Miejską podczas festynu w Łubnicach, 
- reprezentował Radę Miejską podczas podpisania umowy dotyczącej remontów placówek 
oświatowych w Gminie Połaniec oraz odbudowy dróg gminnych powodziowych, 
- uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Przychodni Zdrowia w Połańcu, 
- reprezentował Radę Miejska podczas spotkania z kombatantami z okazji Święta Wojska 
Polskiego, 
- reprezentował Radę Miejską podczas doŜynek w miejscowości Surowa, 
- reprezentował Radę Miejską podczas Święta Policji w Rytwianach, 
- uczestniczył w powitaniu Rajdu Pokoju, 
- reprezentował Radę Miejską w zawodach pływackich w Połańcu, 
- reprezentował Radę Miejską podczas pierwszego biegu Kościuszkowskiego młodzieŜy  
z Borowej, 
-  reprezentował Rade Miejskiej podczas odbioru „Złotej płyty chodnikowej” przyznawanej 
przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, 
- uczestniczył w Biesiadzie Połanieckiej „Noc Świętojańska” w Winnicy, 
- reprezentował Radę Miejska podczas uroczystego wbicia łopaty pod budowę przepompowni 
w Łęgu, 
- reprezentował Radę Miejska w doŜynkach gminnych w Rudnikach 
oraz na zaproszenie potencjalnego inwestora wraz z p. Burmistrzem uczestniczył w spotkaniu 
w Gorlicach. 
 
Poza tym, p. Przewodniczący Rady Miejskiej odbył szereg spotkań z mieszkańcami Gminy 
oraz jest w ciągłym kontakcie z p. Burmistrzem i p. Zastępca Burmistrza.  
 
Pytań nie zgłoszono. 
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2. Pan Burmistrz Miasta i Gminy – Jacek Tarnowski przedstawił informację o pracy w okresie 
międzysesyjnym, zaznaczając, Ŝe nie będzie przedstawiał informacji, w których wspólnie 
uczestniczyli z p. Przewodniczącym Rady Miejskiej. 
15.06.2012r.- posiedzenie LGD Dorzecze Wisły 
                    - „Miniopilmpiada dzieci i młodzieŜy sołectw z terenu Gminy Połaniec 2012-  
                        Ruszcza, Tursko Małe 
26.06.2012r.- Promesa dla gminy Połaniec na odbudowę dróg zniszczonych przez powódź lub  
                      intensywne deszcze w kwocie 550 000 zł 
27.06.2012r.- V konkurs „Bezpieczne drogi w Małopolsce – budujemy chodniki i ścieŜki  
                      rowerowe”, Gmina Połaniec zajęła II miejsce i tytuł Najlepsza Gmina „Złota  
                      Płyta Chodnikowa za 2011 rok” 
                     - spotkanie dyrektorami szkół z terenu Gminy Połaniec, 
28.06.2012r.- uroczyste rozstrzygnięcie XII edycji konkursu :”Sposób na sukces” w kategorii  
                     „Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych Gmina Połaniec otrzymała  
                      nagrodę III stopnia za „ Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy  
                      Połaniec przenaczonych w planach zagospodarowania pod usługi publiczne,  
                     obiekty produkcyjne, składy i magazyny, w tym min. nowoczesnego targu  
                      handlowego”, 
29.06.2012r.- spotkanie z dyrektorami szkół z terenu Gminy Połaniec, 
30.06.2012r.- „Sołtys Roku 2011” w Wąchocku, 
04.07.2012r.- Spotkanie z p. Tadeuszem Wrześniakiem, p. Józefem Korzeniewskim,  
                       p. Jerzym Kakiem, 
10.07.2012r.- nagroda dla Gminy Połaniec „Moje innowacyjne otoczenie – moja innowacyjna  
                       gmina”, zdobywając tytuł „ Innowacyjnej Gminy 2011”, 
24.07.2012r.- Wojewódzkie Święto Policji w Kielcach ( otrzymanie Srebrnego Medalu  
                       Zasługi dla Policji) 
27.07.2012r.- spotkanie z p. Prezesem Marianem Kosowiczem oraz członkami Zarządu  
                       Siarkopol w Grzybowie, 
28.07.2012r.- Rozgrywki OSP w Ruszczy, 
03.08.2012r.- Umowa zawarta pomiędzy UMiG Połaniec, a PGK Połaniec- odbudowa dróg: 

1. Odbudowę drogi gminnej nr 366138T w msc. Ruszcza ul. Przemysłowa od km 
0+000 do km 0+878 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi 

2. Odbudowa drogi gminnej nr 366042T w miejscowości Tursko Małe od km 0+000 
do km 0+650 

3. Odbudowa drogi gminnej nr 366080T w Rudnikach od km 0+000 do km 0+500 
4. Odbudowa drogi gminnej nr 366081T w Rudnikach od km 0+000 do km 0+500 
5. Odbudowa drogi gminnej nr 366112T Połaniec - Zdzieci Nowe od km 0+000 do 

km 0+900 

                  Całkowita wartość inwestycji brutto:  39 198, 86 zł, 

07.08.2012r.- Umowa zawarta pomiędzy UMiG Połaniec, a Zakładem Remontowo-                
                  Budowlanym ADMA Rytwiany- remont w placówkach oświatowych: 

1. Remont zewnętrznych i wewnętrznych schodów w Publicznej Szkole 
Podstawowej przy ul. śapniowskiej 1 w Połańcu. 

2. Remont zewnętrznych schodów w Publicznym Przedszkolu przy ul. 
Madalińskiego 1 w Połańcu 
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                  -Spotkanie z Sołtysami z terenu gminy Połaniec, 
10.08.2012r.- Nadzwyczajne Walne Zebranie LGR w Rytwianach, 
16.08.2012r.- Spotkanie z mieszkańcami wsi Łęg, przedstawicielami urzędu oraz Panem dyr.  
                      Dariuszem Urbanowskim ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
                      w Kielcach, 
20.08.2012r.- spotkanie z dyrektorami szkól z terenu Gminy Połaniec, 

                     - Dzień Energetyka, 
26.08.2012r.- DoŜynki Gminne „Dzień Chleba” w Staszowie.  
 
 
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym przyjął duŜo osób w sprawach róŜnych. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
3. Następnie p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy, przedstawił 
informację o realizacji inwestycji w okresie międzysesyjnym: 
- trwa realizacja zadania pn. "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie 
Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi 
publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III - Obszar C", którego 
wykonawcą jest PISiP "INSMONT" E.Bąk Połaniec na kwotę 17 409 436 zł. Termin 
realizacji 2012.11.30. 
-trwa pełnienie nadzoru inspektorskiego nad realizacją zadania pn. "Tworzenie 
kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych  
w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, 
składy i magazyny - ETAP III - Obszar C", którego wykonawcą jest Budownictwo Firma 
Dozoru Inwestycyjnego Jan Pluta Wojków 63, na kwotę 83 900 zł. Termin realizacji 
2012.11.30. 
- trwają prace przy opracowywaniu dokumentacji na: „Opracowanie projektu budowlanego na 
rozbudowę drogi gminnej nr 366106T w Połańcu na odcinku o długości ok. 245 m (od ul. 
Krakowskiej DuŜej do drogi gminnej nr 366165T Połaniec – Zdzieci Stare) wraz z budową 
chodnika wzdłuŜ drogi gminnej nr 366165T do skrzyŜowania z drogą krajową DK79 oraz z 
przejściem dla pieszych do placu targowego”, którego wykonawcą jest Pracownia Usług 
Inwestycyjnych i Projektowych "PATADROG" Tadeusz Pałka Busko-Zdrój na kwotę 18 000 
zł. Termin wykonania 2012.09.29. 
-złoŜono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę „Opracowanie dokumentacji 
projektowej wewnętrznej instalacji ciepłej wody uŜytkowej i wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania w siedmiu budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec”, 
wykonawcą jest SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej Sułkowice na kwotę 
30 135 zł. Termin realizacji 2012.08.10. 

08.08.2012r.- Umowa zawarta pomiędzy UMiG Połaniec, a firmą ARCHITEKT Artur Cebula   
                     na opracowanie dokumentacji projektowej: 

1) przebudowy pomieszczeń w budynku Centrum Informacji Turystycznej  wraz  
z funkcją usługowo – handlową w Połańcu,  
2) przebudowy pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu,  
3) budowy piłkochwytów przy boisku w msc. Zdzieci Stare gmina Połaniec. 
Całkowita wartość zadania brutto wynosi 14 000 zł. 

25.08.2012r.- XI Mistrzostwa Woj. Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na       
                      Wodzie- Hańcza, 
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- zakończono prace  przy "Odbudowie drogi gminnej nr 366109T Połaniec - Zdzieci Nowe od 
km 0+000 do km 3+772 zniszczonej w wyniku powodzi. Umowę podpisano w dniu 
20.04.2012 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów o wartości 690.240,50zł 
- trwają prace projektowe na "Opracowanie dokumentacji projektowej sieci cieplnej z rur 
preizolowanych na Osiedlu Południe w Połańcu", którego wykonawca jest Hieronim 
Brzeziński Stalowa Wola na kwotę 46 000 zł. Termin realizacji 2012.10.16. 
-  trwają prace projektowe na "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji 
budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Lipowej 20 w Połańcu oraz budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 27", którego wykonawca jest 
PROINSBUD Bogdan Wiśniewski Połaniec na kwotę 38 651. Termin wykonania 2012.10.28. 
- złoŜono wnioski o uzyskanie zgłoszenia budowy placów zabaw na zadanie: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej na budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 
terenie Miasta i Gminy Połaniec”, którego wykonawcą jest Artur Cebula ARCHITEKT na 
kwotę 11 000 zł. Termin wykonania 2012.06.30. 
- zakończono prace projektowe na „Wykonanie projektów budowlanych dwóch świetlic 
wiejskich na terenie gminy Połaniec w miejscowościach Kamieniec i Winnica, którego 
wykonawca był Artur Cebula ARCHITEKT na kwotę 18 400 zł. Termin wykonania 
2012.08.27. 
- zakończono prace przy "Odbudowie drogi gminnej nr 366074T w msc. Połaniec od km 
0+000 do km 0+700 zniszczonej w wyniku nawalnych deszczy i powodzi", którego 
wykonawca był Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów na kwotę 118 820 zł. Termin 
wykonania 2012.07.31. 
- trwają roboty budowlane przy zabezpieczeniu osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej  
w Połańcu, którego wykonawcą jest Skanska S.A. Warszawa na kwotę 1 481 658 zł. Termin 
wykonania 2012.09.30. 
- zakończono prace przy "Remoncie placówek oświatowych w Połańcu"- remont schodów  
w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu przy ul. Madalińskiego, którego 
wykonawcą była firma ADMA na kwotę 39 199 zł. Termin wykonania 2012.08.28. 
- trwają prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji technicznej "przebudowy części 
pomieszczeń w budynku Centrum Informacji Turystycznej, budynku Przychodni Zdrowia 
przy ul.Ruszczańskiej w Połańcu oraz zgłoszenia budowy piłkochwytów przy boisku  
w miejscowości Zdzieci Stare, którego wykonawcą jest Artur Cebula ARCHITEKT  Połaniec, 
na kwotę 14 000 zł. Termin wykonania 2012.12.08. 
- trwają prace przy " Odbudowie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec 
zniszczonych w wyniku powodzi: 
1. Odbudowa drogi gminnej nr 366138T w msc. Ruszcza ul. Przemysłowa od km 0+000 do 
km 1+000, dł. 1000 mb, 
2. Odbudowa drogi gminnej nr 366042T w msc. Tursko Małe od km 0+000 do km 0+650, dł. 
650 mb, 
3. Odbudowa drogi gminnej nr 366080T w msc. Rudniki od km 0+000 do km 0+500, dł. 500 
mb, 
4. Odbudowa drogi gminnej nr 366081T w msc. Rudniki od km 0+000 do km 0+500, dł. 500 
mb, 
5. Odbudowa drogi gminnej nr 366112T Połaniec - Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 
0+900, dł. 900 mb, 
którego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. Połaniec na 
kwotę 725 132,73 zł. Termin wykonania 2012.11.02. 
- wybrano wykonawcę zadania "Budowa ulicy łączącej ul. Krakowską DuŜą z Krakowską 
Małą w Połańcu: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, budowa sieci 
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wodociągowej" - EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Spółka Jawna z siedzibą Nowy 
Korczyn, na kwotę 360 239,48 zł.. Termin wykonania 2012.10.31. 
- wybrano wykonawcę na "Dostawę wraz z montaŜem wyposaŜenia kina cyfrowego z funkcją 
3 D" - KINEKSPERT Bojakowski, Janowski, Kostrzewa sp. j. 93-120 Łódź 
ul.Przybyszewskiego 167, na kwotę 442 148 zł. Termin wykonania: 6 tygodni od podpisania 
umowy. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, jakie prace dodatkowo wykonywane 
były w placówkach oświatowych. 
 
Pan Jarosław Kądziela – Zastępca Burmistrza odpowiedział, Ŝe schody zewnętrzne przed 
Przedszkolem Publicznym przy ul. Madalińskiego, natomiast reszta prac wykonywana była 
przez grupę interwencyjną, w tym wykonane pomieszczenie dla logopedy, malowanie klatki 
oraz remont pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Zrębinie. 
 
Pan Adam Łańka – radny Rady Miejskiej zapytał jak wygląda sytuacja z drogą - łącznik ul. 
Krakowskiej DuŜej z placem targowym. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dopowiedział, Ŝe dokumentacja projektowa 
jest w trakcie opracowania. 
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec zapytał o zakończenie prac przy skarpie. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe waŜną informacją jest 
uzyskanie przez Gminę Połaniec zapewnienia gdzie 80 % wartości inwestycji będzie  
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast 20 % będzie pochodziło  
z innych źródeł. Pan Burmistrz dodał, Ŝe zadanie było podzielone na dwa lata realizacji  
i pozyskanie środków finansowych z zewnątrz równieŜ polegało na uzyskaniu promesy na 
dany rok, natomiast nie na całość, poniewaŜ jest to niemoŜliwe. Wydatkowanie środków 
przez Gminę na bieŜący rok wynosiło około 1 800 000 zł, z czego promesa wynosiła 
1 500 000 zł. W ramach promesy będzie wykonana stabilizacja. W roku 2013 zostanie 
dokończona stabilizacja skarpy na odcinku 77 mb oraz odbudowany zostanie cały odcinek 
drogi asfaltowej wraz z wykonaniem trzech tarasów widokowych. Nadmienił takŜe, Ŝe 
ciekawym pomysłem jest stworzenie ścieŜki zdrowotnej wzdłuŜ odbudowanej drogi. 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej zapytał jak będzie wyglądała skarpa  
w zakresie kompleksowego zagospodarowania zieleni, poniewaŜ mówi się o jej dewastacji  
w chwili obecnej. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe stan, jaki Gmina chce 
uzyskać to przede wszystkim taki, który zapewni stabilizację skarpy, poniewaŜ na dzień 
dzisiejszy jest ona czynnym osuwiskiem. Dokumentacja analizy geologicznej jednoznacznie 
mówiła, iŜ osuwisko jest czynne i zabezpieczenie było jedyną gwarancją zapobiegania 
dalszemu osuwaniu. Dokumentacja wraz z zadaniem przed przekazaniem środków 
finansowych była opiniowana przez zespół specjalistów, poniewaŜ są to środki, które cięŜko 
pozyskać. Pan Burmistrz dodał, Ŝe jest to piękne miejsce, które zapewni mieszkańcom 
poczucie bezpieczeństwa. 
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Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, na jakim etapie jest 
realizacja Projektu dotyczącego stworzenia szlaku kajakowego na rzece Czarnej na trasie 
Rytwiany – Połaniec. 
 
Pani Aneta Matusiewicz – prezes LGD „Dorzecze Wisły” powiedziała, Ŝe wniosek  
o dofinansowanie na realizacje zadania pn. „ Atrakcje Krajoznawczo – Turystyczne – 
Inicjatywa Wspólna” a akronimie AKTIW realizowany przez LGD „Dorzecze Wisły”  
w partnerstwie z trzema LGD-ami z woj. świętokrzyskiego został złoŜony z końcem maja  
w ŚBRR. W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna i uzyskano zgody 
właścicieli na wykonanie inwestycji. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy uzupełniając wypowiedź, dodał, Ŝe 
będziemy starać się takŜe o środki finansowe za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej na 
zakup sprzętu wodnego i udroŜnienie koryta rzeki Czarnej na kwotę około 200 000 zł. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
4. Następnie 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 raz w dniu 29.08.2012 r. na wspólnym posiedzeniu  
z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, na którym zaopiniowano projekty 
poszczególnych uchwał. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 28.08.2012 r. 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 raz w dniu 28.04.2012 r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym zaopiniowano projekty uchwał będące w porządku 
obrad dzisiejszej sesji oraz zapoznano się z projektem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Połaniec na lata 2012 -2020, z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015 
 i z pismem złoŜonym przez Stowarzyszenie Kombatantów „Jędrusiów” w celu nadania 
imienia parkowi na terenie, którego stoi pomnik Tadeusza Kościuszki „Skwer im. Armii 
Krajowej”. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja spotkała się trzy razy, na którym zaopiniowano projekty uchwał oraz zapoznano 
się z projektem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 -2020, i z projektem 
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uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 
2015.  
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe Komisja 
spotkała się jeden raz 29.08.2012 r., na którym przyjęto protokół nr 22/12 z 13 czerwca 2012 
r., został ustalony termin rozpoczęcia kontroli Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. 
A. Mickiewicza w Połańcu wraz z filią w Ruszczy na dzień 18 września oraz tego dnia 
rozpocznie się równieŜ sprawdzenie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej  
z przeprowadzonej kontroli w placówkach oświatowych. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Ad. 7 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej sesji 
nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje. 
 
Ad. 8. 
 
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej zgłosił zapadający się chodnik przy 
studzience między blokiem 32 a 34, poprosił o sprawdzenie kanalizacji na ul. Tadeusza 
Kościuszki oraz poprosił o informacje ze spotkanie z p. Prezesem Marianem Kosowiczem. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe została napisana notatka 
słuŜbowa ze spotkania w Grzybowie, w której Gmina Połaniec zobowiązuje się do 
przestrzegania kolejnych etapów wykupu oraz został wpisany dodatkowy punkt, który mówi 
o ponownej wycenie majątku.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poruszył temat dotyczący puszczanych 
psów ze smyczy przez właścicieli, które zagryzają zwierzęta w lesie oraz straszą dzieci. 
 
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej poinformował, aby uczulić równieŜ policję na 
właścicieli psów, które przebywają na placach zabaw, gdzie bawią się dzieci.  
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec zgłosił problem ogrodzenia boiska sportowego przy ul. 
Bat. Chłopskich, oraz poprosił o wybudowanie Domu dla starszych osób wraz z pełną opieką 
lekarską. 
 
Ad. 9 
 
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad i po przeprowadzonych dyskusjach  
p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na 
sesję Rady Miejskiej i zamknął obrady. 
 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Sylwia Witecka 


