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Połaniec, dnia 29.11.2012 r. 
 

Protokół Nr XXXVI/12 
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 listopada 2012 roku. 

                           
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 

 
 
Początek obrad - godz. 1530 

Zakończenie obrad - godz. 2045 

 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej  
w Połańcu i serdecznie powitał: nadkom. Krzysztofa Orzechowskiego – Naczelnika Wydziału 
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, p. Wiesława Szymańskiego – 
Komendanta komisariatu Policji w Połańcu, a takŜe. 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, prezesów i kierowników jednostek podległych Gminie, 
kierowników referatów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli jednostek 
pomocniczych oraz inne osoby, które przybyły na sesję. 
 

Przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanego porządku p. Stanisław Lolo – 
przewodniczący Rady Miejskiej skierował podziękowania dla wszystkich osób, którzy 
czynnie uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości: radnym Rady Miejskiej, 
straŜaków, harcerzom i wszystkim mieszkańcom. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, 
Ŝe obowiązkiem kaŜdego Polaka jest uczczenie tego święta między innymi poprzez 
wywieszenie flagi państwowej, co stanowi dość duŜy problem wśród mieszkańców.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 15. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany 
porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
 
Propozycje zmian zgłosił p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy, który poinformował, 
Ŝe z upowaŜnienia p. Burmistrza zgodnie ze stanowiskiem Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych wnosi o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał z punktu 4. porządku 
obrad od numeru 10 do numeru 14 w związku z brakiem stanowiska Komisji Rady, tj. ppkt. :  
 
10/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz    
       ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują  
       mieszkańcy, 
   
11/ określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz   
       ustalenia stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli  
       nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  
       i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej objętości, 
   
 12/ określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  
        komunalnymi, 
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13/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
       komunalnymi, 
 
14/ ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  
       i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których  
       zamieszkują mieszkańcy. 
 

Innych propozycji zmian nie zgłoszono. 
 
W związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad 
wraz z zaproponowanymi zmianami. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
Głosowanie: 
      za przyjęciem zmian  - 15 osób  (jednogłośnie)  
 

(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
Głosowanie: 
      za przyjęciem porządku obrad z wprowadzonymi zmianami – 15 osób   
      (jednogłośnie) 
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
 
2.  Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Połaniec. 
 
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/12 i Nr XXXIII/12. 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
        1/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata  
            2012 – 2017, 
        
       2/  zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok, 
        
       3/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
       
       4/  obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy  
            Połaniec, 
       
       5/ określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych, 
        
       6/ zmiany uchwały Nr XX/127/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011  
           roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 
        
       7/ przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „ Udzielanie porad dla mieszkańców  
           Miasta i Gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu  
           zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze  
           szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im w 2013 roku”, 
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       8/ przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Poprawa jakości Ŝycia u osób  
           cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy  
           Połaniec  na 2013 rok, 
        
       9/ przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych na  
           2013 rok, 
     
     10/ zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnym Rady Miejskiej w Połańcu. 
       
    5. 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. 
 
    6. Interpelacje radnych. 
 
    7. Dyskusja i wolne wnioski. 
 
    8. Zakończenie obrad. 
 
Załącznikami do protokołu są: 
- lista obecności radnych, 
- lista zaproszonych gości, 
- podjęte uchwały. 
 
Ad. 2  
 
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec. 
Następnie p. Burmistrz Miasta i Gminy zapytał o stan bezpieczeństwa na terenie Gminy 
Połaniec oraz jakie są rokowania na przyszły rok biorąc pod uwagę wykonywane inwestycje  
i związany z tym przewidywany natęŜony ruch pojazdów. 
 
Nadkom. Krzysztof Orzechowski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji w Staszowie powiedział, Ŝe w związku z realizacją budowy mostu, nowego bloku 
elektrowni jest napływ róŜnych ludzi. Patrząc na wskaźniki w porównaniu z rokiem ubiegłym 
spadek przestępczości jest o około 40 % na terenie całej gminy Połaniec łącznie z gminą 
Oleśnica i Łubnice. Na terenie miasta i gminy Połaniec spadek przestępczości jest  
w granicach 42 %, i porównując z rokiem ubiegłym jest to bardzo duŜo. Następnie nadkom. 
Krzysztof Orzechowski poruszył problem w miejscowości Maśnik, gdzie mimo 
wielogodzinnych patroli efekt jest mizerny. 
 
Pan Wiesław Szymański – Komendant Komisariatu Policji w Połańcu dodał, Ŝe od połowy 
listopada do końca listopada (13 dni) w miejscowości Maśnik było 23 partole policyjne od 1. 
do 5. godzin, i w tym czasie był jeden zgłoszony przypadek, gdzie najczęściej poruszają się 
samochody. Dodał, Ŝe dopóki będzie obowiązywał zakaz 5 ton rzeczywistej masy całkowitej 
dalej będą kontynuowane czynności wykonywane przez patrole policyjne. Odnosząc się do 
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stanu bezpieczeństwa kom. Wiesław Szymański nadmienił, Ŝe oprócz dobrej strony budowy 
mostu i połączenia obu województw uwaŜa, Ŝe zagroŜenie bezpieczeństwa zwiększy się. 
Zaznaczył, Ŝe od 1 grudnia zostaną w powicie tylko dwie jednostki policji: w Staszowie oraz  
w Połańcu, co przełoŜy się na moŜliwość  zwiększenia całodobowo ilości słuŜb patrolowych. 
Następnie przedstawił przestępstwa w porównaniu z rokiem ubiegłym na terenie gminy 
Połaniec: kradzieŜe w 2011 r. -21, w 2012 r. -10; włamania w 2011 r. -11, w 2012 r. -8; bójki 
w 2011 r. -1, w 2012 r. – 1. Pan Komendant powiedział, Ŝe generalnie jest o 42 % mniej 
przestępstw w tej kategorii. Jeśli chodzi o spoŜywanie alkoholu do tej pory ukaranych zostało 
343 osoby w ciągu 10 miesięcy. Jeśli chodzi o wykroczenia osób: niszczenie mienia w 2011 r. 
-34, w 2012 r. 88; zakłócenie porządku publicznego w 2011 r. – 61, w 2012 r. 141; 
obyczajność publiczna w 2011 r. -85, w 2012 r. -119. Pan Komendant zaznaczył, Ŝe w tych 
kategoriach jest wzrost wykroczeń. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował, za prace słuŜb 
policyjnych, która jest widoczna na terenie naszej Gminy. Dodał, Ŝe najbardziej cieszy 
pozytywna opinia ludzi, którzy doceniają pracę policji. Przedstawione wskaźniki ilustrują 
podejmowane działania na terenie miasta i gminy Połaniec. Następnie Przewodniczący Rady 
Miejskiej Ŝyczył wzmoŜonych patroli, które dają pozytywne skutki oddziałujące na 
bezpieczeństwo mieszkańców. 
  
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odnosząc się do przedstawionych 
wskaźników w roku bieŜącym w stosunku do roku ubiegłego zaznaczył, Ŝe wykroczenia 
zostają zdiagnozowane i podejmowane są odpowiednie kroki do ich wyeliminowania. 
Następnie p. Burmistrz zapytał czy wszystkie zdarzenia (przypadki) są zgłaszane, a jeŜeli nie 
to, dlaczego. Pan Burmistrz zwracając się do przedstawicieli słuŜb mundurowych 
poinformował, Ŝe niejednokrotnie spotkał się z informacją, Ŝe osoba popełniająca 
wykroczenia ma większe prawa, niŜ zgłaszający wykroczenie (na ile moŜe czuć się 
bezpieczny i nie poniesie konsekwencji od popełniającego wykroczenie). Pan Jacek 
Tarnowski dodał, Ŝe chciałby, aby mieszkańcom zgłaszającym zdarzenie nie zagraŜało 
niebezpieczeństwo. 
 
Pan Wiesław Szymański – Komendant Komisariatu Policji w Połańcu wyjaśnił, Ŝe jeśli osoba 
oficjalnie zgłosi przestępstwo to procedura mówi, Ŝe podejrzany ma prawo zaznajomić się z 
całością materiałów. Natomiast przy wykroczeniach Ŝadna ze stron nie ma prawa wglądu w 
materiały. Na etapie prowadzenia spraw dotyczących wykroczeń – pokrzywdzony  
i sprawca nie ma moŜliwości wglądu w materiały, natomiast ma prawo na etapie 
postępowania sądowego. Pan Komendant powiedział, ze z doświadczenia wynika, Ŝe nie 
wszystkie zdarzenia są zgłaszane. Dodał, Ŝe kaŜda osoba, która dzwoni moŜe zgłosić 
anonimowo zdarzenie i nikt nie będzie pytał o nazwisko, jeśli ta osoba sobie tego nie Ŝyczy. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe spotkał się z sytuacją 
gdzie osoba dobrowolnie zgłaszająca zdarzenie otrzymała wezwanie do sądu, w którym było 
napisane, Ŝe jeśli się nie zgłosi w celu złoŜenia zeznań, to zostanie przymusowo 
doprowadzona. 
 
Nadkom. Krzysztof Orzechowski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji w Staszowie wyjaśnił, Ŝe od przeprowadzenia postępowań karnych do całości sprawy 
obliguje Kodeks Postępowania Karnego. Sprawca ponosi odpowiedzialność wtedy, kiedy 
zostanie udowodniona mu wina – do tej pory moŜe odmawiać składania zeznań. Odnosząc się 
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do tematu zgłoszeń anonimowych to nadkom. Krzysztof Orzechowski powiedział, Ŝe jeśli 
ktoś nie chce się przedstawić, to nikt go do tego nie moŜe zmusić. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe prawo zdecydowanie naleŜy 
szanować i kiedy jest ono łamane to bezwzględnie naleŜy interweniować nienaleŜnie od tego 
czy jest ktoś pokrzywdzony. Zaznaczył, Ŝe naleŜy prawo normalizować nie tylko do 
istniejących warunków, ale równieŜ do potrzeb. Następnie p. Burmistrz zapytał czy na terenie 
gminy Połaniec zwiększa się wskaźnik przestępczości narkotykowej.  
 
Kom. Wiesław Szymański – Komendant Komisariatu Policji w Połańcu odpowiedział, Ŝe ta 
przestępczość istnieje. W bieŜącym roku było 300 przypadków, gdzie osoby zostały 
zatrzymane za rozprowadzanie narkotyków. Skala wykrywalności narkotyków jest wysoka. 
W Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie jest powołany specjalny zespół ds. 
narkotyków w Wydziale Kryminalnym, który działa wzorcowo. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał ile osób zostało zatrzymanych 
za rozprowadzanie narkotyków. 
 
Nadkom. Krzysztof Orzechowski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji w Staszowie odpowiedział, Ŝe kilkanaście osób. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe często była kierowana 
prośba do słuŜb policyjnych o pomoc w zakresie pilnowania i zapobiegania niszczeniu mienia 
infrastruktury przydroŜnej (chodniki, zieleniaki). Dodał, Ŝe jest znaczna poprawa. Skutek 
współpracy policji i samorządu jest widoczny, natomiast są przypadki ewidentnego 
wjeŜdŜania i parkowania na ciągi piesze przez dłuŜszy okres czasu. Następnie p. Burmistrz 
poprosił równieŜ o zachowanie zdrowego rozsądku przy karaniu mandatem osób parkujących 
na terenie miasta wzdłuŜ ulic podczas świąt, gdzie miejsca parkingowe są ograniczone.  
 
Kom. Wiesław Szymański – Komendant Komisariatu Policji w Połańcu odpowiedział, Ŝe 
patrole zwracają uwagę i reagują na złe parkowanie kierowców, natomiast wyeliminowanie 
zagroŜeń i nieprawidłowości wymaga czasu.  
  
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej powracając do wzmoŜonych patroli policyjnych 
w miejscowości Maśnik poinformował, Ŝe wśród mieszkańców były przeprowadzane 
rozmowy dotyczące przejazdu samochodów cięŜarowych przez miejscowość i mieszkańcy 
uwaŜają, Ŝe niepotrzebnie, poniewaŜ jest postawiony znak ograniczenia tonaŜu do 5 t. 
 
Nadkom. Krzysztof Orzechowski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji w Staszowie odpowiedział, Ŝe policja ma prawo kierować zapytania do mieszkańców 
czy przeszkadza im dana sytuacja. Kończąc p. Krzysztof Orzechowski nadmienił, Ŝe patrole 
policyjne będą kontynuowane w tej miejscowości dopóki kierowcy nabiorą nawyki 
prawidłowej jazdy. 
  
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, Ŝe są to niedopuszczalne 
sytuacje, kiedy samochody cięŜarowe 40. tonowe przejeŜdŜą przez drogi z ograniczeniem 
tonaŜowym do 5 t. niszcząc je wraz z poboczami. Dodał, Ŝe drogi w tej miejscowości zostały 
odnowione wraz z chodnikami dzięki staraniom mieszkańców z gminnej kasy. 
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Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe nie ulega 
wątpliwości, Ŝe bezpieczeństwo na terenie gminy Połaniec poprawiło się. Następnie  
p. Wiceprzewodniczący przedstawił przykłady złego parkowania samochodów zagradzające 
przejścia. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwracając się do 
przedstawicieli policji wyraził zadowolenie, Ŝe moŜemy się spotykać i rozmawiać na temat 
nie tylko spraw róŜnych, ale i bezpieczeństwa mieszkańców. Zaznaczył, Ŝe troska  
o bezpieczeństwo mieszkańców jest bardzo waŜna. Pan Wiceprzewodniczący poinformował, 
Ŝe zauwaŜył wiele pozytywnych zmian, gdzie były zdewastowane place zabaw, malowane 
świetlice, których obecnie nie ma. Następnie p. Andrzej Wawrzyniec serdecznie podziękował, 
za wieloletnią współpracę na rzecz mieszkańców. Organizując festyny dla dzieci i młodzieŜy 
pokazujemy, Ŝe „policjant jest przyjacielem młodzieŜy” min. poprzez demonstrowanie 
wyposaŜenia policyjnego oraz radiowozu, co cieszy się bardzo duŜym zainteresowaniem 
wśród najmłodszych.  
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, jaki wpływ będzie miała 
reorganizacja posterunków policji od 1 grudnia na bezpieczeństwo mieszkańców miasta  
i gminy Połaniec. 
 
Nadkom. Krzysztof Orzechowski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji w Staszowie odpowiedział, Ŝe nic się nie zmieni. Część policjantów będzie pełniło 
słuŜbę na terenie Połańca  
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, czy obsada etatowa się zmieni, na co 
nadkom. Krzysztof Orzechowski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji w Staszowie odpowiedział, Ŝe nic się nie zmieni. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej jeszcze raz serdecznie podziękował 
zaproszonym gościom za przybycie i za pracę na rzecz mieszkańców Gminy Połaniec. 
 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minut przerwy w obradach. 
 

Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej przez p. Przewodniczącego Rady Miejskiej 
przystąpiono do kontynuacji zaplanowanego porządku obrad. 

Po przerwie radni nieobecni: p. Jolanta Pargieła, p. Jerzy Misiak, p. Adam Łańka. 
 
Ad. 3 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi 
oraz pytania do protokołu Nr XXXII/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. 
 
  (Podczas głosowania na sali było obecnych 12. radnych) 
                      Głosowanie: 
                     za przyjęciem protokołu Nr XXXII/12 – 12 osób (jednogłośnie). 
 
Protokół Nr XXXII/12 został przyjęty. 
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Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi 
oraz pytania do protokołu Nr XXXIII/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. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 12. radnych)   
             Głosowanie: 
                     za przyjęciem protokołu Nr XXXIII/12 – 12 osób (jednogłośnie). 
 
Protokół Nr XXXIII/12 został przyjęty. 
 
Ad. 4 
 
Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian 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 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 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 12. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 12 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XXXVI/215/12 została podjęta) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy oraz 
poinformowała, Ŝe do ww. projektu uchwały proponuje się autopoprawki. 
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Na obrady sesji Rady Miejskiej powrócili radni: p. Jolanta Pargieła, p. Jerzy Misiak, p. Adam 
Łańka. 
 
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. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały bez autopoprawek. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej zapytał, na co jest przeznaczona kwota  
w wysokości 36 000 zł w wydatkach w dziale 926 Kultura fizyczna. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe zostają zwiększone wydatki 
bieŜące dla Ośrodka Sportu i Rekreacji o 46 500 zł, na wynagrodzenie i składki od nich 
naliczane o 14 000 zł, i zostają zmniejszone o kwotę 24 500 zł wydatki bieŜące na programy 
finansowane z środków Unii Europejskiej. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał o zmniejszenie w wysokości 
1 980 000 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.  
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe zostały zabezpieczone środki na 
kwotę 4 mln zł na dokapitalizowanie PGK w związku z tym, iŜ udziały w Przedsiębiorstwie 
„Propol” będą zakupione przez Gminę Połaniec to zostaje zmniejszone dokapitalizowanie, a 
zwiększone zostają o 2 mln zł wydatki majątkowe na zakup udziałów w Przedsiębiorstwie 
„Propol”. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XXXVI/216/12 została podjęta) 
 
3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
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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 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 15. radnych) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób  
                               przeciw- 
                    wstrzymało się – 2 osoby 
                            
        (Uchwała Nr XXXVI/217/12 została podjęta) 
 
4. Projekt uchwały w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego  
    na obszarze 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 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 15. radnych) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XXXVI/218/12 została podjęta) 
 
5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków  
    transportowych. 
 
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 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 zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Skarbnik Gminy  
o przedstawienia zestawienia stawek rocznych podatku od środków transportowych  
w porównaniu z innymi gminami naszego powiatu. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy przedstawiła stawki roczne w gminie Staszów, 
Rytwiany oraz Osieku oraz Połańcu za rok 2012. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe stawki podatku są 
najniŜsze w gminie Połaniec. Dodał, Ŝe głównym naszym celem jest zachęcanie 
potencjalnych przedsiębiorców do zakładania firm na terenie gminy Połaniec. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe stawki podatku transportowego 
mają przyciągać a nie odstraszać przed rejestrowaniem działalności na terenie gminy 
Połaniec. Mając na uwadze róŜne sytuacje, które zdarzają się w ciągu roku, gmina Połaniec 
stara się pomóc inwestorom, na tyle ile jest to moŜliwe. Dodał, Ŝe są róŜne formy pomocy nie 
tylko dla przedsiębiorców, ale równieŜ dla rolników. Pan Burmistrz zaznaczył, Ŝe będziemy 
starać się pozyskiwać i zachęcać przyszłych przedsiębiorców od inwestowania na terenach 
inwestycyjnych, nie tylko poprzez ulgi podatkowe, ale równieŜ lokalne. 
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Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 14 osób  
                               przeciw - 
                    wstrzymało się – 1 osoba 
                            
        (Uchwała Nr XXXVI/219/12 została podjęta) 
 
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/127/11 Rady Miejskiej w Połańcu  
    z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  
    i deklaracji podatkowych. 
 
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 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 15. radnych) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XXXVI/220/12 została podjęta) 
 
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Udzielanie  
    porad dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego  
   pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych  
   przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im  
    w 2013 roku”. 
 
   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 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 15. radnych) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XXXVI/221/12 została podjęta) 
 
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Poprawa  
    jakości Ŝycia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców  
    Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok”. 
 
   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 projekt 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 czy kwota w wysokości 30 000 
zł przeznaczona w budŜecie na realizację programu jest wystarczająca. 
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Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe kwota ta zabezpiecza 
wynagrodzenie rehabilitanta na cały etat na 12 miesięcy. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XXXVI/222/12 została podjęta) 
 
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych w zakresie  
    szczepień ochronnych na 2013 rok.. 
 
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: 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy kwota w wysokości 28 280 
zł zabezpieczona w budŜecie na rok 2013 jest wystarczająca. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe twierdząco dodając, Ŝe koszt 
szczepienia jednego dziecka, tj. koszt zakupu szczepionki wraz z kosztem podania 
szczepienia nie przekroczy 280 zł. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o program szczepień 
profilaktycznych osób po 50. roku Ŝycia przeciwko grypie. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe gmina Połaniec od wielu lat 
realizuje zadania słuŜące ochronie zdrowia i podejmowane działania mają na celu 
przeciwdziałanie zachorowań na grypę u osób z podwyŜszonego ryzyka, w tym osób po 50. 
roku Ŝycia. Na realizację tego zadania gmina Połaniec przeznaczyła w budŜecie kwotę w 
wysokości 11 700 zł, gdzie szacuje się, Ŝe koszt szczepienia jednej osoby, w tym koszt 
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zakupu szczepionki wraz z kosztem podania szczepienia nie przekroczy kwoty w wysokości 
39 zł. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XXXVI/223/12 została podjęta) 
 
10. Projekt uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnym Rady Miejskiej  
      w Połańcu. 
 
     Wprowadzenia do tematu dokonał p. Mieczysław Machulak – sekretarz 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 zaopiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy dodał, Ŝe podjęcie powyŜszej uchwały jest 
wymogiem zalecanym i sprawdzanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do pojawiających się 
nieprawdziwych opinii w związku z podjęciem uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróŜy 
słuŜbowych prywatnymi samochodami radnych Rady Miejskiej w Połańcu.  
Oświadczył, Ŝe pełniąc obowiązki Przewodniczącego Rady Miejskiej w poprzedniej i obecnej 
kadencji nigdy nie korzystał ze zwrotu kosztów podróŜy z uŜywania samochodu prywatnego 
do celów słuŜbowych, poniewaŜ wykonuje obowiązki w ramach otrzymywanej diety. Nadto 
Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, Ŝe radni Rady Miejskiej w poprzedniej i obecnej 
kadencji wykonując swoje obowiązki nie korzystali ze zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 
prywatnymi samochodami i wyraził przekonanie, Ŝe do końca kadencji Rady Miejskiej nie 
zaistnieje taka sytuacja. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe na początku pierwszej 
kadencji istniały ryczałty dla pracowników Urzędu oraz Burmistrza, za uŜywanie samochodu 
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prywatnego na terenie miasta i gminy Połaniec w ramach realizowanych obowiązków 
słuŜbowych, które były ustalone według potrzeb i zajmowanego stanowiska. Pan Burmistrz 
poinformował, Ŝe na przełomie kilku lat zostały zlikwidowane pracownikom, tylko dwóm 
osobom pozostawiono - gońcowi pracownikowi ds. prac interwencyjnych. Poinformował, Ŝe 
sam równieŜ zrzekł się dodatku. W przypadku realizacji delegacji słuŜbowych pracownicy 
Urzędu mają moŜliwość zwrotu kosztów podróŜy swoim samochodem. Przelicznik określony 
przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku mówi, Ŝe stawka za 
1 kilometr przebiegu pojazdu nie moŜe być wyŜszy niŜ - dla samochodu osobowego: o 
pojemności skokowej silnika do 900 cm 3

 – 0,5214 zł, o pojemności skokowej silnika 
powyŜej 900 cm 3 – 0,8358 zł. W naszym przypadku pracownikom urzędu i jednostki są o 
wiele niŜsze i wynoszą: za 1 kilometr przebiegu wynosi – dla samochodu osobowego: o 
pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 – 0,36 zł,  
o pojemności skokowej silnika powyŜej 900 cm 3 – 0,52 zł. Reasumując p. Burmistrz Miasta i 
Gminy poinformował, Ŝe wszelkie podejmowane decyzje miały na względzie zmniejszenie 
kosztów funkcjonowania urzędu i jednostek podległych.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej dodał, Ŝe 21 lutego 2002 roku została 
podjęta Uchwała Nr XLI/261/02 Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie sposobu ustalania 
naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych Rady Miejskiej w Połańcu, 
której wykonanie zostało powierzone Zarządowi Miejskiemu. Pan Przewodniczący dodał, Ŝe 
w związku z wygaśnięciem jej waŜności naleŜało podjąć ponownie uchwałę. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 14 osób  
                               przeciw - 
                    wstrzymało się – 1 osoba 
                            
        (Uchwała Nr XXXVI/224/12 została podjęta) 
 
Ad. 5  
 
Przedstawiono zaplanowane informacje. 
 
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe w okresie  
    międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej funkcji: 
- wspólnie uczestniczył wraz z radnymi Rady Miejskiej w uroczystości Święta  
   Niepodległości, 
- reprezentował Radę Miejską w uroczystości Święta Niepodległości obchodzonych  
   w placówkach oświatowych z terenu miasta i gminy Połaniec, 
- uczestniczył podczas uroczystości wręczenia nagrody „Grunt na medal 2012” w Warszawie, 
- reprezentował Radę Miejska podczas święta pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy  
   Społecznej, 
- wspólnie uczestniczył wraz z radnymi Rady Miejskiej w uroczystości poświęconej 25. lecia  
   Towarzystwa Kościuszkowskiego, 
- uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 
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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. 
 
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. 
 
26.10.2012 Ślubowanie klas pierwszych w ZPO Ruszcza, 
30.10.2012 Ślubowanie klas pierwszych w PSP Połaniec, 
31.10.2012 Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy PGK Połaniec a Zakładem Remontowo-  
                    Budowlanym „Adma” Rytwiany. Przedmiotem umowy jest: Odbudowa  
                    infrastruktury po powodzi w 2010 roku. Wartość brutto zamówienia wynosi:   
                    1 002 877,14 zł., 
08.11.2012 Spotkanie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odnośnie „Programu  
                    ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, 
09.11.2012 odbiór nagrody „Grunt na medal 2012” za tereny inwestycyjne- strefa B  
                    w Połańcu, jako najlepsze w woj. świętokrzyskim w Warszawie, 
11.11.2012 Narodowe Święto Niepodległości, 
                   „Trzeci Międzywojewódzki Turniej Samorządowców z okazji Święta  
                    Niepodległości” w Szydłowie, 
12.11.2012 Akademia z okazji Święta Niepodległości w ZPO w Ruszczy, 
                   I Międzyszkolne Zgromadzenie z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 
13.11.2012 Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu miasta i gminy  
                   Połaniec, 
14.11.2012 Rada Społeczna SP ZOZ w Staszowie, 
                   Konwent Wójtów i Burmistrzów powiatu staszowskiego w Staszowie, 
20.11.2012 Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy  
                   Połaniec, 
                   Spotkanie z Panią Dyrektor Ewą Sayor (GDDKiA Kielce), 
21-22.11.2012 Targi Poznańskie - rozstrzygnięcie rankingu Rzeczpospolitej Mała  
                   Ojczyzna, Połaniec za zajęcie I miejsca otrzymał tytuł „Najbardziej  
                   przyjaznej gminy w Polsce” oraz nagrodę główną w wysokości 200 000 zł  
                   z przeznaczeniem na promocję, 
23.11.2012 Spotkanie z Panem Dyrektorem Dariuszem Urbanowskim (ŚZDW Kielce), 
24.11.2012 Jubileusz 25.lecia Towarzystwa Kościuszkowskiego, 
26.11.2012 25 Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – otrzymanie  
                    specjalnego zaproszenie z ramienia władz Urzędu Marszałkowskiego za  
                    zwycięstwo w konkursie „Grunt na medal 2012”, 
27.11.2012 Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Połaniec  
                   oraz z przedstawicielami związków zawodowych, 
                   Spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocniczych, 

                   - p. Michała Skotnickiego (Wicestarosta Powiatu Staszowskiego) 

28.11.2012 Wizyta w Połańcu: 
       - p. Janusza Piechocińskiego (Poseł i Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji   
          Infrastruktury) 
       - p. Adama Jarubasa (Marszałek Województwa Świętokrzyskiego) 
       - p. Piotra śołądka (Członek Zarządu Województwa. Świętokrzyskiego) 
       - p. Grzegorza Dziubka (Wicewojewoda Świętokrzyski) 
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Pan Burmistrz dodał, Ŝe 16 listopada br. przez Miasto i Gminę Połaniec została podpisana 
umowa na zakup 100% udziałów Spółki ELPOTERM Sp. z o.o., która jest bardzo waŜna  
w Ŝyciu mieszkańców gminy Połaniec. Pan Jacek Tarnowski skierował podziękowania  
w stronę władz Elektrowni za to, Ŝe w sposób szczególny podeszli do potrzeb mieszkańców 
gminy Połaniec w zakresie ceny, moŜliwości zapłaty - czynnikami, które umoŜliwiły zakup 
spółki przez Gminę Połaniec a nie przez potencjalnego właściciela składającego wyŜszą 
ofertę cenową. Serdeczne podziękowania p. Burmistrz skierował do p. Grzegorza Górskiego – 
Prezesa Zarządu GDF SUEZ, p. Jerzego Kaka – Dyrektora Generalnego GDF SUEZ oraz do 
całego Zarządu Elektrowni.  
Następnie p. Jacek Tarnowski poinformował, Ŝe Gmina Połaniec podpisała wstępną umowę  
z Siarkopolem Grzybów na zakup Spółki PROPOL o wartości 7 600 000 zł.  
 
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym przyjął duŜo osób w sprawach pracy, mieszkań i sprawach róŜnych. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej poprosił o informacje dotyczącą spotkania  
w sprawie „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe spotkanie miało miejsce  
w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, które prowadziła Wojewoda Świętokrzyski –  
p. BoŜentyna Pałka – Koruba, oraz w którym uczestniczył Pełnomocnik Wojewody 
Świętokrzyskiego ds. usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych – p. Leszek Papaj. Tematem 
spotkania były zagroŜenia przeciwpowodziowe na terenie województwa świętokrzyskiego 
oraz na terenie innych pięciu województw. Program rządowy przewiduje w ciągu dwóch lat 
(2013 r. i 2014 r.) wydanie środków w wysokości 200 mln zł na likwidację zagroŜeń 
powodziowych na małych ciekach wodnych i rzekach. Gmina Połaniec zgłosiła do realizacji: 
rzekę Wschodnią, rzekę Śmierdziąkwę oraz ciek wodny w miejscowości Okrągła. Pan 
Burmistrz dodał, Ŝe będzie dostępna informacja na stornie internetowej dla kaŜdego 
mieszkańca odnośnie stanu wody i moŜliwych zagroŜeniach w postaci rozlewisk. Dodał, Ŝe 
do końca 2013 roku gmina Połaniec będzie musiała uzgodnić plany miejscowe  
z moŜliwościami zalania przy zagroŜeniach, które muszą być spójne z potencjalnym 
programem. Na spotkaniu zostały równieŜ przedstawione wydatki na kolejne lata w zakresie 
przedsięwzięć na terenie województwa. Kwota w wysokości około 1 mln 800 tyś. zł została 
zaplanowana na wykonanie dokumentacji technicznej Węzła Połanieckiego, który obejmuje 
nie tylko rzekę Wisłę, ale równieŜ rzekę Czarną od miejscowości Rudniki do ujścia  
w miejscowości Łęg. Koniec wykonania dokumentacji przewidziany jest na I kwartał 2014 
roku. Pan Burmistrz poinformował takŜe, Ŝe korona wału obok przepompowni wód 
deszczowych w miejscowości Łęg podniesiona jest o około 0,8 m na długości 100 m, która 
jest właściwą rzędną korony wału. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poprosił o informację 
dotycząca realizacji budowy mostu i związane z tym wykupy gruntów. 
 
Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe zostały wykonane prace 
geologiczne, które polegały min. na wbijaniu próbnych pali betonowo - stalowych  
w trzynastu miejscach w celu oceny stanu gruntów pod podpory mostu.  
Pan Burmistrz zaznaczył, Ŝe jest w ciągłym kontakcie z kierownikiem budowy  
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i Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, i przed wykonaniem wyceny  
i inwentaryzacji nie ma moŜliwości wejść w teren prywatny właściciela gruntu. Poprosił 
równieŜ, aby kierować wszelkie uwagi i jakiekolwiek niejasności i zapytania do p. Teresy 
Parchety – kierownika Mienia Komunalnego. Pan Burmistrz dodał, Ŝe na dzień dzisiejszy nie 
ma jeszcze wyceny gruntów. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
3. Następnie p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy, przedstawił 
informację o realizacji inwestycji w okresie międzysesyjnym: 
 
- trwa procedura odbiorowa 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 
wykonania 2012.11.30; 
- trwa prace zakończeniowe 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 wykonania 
2012.11.30; 
- opracowano "Dokumentację projektową sieci cieplnej z rur preizolowanych na Osiedlu 
Południe w Połańcu". Trwa procedura odbiorowa. Wykonawcą jest Hieronim Brzeziński 
Stalowa Wola, na kwotę 46 000 zł. Termin wykonania 16.10.2012; 
- 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" 
- zakończono i odebrano roboty budowlane i roboty uzupełniające przy zabezpieczeniu 
osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Połańcu, którego wykonawcą była Skanska S.A. 
Warszawa, na kwotę roboty bud. – 1481658 zł, rob. uzupełn. - 374 450 zł. Termin wykonania 
31.10.2012; 
- 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 msc 
Zdzieci Stare-zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Staszowie-budowę piłkochwytów  
w msc Zdzieci Stare oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę przebudowy części 
pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej na PUP w Połańcu, którego wykonawcą jest 
Artur Cebula ARCHITEKT Połaniec, na kwotę 14 000 zł. Termin wykonania 08.12.2012; 
- zakończono 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 
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5. Odbudowa drogi gminnej nr 366112T Połaniec - Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 
0+900, dł. 900 mb, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.  
z o.o. Połaniec, na kwotę 725 132,73 zł. Termin wykonania 02.11.2012; 
- wykonano " Ekspertyzę okreslającą nośność drogi gminnej nr 366153 w msc. Maśnik na 
terenie Gminy Połaniec, którego wykonawcą było WYG International sp z o.o. Warszawa ul. 
Marynarska 15, na kwotę 7 380 zł. Termin wykonania 2012.10.16; 
- złoŜono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
"Budowa drogi gminnej nr 366239T od ulicy Mieleckiej w Połańcu do drogi gminnej nr 
366116T"; 
- wybrano Wykonawcę na zimowe utrzymanie dróg, ulic, ciągów pieszych, utrzymanie 
przejezdności, przeciwdziałanie i likwidacja gołoledzi oraz odśnieŜanie na terenie Miasta  
i Gminy Połaniec, którym jest PGK Spółka z o.o. Połaniec. Termin wykonania 30.04.2013; 
- trwają prace ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec, którego 
wykonawcą jest PGK Spółka z o.o. Połaniec, na kwotę 76 150 zł. Termin wykonania 10.12. 
2012. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Adam Łańka - radny Rady Miejskiej zapytał jak wygląda sytuacja wykonania placu 
zabaw przy ul. Krakowskiej DuŜej w Połańcu. 
 
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe obecnie 
Gmina Połaniec otrzymała pozwolenie na budowę. 
 
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 28.11.2012 r. na wspólnym posiedzeniu  
z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, na którym zaopiniowano projekty 
poszczególnych uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 27.11.2012 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 27.11.2012 r. na wspólnym posiedzeniu  
z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym zaopiniowano projekty uchwał będące  
w porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja spotkała się dwa razy w dniu 15.11.2012 r. oraz 28.11.2012 r. na wspólnym 
posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska którym zaopiniowano projekty 
uchwał. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe Komisja 
Rewizyjna w okresie międzysesyjnym spotkała się jeden raz 28.11.2012 r., na którym 
przyjęto protokół nr 25/12 z 24 października 2012 r. Na posiedzeniu Komisja Rewizyjna 
zakończyła sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych w Szkole Podstawowej w Zrębinie 
oraz w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Oświaty i Wychowania w Połańcu. 
Następnie Komisja Rewizyjna przystąpiła do dalszego formułowania wniosków 
pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im.  
A. Mickiewicza w Połańcu wraz z filią w Ruszczy. Pani Przewodnicząca poinformowała 
takŜe, Ŝe protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli z Miejsko – Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Połańcu wraz z filią w Ruszczy zostanie przedłoŜony na kolejnej sesji Rady 
Miejskiej. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Ad. 6 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej sesji 
nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje. 
 
Ad. 7  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe do Rady Miejskiej 
wpłynęło podziękowanie od Stowarzyszenia Kombatantów „Jędrusiów” śołnierzy Armii 
Krajowej, Ich Rodzin i Sympatyków, cyt.: „W imieniu wszystkich Kombatantów, 
mieszkańców Połańca i okolic składamy najserdeczniejsze podziękowania władzom Połańca 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Stanisławowi Lolo i całej Radzie Miejskiej oraz 
Burmistrzowi Miasta i gminy Połaniec Panu Jackowi Tarnowskiemu za spełnienie naszej 
prośby i nadanie skwerowi w Połańcu przy ul. Generała Józefa Zajączka i ul. Generała 
Antoniego Madalińskiego imienia Skweru Armii Krajowej … Dziękując Władzom, a ten akt 
Pamięci i Chwały dla Polskiego Państwa Podziemnego i całemu walczącemu Narodowi 
Polskiemu, wyraŜamy tym naszą głęboką troskę o utrwalenie w świadomości polskiej 
Dziedzictwa Narodowego, zwłaszcza walk wyzwoleńczych – tak ostatnio zaniedbanego –  
a zarazem wielką radość z tego czynu historycznego, tak miłego dla całego społeczeństwa 
Połańca i Okolic. Z naleŜytym szacunkiem, w imieniu naszego całego Stowarzyszenia – 
podpisano Prezes ppłk. lekarz Mieczysław Korczak „Dentysta”, Wiceprezes i Sekretarz 
Zarządu kpt. lekarz Józef Korczak „Gerwazy””. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej 
podziękował za bardzo miły gest ze strony Stowarzyszenia oraz dodał, Ŝe pełne 
podziękowanie znajduje się w aktach i jest w do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 
 
Następnie p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy przedstawił prezentację 
multimedialną, której tematem przewodnim były relacje fotograficzno – opisowe z realizacji 
bieŜących inwestycji. Pan Burmistrz szczegółowo omówił zakres wykonywanych prac na 
terenie Miasta i Gminy Połaniec. 
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Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, na jakich zasadach będzie odbywała 
się promocja gminy na kwotę 200 000 zł, którą Gmina Połaniec wygrała w plebiscycie 
dziennika Rzeczpospolita pt. „ Mała Ojczyzna". 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe czek o wartości 200 000 
zł będzie przeznaczony w całości na kampanię promocyjną gminy Połaniec według 
propozycji gazety. Dodał, Ŝe na dzień dzisiejszy nie wiadomo, w jaki sposób będzie 
wykorzystany czek, niemniej jednak okaŜe się to w najbliŜszych dniach.  
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe obecny rok 
jest bardzo dobrym rokiem dla gminy Połaniec – 1 października podpisanie umowy na 
budowę mostu w Połańcu, I miejsce w konkursie ogólnopolskim „Grunt na medal 2012”  
w województwie świętokrzyskim za teren inwestycyjny – strefa B. Następnie  
p. Wiceprzewodniczący podziękował wszystkim osobom, nie tylko mieszkańcom naszej 
gminy, ale równieŜ osobom spoza naszej gminy, które wzięły udział w internetowym 
głosowaniu na Połaniec w konkursie zorganizowanym przez „Rzeczpospolitą”. Szczególne 
podziękowania złoŜył p. Burmistrzowi oraz p. Przewodniczącemu Rady Miejskiej, którzy 
potrafili zaktywizować mieszkańców do oddania głosu. Dodał, Ŝe nie mogło być lepszej 
promocji Połańca w kraju niŜ odbiór tej nagrody, i powinniśmy być dumny, Ŝe mieszkamy  
w takim mieście i gminie. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej nadmienił, Ŝe nagroda otrzymana przez 
Gminę Połaniec jest naszym wspólnym sukcesem, Mieszkańców jak i Sympatyków naszej 
Gminy  i naleŜy wszystkim podziękować. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w następnym roku na 
promocję gminy Połaniec jest przeznaczona kwota w wysokości 180 000 zł, oprócz tego  
na następny roku pozyskaliśmy środki zewnętrzne w wysokości 60 % (wkład własny 40 %) 
na promocję terenów inwestycyjnych na łączną kwotę 250 000 zł, oraz 200 000 zł na 
kampanię promocyjną w „Rzeczpospolitej”. Pan Burmistrz dodał, iŜ ma nadzieję, Ŝe przyszły 
rok będzie obfitował w dynamiczne, skuteczne oraz rozległe przedsięwzięcia informacyjno – 
promocyjne nie tylko na terenie naszego kraju. 
 
Następnie, p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odnosząc się do uchwalonego 
programu zdrowotnego poinformował, Ŝe kontrakt z NFZ na rehabilitację wystarcza 
Przychodni Zdrowia na pól roku. Osoby korzystające z rehabilitacji nie tylko są 
mieszkańcami gminy Połaniec, ale równieŜ spoza gminy, które nie naleŜą do przychodni (nie 
ma rejonizacji). Poinformował, Ŝe przychodnie, którym kończy się kontrakt z NFZ na 
świadczenia zdrowotne, odsyłają chorych do innych przychodni, natomiast Przychodnia 
Zdrowia w Połańcu udziela pomocy wszystkim osobom, które jej potrzebują.  
 
Pani Krystyna Łańka – Główna Księgowa SPZOZ w Połańcu dodała, Ŝe Przychodnia Zdrowia 
w Połańcu corocznie udziela nadwykonań świadczeń zdrowotnych na kwotę około 60 000 zł. 
Dodała, Ŝe NFZ odmówił zapłaty za usługi ponadlimitowe, które były wykonywane  
w poprzednich latach. Przychodnia Zdrowia w Połańcu ma nadzieje, Ŝe NFZ weźmie pod 
uwagę liczbę osób zgłaszających się corocznie na rehabilitację. Dodała, Ŝe w tym miesiącu 
otrzymali pismo z NFZ informujące o zapłacie za nadwykonanie świadczeń za rok bieŜący. 
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy zapytał p. Krystyny Łańki jak długi jest 
czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne. 
 
Pani Krystyna Łańka – Główna Księgowa SPZOZ w Połańcu odpowiedziała, Ŝe skierowanie 
naleŜy zarejestrować w ciągu 30. dni i czas oczekiwania jest od 4 do 6 miesięcy. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe jest bardzo duŜa skala 
zapotrzebowania na zabiegi, i pomimo duŜych nadwykonań świadczeń zdrowotnych nadal 
jest duŜy czas oczekiwania pacjentów na leczenie. Dodał, Ŝe Gmina Połaniec stara się 
dofinansowywać wszelkie zabiegi. 
 
Następnie p. Burmistrz Miasta i Gminy odniósł się do bardzo waŜnego tematu, jakim są 
opłaty za odpady komunalne na terenie gminy Połaniec. Pan Jacek Tarnowski dodał, Ŝe temat 
został odroczony do kolejnej sesji wyłącznie na potrzebę uzyskania niezbędnych danych, 
które rozwiałyby wątpliwości związane ze zmianami cen śmieci. Następnie p. Burmistrz 
zaprosił wszystkich obecnych do dyskusji. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe temat jest bardzo istotny 
dla mieszkańców Gminy zaznaczając, Ŝe ceny proponowane na Komisjach Rady są nie do 
przyjęcia, z uwagi na to, Ŝe społeczeństwo uboŜeje i są rodziny, które liczą pieniądze od 
początku do końca miesiąca. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o ponowne 
przeanalizowanie kosztów w celu ich obniŜenia, a następnie zaprosił wszystkich do dyskusji. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe rok 2013 umoŜliwia nam 
załoŜenie pewnych cen za śmieci i umoŜliwia nam dotowanie śmieci przez Gminę. Jeśli 
prawo pozwoli w roku 2014 równieŜ gmina będzie chciała dotować.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał p. Jacka Nowaka – prezesa 
PGK czy końcowe rozliczenie ze Spółdzielnią Mieszkaniową, która pobiera opłaty 
mieszkańców jest wystarczające za odbiór śmieci przez Przedsiębiorstwo. 
 
Pan Jacek Nowak – prezes PGK odpowiedział, Ŝe za opłaty za zbiórkę i gospodarowanie 
odpadami są niewystarczające porównaniu do skali potrzeb. Dodał, Ŝe zgodnie z przepisami 
w rodzinach pobiera się opłaty do 4. osoby w rodzinie i do 80. roku Ŝycia, natomiast od 
pozostałych osób nie pobiera się opłat za produkcję odpadów. Pan Prezes poinformował 
równieŜ, Ŝe odpady komunalne codziennie są zbierane przez pracowników Przedsiębiorstwa, 
natomiast w okresie letnim takŜe w soboty do godzin południowych. Harmonogram 
dotyczący zbiórki odpadów, według którego jest realizowany odbiór odpadów dostępny jest 
dla mieszkańców. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, dlaczego tak się dzieje, Ŝe 
pomimo podpisanych umów z PGK na odbiór śmieci do śmietników spółdzielczych 
mieszkańcy domów jednorodzinnych wyrzucają śmieci.  
 
Pan Jacek Nowak – prezes PGK odpowiedział, Ŝe podpisanych umów z mieszkańcami  
w gminie Połaniec jest 99 %, i mieszkaniec osiedla, który ma domek płaci jedną cenę 
ryczałtową za odpady. Dodał, Ŝe cena śmieci podyktowana jest równieŜ tym, Ŝe 
Przedsiębiorstwo wywozi odpady na składowisko do Pocieszki – Staszów, dopóki nie 
zostanie otwarte wysypisko w Rzędowie. 
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, iŜ w 2007 roku zostało 
zmodernizowane wysypisko śmieci w miejscowości Luszycy, i gdyby nie zostało to 
wykonane nie byłoby moŜliwości wywozu odpadów na to składowisko. W związku z tym, Ŝe 
została podniesiona rzędna wału jest moŜliwość wywozu śmieci do końca bieŜącego roku. 
Dodał, Ŝe gdyby nie było alternatywnego zakładu wysypiska śmieci w Rzędowie, gmina 
Połaniec musiałyby być wywozić odpadu do Staszowa - Pocieszki bez kontroli cenowej. 
Składowisko w Rzędowie daje moŜliwość kontroli ustalonej wartości dla poszczególnych 
gmin. W przypadku braku składowiska w Rzędowie utworzonego z środków samorządów  
i prywatnych, cena mogłaby być zupełnie inna – znacznie wyŜsza, dlatego zakład ten daje 
pewność określonej ceny za odbiór odpadów. Pan Burmistrz dodał, Ŝe składowisko  
w Rzędowie w okresie pięciu lat nie moŜe zarabiać z uwagi na olbrzymią dotację, jaka została 
przekazana na budowę zakładu, którego gmina Połaniec jest udziałowcem.  
 
Pan Wiesław Debrzak – prezes Elpotermu powiedział, Ŝe 16 listopada bieŜącego roku gmina 
Połaniec kupiła 100% udziałów w Spółce ELPOTERM. Uspokoił takŜe, Ŝe ceny ciepła są 
regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki, i koszty są uzasadnione, które wpływają na 
odtworzenie majątku w zakresie remontów inwestycyjnych. Znaczący wpływa ma równieŜ 
cena energii elektrycznej, która równieŜ jest wprowadzana do cen przy taryfie. Składniki, 
które są na fakturze (5), w tym 3 pierwsze to cena na wytworzeniu w Elektrowni i moc 
zapotrzebowania w Elektrowni oraz nośniki, natomiast pozostałe 2 składniki – przepływ stały 
i zmienny, który jest po stronie spółki. Największym kosztem jest zakup energii  
z Elektrowni, która w bieŜącym roku znacznie podniosła cenę z 13,67 zł na 18,97 zł za 1 GJ, 
obniŜając przy tym moc zapotrzebowaną. W okresach letnich ten koszt energii opłaty stałej 
jest niŜszy, natomiast w okrasie zimowym będzie odczuwalny w związku z podwyŜką o 38%. 
Pan Prezes dodał, Ŝe spółka na to nie ma wpływu. 
  
Ad. 8 
 
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 
 


