Połaniec, dnia 21.02.2013 r.
Projekt protokołu Nr XXXIX/13
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 21 lutego 2013 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,
prezesów, dyrektorów i kierowników jednostek podległych Gminie, kierowników referatów
i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli jednostek pomocniczych,
przedstawicieli organizacji związkowców zrzeszających nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec, przedstawicieli
mediów oraz inne osoby, które przybyły na sesję.
Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność
obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 13.
Radni nieobecni usprawiedliwioni: p. Małgorzata Dalmata – Konwicka, p. Andrzej Buczek.
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany
porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian.
Propozycji zmian nie zgłoszono, wobec tego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie porządek obrad.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za przyjęciem porządku obrad – 13 osób (jednogłośnie)
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/12, Nr XXXVII/12 i Nr XXXVIII/12.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata
2013 - 2027
2/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok,
3/ nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Miasta
i Gminy Połaniec na 2014 rok,
1

4/ zatwierdzenia taryfa zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
5/ dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz 1m3 odprowadzanych ścieków
wynikającej z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Miasta i gminy Połaniec,
6/ określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
7/ nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu objętego lokalizacja drogi gminnej –
ulicy Jana Pawła II,
8/ nabycia nieruchomości połoŜonych w Połańcu na obszarze skarpy wiślanej w Połańcu,
9/ nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Połaniec połoŜonej w Rudnikach gm. Połaniec
oznaczonej numerem 392/2 o pow. 0,0543 ha i w Łęgu gm. Połaniec oznaczonej
numerem ewidencyjnym nr 718/5 o pow. 0,0714 ha,
10/ zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009
roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a takŜe
wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach w przedszkolach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec,
11/ zmiany Uchwały Nr XXXVII/242/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 2012 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wyrównawcze
i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasta i Gminę Połaniec.
4. Informacje bieŜące na temat:
- pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
- pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza
międzysesyjnym
*w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
- pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym.

w

okresie

5. Interpelacje radnych.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.
Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności radnych,
- lista zaproszonych gości,
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- podjęte uchwały.
Ad. 2
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi
oraz pytania do protokołu Nr XXXVI/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 XXXVI/12 – 13 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr XXXVI/12 został przyjęty.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi
oraz pytania do protokołu Nr XXXVII/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 XXXVII/12 – 13 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr XXXVIII/12 został przyjęty.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi
oraz pytania do protokołu Nr XXXVIII/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 XXXVIII/12 – 13 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr XXXVIII/12 został przyjęty.
Ad. 3
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Połaniec na lata 2013 – 2027.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt.
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Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował,
Ŝe Komisja pozytywnie 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 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXXIX/245/13 została podjęta)
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy oraz
poinformowała, Ŝe do ww. projektu uchwały proponuje się autopoprawki.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z
autopoprawkami.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawkami.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował,
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały wraz z autopoprawkami.
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 Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał o zwiększenie wydatków o 400 000 zł
w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast
i wsi.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe w budŜecie startowym była
zaplanowana kwota w wysokości 200 000 zł, która jest niewystarczająca na pokrycie kosztów
w związku, z czym zaistniała konieczność zwiększenia kwoty.

4

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w autopoprawkach
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa” w rozdziale 75412
„Ochotnicze straŜy poŜarne” dodaje się grupę wydatków „inwestycje i zakupy inwestycyjne”
i zwiększa się o kwotę 130 000 zł na zakup samochodu dla OSP Ruszcza. Następnie
zwracając się do Naczelnika OSP w Ruszczy Mazura Kamila i Prezesa OSP Ruszcza Piotra
Janiszewskiego poprosił o parę słów o działalności jednostki. Pan Burmistrz dodał, Ŝe jeśli
chcemy pozyskać zewnętrzne środki finansowe na zakup samochodu, Gmina musi
zabezpieczyć kwotę w budŜecie jako wkład własny Gminy. ZałoŜeniem jest zakup średniego
samochodu uŜywanego z napędem na dwie osie za około 380 000 zł, z czego w planach
250 000 to pozyskanie środków zewnętrznych. Jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
w Ruszczy działa nie tylko na terenie Gminy Połaniec, ale równieŜ poza. Powodem zakupu
samochodu jest wycofanie juŜ samochodu długoletniego i aby jednostka, która ma tradycję
była aktywna, mobilna, spełniała wymogi powinna mieć dwa samochody średnie, co jest
podstawowym załoŜeniem dobrze działającej jednostki OSP będącej w systemie krajowym.
Pan Piotr Janiszewski – prezes OSP Ruszcza powiedział, Ŝe jednostka Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej jest długoletnią jednostką z tradycjami, która funkcjonuje na terenie gminy Połaniec
oraz poza gminą. Poinformował, Ŝe w jednostce jest 54. straŜaków czynnych i 20. straŜaków
młodzieŜowej druŜyny poŜarniczej. W 2012 roku było 111 wyjazdów, w tym 32 wyjazdy na
dwa samochody i 20 wyjazdów poza teren gminy Połaniec: do gminy Łubnice, gminy Osiek,
gminy Oleśnica, gminy Rytwiany i gminy Bogorii. Dodał, Ŝe nie było zdarzenia, w którym
jednostka OSP w Ruszczy na wezwanie nie brała udziału, poniewaŜ jest zawsze mobilna i gdy
zachodzi potrzeba, to wyjazdy są na dwa samochody. Następnie p. Prezes poprosił Radę
Miejską o zaakceptowanie dofinansowania na zakup samochodu do jednostki.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej dodał, Ŝe straŜacy ochotnicy są
potrzebni, poniewaŜ swoją pracą dają poczucie bezpieczeństwa. Dlatego jednostki powinny
być nowoczesne i sprawne.
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej zapytał ilu letni samochód będzie zakupiony dla
jednostki OSP w Ruszczy oraz ile kosztuje samochód nowy.
Pan Piotr Janiszewski – prezes OSP Ruszcza odpowiedział, Ŝe zostanie zakupiony około
siedmioletni samochód, natomiast nowy kosztuje w około 650 000 zł.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, z jakich środków zewnętrznych
będzie moŜliwość dofinansowania zakupu samochodu.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, ze w roku 2009 został
zakupiony nowy samochód do OSP Ruszcza, który kosztował 560 000 zł, z czego wkład
własny gminy wynosił ok. 230 000 zł, natomiast pozostała część środków była z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dodał, Ŝe jeŜeli gmina (jednostka) chce
złoŜyć wniosek o dofinansowanie musi zabezpieczyć wkład własny, poniewaŜ wniosek
zostanie odrzucony dopóki w budŜecie nie będą zapewnione środki na ten cel. Powracając do
wypowiedzi p. Prezesa dot. 20. wyjazdów poza teren gminy Burmistrz Miasta i Gminy
powiedział, Ŝe jest to bardzo waŜne, poniewaŜ na koszty funkcjonowania straŜy w zakresie
wyjazdów poza gminę nikt nie zwraca, natomiast gmina Połaniec w zakresie własnych
mieszkańców oraz sąsiednich gmin kaŜdą pomoc będzie udzielała w sytuacji kryzysowej,
zagroŜenia Ŝycia. Dodał, Ŝe mamy dwie jednostki OSP w szczególności dobrze wyposaŜone:
Ruszczę oraz Połaniec i one udzielają pomocy mieszkańcom poza terenem gminy, z czego
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wyraŜamy zadowolenie, poniewaŜ zawsze moŜemy na te jednostki liczyć, świadczy to o tym,
Ŝe potrzeby są duŜe.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej serdecznie podziękował za zabezpieczenie
kwoty w budŜecie, która daje moŜliwość zakupu samochodu dla jednostki OSP w Ruszczy, co
świadczy bardzo dobrze o gospodarzu, który dba o bezpieczeństwo i docenia pracę straŜaków
ochotników.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy będąc przy temacie bezpieczeństwa
przeciwpoŜarowego, a takŜe przeciwpowodziowego przypomniał zamierzenia, jakie są na
kolejne lata. W następnych latach gmina chce zakupić jeszcze jeden samochód lekki do OSP
Okrągła oraz zestaw pływający, w którego skład wchodzi łódka i odpowiedni silnik.
Wszystkie jednostki z terenu gminy będą wyposaŜone w sprzęt, który będzie ratował Ŝycie na
wodzie, natomiast w kwestii przeciwpoŜarowej straŜ jest wyposaŜona w odpowiedni sprzęt,
który będzie wspomagał tego typu zagroŜenia. Burmistrz dodał, Ŝe zostanie takŜe zakupiony
jeden samochód lekki, który będzie zamieniony za samochód średni, poniewaŜ obecnie jest
najstarszym samochodem w naszej gminie ponad czterdziestoletnim marki Star.
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały wraz z autopoprawkami – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXXIX/246/13 została podjęta)
3. Projekt uchwały w sprawie nie wyraŜenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował,
Ŝe Komisja pozytywnie 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.
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(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXXIX/247/13 została podjęta)
4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Wprowadzanie do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie 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 Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, ze szczególnie w okresie roku
2013 Gmina Połaniec chce pomóc mieszkańcom tak by koszty, które generuje rodzina były
optymalne i jak najmniejsze, koszty zarówno wody, jak i ścieków. Związku z powyŜszym
pomimo wzrostu cen wody dostarczanej z dwóch źródeł: pierwsze to spółka Propol
w Wiązownicy, gdzie woda w stosunku do roku 2012 podroŜała o 0,12 zł brutto /m3,
natomiast w przypadku drugiego dostawcy – ujęcie w Rudzie (gmina Rytwiany) cena
w stosunku do roku 2012 podroŜała o 0,22 zł brutto /m3. Przy zachowaniu ilości proporcji
wzrostu wody z dwóch ujęć w stosunku do gminy Połaniec wartość została uśredniona do
0,16 zł brutto /m3. W związku z powyŜszym woda za m3 będzie droŜsza 0,16 zł brutto /m3
w stosunku do roku ubiegłego, dlatego aby pomóc mieszkańcom, by podwyŜka nie wpłynęła
bezpośrednio na koszty utrzymania rodzin całą kwotę w przypadku osób indywidualnych
pokryje Gmina. Zostanie podniesiona dopłata do wody pitnej o tę wartość, czyli mieszkaniec
Gminy w roku 2013 będzie płacił taką samą kwotę z roku 2012 – opłata za wodę pozostaje na
tym samym poziomie. Pan Burmistrz odnosząc się do kwestii ścieków powiedział, Ŝe dla
przedsiębiorców wzrost będzie o 0,40 zł bez dopłat. Dodał, Ŝe od kilku lat realizowana jest
polityka urealniania kosztów związanych ze ściekami. W naszej Gminie od 2009 do 2011
roku dokonane zostały dwa etapy budowy kanalizacji sanitarnej z dostawą pompowni
przydomowych, którego koszt wyniósł około 30 mln zł. Podsumowując, cena wody dla
mieszkańca indywidualnego pozostaje bez zmian na 2013 rok, natomiast cena ścieków
wzrasta o wartość 0,12 zł brutto za m3, a wzrost ceny wody o wartość 0,16 zł brutto za 1 m3
zostanie pokryta z budŜetu Miasta i Gminy Połaniec.
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Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej poprosił o podanie rzeczywistych kosztów cen
wody.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe rzeczywisty koszt ceny wody
wynosi 6,72 zł za m3, natomiast mieszkaniec będzie płacił 3,38 zł za m3.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wyraził nadzieję, Ŝe
wykupienie udziałów w spółce Propol będzie wiązało się z zatrzymaniem wzrostu ceny wody.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odnosząc się do zakupu Spółki Propol
powiedział, Ŝe w roku ubiegłym (listopad 2012 r.) podpisana została wstępna umowa, która
mówi, Ŝe w roku 2013 Miasto i Gmina Połaniec nabędzie majątek, który słuŜy pozyskaniu
wody pitnej dla trzech gmin: dla gminy Połaniec, gminy Osiek i w części dla gminy Staszów.
Gmina Połaniec w kwietniu będzie podpisywała końcową umowę na zakup udziałów
o łącznej wartości 7 600 000 zł, co stanowi około 99, 4 % majątku. Dodał, Ŝe corocznie
stawka za m3 wody pozyskanej z ujęcia wody spółki Propol była coraz wyŜsza. Własne ujęcie
wody to bezpieczeństwo dla mieszkańców nie tylko gminy Połaniec. Sytuacja gminy Połaniec
jest dobra, dlatego jako jedyna mogliśmy pozwolić na to, by wykupić te udziały w roku 2013.
Dodał, Ŝe w kwietniu zostanie jednorazowo wpłacone 90% wartości udziałów nadmieniając,
Ŝe 10 % tej kwoty została zapłacona przy podpisaniu umowy w roku 2012. Pan Burmistrz
zaznaczył, Ŝe jest to wydatek, który nie zawiera ani złotówki kredytu i jest w całości pokryty
własnymi środkami Gminy.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe podjęta
decyzja o wykupie udziałów w spółce Propol była strategiczna i bardzo dobra, która będzie
słuŜyła kolejnym pokoleniom.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej wyraził zadowolenie, Ŝe wszelkie
działania idą w kierunku obniŜenia kosztów Ŝycia mieszkańców i ceny wody zostają na
poziomie ubiegłego roku. Następnie wyraził nadzieję, Ŝe po przejęciu spółki Propol ceny za
m3 wody nie będą rosły a w ręcz zostaną obniŜone. Dodał, Ŝe ceny wody oraz ścieków w
gminie Połaniec zawsze były jedne z najniŜszych na terenie Powiatu Staszowskiego pomimo
tego, Ŝe gmina nie miała własnego ujęcia wody.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, aby zobrazować pomoc Gminy w kierunku
mieszkańców zakresie dopłat do wody i ścieków powiedział, Ŝe przy ilości pobranych w roku
2012 Gmina na rok 2013 będzie dopłacała do wody 843 000 zł, do ścieków 771 000 zł, co
daje ogółem kwotę około 1 600 000 zł w skali roku dopłat do wody i ścieków.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zwracając się do Prezesa PGK zapytał ile stanowiły
straty na sieci w roku ubiegłym.
Pan Jacek Nowak – prezes PGK odpowiedział, Ŝe za ostatni rok straty były na poziomie 18%.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
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(Uchwała Nr XXXIX/248/13 została podjęta)
5.

Projekt uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz 1m3
odprowadzanych ścieków wynikającej z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na trenie 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 Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował,
Ŝe Komisja pozytywnie 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 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXXIX/249/13 została podjęta)
6. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta
i Gminy Połaniec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – Kierownik Ref. Mienia
Komunalnego.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował,
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował,
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej odniósł się do przystanków, które nie spełniają
swoich zadań z uwagi na krótkie zadaszenie.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe w ramach zlecenia zostanie
zakupione dwie wiaty oraz gmina zwróci się do wykonawcy wiat przystankowych
z zapytaniem o moŜliwość ich konstrukcyjnego uzupełnienia tak, aby spełniały odpowiednie
wymogi bezpieczeństwa.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał czy zostanie zakupiona wiata do
miejscowości Ruszcza na ul. Knothego, poniewaŜ jest ona potrzebna z uwagi na młodzieŜ
ponadgimnazjalną uczęszczająca do szkół oraz mieszkańców pracujących.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe zostaną poczynione kroki
w kierunku ujęcia wiaty w planie na rok 2013.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXXIX/250/13 została podjęta)
7. Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu objętego
lokalizacją drogi gminnej – ulicy Jana Pawła II.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – Kierownik Ref. Mienia
Komunalnego oraz poinformowała, Ŝe do ww. projektu uchwały proponuję się autopoprawkę.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował,
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował,
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXXIX/251/13 została podjęta)
8. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonych w Połańcu na obszarze
skarpy wiślanej w Połańcu.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – Kierownik Ref. Mienia
Komunalnego oraz poinformowała, Ŝe do ww. projektu uchwały proponuje się autopoprawkę.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował,
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt 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 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXXIX/252/13 została podjęta)
9. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Połaniec połoŜonej
w Rudnikach gm. Połaniec oznaczonej numerem 392/2 o pow. 0,0543 ha i w Łęgu gm.
Połaniec oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 718/5 o pow. 0,0714 ha.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – Kierownik Ref. Mienia
Komunalnego oraz poinformowała, Ŝe do ww. projektu uchwały proponuje się autopoprawkę.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
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Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował,
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował,
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Pani Jolanta Pargieła – radna Rady Miejskiej zapytała, po której stornie zostały poniesione
koszty podziału nieruchomości.
Pani Teresa Parcheta – kierownik Ref. Mienia Komunalnego dopowiedziała, Ŝe koszty zostały
poniesione po stronie Gminy i zostały nadane nowe numery ewidencyjne.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe jest to bardzo
dobry pomysł utworzenie szlaku kajakowego na rzece Czarnej na trasie Rytwiany – Połaniec.
Dodał, Ŝe utworzenie deptaka spacerowego pomiędzy dwoma mostami obok Kościoła pw.
św. Marcin przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Połańca i pobudzi do aktywniejszego
spędzenia czasu nie tylko dzieci i młodzieŜy.
Pani Aneta Matusiewicz – prezes LGD „Dorzecze Wisły” dodała, Ŝe do końca kwietnia
zostanie złoŜony wniosek o dofinansowanie z LGR „Świętokrzyski Karp” na kwotę około
200 000 zł w ramach, którego zostanie wykonane między innymi udroŜnienie koryta rzeki
Czarnej, wyposaŜenie stanic oraz wycinka drzew.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał o miejsce rozpoczęcia trasy
i jej zakończenia.
Pani Aneta Matusiewicz - prezes LGD „Dorzecze Wisły” odpowiedziała, Ŝe trasa rozpocznie
się w gm. Rytwiny a zakończy w miejscowości Winnica gm. Połaniec.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe od paru lat jest w planie
projekt sanitacji rzeki Czarnej. Projekt równieŜ przewidywał od zbiornika Chańcza do ujścia
rzeki Wisły regulacje i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Obecnie jesteśmy na etapie
przygotowania koncepcji Węzła Połanieckiego przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Kielcach obejmującego zakres ochrony od miejscowości Rudniki do
Łęgu.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką – 13 osób (jednogłośnie)
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(Uchwała Nr XXXIX/253/13 została podjęta)
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 26 litego 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków
i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich
przyznawania, a takŜe wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Jadwiga Krala – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu oraz poinformowała, Ŝe do ww.
projektu uchwały proponuje się autopoprawki.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawkami.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawkami.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował,
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
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 Zdzisław Kwiatkowski - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy wystarczy
środków z funduszu przeznaczonego na dodatki motywacyjne w związku ze zwiększeniem
dodatku motywacyjnego dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy z 25 %
na 50 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
Pani Jadwiga Krala – dyrektor ZEAOiW odpowiedziała twierdząco.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, ze jest to bardzo waŜny projekt
uchwały, który podsumowuje pracę wielu osób. Proponowane załoŜenie w projekcie uchwały
dają moŜliwości uczniom skorzystania z dodatkowych godzin lekcyjnych. Dodał, Ŝe poprzez
tego typu załoŜenia chcemy wdroŜyć dodatkowe zajęcia dla dzieci w poszczególnych
placówkach oświatowych, które są wynikiem zapotrzebowania składanego bezpośrednio
przez uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów. W trosce o dzieci zostały zwiększone
moŜliwości edukacyjne o dodatkowe godziny z określonych przedmiotach. Pan Burmistrz
nadmienił, Ŝe załoŜenia w szczególności są skierowane dla nauczycieli zatrudnionych
w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jest to kompromis wypracowany pomiędzy gronem
pedagogicznym a organem prowadzącym, który jest ukierunkowany na dzieci i pomoc
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osobom z niepełnym etatem. Dodatkowo ilość środków na oświatę się nie zwiększa
i pozostaje na tym samym poziomie.
Pani Jadwiga Krala – dyrektor ZEAOiW uzupełniając wypowiedź Burmistrza Miasta i Gminy
poinformowała, Ŝe w Przedszkolu Publicznym w Połańcu będą prowadzone zajęcia po trzy
godziny w tygodniu z terapii logopedycznej i po dwie godziny w tygodniu z terapii metodą
Biofeedback’a; w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy będą prowadzone zajęcia
z gimnastyki korekcyjnej po trzy godziny, zajęcia na ścianie wspinaczkowej po jednej
godzinie, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z historii w kl. VI po jednej godzinie, zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze w kl. III po jednej godzinie, zajęcia z uczniem zdolnym w kl.
III po jednej godzinie, zajęcia polonistyczne w kl. III Gimnazjum po jednej godzinie, zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze z historii w kl. I i II Gimnazjum po jednej godzinie, zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze z geografii w kl. III Gimnazjum po jednej godzinie;
w Publicznej Szkole Podstawowej im T. Kościuszki w Połańcu będą prowadzone zajęcia
z zakresu sekcji bilardowej po dwie godziny, gier i zabaw ogólnorozwojowych w kl. I-III po
dwie godziny, w świetlicy socjoterapeutycznej w kl. I-VI po dwie godziny, chóru szkolnego
w kl. IV – VI po dwie godziny, koła plastycznego w kl. I-III po dwie godziny tygodniowo,
przygotowania do konkursu i sprawdzianu w kl. VI z j. polskiego po dwie godziny
tygodniowo, koła j. angielskiego w kl. IV – VI po dwie godziny tygodniowo, przygotowania
do konkursu i sprawdzianu w kl. VI z matematyki po dwie godziny tygodniowo,
przygotowania do konkursu i sprawdzianu w kl. VI z historii po dwie godziny tygodniowo,
grupy dyslektycznej w kl. I-III po dwie godziny tygodniowo, koła teatralnego w kl. IV – VI
po dwie godziny tygodniowo, przygotowania do egzaminu na kartę rowerową w kl. VI po
dwie godziny tygodniowo, koła miłośników biblioteki po dwie godziny tygodniowo, koła
turystyczno – krajoznawczego po dwie godziny tygodniowo, przygotowania do konkursu
i sprawdzianu w kl. VI z przyrody po dwie godziny tygodniowo, gimnastyki korekcyjno –
kompensacyjnej po 4 godziny tygodniowo, grupy tanecznej po dwie godziny tygodniowo,
piłki siatkowej dziewcząt po dwie godziny tygodniowo; w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im
Królowej Jadwigi w Połańcu prowadzone są zajęcia dodatkowe dla poprawy wyników
egzaminu gimnazjalnego, konkursów przedmiotowych, poprawy zdrowego trybu Ŝycia oraz
poprawy funkcjonowania szkoły w środowisku w zakresie zajęć z języka polskiego po jednej
godzinie tygodniowo, zajęć artystycznych po jednej godzinie tygodniowo, zajęć z języka
polskiego w kl. III po dwie godziny tygodniowo, koła chemicznego po dwie godziny
tygodniowo, koła astronomicznego po dwie godziny tygodniowo, koła matematycznego po
dwie godziny tygodniowo, koła polonistycznego po dwie godziny tygodniowo, koła
matematycznego po jednej godzinie tygodniowo, koła matematycznego po dwie godziny
tygodniowo, koła dziennikarskiego po dwie godziny tygodniowo, koła historycznego i wiedzy
o społeczeństwie po dwie godziny tygodniowo, koła historycznego po dwie godziny
tygodniowo, zajęć z fizyki po dwie godziny tygodniowo, zajęć w świetlicy
socjoterapeutycznej po cztery godziny tygodniowo, zajęć tanecznych po dwie godziny
tygodniowo, piłki siatkowej dziewcząt po cztery godziny tygodniowo, zajęć
lekkoatletycznych po dwie godziny tygodniowo oraz zajęć z historii po dwie godziny
tygodniowo. Pani Dyrektor dodała, Ŝe łącznie godzin zajęć dodatkowych jest 96, w których
jest zaangaŜowane 43 nauczycieli.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał ile godzin jest przeznaczone na
poszczególne zajęcia.
Pani Jadwiga Krala – dyrektor ZEAOiW wyjaśniła, Ŝe po dwie godziny, natomiast na zajęcia
z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjną przeznaczone jest 4 godziny.
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy proponowane dodatkowe
zajęcia są w pełni wystarczające dla uczniów szkół.
Pani Jadwiga Krala – dyrektor ZEAOiW odpowiedziała, Ŝe potrzeby zostały zdiagnozowane
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy oraz są wynikiem zapotrzebowania składanego przez
uczniów, rodziców, dyrektorów. Dodała, Ŝe dodatkowe zajęcia są wystarczające i wyczerpują
potrzeby.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały wraz z autopoprawkami – 13 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXXIX/254/13 została podjęta)
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/242/12 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego
kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Jadwiga Krala – dyrektor Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu oraz poinformowała, Ŝe do ww.
projektu uchwały proponuje się autopoprawki.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji
Rady.
Pan Józef Cichoń – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował,
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt 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 13. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie)
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(Uchwała Nr XXXIX/255/13 została podjęta.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 25 minut przerwy w obradach.
Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
przystąpiono do kontynuacji zaplanowanego porządku obrad.
Obrady sesji Rady Miejskiej opuścił po przerwie p. Stanisław Walczyk – radny Rady
Miejskiej.
Ad. 4
Przedstawiono zaplanowane informacje.
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe w okresie
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej funkcji:
- uczestniczył w spotkaniu świątecznym z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Połaniec,
- składał Ŝyczenia noworoczne mieszkańcom na muszli koncertowej,
- uczestniczył w 21. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Centrum Kultury
i Sztuki w Połańcu,
- uczestniczył w maturalnym balu studniówkowym w Zespole Szkół w Połańcu,
- reprezentował Radę Miejską podczas Małej Ligi Pływackiej w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Połańcu,
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej
w Kielcach, gdzie Gmina Połaniec uzyskała I miejsce w kategorii „Samorządność”
otrzymując „Świętokrzyską Victorię”,
- uczestniczył w spotkaniu choinkowym na Osiedlu Północ zorganizowanym przez Zarząd
Osiedla,
- uczestniczył w zebraniach sprawozdawczych w OSP Ruszcza, OSP Połaniec,
- uczestniczył w zebraniach wiejskich w miejscowości Zdzieci Nowe, Zrębin, Brzozowa
Poza tym, p. Przewodniczący Rady Miejskiej odbył szereg spotkań z mieszkańcami Gminy
oraz jest w ciągłym kontakcie z p. Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec i p. Zastępcą
Burmistrza.
Pytań nie zgłoszono.
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.
14.12.2012 Spotkanie opłatkowe w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie
15.12.2012 Spotkanie opłatkowe Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu MiG Połaniec
16.12.2012 Jasełka i wspólne kolędowanie z podopiecznymi WTZ Połaniec
17.12.2012 Lekcja samorządności” w Zespole Szkół w Połańcu
Spotkania wigilijne w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu i Publicznym
Gimnazjum w Połańcu
19.12.2012 Spotkania wigilijne w Publicznym Przedszkolu w Połańcu i CKiSz
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20.12.2012 Spotkania wigilijne w Publicznej Szkole Podstawowej w Zrębinie, Zespole
Placówek Oświatowych w Ruszczy i Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
w Połańcu
21.12.2012 Spotkanie odnośnie Lokalnej Strategii Rozwoju
28.12.2012 Uroczysta Sesja w CKiSz
04.01.2013 Spotkania w Kielcach p. Adamem Jarubasem- Marszałkiem Woj.
Świętokrzyskiego, p. Kazimierzem Kotowskim - Członkiem Zarządu Woj.
Świętokrzyskiego, p. Janem Maćkowiakiem Członkiem Zarządu Woj.
Świętokrzyskiego
09.01.2013 Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych
12.01.2013 Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Ruszcza
Studniówka w Zespole Szkół Połaniec
13.01.2012 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w CkiSz
15.01.2013 Spotkanie z przedstawicielami PGE Staszów, a jednostkami podległymi z terenu
Miasta i Gminy Połaniec
Spotkanie w Rytwianach- LGR Świętokrzyski Karp
16.01.2013 Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych
17.01.2013 Warszawa, ranking Dziennika Gazety Prawnej, wyróŜnienie dla Miasta
i Gminy Połaniec- „Perła Samorządu 2012” oraz wyróŜnienie w kategorii
najlepszego włodarza,
Spotkanie w Rytwianach- LGR Świętokrzyski Karp
21.01.2013 Spotkanie w Kielcach z p. Kazimierzem Kotowskim- Członkiem Zarządu Woj.
Świętokrzyskiego
22.01.2013 Zebranie Członków Komitetu LGR Świętokrzyski Karp Rytwiany
Uroczysta Sesja Sejmiku woj. Świętokrzyskiego i Rady Miasta Kielce Podczas
Sesji Sejmiku woj. Świętokrzyskiego w Kielcach została wręczona dla MiG
Połaniec nagroda- konkurs wojewódzki „Przyjazna wieś” za najlepszy
projekt w zakresie infrastruktury społecznej. Połaniec zajął III miejsce
w województwie.
28.01.2013 Spotkanie w Kielcach z p. Janem Maćkowiakiem- Członkiem Zarządu
Woj.Świętokrzyskiego, p. Poseł Marzeną Okłą- Drewnowicz i dyr Ewą
Sayor- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Kielce, w sprawie
obwodnicy Połańca
29.01.2013 Rada Społeczna SP ZOZ Staszów
Rada Zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie
Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych i związkami zawodowymi
31.01.2013 Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych
01.02.2013 Dzień Babci i Dziadka w Publicznej Szkole Podstawowej w Zrębinie
04.02.2013 Spotkanie w Rytwianach- LGR Świętokrzyski Karp
Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych
05.02.2013 Spotkanie z Marszałkiem Adamem Jarubasem w Kielcach
Spotkanie wiejskie Zdzieci Nowe
06.02.2013 Narada roczna w KP PSP w Staszowie
Spotkanie z p. Piotrem śołądkiem- Członkiem Zarządu Woj. Świętokrzyskiego
i dr Dudą,
07.02.2013 Spotkanie z mieszkańcami wsi Łęg oraz kierownikiem projektu „Most na
Wiśle…” p. Władysławem Guzkiem ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich Kielce
08.02.2013 Spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Staszowie p. Tomaszem
Śliwińskim
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Spotkanie wiejskie mieszkańców miejscowości Winnica
11.02.2013 Podpisanie umowy na drogę Staszów- Osiek (Połaniec)
Spotkanie Osiedle Północ
12.02.2013 Spotkanie z Przedstawicielami Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
z Kielc (Prezes Lech Biały i V-ce Prezes Tomasz Biały)
Gala Świętokrzyska Viktoria- Nagroda dla MiG Połaniec w kategorii
„Samorządność”
13.02.2013 Spotkanie z Prezesem Jerzym Kakiem (GDF Suez)
Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych
14.02.2013 Spotkanie wiejskie w Zrębinie
15.02.2013 Spotkanie wiejskie w Kraśniku
17.02.2013 Spotkanie zdawczo- sprawozdawcze OSP Połaniec
18.02.2013 Roczna narada podsumowująca w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie
Spotkanie z przedstawicielami jednostek podległych- operatywka
Zebranie wiejskie w miejscowości Brzozowa
19.02.2012 Zebranie wiejskie w miejscowości Wymysłów
20.02.2013 Zebranie wiejskie w miejscowości Okrągła
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w okresie
międzysesyjnym przyjął duŜo osób w sprawach róŜnych.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Józef Cichoń – randy Rady Miejskiej zapytał czy gmina Staszów ma zapewnione środki
na realizacje obwodnicy Staszowa.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy na dzień dzisiejszy są przeprowadzane
konsultacje ze społeczeństwem i został przedstawiony wariant koncepcji obwodnicy. Dodał,
Ŝe Starostwo Powiatowe wzięło na siebie konsultacje społeczne i zapewnienie środków
finansowych w budŜecie na wykonanie koncepcji technicznej obwodnicy Staszowa, natomiast
dokumentacja techniczna będzie wykonywana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Kielcach.
Więcej pytań nie zgłoszono.
3. Następnie p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy, przedstawił
informację o realizacji inwestycji w okresie międzysesyjnym:
- trwa realizacja umowy na zimowe utrzymanie dróg, ulic, ciągów pieszych, utrzymanie
przejezdności, przeciwdziałanie i likwidacja gołoledzi oraz odśnieŜanie na terenie Miasta
i Gminy Połaniec, którego wykonawca jest PGK Spółka z o.o. Połaniec. Termin wykonania
30.04.2013,
- Ogłoszono przetarg: Odbudowa dróg gminnych na terenie gminy Połaniec zniszczonych w
wyniku powodzi:
1) Odbudowa drogi gminnej nr 366154T w msc. Maśnik od km 0+000 do km 0+887
2) Odbudowa drogi gminnej nr 366218T w msc. Rybitwy od km 0+000 do km 0+650
3) Odbudowa drogi gminnej nr 366084T w msc. Wymysłów od km 0+000 do km
0+300
4) Odbudowa drogi gminnej nr 366242T w msc. Wymysłów od km 0+000 do km
0+200
5) Odbudowa drogi gminnej nr 366075T w msc. Połańcu od km 0+000 do km 0+130
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- wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę projektu budowlanego
budowy 4 odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec, którego
wykonawcą jest Firma Biuro Usług Projektowych Jacek Mierosławski –Radłów na kwotę
25 211 zł. Termin wykonania 22.06.2013,
- wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę projektu budowlanego
termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie, którym jest
SOLARPOL Sułkowice, na kwotę 6 500 zł. Termin wykonania 15.03.2013,
- wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę projektu budowlanego pn.
"Wykonanie projektu budowlanego budynku klubowego MKS Czarni Połaniec, którym jest
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "MABAL" Bartosz Ludomirski Kraków, na kwotę
20 910 zł,
- ogłoszono przetarg na zadanie pn" Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamieniec,
budowa boisk sportowych w miejscowości Zrębin, budowa piłkochwytów na obiektach
sportowych i monitoringu na świetlicach wiejskich oraz wykonanie wewnętrznej instalacji
ciepłej wody uŜytkowej i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w siedmiu
budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej powiedział, Ŝe są ubytki na drogach między
innymi na ul. Szkolnej w Ruszczy po zimie i czy będą one uzupełniane w ramach zadań do
tego przeznaczonych.
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe jeŜeli obowiązuje
gwarancja na te odcinki, to będzie to wykonywane w ramach tego zabezpieczenia.

4. Następnie przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady
w okresie międzysesyjnym.
Pan Józef Cichoń - wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 20.02.2013 r. na wspólnym posiedzeniu
z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, na którym zaopiniowano projekty
poszczególnych uchwał, omówiono dodatkowy projekt uchwały w sprawie zwolnień
przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis
dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta i
Gminy Połaniec” oraz opracowano i przyjęto Plan Pracy Komisji na 2013 rok.
Pytań nie zgłoszono.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja zebrała się dwa razy w dniu 19.02.2013 r. oraz 21.02.2012 r.na
których zaopiniowano projekty poszczególnych uchwał, rozpatrzono wniosek
o mieszkanie socjalne, omówiono dodatkowy projekt uchwały w sprawie zwolnień
przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis
dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta i
Gminy Połaniec” oraz opracowano i przyjęto Plan Pracy Komisji na 2013 rok.
Pytań nie zgłoszono.
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Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, poinformował,
Ŝe komisja spotkała się raz w dniu 19.02.2012 r. na wspólnym posiedzeniu
z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym zaopiniowano projekty uchwał będące
w porządku obrad dzisiejszej sesji, omówiono dodatkowy projekt uchwały w sprawie
zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy
de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie
Miasta i Gminy Połaniec” oraz opracowano i przyjęto Plan Pracy Komisji na 2013 rok.
Pytań nie zgłoszono.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował,
Ŝe Komisja spotkała się raz w dniu 20.02.2013 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, którym zaopiniowano projekty uchwał, omówiono
dodatkowy projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od
nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących
nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta i Gminy Połaniec”, rozpatrzono
podanie o zamianę działek oraz opracowano i przyjęto Plan Pracy Komisji na 2013 rok.
Pytań nie zgłoszono.
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe Komisja
spotkała się jeden raz 20.02.2013 r., na którym opracowano i przyjęto Plan Pracy Komisji
Rewizyjnej na 2013 rok oraz Komisja Rewizyjna zapoznała się z odpowiedziami na wnioski
zawarte w protokole pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w Miejsko – Gminnej
Bibliotece Publicznej im. A.Mickiewicza w Połańcu wraz z filią w Ruszczy.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie poszczególne Plany Pracy
Komisji na rok 2013.
Głosowanie za zatwierdzeniem Planu Pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na
2013 rok.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 12. radnych.)
Głosowanie:
za zatwierdzeniem Planu Pracy – 12 osób
Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2013 rok został przyjęty.
(Plan znajduje się w aktach do wglądu w Biurze Rady Miejskiej)
Głosowanie za zatwierdzeniem Planu Pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok
2013.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 12. radnych.)
Głosowanie:
za zatwierdzeniem Planu Pracy – 12 osób)
Plan Pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2013 został przyjęty.
(Plan znajduje się w aktach do wglądu w Biurze Rady Miejskiej)
Głosowanie za zatwierdzeniem Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2013 rok.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 12. radnych.)
Głosowanie:
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za zatwierdzeniem Planu Pracy – 12 osób
(Plan znajduje się w aktach do wglądu w Biurze Rady Miejskiej)
Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2013 rok został przyjęty.
Głosowanie za zatwierdzeniem Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 12. radnych.)
Głosowanie:
za zatwierdzeniem Planu Pracy – 12 osób
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok został przyjęty.
(Plan znajduje się w aktach do wglądu w Biurze Rady Miejskiej)
Głosowanie za zatwierdzeniem Planu Pracy Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych na
2013 rok.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 12. radnych.)
Głosowanie:
za zatwierdzeniem Planu Pracy – 12 osób
Plan Pracy Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych na 2013 rok został przyjęty.
(Plan znajduje się w aktach do wglądu w Biurze Rady Miejskiej)
Ad. 5
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej sesji
nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje.
Ad. 6
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe otrzymał zaproszenie
do obserwatorium astronomicznego mieszczącego się w Publicznym Gimnazjum im.
Królowej Jadwigi w Połańcu dla wszystkich radnych Rady Miejskiej w dniu 01.03.2013 roku
na obserwacje astronomiczne pn. „Między Saturnem a Spiką” na godzinie 23.50
Pan Jerzy Nowak – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Połańcu dodał, Ŝe jest to szczególna
astronomiczna okazja obejrzenia zjawiska, na które serdecznie wszystkich zaprasza. Dodał, Ŝe
w ostatnim okresie jest zwiększona liczba uczestników obserwatorium, poniewaŜ wiele
konkursów przedmiotowych, w tym powiatowym odbywa się w placówce. Pan Dyrektor
powiedział takŜe, Ŝe obserwatorium cieszy się duŜym zainteresowaniem uczniów, którzy są
zadowoleni i opuszczają placówkę z myślą, Ŝe u nich równieŜ powstanie taka atrakcja.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe do Biura Rady
Miejskiej wpłynęło pismo od Zarządu Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu, który
„zwraca się do Rady Miejskiej z prośbą o wydanie opinii na temat „Hymnu Połańca”
napisanego przez mieszkańca naszego miasta – Pana Józefa Oborę. Walne Zebranie
Członków Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu w dniu 12.02.2013 zobligowało
Zarząd do zaproponowania Radzie Miejskiej tekstu Józefa Obory jak oficjalnego hymnu
naszego miasta. Jeśli Rada Miejska wyrazi zainteresowanie tą propozycją, zaproponujemy
tekst „Hymnu Połańca” wraz z linią melodyczną”. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej
poprosił o zastanowienie się nad propozycją złoŜoną przez Zarząd do kolejnego spotkania.
Pan Jacek Nowak – prezes PGK i rady Powiatu Staszowskiego podziękował radnym Rady
Miejskiej za zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków oraz dopłat do ceny 1 m3 dostarczonej wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków.
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Następnie dodał, Ŝe w dniu dzisiejszym odbyła się Rada Powiatu, na której jednym
z podejmowanych tematów była obwodnica Staszowa, gdzie został zatwierdzony projekt
koncepcji obwodnicy. Nadmienił takŜe, Ŝe kolejnymi poruszanymi tematami było nawiązanie
do zebrań wiejskich odbywających się na terenie Miasta i Gminy Połaniec, gdzie mieszkańcy
zgłaszali remont chodnika w Zrębinie, spękaną drogę i chodnik w Wymysłowie, chodnik
i nierówności na zakręcie w Okrągłej, w związku z powyŜszym przedstawiciele Zarządu Dróg
Powiatowych w Staszowie przyjdą, sprawdzą i zweryfikują wnioski. Pan Prezes dodał, Ŝe
w miejscowości Winnica rowy wzdłuŜ drogi powiatowej zostaną doprowadzone przez Zarząd
Dróg Powiatowych w Staszowie do stanu pozwalającego na odprowadzenie wody, a droga
w miejscowości Kamieniec zostanie realizowana.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił przedstawiciela Elpotermu o przedstawienie
informacji dotyczącej działalności Spółki.
Pan Zbigniew Guła – kierownik Wydziału Eksploatacji w Elpotermie powiedział, Ŝe na
chwilę obecną nie ma Ŝadnych problemów, natomiast pracownicy martwią się, Ŝe będą
zwolnienia. Dodał, Ŝe spółka realizuje zadnia bieŜące i przygotowuje się do nowej taryfy,
która obowiązuje do 19 marca bieŜącego roku. Nadmienił, Ŝe stała opłata za energię cieplną
jest w czterech składnikach: za energię i za moc to taryfa wytwórcza, natomiast za przesył
stały i składnik zmienny dystrybucji to taryfa Elpotermu. Tylko te dwa składniki maja wpływ
na cenę energii. Średnio, co roku przybywa 10 odbiorców i sukcesywnie przyłączają się do
linii.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, przy której taryfie jest
przewidywany wzrost.
Pan Zbigniew Guła – kierownik Wydziału Eksploatacji w Elpotermie powiedział, Ŝe odnośnie
wytworzenia energii decyduje GDF Suez, o przesyle decyduje Elpoterm, gdzie na wniosek
Spółki Elpoterm Zarząd Regulacji Energetyki decyduje i zatwierdza taryfy.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał o informacje
dotyczące mocy zamówionej, poniewaŜ im większa moc zamówiona tym większa opłata oraz
czy spółka słuŜy pomocą w taki sposób by zachęcić mieszkańców do przyłączenia. Dodał, Ŝe
jest to istotne dla mieszkańców, którzy chcą wiedzieć ile to kosztuje.
Pan Zbigniew Guła – kierownik Wydziały Eksploatacji w Elpotermie powiedział, Ŝe
elektrownia złoŜyła taryfę, która została wdroŜona w sierpni 2012 roku gdzie zniŜka na mocopłaty stałej wyniosła rzędu 60%, przy czym podnieśli energię o 40%. Koszty domu
jednorodzinnego statystycznie przyjmuje się 10kW czyli 7 kW na centralne i 3 kW na ciepłą
wodę uŜytkową. Dodał, Ŝe informacje są udzielane mieszkańcom.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy zwracając się do p. Zbigniewa Guły
powiedział, Ŝe mówimy o róŜnych czynnikach wpływających na ustalenie taryfy, dlatego
poprosił o przedstawienie kosztów rocznych oraz kosztów rocznych po zmianach wraz
z procentowym wskaźnikiem, który wzrasta i wpływa na docelowy koszt taryfy.
Pan Zbigniew Guła – kierownik Wydziały Eksploatacji w Elpotermie wyjaśnił, Ŝe mówiąc
o roku 2011 i 2012 średnio odbiorca zuŜywa 10 kW, czyli w skali roku 70 GJ z czego wzrost
rzędu około 3,5%, czyli około 100 zł.
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Pa Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe jest to uczciwe podejście ze
strony Elektrowni, Ŝe moc stałą zaniŜyła a energię, którą pobierają mieszkańcy pomimo, Ŝe
podniosła to mieszkańcy płacą to ile bezpośrednio pobiorą. Odnosząc się do zwolnień
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe pracownicy nie powinni się czuć zagroŜeni utratą
pracy i mogą czuć się spokojni. Reasumując Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe taryfa
składa się z kosztów zakupu i kosztów działalności spółki, która jest spółką gminną, które ma
konkretne prawa w stosunku do innych równorzędnych jednostek. Dlatego od momentu
zakupu spółki przez Gminę są czynione prace w kierunku rozwiązań, które przełoŜą się na
pozytywną organizację i funkcjonowanie jednostki gminnej. Burmistrz dodał, Ŝe załoŜeniem
nie jest osiąganie zysku, bo zysk przekłada się wprost na opłaty mieszkańców, a skoro Gmina
dba o mieszkańców naleŜy utrzymywać koszty, tak by przekładały się wprost na opłaty
mieszkańców nie generując zysków. Dlatego spółka w naszym rozumieniu nie jest spółką,
która ma generować zysk, lecz ma działać na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec, co
do bezpiecznego dostarczenia ciepła i rozsądnych cen. Dodał, Ŝe docelowo Gmina pomoŜe
spółce w zakresie wdroŜenia nowych rozwiązań, procesów modernizacyjnych na zasadzie
środków głownie pozyskanych z zewnątrz podobnie jak w pozostałych jednostkach,
w których są wykonywane remonty i modernizacje.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał jak są rozliczane straty
instalacjach ciepłowniczych, które są widoczne zwłaszcza w okresie zimy podczas opadów
śniegu.
Pan Zbigniew Guła – kierownik Wydziały Eksploatacji w Elpotermie wyjaśnił, Ŝe został
zmieniony sposób rozliczania energii cieplnej z wyminnikowni. Poprzednio odbiorca płacił za
to, co zuŜywał i róŜnicę między wyminnikownią zbiorczą a blokiem, czyli urządzeniem
kontrolno – pomiarowym zainstalowanym w bloku. Natomiast od paru lat odbiorca jest
rozliczany za energię naliczoną przez urządzenie kontrolo – pomiarowe i nie pokrywa
kosztów pomiędzy wyminnikownią a blokiem.
Pan Stanisławo Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto pokrywa koszty strat.
Pan Zbigniew Guła – kierownik Wydziały Eksploatacji w Elpotermie odpowiedział, Ŝe jest to
wliczone w taryfę i rozliczane w trzech grupach.
Pan Stanisławo Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy mieszkańcy będą płacili
mniej, jeŜeli zostaną wymienione odcinki sieci, przez które ucieka ciepło.
Pan Zbigniew Guła – kierownik Wydziały Eksploatacji w Elpotermie odpowiedział, Ŝe
wpłynie to w sposób znaczący na zwiększenie sprawności, zmniejszeniu strat i mniejszej
ceny.
Pan Stanisławo Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej wyraził przekonanie, Ŝe za straty nie
powinien płacić odbiorca (mieszkańcy). Zaznaczył, Ŝe naleŜy czynić starania, by straty
zminimalizować na sieciach ciepłowniczych, np. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
modernizuje odcinki sieci wodociągowej, tak by straty były jak najmniejsze, co wpływa
bezpośrednio na cenę wody.
Pan Zbigniew Guła – kierownik Wydziały Eksploatacji w Elpotermie powiedział, ze
magistrala przesyłowa jest, co roku sukcesywnie wymieniana i napowietrzna izolacja, gdzie
były największe straty pomiędzy elektrownią a miastem. Natomiast w chwili obecnej
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rozmawiamy o zewnętrznej instalacji odbiorczej, która równieŜ będzie sukcesywnie
wymieniana. Dodał, Ŝe spółka ma Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa Elpoterm, który jest
przedłoŜony na kolejne lata, gdzie jest zaplanowana wymiana zewnętrznej instalacji
odbiorczej.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy by rozwiać wszelkie wątpliwości wyjaśnił,
Ŝe koszty spółki kiedyś będącej Elektorowi a dziś Gminy są podobne. Elektrownia nie
dopłacała do działalności, wszelkie koszty pokrywał odbiorca. Burmistrz zaznaczył ze
działalność obecna będzie zupełnie inna i załoŜenie dla planowania remontów i modernizacji
będzie oparte na moŜliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, co przekładać się moŜe na
mniejsze brak dodatkowych kosztów przez odbiorców ciepła. Dodał Ŝe wydawanie środków
własnych bez sprawdzenia i ubiegania się o dotacje jest nieracjonalne, a spółka i gmina ma
zabiegać o takie środki, dlatego Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa Elpoterm będzie musiał
zostać zmodyfikowany, o uwzględnienie tych moŜliwości.
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec przedstawił prezentację multimedialną
dotyczącą zakresu planów inwestycyjnych na rok 2013 na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Ad. 7
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
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