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Połaniec, dnia 13.12.2012 r. 
 

Protokół Nr XXXVII/12 
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 13 grudnia 2012 roku. 

                           
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 

 
Początek obrad - godz. 1530 

Zakończenie obrad - godz. 2200 

 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej  
w Połańcu, i na wstępie poinformował, Ŝe dzień dzisiejszy jest wyjątkowy z uwagi na 31. 
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Ten dzień jest róŜnie oceniany przez społeczeństwo  
i historyków. Ale kaŜde wydarzenie, w którym giną ludzie jest złem. NaleŜy o tym pamiętać  
i znaleźć chwilę zadumy nad tymi wydarzeniami i ich ofiarami. Dodał, Ŝe z tymi 
wydarzeniami łączą nas wspomnienia, czasami dramatyczne i przykre, dlatego 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił wszystkich o oddanie hołdu ofiarom stanu 
wojennego poprzez uczczenie ich minutą ciszy. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe dzisiejsza sesja Rady Miejskiej jest 
szczególna z uwagi na uchwalenie budŜetu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok. Zaznaczył 
takŜe, iŜ ma nadzieję, Ŝe budŜet końcowy będzie znacznie wyŜszy niŜ obecnie zakładany. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie powitał: p. radnych, p. Jacka 
Tarnowskiego – 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, byłych samorządowców 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: p. Małgorzata Dalmata –Konwicka, p. Stanisław Walczyk.  
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany 
porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
 
Propozycji zmian nie zgłoszono wobec tego p. 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 protokołów: Nr XXXIV/12 i Nr XXXV/12.  
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3. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
1/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 – 2027,  
 
2/ uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok,  
 
3/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 – 2027,  
 
4/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok,  
 
5/ ustalenia wykazu wydatków budŜetowych, które w roku 2012 nie wygasają z upływem  
    roku budŜetowego,  
 
6/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  
     ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują    
     mieszkańcy,  
 
 7/ 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,  
 
 8/ określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  
     komunalnymi,  
  
 9/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami    
     komunalnymi,  
 
10/ ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  
      i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których   
      zamieszkują mieszkańcy,  
 
11/ uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy  
      Połaniec,  
 
12/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
      Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok,  
 
13/ zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec,  
 
14/ zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
      – Przychodnia Zdrowia w Połańcu z siedzibą przy ul. Ruszczańskiej 3,  
 
15/ nadania Statutu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu,  
 
16/ podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,  
      granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,  
 
17/ 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   
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      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 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009 r.  
      Nr 164 poz. 1452 zm. Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 253 poz. 2525),  
 
18/ 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.  
 
4. 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.  
 
5. Interpelacje radnych.  
 
6. Dyskusja i wolne wnioski.  
 
7. Zakończenie obrad.  
 
Załącznikami do protokołu są: 
- lista obecności radnych, 
- lista zaproszonych gości, 
- podjęte uchwały. 
 
Ad. 2 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi 
oraz pytania do protokołu Nr XXXIV/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 13. radnych) 
                      Głosowanie: 
                     za przyjęciem protokołu Nr XXXIV/12 – 13 osób (jednogłośnie). 
 
Protokół Nr XXXIV/12 został przyjęty. 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi 
oraz pytania do protokołu Nr XXXV/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 13. radnych)   
             Głosowanie: 
                     za przyjęciem protokołu Nr XXXV/12 – 13 osób (jednogłośnie). 
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Protokół Nr XXXV/12 został przyjęty. 
 
Ad. 3 
 
Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie 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 Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie 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. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał, jakie zadłuŜenie ma Gmina Połaniec na 
dzień dzisiejszy. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik gminy odpowiedziała, Ŝe około 5 mln zł. 
 
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 XXXVII/225/12 została podjęta) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok. 
 
    Wprowadzenia do tematu dokonał p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy,   
    natomiast p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe do ww. projektu  
    uchwały proponuje się autopoprawki. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
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Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz  
z autopoprawkami. 
 
Pan Jerzy Misiak- przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, Ŝe 
Komisja pozytywnie jednogłośnie 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 jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej powiedział, Ŝe znaczna kwota około 1 mln zł 
zaplanowana jest w budŜecie na świetlice i place zabaw, dlatego istotną rzeczą jest to, aby nie 
stały puste. Potrzebni są ludzie, którzy zainspirują i zmobilizują dzieci i młodzieŜ do 
aktywnego spędzenia czasu na boiskach. Dodał, Ŝe wie to własnego doświadczenia, i dlatego 
wolny czas spędza na boisku urozmaicając i organizując młodzieŜy spędzenie aktywnie 
wypoczynku.  
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe budŜet 
Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok został szczegółowo przedstawiony przez Burmistrza 
Miasta i Gminy oraz omówiony na Komisjach Rady. Analizując budŜet  
p. Wiceprzewodniczący stwierdził, Ŝe jest bardzo dobrze i prawidłowo skonstruowany. 
Fundamentem budŜetu jest przede wszystkim to, Ŝe zostały uwzględnione realne dochody  
i wydatki. NadwyŜka operacyjna wynosi 13 910 344 zł – róŜnica między dochodami 
bieŜącymi a wydatkami bieŜącymi. Najwięcej wydatków stanowi oświata. Dodał, Ŝe taki sam 
stopień procentowy wyniósł wskaźnik na oświatę oraz na inwestycje, które wynosiły 27%. 
Pan Wiceprzewodniczący nadmienił, Ŝe padło wiele krytycznych uwag i opinii o zadłuŜeniu 
gminy, dlatego dla rozwiania wątpliwości zaznaczył, iŜ suma zaciągniętych zobowiązań na 
2013 rok wyniesie łącznie 3 370 720 zł, co stanowi 6,17% planowanych dochodów budŜetu 
Miasta i Gminy Połaniec.  
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wyraził przekonanie, Ŝe 
załoŜony budŜet startowy jest bardzo dobry. W bieŜącym roku zostały podjęte decyzje  
o zakupie udziałów przez gminę Połaniec w spółce Propol oraz spółce Elpoterm, które są 
bardzo istotne dla dobra mieszkańców i dla rozwoju gminy. Zaznaczył, Ŝe gmina Połaniec ma 
symboliczne zadłuŜenie i jest to zasługa wspaniałych ludzi. Ostatnie lata były bardzo 
pracowite i wiele rzeczy zostało zrobione i efekty są widoczne na kaŜdym kroku. Pan 
Wiceprzewodniczący skierował słowa uznania dla kaŜdego człowieka, poniewaŜ praca ludzi 
wykonana jest dla mieszkańców i w kierunku rozwoju gminy. Ma nadzieję, Ŝe w przyszłości 
będą stworzone miejsca pracy, i jak zaznaczył rozwój jest wtedy, gdy ludzie mają zdrowie  
i pracę. Wyraził zadowolenie, Ŝe największa strefa inwestycyjna – C została ukończona  
i moŜemy być dumni, poniewaŜ jesteśmy jedyna gminą w województwie świętokrzyskim, 
która otrzymała nagrodę „Grunt na medal 2012” za strefę inwestycyjną B. Pan 
Wiceprzewodniczący ma równieŜ nadzieję, Ŝe nowy rok będzie rokiem przyszłości i rozwoju. 
Następnie podziękował p. Jackowi Tarnowskiemu - burmistrzowi Miasta  
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i Gminy, p. Stanisławowi Lolo – przewodniczącemu Rady Miejskiej i radnym Rady Miejskiej 
oraz wszystkim pracownikom za troskę i pracę, z której moŜemy być dumni.  
 
Pan Janusz Bugaj – radny Rady Miejskiej powiedział, Ŝe nie zauwaŜył w budŜecie środków 
finansowych zabezpieczonych na wynagrodzenie pracowników grupy interwencyjnej. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, Ŝe środki na grupę 
interwencyjną gmina ma zabezpieczone w budŜecie.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy w woli wyjaśnienia do zapytań odnośnie 
wysokich kosztów funkcjonowania Urzędu w kierunku administracji poinformował, Ŝe autor 
publikowanej informacji w gazecie o wysokich kosztach działalności urzędu odniósł się do 
wszystkich wydatków wchodzących w dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA.  
W przytoczonej kwocie znajdują się róŜne grupy wydatków w 2012 roku, w tym koszty 
osobowe administracji 2 879 572 zł, podatek od nieruchomości 532 626 zł, wydatki 
inwestycyjne 139 807 zł, pozostałe wydatki- takie jak energia itp. 610 823 zł, realizowane 
projekty ze środków pozyskanych z zewnątrz w kwocie 455 742 zł, urzędy wojewódzkie 
96 086 zł, rady gmin 145 422 zł, promocja 151 409 zł, pozostała działalność 2 191 418 zł –  
w tym koszty grupy interwencyjnej 1 963 392 zł, obsługa placu targowego 96 280 zł  
i pozostałe wydatki 131 744. Wszystkie koszty działalności są wynikiem pozyskania duŜych 
środków zewnętrznych i olbrzymiej pomocy, która jest kierowana na obszar naszej Gminy. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, jaki koszt będzie wiązał się  
z monitoringiem w świetlicach wiejskich. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe monitoring będzie 
lokalny, który będzie słuŜył celom prewencyjnym, poniewaŜ są osoby, które niszczą nowe 
rzeczy, i monitoring pozwoli odtworzyć to, co zostało zniszczone. Koszt monitoringu waha 
się od 5 do 6 tyś. zł. W bieŜącym roku 90% świetlic ma osoby, które opiekują się świetlicami, 
dziećmi, młodzieŜą oraz wszystkimi osobami, które uczęszczają do świetlic. Osoby te, 
zatrudnione są na 0,5 etatu we wszystkich świetlicach, oprócz świetlicy w miejscowości 
Maśnik. Pan Burmistrz dodał, Ŝe w przyszłym roku gmina chce wykonać ogrzewanie  
w świetlicach, poniewaŜ wiele budynków nie ma ogrzewania i ocieplane są za pomocą 
grzejników elektrycznych i butli gazowych.  
 
Pan Burmistrz Miasta i Gminy poinformował takŜe, Ŝe budŜet Miasta i Gminy Połaniec na 
rok 2013 jest porównywalny z załoŜeniami budŜetu na rok 2012. Pomimo sytuacji, jaka jest  
w samorządach, gmina Połaniec dalej będzie inwestować i rozbudowywać się. Na koniec 
roku 2013 planuje się, iŜ suma zaciągniętych zobowiązań wyniesie 3 370 720 zł. W roku 
bieŜącym zakup spółki Propol to kwota 7 625 330 zł. Rok 2013 będzie rokiem widocznych 
duŜych wspólnych inwestycji w gminie Połaniec. Rozpoczęła się budowa mostu i drogi od 
ronda w kierunku Elektrowni. ZaangaŜowanie pracowników i firmy realizującej tę inwestycję 
jest bardzo duŜe i widoczne, co dobrze świadczy o wykonawcy i moŜemy być spokojni, Ŝe 
zadanie zostanie zakończone w terminie. Pan Burmistrz poinformował takŜe, Ŝe w roku 2013 
gmina Połaniec zakłada, Ŝe zostaną zawarte formalne porozumienia z nowymi inwestorami na 
terenach inwestycyjnych. W przyszłym roku zostanie równieŜ przeprowadzona duŜa 
kampania promocyjna w kierunku terenów inwestycyjnych w większości za środki pozyskane 
z zewnątrz. Wierzymy, Ŝe pomimo kryzysu gospodarczego, który panuje nie tylko w Polsce, 
ale równieŜ w Europie nowi inwestorzy zaczną budować się na strefach inwestycyjnych, o co 
jako gmina będzie wspólnie zabiegać.  
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Pan Zbigniew Porębski - radny Rady Miejskiej zapytał czy miasto jest wystarczająco 
zabezpieczone, i czy będą dalsze moŜliwości rozbudowy monitoringu. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe będziemy dalej 
inwestować w rozbudowę monitoringu miejskiego, lecz czekamy z zadaniem na program, 
który umoŜliwi pozyskanie środków zewnętrznych. Dodał, Ŝe tam gdzie było to konieczne 
zostały zamontowane lokalne systemu monitoringu. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, jaki udział procentowy zakładany 
jest w budŜecie do wniosku dotyczącego przebudowy dróg gminnych tzw. schetynówek, 
poniewaŜ wnioski, które zakładały dofinansowanie w wysokości 30% mogą zostać 
niezrealizowane z uwagi na uchwalony budŜet, gdzie gminy, które nie zabezpieczyły środków 
własnych w wysokości 50% zostaną odrzucone.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe w roku bieŜącym ostatni 
nabór wniosków na tzw. schetynówkę program przewidywał 30 % dofinansowania 
zewnętrznego, niemniej jednak została przekazana ostatnio informacja mówiąca  
o zwiększeniu procentowym do 50% dofinansowania zewnętrznego. Dodał, Ŝe gmina ma 
zabezpieczone na ten cel 70 % środków własnych, które wcześniej zostały zabezpieczone  
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, a następnie przeniesione do budŜetu. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy środki, które zostały 
załoŜone w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok są wystarczające. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe zaplanowany budŜet jest 
budŜetem startowym na kolejny rok, który będzie ulegał zmianom na przestrzeni kolejnych 
okresów. Dodał, Ŝe środki, które zostały załoŜone na przykład na oświatę nie są 
wystarczające, niemniej jednak ma nadzieję, Ŝe w innych dziedzinach będą wystarczające. 
ZałoŜony budŜet jest bezpieczny i pozwoli efektywnie wejść w rok 2013 zaznaczając, Ŝe 
czeka nas duŜo pracy. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy w budŜecie są 
zabezpieczone środki na etap wstępny realizacji budowy domu pomocy społecznej. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrza Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe w budŜecie startowym nie ma 
środków na wykonanie budynku dla osób starszych, ale plany na rok 2013 przewiduje prace 
związane z rozpoczęciem projektowania takiego obiektu.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są załoŜone środki na 
obwodnicę Połańca, poniewaŜ gmina miała wystąpić z inicjatywą podjęcia projektowania 
obwodnicy za własne pieniądze, aby być konkurencyjnym przy wnioskach w nowych 
rozdaniach środków unijnych. 
  
 Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe jeśli chodzi o system 
obwodnic to mówimy o kompleksowym rozwiązaniu. Prowadzone są intensywne rozmowy  
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, z Urzędem Wojewódzkim,  
z Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Mówimy wprost  
o tym, Ŝe juŜ dzisiaj przez Połaniec występuje duŜy ruch samochodów cięŜkich przez drogę 
krajową. Most, który będzie wybudowany wygeneruje wzrost przejazdu samochodów 
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cięŜkich. Nowy blok na biomasę równieŜ zwiększy przepływ samochodów cięŜarowych przez 
Połaniec w kierunku Elektrowni. Postęp terenów inwestycyjnych, które będą się rozwijały 
równieŜ przyczynią się do wzmoŜonego ruchu samochodów cięŜarowych. Pan Burmistrz 
dodał, Ŝe gmina Połaniec w rozmowach zaznacza, iŜ asygnuje własne środki finansowe na 
wykonanie koncepcji i projektu budowlanego wykazując chęć wydatkowania środków na 
wykonanie dokumentacji technicznej ze strony samorządu (jest moŜliwość pozyskania 
środków zewnętrznych w okresie 2014 - 2020 na budowę tej obwodnicy). Koncepcja Węzła 
Połanieckiego przewiduje nie tylko obwodnicę od strony zachodniej drogi krajowej, ale 
równieŜ łączy się ona z drogą wojewódzką i przechodzi obok stadionu przez tory i łączy się z 
drogą krajową. Prowadzone są równieŜ rozmowy na temat koncepcji obwodnicy od nowej 
drogi budowanej w kierunku mostu w połączeniu z droga krajową, tak, aby ominąć część 
Osiedla Północ. Są to koncepcje, niemniej jednak, aby zostały one zrealizowane naleŜy zebrać 
wspólnie siły i przekonać Ministerstwo Transportu do potrzeby umieszczenia Węzła 
Połanieckiego w planie budowy obwodnic. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, w jakim zakresie gmina będzie 
uczestniczyć w budowie lub remontach sieci ciepłowniczej w roku 2013, z uwagi na to, Ŝe 
spółka Elpoterm w całości została zakupiona przez gminę. Dodał, Ŝe w zadaniach 
inwestycyjnych rocznych w 2013 roku w dziale 900 w rozdziale 90019 Uzbrojenie osiedla 
„Południe” w Połańcu przeznaczona jest kwota 500 000 zł. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe na obecną chwilę nie ma 
programów, z których byłaby moŜliwość pozyskania środków zewnętrznych, Natomiast  
w nowej perspektywie środków unijnych będzie moŜliwość pozyskania środków finansowych 
na odbudowę, modernizację i innowację systemu grzewczego w naszej Gminie. 
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec wyraził zadowolenie, Ŝe gmina ma mały procent 
zadłuŜenia i dodał, Ŝe jest opinia wśród mieszkańców, Ŝe duŜe zadłuŜenie ma gmina. Mało się 
porusza na zebraniach ogólnych z mieszkańcami ten temat, bo trzeba ludziom wytłumaczyć 
na tych zebraniach, Ŝe nie ma zadłuŜenia. Zasygnalizował, Ŝe gmina kupiła wodę i ciepło  
i jako mieszkańcy cieszymy się z tego, bo o tym myśleliśmy i zostało to zrealizowane. Dodał, 
Ŝe czeka nas jeszcze jedna inwestycja, bo przystąpiliśmy do wierceń koło starego Kościoła – 
mamy zmieniać posadzę i zmieniać ogrzewanie podłogowe. Zasygnalizował, Ŝe to, co 
obliczyli nasze społeczeństwo i katolicy nie wytrzymają, bo będzie to duŜo kosztować. 
Zwracając się do władz samorządu powiedział, Ŝe jak będzie potrzeba to, aby przyszłościowo 
pomóc w 2013 roku. Powiedział takŜe, Ŝe inwestycja budowy mostu ruszyła i bardzo się  
z tego cieszy. WciąŜ myślimy o rozbudowie naszego miasta, o strefach inwestycyjnych Ŝeby 
ruszyły i dołoŜyły się do rozwoju naszego miasta, i Ŝeby mieszkańców przybywało i młodzieŜ 
została. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podsumowując stwierdził, Ŝe startowy 
budŜet Miasta i Gminy na 2013 rok jest ambitny. W imieniu Rady Miejskiej poinformował, iŜ 
dołoŜą wszelkich starań, aby budŜet końcowy był jeszcze większy od budŜetu załoŜonego na 
2013 rok. Nadmienił przy tym, Ŝe będą wspierać Burmistrza Miasta i Gminy  
w urzeczywistnieniu budŜetu startowego wyraŜając przekonanie, Ŝe tak jak na przestrzeni 
ostatnich lat, załoŜone cele zostaną wspólnie osiągnięte. 
 
Więcej 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 wraz z autopoprawkami – 13 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XXXVII/226/12 została podjęta) 
 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 20 minut przerwy w obradach. 
 

Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej przez p. Przewodniczącego Rady Miejskiej 
poprosił o zabranie głosu p. Bogumiłę Pasek – kierownik WTZ, która serdecznie zaprosiła  

w imieniu podopiecznych Warsztatów na wspólne kolędowanie w niedzielę o godzinie 15.00 
do Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.  

 
Następnie przystąpiono do kontynuacji zaplanowanego porządku obrad. 

 
3. 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. 
  
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. 
 
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 XXXVII/227/12 została podjęta) 
 
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok. 
 
    Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy oraz    
     poinformowała, Ŝe do ww. projektu uchwały proponuje się autopoprawki.  
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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 zaopiniowała projekt uchwały wraz  
z autopoprawkami. 
  
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały bez  
autopoprawek. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały bez autopoprawek. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika zmniejszenie w dziale 
851 Ochrona zdrowia rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii o kwotę 15 000 zł  
i przeniesienie jej do rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe kwota, która została przeznaczona na 
zwalczanie narkomanii do dnia dzisiejszego nie została wydatkowana, w związku z tym, Ŝe 
brakuje środków na sfinansowanie wigilii z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób 
samotnych została ona przeniesiona do rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika zmniejszenie  
o 22 000 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 szkoły podstawowe. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedział, Ŝe środki te były przeznaczone na 
dofinansowanie szkoły średniej. 
 
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 XXXVII/228/12 została podjęta) 
 
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budŜetowych, które w roku 2012  
     nie wygasają z upływem roku budŜetowego. 
 
     Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy oraz  
     poinformowała, Ŝe do ww. projektu uchwały proponuje się autopoprawki. 
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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 wraz  
z autopoprawkami. 
  
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały bez 
autopoprawek. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała jednogłośnie projektu uchwały bez autopoprawek. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika przeznaczenie kwoty 
w wysokości 14 000 zł na remont stacji transformatorowej w strefie inwestycyjnej „B”. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe stacja transformatorowa, 
pomimo iŜ była pod napięciem została zdewastowana, i koszt remontu został wyceniony na 
14 000 zł. Dodał, Ŝe obecnie zostało mienie posiada ubezpieczenie i wszelkie straty zostaną 
zwrócone.  
 
Pan Andrzej Buczek – radny Rady Miejskiej, na co jest przeznaczona kwota w wysokości 
1 800 zł w zadaniu PB – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe północnej części Połańca.  
 
Pani Danuta Bobrowska – kierownik Ref. Techniczno – Inwestycyjnego odpowiedziała, Ŝe 
jest to pozostała cześć wartości projektu w wysokości 30 % do zapłacenia na modernizacje 
zbiornika na Osiedlu Północ.  
 
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 XXXVII/229/12 została podjęta) 
 
6.  Projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  
     odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty do właścicieli nieruchomości, na  
     których zamieszkują mieszkańcy. 
 
    Wprowadzenie do tematu dokonała p. Danuta Bobrowska – kierownik Ref. Techniczno –    
    Inwestycyjnego. 
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy zaznaczył, Ŝe jest to bardzo waŜny projekt 
uchwały, który skutkuje finansowo dla mieszkańców nie tylko gminy Połaniec, ale równieŜ  
całej Polski. Jest to kontrowersyjny projekt uchwały z uwagi na wysokość opłat. Są cztery 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które gmina moŜe 
zastosować, i wybrać jedną z nich. Pierwsza metoda opłat jest od gospodarstwa, druga od 
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, trzecia od ilości zuŜytej wody oraz 
czwarta metoda od powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego. Metody opłat są róŜnie 
przyjmowane wśród społeczeństwa np. w miastach akademickich opłaty są naliczane od ilości 
zuŜytej wody, natomiast w gminie Połaniec naliczane są od jednego mieszkańca tzw. metoda 
ryczałtowa - niezaleŜnie od ilości odpadów komunalnych mieszkaniec płaci jedną kwotę, przy 
czym opłata była róŜnie naliczana w zaleŜności od zamieszkania danej osoby. W gminie 
Połaniec są cztery opłaty: 1. grupa - (mieszkaniec terenu miasta Połańca) płaci za miesiąc 
opłatę ryczałtową w wysokości 3, 64 zł brutto, 2. grupa - (mieszkaniec terenu miasta Połańca 
wraz z gospodarstwem) płaci za miesiąc opłatę ryczałtową w wysokości 2,85 zł brutto,  
3. grupa - (mieszkaniec miejscowości w gminie Połaniec bez gospodarstwa) płaci za miesiąc 
opłatę ryczałtową w wysokości 2,33 zł brutto, 4. grupa - (mieszkaniec miejscowości  
w gminie Połaniec z gospodarstwem) płaci za miesiąc opłatę ryczałtową w wysokości 1,30 zł 
brutto. Na dzień dzisiejszy musimy wybrać dwie opłaty za śmieci selektywne i za śmieci 
nieselektywne. Przy załoŜeniu, Ŝe wszyscy mieszkańcy będą segregowali śmieci, będziemy 
głównie opierać się na cenie śmieci selektywnych, jeśli natomiast mieszkaniec nie będzie 
segregował zapłaci wyŜszą kwotę. Musimy edukować mieszkańców, aby śmieci były 
selektywnie oddawane, dlatego cena odpadów selektywnych powinna być znacznie niŜsza niŜ 
śmieci nieselektywne. KaŜdy mieszkaniec będzie zobowiązany do wypełnienia deklaracji pod 
kątem rodzaju oddawania odpadów komunalnych. Gmina równieŜ musi się przygotować  
w przypadku podpisanych w większości umów na odpady selektywne, aby mieszkaniec miał 
moŜliwość ich odpowiedniego oddawania. Aby wybrać odpowiednią metodę p. Burmistrz 
poinformował, Ŝe naleŜy się posłuŜyć istniejącym systemem zbiórki odpadów komunalnych, 
by móc zaplanować potencjalne koszty na rok następny.  
 
Pan Jacek Nowak – prezes PGK wyjaśnił, Ŝe na dzień dzisiejszy trwa zbiórka surowców 
wtórnych z naciskiem na selektywną zbiórkę odpadów. Zbiórka odpadów selektywnych 
klasyfikuje się w granicach 10 - 12 % do odebranych odpadów rocznie. System zbiórki na 
terenie miasta Połańca jest poprzez zbiórki selektywne za pomocą pojemników tzw. 
dzwonów, które są selektywnie opróŜniane przez słuŜby PGK, natomiast w miejscowościach  
i ulicach w gminie Połaniec obowiązuje system workowy, który dalej powinien być 
utrzymywany ze względu na wzrost odzysku surowców wtórnych. Dodał, Ŝe w roku 2009 
było 2 % selektywnej zbiórki odpadów, natomiast jak juŜ wspomniał obecnie wynosi 10-12%. 
Podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych w roku 2009 było 36%, natomiast 
obecnie wskaźnik ten wynosi 99%. Pan Prezes zaznaczył takŜe, Ŝe mieszkańcy starają się  
o selektywną zbiórkę odpadów. Raz w tygodniu w piątki są zbierane odpady 
wielkogabarytowe oraz rozdzielony jest popiół, poniewaŜ kaŜda tona odpadów składowana na 
wysypisku kosztuje opłatę środowiskową w wysokości około 107 złotych. Podkreśli, Ŝe PGK 
dwa razy w roku zbiera odpady elektroniczne. Odnosząc się do kosztów p. Jacek Nowak 
poinformował, Ŝe w oparciu o rok 2011 ilość odpadów przeliczeniu na m3 wynoszą 11 063m3. 
Zdeklarowanych osób jest 9 319 na odbiór odpadów komunalnych, ilość wywiezionych ton 
na wysypisko wynosi 1936 ton, jeden m3 waŜy 175 kg i koszty ponoszone przez PGK są na 
kwotę 918 776 zł, która po podzieleniu na ilość podpisanych umów stanowi koszt 8,21 zł na 
osobę. Zaznaczył, Ŝe co dzień są wywoŜone odpady z określonych ulic objętych ustalonym 
harmonogramem.  
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe przy ilości 9 319 
zdeklarowanych osób na odbiór odpadów komunalnych jest 12 104 mieszkańców gminy, 
2785 jest niepodpisanych umów. Przy czym w naszej gminie system odbioru i opłaty za 
śmieci polega na tym, Ŝe rodziny zamieszkujące daną nieruchomość powyŜej 4. osoby w 
rodzinie, osoby powyŜej 80 r.Ŝ. oraz osoby, które zadeklarowały, Ŝe nie ma ich w mieście i 
gminie (studia, delegacja) nie płacą za śmieci. Zaznaczył, Ŝe ilość podpisanych umów  
z mieszkańcami na odbiór odpadów komunalnych, które powinny być podpisane osiągają 
wskaźnik około 100%. Porównując ilość podpisanych umów w roku 2009 na poziomie 39 % 
do roku 2012 na poziomie około 100 % p. Burmistrz powiedział, Ŝe wzrost oddawania 
odpadów komunalnych powoduje, iŜ śmieci nie są składowane na dzikich wysypiskach. 
Koszty za rok 2011 są w wysokości 918 000 zł. Ilość mieszkańców w poszczególnych 
grupach opłat razy opłata za śmieci przedstawia się następująco: 1. grupa – 6 838 os. – 
198 683 zł , 2 grupa – 113 os. – 3 864 zł, 3. grupa. – 459 os.- 12 833 zł, 4. grupa – 1 909 os. – 
29 780 zł – suma wynosi 345 160 zł. Odejmując od kosztów (918 000 zł) sumę opłat za 
odpady komunalne (435 160 zł) uzyskujemy kwotę w wysokości 572 840, którą gmina 
Połaniec dopłaciła w skali roku 2011 do śmieci. Pan Burmistrz powiedział, Ŝe bazując na tych 
kosztach musimy ustalić opłaty zakładając, Ŝe śmieci nie będą transportowane na składowisko  
w Luszycy, tylko do Staszowa lub Rzędowa. Koszty roczne mogą być w granicach 900 000 zł 
– 1 mln zł przy ustalaniu cen na rok następny (2013), który jest przejściowym okresem, 
poniewaŜ rok 2014 będzie rzeczywistym okresem ponoszonych kosztów za odbiór i utylizację 
odpadów komunalnych. Gmina Połaniec, co roku dokłada do śmieci kwotę powyŜej 500 000 
zł przy braku corocznych podwyŜek za opłaty w porównaniu do innych gmin, które bez 
ustaleń cen na rok następny mają ceny o wiele wyŜsze. Pan Burmistrz poinformował, Ŝe 
zgodnie nowymi przepisami wszelkie dotychczasowe ulgi, czyli od 4. osoby w rodzinie 
wzwyŜ oraz osób powyŜej 80 r.Ŝ nie obowiązują. Dlatego bazą do wyliczenia kosztów jest 
10 000 mieszkańców gminy, przy załoŜeniu, Ŝe około 2 100 mieszkańców jest w delegacjach 
i studiach. Przy kosztach około 900 000 zł i 10 000 mieszkańców zadeklarowanych, Ŝe będą 
płacić koszty opłat za śmieci na osobę będą wynosiły 7,50 zł potencjalnych rzeczywistych 
kosztów. Następnie zostały przedstawione koszty w innych gminach: Staszów za śmieci 
segregowane 7 zł, za śmieci niesegregowane 10 zł; Pińczów za śmieci segregowane 5,13 zł, 
za śmieci niesegregowane 8,40 zł; Sitkówka – Nowiny za śmieci segregowane 7-8 zł, za 
śmieci niesegregowane 12 zł, Ostrowiec Świętokrzyski za śmieci segregowane 7,50, za 
śmieci niesegregowane 14 zł; Włoszczowa za śmieci segregowane 5,50 zł, za śmieci 
niesegregowane 8 zł.; Opatów za śmieci segregowane 7,50 zł, za śmieci niesegregowane 12 
zł; Busko – Zdrój za śmieci segregowane 7-9 zł, za śmieci niesegregowane 12-15 zł. Pan 
Jacek Tarnowski poinformował, Ŝe śmieci segregowane naleŜy nie tylko odpowiednio 
rozdzielać do określonych koszów, ale równieŜ płukać np. pojemniki po serkach. Na 
Komisjach Rady została zaproponowana opłata w wysokości 5 zł za śmieci segregowane i 8 
zł za śmieci niesegregowane. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe p. Burmistrz przedstawił 
na dzień dzisiejszy sytuację dotyczącą polityki śmieciowej i metod ustalania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Połaniec. Faktem jest, Ŝe udało się 
przekonać mieszkańców do tego, by podpisali umowy i nie wyrzucali śmieci do lasu 
stwarzając dzikie wysypiska. Od 2007 roku na spotkaniach z mieszkańcami gminy były 
podejmowane tematy podpisania umów śmieciowych, aŜ do tego momentu gdzie zostało 
uzyskane około 100% podpisów na oddawanie odpadów. Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe 
są jeszcze sytuacje, kiedy to właściciele sklepów (barów) podwoŜą śmieci do kontenerów na 
terenie osiedla. Zwracając się do Prezesa PGK zapytał czy te sytuację są kontrolowane przez 
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zakład oraz skąd tworzą się sytuacje, gdzie właściciele posesji na terenie gminy podwoŜą 
śmieci do kontenerów na osiedlu.  
 
Pan Jacek Nowak – prezes PGK wyjaśnił, Ŝe uŜytkownik domków płaci za śmieci, 
prawdopodobnie mieszkaniec myśli, Ŝe jeśli odda więcej odpadów to zostanie obciąŜony 
większymi kosztami. Natomiast, jeśli chodzi o sklepy to PGK ma zawarte umowy  
z właścicielami firm i słuŜby odbierają odpady od ilości nagromadzenia lub z kontenera, 
natomiast pomimo tego mogą zdarzać się sytuacje, które przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej. Niektóre sklepy na terenie miasta oddają tylko śmieci mieszane, które są tańsze  
a selekcję śmieci wykonują w porozumieniu ze sobą, po które przyjeŜdŜają firmy i je 
przerabiają. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej wyraził przekonanie, Ŝe codzienny 
odbiór popiołu jest lekką przesadą. 
 
Pan Jacek Nowak – prezes PGK wyjaśnił, Ŝe zgodnie z harmonogramem w kaŜdym dniu  
w tygodniu jest odbierany popiół z innego rejonu, do którego przynaleŜą odpowiednie ulice. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy moŜna ograniczyć odbiór 
odpadów do wyjazdu raz w miesiącu w dany rejon redukując przy tym koszty wyjazdów, 
poniewaŜ właściciele domów mają miejsce składowania odpadów.  
 
Pan Jacek Nowak – prezes PGK odpowiedział, Ŝe harmonogram odbioru odpadów moŜe być 
zmieniany w celach oszczędności wywozu, niemniej jednak zdarzają się pisma, w których  
mieszkańcy proszą o większą częstotliwość odbioru. Dodał, Ŝe słuŜby PGK odbierają frakcje 
wysegregowane, ale zdarzają się elementy, które nie powinny trafiać do tych śmieci. Dlatego 
odpady ponownie są segregowane w punkcie. MoŜna zmienić harmonogram, w taki sposób, 
aby było mniej odbiorów, co przełoŜy się na zmniejszenie kosztów, natomiast naleŜy to 
skonsultować ze społeczeństwem. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej wyraził zrozumienie, Ŝe Prezes PGK 
chce dbać o porządek, natomiast naleŜy obniŜyć koszty opłat za odpady komunalne, poniewaŜ 
nie mamy innego wyjścia. ObniŜenie kosztów odbioru przełoŜy się na niŜsza cenę śmieci. 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał czy ilość około 11 000 m3 odpadów jest 
łącznie z terenu gminy Połaniec. 
 
Pan Jacek Nowak – prezes PGK poinformował, Ŝe ilość odpadów za rok 2011 w przeliczeniu 
na m3 wynosiło 11 063 m3 od osób indywidualnych z terenu gminy. Dane zostały przeliczone 
od ilości osób indywidualnych, z którymi są zawarte umowy na odbiór śmieci do ilości 
oddanych odpadów w m3. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej powiedział, Ŝe nie rozumie segregowania 
śmieci, poniewaŜ gmina na dzień dzisiejszy nie jest przystosowana do segregacji pojemników 
plastikowych poza butelkami plastikowymi (są tylko kosze), gdzie butelki po oleju, butelki po 
chemii nie wchodzą w grę tylko butelki czyste. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe gmina ma czas do lipca 
2013 roku, aby stworzyć moŜliwości mieszkańcom na spokojne oddawanie śmieci  
w odpowiednie miejsce. Nadmienił, Ŝe rozmowy na temat gospodarowania odpadami dotyczą 
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indywidualnych osób, a nie spółek lub działalności gospodarczych, i wszelkie przedstawiane 
dane są na podstawie osób indywidualnych.  
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał p. Prezesa PGK czy ma rozbicie 
oddawanych odpadów z terenu wiejskiego i z terenu miasta. 
 
Pan Jacek Nowak – prezes PGK odpowiedział twierdząco dodając, Ŝe z miejscowości z terenu 
gminy jest to 128 m3/ miesiąc, natomiast z terenu miasta 279 m3/ miesiąc frakcji 
wysegregowanej.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe podpisanych umów 
indywidualnych na terenie miasta jest 6 951, z czego oddawanych odpadów selektywnych jest 
miesięcznie 279,83 m3, z terenu poza miastem ma podpisanych umów 2 368 osób, z czego 
oddawanych odpadów selektywnych jest 128,23 m3/ miesiąc. Jednoznacznym wynikiem jest 
to, iŜ ilość odpadów segregowanych jest większa na jedną osobę na miejscowościach poza 
Połańcem. Kontynuując p. Burmistrz poinformował, Ŝe ilość odpadów niesegregowanych na 
terenie miasta wynosi 808 m3/ miesiąc, natomiast w miejscowościach poza miastem 114 m3/ 
miesiąc. W miejscowościach na terenie gminy mieszkańcy dostają worek (róŜnego rodzaju)  
z moŜliwością oddawania selektywnych odpadów, na terenie miasta jest zbiornik na odpady 
nieselektywne i dzwony. Pan Burmistrz podkreślił, Ŝe nie naleŜy dzielić mieszkańców 
mieszkających na wsi i w mieście, poniewaŜ suma odpadów komunalnych jest jedna – śmieci 
mieszkańców naszej gminy. Nie dzielimy mieszkańców i chcemy, aby Ŝycie na wsi było tak 
samo dobre, jak Ŝycie w mieście. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej powiedział, Ŝe jego intencją nie było to, aby 
dzielić ludzi, tylko uzyskać szczegółowe dane. Wcześniej róŜnica w podziałach była 1,30 zł. 
Podnosząc cenę róŜnica jest około 500%. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe nie tyko ilość oddawanych 
śmieci jest waŜna, ale równieŜ koszty pozyskania odpadów. WaŜną rzeczą jest ustalenie 
dwóch rodzajów opłat za śmieci segregowane i niesegregowane bez moŜliwości rozbicia 
cenowego na śmieci na terenie miasta i poza miastem, poniewaŜ obowiązujące przepisy 
uniemoŜliwiają stosowania takiej metody. Dzisiaj zostanie podjęta uchwała, która dotyczy 
wszystkich mieszkańców i skutkuje finansowo, dlatego p. burmistrz poprosił odpowiedzialne 
podejście do tematu tak bardzo waŜnego dla nas wszystkich. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe na Komisjach Rady 
były prowadzone rozmowy na temat kosztów i ceny, ale kaŜda zaproponowana cena będzie 
złą ceną, i musimy się liczyć z tym, Ŝe społeczeństwo zuboŜeje. Jest duŜa grupa ludzi, którzy 
liczą kaŜdy pieniądz, i dlatego naleŜy zrobić wszystko z pełną świadomością dopłaty gminy 
aby ta cena nie była za wielkim obciąŜeniem dla mieszkańców, przy czym naleŜy robić 
wszystko, aby koszty śmieci były jak najniŜsze. Przewodniczący Rady dodał, Ŝe 
proponowane ceny w innych gminach są zdecydowanie wyŜsze, niŜ te proponowane na 
Komisjach Rady - 5 zł za śmieci segregowane i 8 zł za śmieci niesegregowane.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe przyjmując stawkę 5 zł za 
odpady selektywne przy 10 000 podpisanych indywidualnych umów uzyskujemy około 
600 000 zł dochodu, przy kosztach około 900 000 zł. Zakładając, Ŝe mieszkańcy będą 
deklarowali oddawanie odpadów selektywnych. Reasumując p. Burmistrz powiedział, Ŝe 
stawka 5 zł za śmieci segregowane spowoduje, Ŝe gmina z pełną świadomością będzie 
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dokładała do mieszkańców w zakresie odbioru śmieci, ale absolutnie koszt rzeczywisty 
odbioru śmieci nie pokryje kosztów zbiórki odpadów. W roku bieŜącym z pełną 
świadomością moŜna mówić o dopłacaniu do śmieci przez gminę, natomiast w roku 
następnym (2013) na rok 2014 przepisy prawne uniemoŜliwiają gminom dopłacanie do 
odpadów komunalnych. Dzisiaj zostaje ustalona przejściowa opłata, aby koszt odpadów  
w roku 2014 był rzeczywisty. Pan Burmistrz zaznaczył, Ŝe koszty powinny być ustalane  
w kierunku mieszkańców i absolutnie nie moŜemy przeskoczyć z kwoty jednego złotego na 
osiem czy dwanaście złotych. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odwołując się do słów p. Burmistrza, 
który poinformował, iŜ zgodnie z nowymi przepisami dotychczasowe ulgi osób powyŜej 80 
roku Ŝycia nie będą obowiązywały w związku z tym stwierdził, Ŝe naleŜy tym osobom pomóc 
w taki sposób, aby zostały zwolnione z opłat. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe nowa ustawa absolutnie nie 
umoŜliwia osobom powyŜej 80 roku Ŝycia korzystania z ulg dotychczasowych w gminie 
Połaniec, jednakŜe s sytuacjach indywidualnych gmina będzie pomagała takim osobom.  
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał czy ulgi powyŜej czwartej osoby w rodzinie 
będą obowiązywały jeszcze w roku 2013, i od kiedy wchodzą nowe przepisy wraz z wzrostem 
opłat za śmieci. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe do 1 lipca 2013 roku 
obowiązują dotychczasowe ulgi, natomiast od 1 lipca będzie obowiązywała nowa ustawa 
wraz z nowymi opłatami za gospodarowanie odpadami. 
 
Pan Zbigniew Brzeski – prezes ZNP zapytał czy rodzinom wielodzietnym będą przysługiwały 
ulgi, na co p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, Ŝe ustawa nie 
przewiduje ulg, natomiast będą moŜliwości pomocy tym rodzinom. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo - 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 ze stawką 5 zł za 
odpady segregowane i 8 zł za odpady niesegregowane. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ze stawką 5 zł za 
odpady segregowane i 8 zł za odpady niesegregowane. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały ze stawką 5 zł za 
odpady segregowane i 8 zł za odpady niesegregowane. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały ze stawką 5 zł za odpady 
segregowane i 8 zł za odpady niesegregowane. 
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe jeŜeli w roku bieŜącym 
ustalimy niŜszą kwotę to z tą świadomością, Ŝe w kolejnym roku będzie wyŜszy wzrost 
opłaty.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe rozumie, iŜ nowe 
przepisy zakazują dopłat gminom do śmieci, natomiast jako samorząd musimy pomyśleć,  
w jaki sposób będziemy mogli mieszkańcom pomóc lub zrekompensować tak wysokie opłaty. 
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec powiedział, Ŝe nie zgadza się na taką kwotę, bo to jest za 
duŜo. Wszystko idzie w górę woda, śmieci, ciepło a renty i emerytury w miejscu stoją  
i trzeba się temu sprzeciwić.  
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, Ŝe nie naleŜy mieć 
pretensji do władz samorządowych, bo nowa ustawa śmieciowa została podjęta przez Sejm  
i jeŜeli gmina nie podejmie uchwały, to za nas zostanie podjęta przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe jakakolwiek decyzja podjęta 
dzisiaj dotycząca wysokości opłat za śmieci nie będzie dobra. Mamy na względzie kolejny 
rok, gdyby nie było alternatywnie kolejnego roku (2014) i dojścia do rzeczywistych opłat za 
odpady, podwyŜszenie stawek byłoby stopniowe. Gdyby ustawodawca dał moŜliwość 
samorządom dopłaty bezpośredniej do odpadów, to gmina Połaniec zgodnie z prawem dbając 
o mieszkańców na pewno dołoŜyłaby środki finansowe do opłat za śmieci.  
 
Pan Jacek Mazur – sołtys sołectwa Rybitwy powiedział, Ŝe w naszej gminie są rodziny 
wielodzietne (7. osobowe), gdzie przewaŜnie Ŝadne z tych osób nie pracuje, nie płaci 
podatków, utrzymuje się z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej i nie będzie ich stać na 
zapłacenie opłaty za śmieci w wysokości 5 zł od osoby.  
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał czy w takich sytuacjach będzie moŜliwość 
umorzenia opłat za odpady komunalne. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odnosząc się do kwestii umorzeń 
powiedział, Ŝe w sytuacjach trudnych będziemy opierać się na argumentach potwierdzających 
sytuację przez Ośrodek Opieki Społecznej, i bezwzględnie taka pomoc zostanie takim 
rodzinom udzielona.  
 
Pan Jacek Mazur – sołtys sołectwa Rybitwy stwierdził, Ŝe dla mieszkańców wsi wzrost  
z kwoty 1,33 zł na 5 zł za śmieci jest opłatą raŜąco wysoką. Odnosząc się do zmniejszenia 
częstotliwości wywozu śmieci w czarnych workach raz w miesiącu (ograniczając koszty) 
poinformował, Ŝe niejednokrotnie zdarzają się sytuacje parę razy w miesiącu, gdzie szkodniki 
przegryzają worki ze śmieciami, które są zabezpieczone i roznoszą je po polach. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe podwyŜka na kwotę 5 zł 
dla mieszkańców miasta nie jest tak raŜąco wysoka jak dla mieszkańców wsi. Na Komisjach 
Rady została ustalona stawka w wysokości 5 zł za śmieci segregowane i 8 zł za śmieci 
niesegregowane, natomiast patrząc pod kątem ludzi mieszkających na wsi ta podwyŜka 
będzie zbyt duŜa. Dlatego Przewodniczący Rady zaproponował, aby obniŜyć stawki 
zaproponowane na Komisjach Rady o 0,50 zł, czyli na 4,50 zł za odpady segregowane i 7,50 
zł za odpady niesegregowane. 
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe bazując na danych z roku 2011 
przy stawce 4,50 zł za śmieci selektywne gmina Połaniec rocznie do śmieci będzie dokładała 
około 400 000 - 500 000 zł. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej złoŜył wniosek formalny o przyjęcie 
stawki za odpady segregowane w wysokości 4,50 zł i 7,50 zł za odpady niesegregowane.  
 
Następnie przystąpiono do przegłosowanie wniosku formalnego Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za przyjęciem wniosku p. Stanisława Lolo – 11 osób  
                                                   wstrzymało się – 
                                                               przeciw – 2 osoby 
Wniosek formalny został przyjęty. 
 
Kontynuując p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. 
projekt uchwały wraz z przyjętymi stawkami. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 11 osób  
                    wstrzymało się – 
                                przeciw – 2 osoby 
                            
        (Uchwała Nr XXXVII/230/12 została podjęta) 
 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 7 minut przerwy w obradach. 
 

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

 
7. Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalania 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 za pojemnik o określonej objętości. 
 
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. 
  
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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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. 
 
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 XXXVII/231/12 została podjęta) 
 
8. Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za  
    gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
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. 
  
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 zaopiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie 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 XXXVII/232/12 została podjęta) 
 
9. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  
    gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
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 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 zaopiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie 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 XXXVII/233/12 została podjęta) 
 
10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług  
      w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli   
      nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Danuta Bobrowska – kierownik Ref. Techniczno – 
Inwestycyjnego oraz poinformowała, Ŝe do ww. projektu uchwały proponuje się 
autopoprawki. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz  
z autopoprawkami. 
  
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały bez 
autopoprawek. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały bez autopoprawek. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawkami. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
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Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał jak rozumiany jest 
punkt 11 „chemikalia” § 2. 
 
Pani Danuta Bobrowska – kierownik Ref. Techniczno – Inwestycyjnego wyjaśniła, Ŝe są to 
odpady między innymi po farbach, rozpuszczalnikach. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odnosząc się do § 4 zapytał czy moŜna 
dopisać w nawiasie w określony dzień, aby były wystawiane odpady wielkogabarytowe  
i meble, poniewaŜ uwaŜa, Ŝe określenie odbioru raz w miesiąc jest ogólnym zapisem. 
 
Pani Danuta Bobrowska – kierownik Ref. Techniczno – Inwestycyjnego odpowiedziała, Ŝe 
PGK na początku nowego roku wysyła do wszystkich mieszkańców gminy Połaniec wykaz 
dni (harmonogram), w których jest odbiór odpadów i będzie to określone po rozstrzygniętym 
przetargu. 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy zaproponowała, 
aby został umieszczony zapis w § 4 „Meble i inne odpady wielkogabarytowe wystawione 
przez mieszkańców przedsiębiorca odbiera zgodnie z ustalonym harmonogramem,  
w przypadku budownictwa wielorodzinnego raz w miesiącu, a w przypadku budownictwa 
jednorodzinnego raz na kwartał” 
 
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 XXXVII/234/12 została podjęta) 
 
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na  
     terenie Miasta i Gminy Połaniec. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Danuta Bobrowska – kierownik Ref. Techniczno – 
Inwestycyjnego oraz poinformowała, Ŝe do ww. projektu uchwały proponuje się 
autopoprawki. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz  
z autopoprawkami. 
  
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz  
z autopoprawkami. 
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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 Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wyjaśnienie 
zapisu § 23 pkt. 1 „ Utrzymujący psy są zobowiązani do uzyskania stosownej decyzji wydanej 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec przez właściciela psa rasy niebezpiecznej”. 
 
Pani Danuta Bobrowska – kierownik Ref. Techniczno – Inwestycyjnego wyjaśniła, Ŝe 
właściciel chcący mieć psa rasy niebezpiecznej musi mieć zgodę Burmistrza Miasta i Gminy 
Połaniec, która wydana zostanie w formie decyzji. 
 
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 XXXVII/235/12 została podjęta) 
 
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013  
      rok. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Anna Ziętarska – Winnicka – inspektor ds. uzaleŜnień. 
 
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. 
  
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 Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał ile w ciągu roku odbywa się 
posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Pani Anna Ziętarska – Winnicka – inspektor ds. uzaleŜnień odpowiedziała, Ŝe około 6 
posiedzeń, jeden raz na dwa miesiące kumulując przy tym tematy i ograniczając koszty. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, od czego zaleŜy wypłacana 
kwota od godzin posiedzenia czy od ilości spotkań. 
 
Pani Anna Ziętarska – Winnicka – inspektor ds. uzaleŜnień odpowiedziała, Ŝe od spotkania. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poprosił, o wyjaśnienie 
zapisu „Podejmowanie wspólnie z innymi instytucjami działań na rzecz przeciwdziałania 
nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych”. 
 
Pani Anna Ziętarska – Winnicka – inspektor ds. uzaleŜnień wyjaśniła, Ŝe gmina chce się 
włączyć w działania edukacyjne (przygotowanie ulotek dla kierowców), które realizowane są 
w ramach kampanii policyjnych.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy do Punktu Konsultacyjno – 
Informacyjnego zgłaszają się osoby mające równieŜ problemy z narkotykami. 
 
Pani Anna Ziętarska – Winnicka – inspektor ds. uzaleŜnień odpowiedziała, Ŝe do Punktu 
zgłaszają się osoby, które są uzaleŜnione oraz rodzice osób mających problemy.  
 
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 XXXVII/236/12 została podjęta) 
 
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec. 
 
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. 
  
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. 
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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  – 13 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XXXVII/237/12 została podjęta) 
 
14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego  
      Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu z siedzibą przy ul.  
      Ruszczańskiej 3. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Krystyna Łańka – Główny Księgowy. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zagłosił problem mieszkańców dotyczący braku 
moŜliwości zarejestrowania się w Przychodni Zdrowia w godzinach popołudniowych w celu 
wypisania leków na receptę.  
 
Pani Krystyna Łańka – Główny Księgowy powiedziała, Ŝe będą czynione starania, aby  
w godzinach popołudniowych była moŜliwość przepisania recept. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał czy pielęgniarska opieka 
długoterminowa będzie wiązała się z zatrudnianiem nowych pielęgniarek czy będzie to 
własny personel, na co p. Krystyna Łańka odpowiedziała, Ŝe wszystko zaleŜy od 
rozstrzygnięcia konkursu. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono, wobec tego 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. 
  
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 zaopiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. 
projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
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        za podjęciem uchwały  – 13 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XXXVII/238/12 została podjęta) 
 
15. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Joanna Juszczyńska – dyrektor CKiSz. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie 
najwaŜniejszych zmian w Statucie CKiSz. 
 
Pani Joanna Juszczyńska – dyrektor CKiSz odpowiedziała, Ŝe został dodany § 3 ust 3., który 
mówi, iŜ Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu nie jest artystyczną instytucją kultury 
(nowelizacja ustawy wprowadziła wymóg podziału na instytucje artystyczne – opery, 
filharmonie i nieartystyczne) oraz § 4 ust 2. Pani Dyrektor poprosiła o uwzględnienie 
autopoprawki w § 10 i § 19, w których jest błąd drukarski. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono, wobec tego 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. 
  
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. 
 
Następnie 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 XXXVII/239/12 została podjęta) 
 
16. Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody  
      głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji  
      wyborczych. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Mieczysław Machulak – sekretarz 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. 
  
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. 
 
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 XXXVII/240/12 została podjęta) 
 
17. Projekt uchwały w sprawie 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  
      i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec (Dz. Urz. Woj.  
      Świętokrzyskiego z 2009 r. Nr 164 poz. 1452 zm. Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010  
      r. Nr 253 poz. 2525 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Jadwiga Krala – dyrektor ZEAOiW. 
 
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. 
  
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 zaopiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej zapytał, czym było spowodowane obniŜenie  
z 1,7% na 1,3% planowanych rocznych środków wynagrodzeń na nagrody dla nauczycieli za 
ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe kaŜdy przepis naleŜy 
uaktualniać i wobec tego zaproponował, aby umieścić zapis w projekcie uchwały „nie mniej, 
niŜ 1,3%” jeśli będzie zgodny pod względem prawnym. 
 
Pan Zbigniew Brzeski – prezes ZNP powiedział, Ŝe nie zgadza się z powyŜszym zapisem. 
 
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej poinformował, Ŝe zapis ten powinien być 
skonsultowany z zakładowymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe wysunięta propozycja 
przez Burmistrza Miasta i Gminy jest korzystniejsza, niŜ dotychczasowy proponowany zapis  
w projekcie uchwały i daje moŜliwość podwyŜszenia nagrody. 
 
Pan Zbigniew Brzeski – prezes ZNP poinformował, Ŝe jeŜeli Rada Miejska przychyli się do 
powyŜszego zapisu i jeśli środki pozwolą, aby zwiększyć przyznawane nagrody to wyraŜa 
zgodę, natomiast nie ma dzisiaj przedstawicieli organizacji związkowych, którzy powinni 
wyrazić swoje zdanie, jeśli chodzi o regulamin wynagradzania nauczycieli. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe regulamin jest podejmowany 
przez Radę Miejską i opiniowany przez zakładowe organizacje związkowe zrzeszające 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę 
Połaniec. Dodatkowo regulamin został uzgodniony z organizacjami związkowymi i przyjęty 
został przez wszystkie strony. Wyraził zadowolenie, iŜ współpraca między zakładowymi 
organizacjami związkami jest zgodna w zakresie wykładni i kryteriów, które naleŜy spełniać 
do uzyskania Nagrody Dyrektora i Nagrody Burmistrza. Pan Burmistrz dodał, Ŝe jeŜeli są 
wątpliwości dotyczące zaproponowanego zapisu -„nie mniej niŜ 1,3%” wycofuje wysuniętą 
propozycję i przychyla się do pierwotnego zapisu w projekcie uchwały. 
 
Pan Zbigniew Brzeski – prezes ZNP przypomniał, Ŝe na spotkaniu były zapewnienia 
dotyczące róŜnicy, która zostanie utracona będzie z przeznaczeniem na dodatkowe godziny 
dla młodzieŜy. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe jest duŜo podań złoŜonych 
przez uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów placówek, aby wprowadzić dodatkowe 
godziny z określonych przedmiotów szkolnych. Zaznaczył, Ŝe jest to bezwzględna potrzeba, 
dlatego samorząd wyszedł z inicjatywą, aby 1 % (zgodnie zapisem ustawy) przeznaczyć na 
odpis na nagrody, a zaoszczędzona róŜnica na dodatkowe lekcje z brakujących przedmiotów. 
RóŜnica startowa pomiędzy 1% a 1,7 % wynosi 144 349 zł ( na rok 2012), natomiast przy 1% 
to około 70 000 zł, – którą gmina chciała przeznaczyć na dodatkowe lekcje na potrzeby 
uczniów. W związku z tym, p. Jacek Tarnowski zapewnił Prezesa ZNP, Ŝe zgodnie z umową 
dotrzyma słowa, zaznaczając, Ŝe będzie to troszkę mniejsza kwota przeznaczona w tym 
kierunku, poniewaŜ wysokość planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli została 
ustalona w wysokości 1,3% a nie 1%. 
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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 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały  – 12 osób  
                                przeciw - 
                     wstrzymało się – 1 osoba 
                            
        (Uchwała Nr XXXVII/241/12 została podjęta) 
 
18.  Projekt uchwały 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 ZEAOiW. 
 
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. 
  
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. 
 
Pan Burmistrz dodał, Ŝe proponowana uchwała idzie w kierunku wynagradzania osób, które 
wykaŜą się dodatkowymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
oprócz wykonywania obowiązków słuŜbowych. Jest to motywujący zapis w regulaminie dla 
nauczyciela i dyrektora, do tego, aby pracować więcej dając efekt pracy na rzecz ucznia  
i szkoły. Pan Burmistrz dodał, Ŝe nagrody będą przyznawane osobom corocznie. 
 
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 XXXVII/242/12 została podjęta) 
 
Ad. 4  
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Przedstawiono zaplanowane informacje. 
 
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe w okresie  
    międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej funkcji: 
- reprezentował Radę Miejska podczas otwarcia turnieju piłki noŜnej zorganizowanego przez  
   Miejsko - Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych;  
- reprezentował Radę Miejską wraz z przewodniczącym M-G Zrzeszenia LZS p. Januszem  
   Marczewskim podczas wizyty w WTZ Połaniec z okazji dnia Świętego Mikołaja; 
 
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. 
 
03.12.2012* uczestniczenie w seminarium w zakresie szkolnictwa wyŜszego w Zespole Szkół   
                     w Połańcu; 
04.12.2012*  spotkanie z p. Andrzejem Pałysem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  
                     Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach; 
                  * podpisanie dwóch umów o dofinansowanie małych projektów ze  
                     Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach; 
05.12.2012* spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu miasta i Gminy  
                     Połaniec oraz zakładowymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi   
                     nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez  
                     Miasto i Gminę Połaniec; 
                 * spotkanie z pracownikami Spółki ELPOTERM; 
                 * spotkanie z p. Janem Maćkowiakiem - Członkiem Zarządu Województwa  
                      Świętokrzyskiego; 
06.12.2012* mikołajkowa wizyta w Przedszkolu Publicznym w Połańcu; 
12.12.2012* spotkanie z Wojewodą Świętokrzyskim – p. BoŜentyna Pałka –Korubą,  
                     Marszałkiem Województwa Świętokrzyskim – p. Adamem Jarubasem,  
                     Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – p. Piotrem śołądkiem, 
                  * spotkanie z p. Jerzym Kakiem - Dyrektorem Generalnym - GDF SUEZ Energia  
                     Polska S.A.; 
                  * uczestnictwo w debacie dotyczącej bezpieczeństwa na terenie powiatu; 
                  * Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarządu Elpotermu; 
13.12.2012* podpisanie aktu notarialnego na zakup 120 udziałów Spółki Propol; 
 

Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym przyjął duŜo osób w sprawach pracy, mieszkań i sprawach róŜnych. 
 

Pytań nie zgłoszono. 
 
3. Następnie p. Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy przedstawił informację  
    o realizacji inwestycji w okresie międzysesyjnym: 
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- zakończono zadanie 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; 
- zakończono prace 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; 
- został złoŜony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) dla zadania: „Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej nr 
366106T w Połańcu na odcinku o długości ok. 245 m (od ul. Krakowskiej DuŜej do drogi 
gminnej nr 366165T Połaniec – Zdzieci Stare) wraz z budową chodnika wzdłuŜ drogi gminnej 
nr 366165T do skrzyŜowania z drogą krajową DK79 oraz z przejściem dla pieszych do placu 
targowego”, którego wykonawca jest Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych 
"PATADROG" Tadeusz Pałka Busko-Zdrój, na kwotę 18 000zł. Termin wykonania 
29.09.2012; 
- uzyskano pozwolenia na budowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
wewnętrznej instalacji ciepłej wody uŜytkowej i wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania w siedmiu budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec” - wykonawca 
SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej Sułkowice, na kwotę 30 135 zł. Termin 
wykonania 10.08.2012; 
- 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; 
- trwają prace projektowe na "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji 
budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Lipowej 20 w Połańcu oraz budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 27", którego wykonawcą jest 
PROINSBUD Bogdan Wiśniewski Połaniec, na kwotę 38 560,50 zł. Termin wykonania 
31.12.2012; 
- uzyskano pozwolenia na budowę na zadanie „Wykonanie projektów budowlanych dwóch 
świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec w miejscowościach Kamieniec i Winnica", 
którego wykonawcą jest Artur Cebula ARCHITEKT, na kwotę 18 400 zł; 
-trwają prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy części 
pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia przy ulicy Ruszczańskiej w Połańcu-projektant 
dostrczy dokumentację do dnia 31-12-2012 r. pozostałe dwie części dotyczące przebudowy 
pomieszczeń budynku Centrum Informacji Turystycznej na PUP w Połańcu oraz budowy 
piłkochwytów przy boisku w msc Zdzieci Stare zostały juŜ wykonane. Wykonawcą jest Artur 
Cebula ARCHITEKT  Połaniec, na kwotę  14 000 zł. Termin wykonania 31.12.2012; 
- 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" 
- 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 wykonawcą jest PGK Spółka z o.o. Połaniec. Termin wykonania 
30.04.2013; 



 31

- 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; 
- ogłoszono przetarg na świadczenie usług komunalnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec - 
przetarg odbędzie się 18.12.2012 r.; 
- Ogłoszono przetarg na usługi w zakresie bieŜących remontów i konserwacji oraz usługi w 
zakresie czyszczenia kanałów ściekowych - przetarg odbędzie się 18.12.2012 r. 
 
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 jeden raz w dniu 12.12.2012 r. na wspólnym 
posiedzeniu z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, na którym zaopiniowano projekty 
poszczególnych uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 11.12.2012 r., na wspólnym posiedzeniu  
z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, na którym zaopiniowano projekty poszczególnych 
uchwał oraz rozpatrzono wniosek o mieszkanie socjalne. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, poinformował, 
Ŝe Komisja spotkała się raz w dniu 11.12.2012 r. na wspólnym posiedzeniu  
z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym zaopiniowano projekty uchwał będące  
w porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja spotkała się jeden raz 12.12.2012 r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym zaopiniowano projekty uchwał oraz na Komisję 
BudŜetu i Spraw Gospodarczych wpłynął wniosek o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za 
lokal socjalny. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe Komisja  
w okresie międzysesyjnym zebrała się dwa razy, tj. 12.12.2012 r. oraz 13.12.2012 r. Na 
posiedzeniu 12 grudnia został przyjęty Protokół Nr 26/12 z dnia 28 listopada 2012 r. , został 
wypracowany wniosek pokontrolny z przeprowadzonej kontroli Miejsko – Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Połańcu wraz z filią w Ruszczy. Na posiedzeniu Komisji dnia 13 
grudnia został przyjęty Protokół Nr 27/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. oraz Protokół Nr 28/12  
z dnia 13 grudnia 2012 r. wraz z protokołem pokontrolnym stanowiącym załącznik nr 1 do 
Protokołu Nr 28/12. Następnie zgodnie z załącznikiem nr 4 do Statutu Miasta i Gminy 
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Połaniec § 8 p. Jolanta Pargieła przedstawiła protokół pokontrolny wraz z wypracowanymi 
wnioskami z przeprowadzonej kontroli w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
Adama Mickiewicza w Połańcu wraz z filią w Ruszczy. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odnosząc się do rozwaŜań 
otwarcia Biblioteki w soboty zapytał, w jakich godzinach jest czynna Biblioteka w Połańcu. 
 
Pani Renata Wójtowicz – dyrektor M – GBP w Połańcu odpowiedziała, Ŝe od wtorku do 
piątku od godziny 1000 do 1800, natomiast w poniedziałek od 800 do 1600.  
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wyjaśniła, Ŝe w związku  
z wieloma sygnałami zgłaszanymi między innymi przez studentów Komisja Rewizyjna zaleca 
rozwaŜenie moŜliwości otwarcia Biblioteki w sobotę i przeprowadzenie w związku z tym 
sondaŜu ankietowego dotyczącego funkcjonowania w ten dzień Biblioteki. Dodała, Ŝe są 
trudności z pozyskaniem niektórych publikacji przez studentów z bibliotek szkół wyŜszych, 
poniewaŜ ilość studentów nie jest proporcjonalna do ilości zapotrzebowań na ksiązki.  
 
Pani Renata Wójtowicz – dyrektor M-GBP w Połańcu powiedziała, Ŝe Biblioteka jest czynna 
w tygodniu do godziny 1800 i przyjeŜdŜający mają moŜliwość odebrania sobie pozycji 
zamówionej, i w związku z tym, Ŝe Biblioteka ma pocztę elektroniczną jest moŜliwość 
zamawiania ksiąŜek przez Internet, i odebrania jej przez członka rodziny. Dodała, Ŝe otwarcie 
Biblioteki w sobotę na parę godzin wiąŜe się z oddaniem jednego dnia wolnego w tygodniu 
temu pracownikowi. Pani Dyrektor powiedziała, Ŝe wychodząc z takim załoŜeniem naleŜy 
odnieść się do kaŜdej placówki, Ŝe powinna być czynna równieŜ w sobotę. Dodała, Ŝe 
studenci studiów dziennych mają moŜliwość korzystania z biblioteki uczelnianej, a rola 
Biblioteki w Połańcu jest troszkę inna i powinniśmy być bardziej otwarci dla studentów 
studiów zaocznych. Zaznaczyła równieŜ, Ŝe księgozbiór podręczny Biblioteki zostaje 
udostępniany na weekendy i wieczory. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, Ŝe argumentacja p. Dyrektor 
jest zasadna, natomiast nie naleŜy dzielić na studentów zaocznych i dziennych. Następnie 
zapytał, czy jest moŜliwość wydłuŜenia otwarcia Biblioteki w piątek do godziny 2000, 
poniewaŜ studenci nie zawsze mogą skorzystać z jej zasobów, poniewaŜ mogą nie zdąŜyć 
przed jej zamknięciem.  
 
Pani Renata Wójtowicz – dyrektor M-GBP w Połańcu korzystając z okazji, Ŝe jest przy głosie 
powiedziała, Ŝe uczestniczyła w regionalnej konferencji bibliotekarzy województwa 
świętokrzyskiego pod hasłem „Biblioteka Publiczna wizytówką gminy”, gdzie w programie 
było rozstrzygnięcie konkursu pn. "Wokół biblioteki - współpraca na rzecz rozwoju 
lokalnego", w którym kapituła konkursu przyznała Bibliotece I nagrodę. Na tej konferencji 
była pokazywana prezentacja multimedialna Biblioteki i jej działalności. Nagrodą  
w konkursie była pakiet audiobooków na kwotę 3 500 zł oraz zakładki promujące M-GBP, 
które p. Dyrektor rozdała obecnym na sali. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyraził zadowolenie, Ŝe nasza placówka 
została wyróŜniona i promuje swoją działalność. Nadmienił, Ŝe Biblioteka to miejsce gdzie 
nie tylko moŜna wypoŜyczyć ksiązki, ale równieŜ dobrze wyposaŜona palcówka  
w stanowiska komputerowe i pomieszczenie dla dzieci, których jest bardzo duŜo w ciągu 
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tygodnia. Wyraził przekonanie, Ŝe stanowiska dla dzieci i młodzieŜy są potrzebne szczególnie 
w tygodniu. 
 
Pani Renata Wójtowicz – dyrektor M-GBP w Połańcu przy okazji serdecznie podziękowała  
p. Jackowi Tarnowskiemu – burmistrzowi Miasta i Gminy oraz całej Radzie Miejskiej za 
wsparcie finansowe i pomoc w kreowaniu wizerunku Miejsko – Gminnej Biblioteki poprzez 
stworzenie warunków, które są na miarę XXI wieku. Podziękowała równieŜ dyrektorom 
poszczególnych placówek za współpracę. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odnosząc się do zaleceń poinformował, Ŝe 
CKiSz posiada do dyspozycji równieŜ Biblioteki tzw. chodołaz, który umoŜliwia osobom 
niepełnosprawnym korzystania z zasobów bibliotecznych. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – członek Komisji Rewizyjnej wyraził zdanie, Ŝe inne Biblioteki są 
czynne w sobotę, poniewaŜ jest to okres, kiedy mieszkańcy mają więcej czasu dla siebie. 
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwróciła uwagę, Ŝe  
w zaleceniach jest wyraźnie napisane „przeprowadzenie sondaŜu ankietowego dotyczącego 
funkcjonowania Biblioteki w sobotę”, i do mieszkańców naleŜy decyzja. Zaznaczyła, Ŝe jest 
to sugestia ze strony Komisji Rewizyjnej i Dyrektor Biblioteki ma prawo w ciągu 7. dni 
ustosunkować się co do zawartych w protokole ustaleń. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
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 powiedział, Ŝe 30 listopada późnym 
wieczorem przechodząc obok sklepu Polo Marketu zauwaŜył leŜącego człowieka przy 
minusowej temperaturze. O tym fakcie powiadomił Policję, która bardzo szybko pojawiła się 
na miejscu. Za szybkie i właściwe podejście słuŜb policyjnych Przewodniczący Rady 
serdecznie podziękował temu patrolowi, który w tym dniu pełnił słuŜbę. Następnie 
Przewodniczący Rady serdecznie podziękował p. Stanisławowi Drzazdze oraz pracownikom 
grupy interwencyjnej za profesjonalne oczyszczenie terenu wokół basenu, który przez cały 
okres letni był zaniedbany. Dodał, Ŝe jest to piękny duŜy obszar obok ścieŜki w kierunku 
Kopca Kościuszki, po którym duŜo mieszkańców spaceruje. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe Starosta Powiatu 
Staszowskiego zwrócił się z pismem w sprawie dyŜuru aptek na terenie powiatu. 
Przedstawiony harmonogram nie uwzględniał dyŜuru aptek w Połańcu. Gmina Połaniec 
negatywnie ustosunkowała się w sposób jednoznaczny do przedstawionego harmonogramu 
dyŜurów, prosząc o uwzględnienie równieŜ miasta Połańca, w którym powinien być 
realizowany całodobowy dyŜur apteki. Z uwagi na zaistniałą sytuacje Burmistrz Miasta  
i Gminy Połaniec przeprowadził rozmowę z właścicielem Apteki Jaśminowej prosząc  
o wydłuŜenie pracy apteki do godzin pracy ambulatorium w Połańcu. Właściciel apteki 
pozytywnie odniósł się do składanej prośby i apteka na dzień dzisiejszy realizuje wydłuŜone 
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godziny pracy: od poniedziałku do piątku do 2230, w sobotę do godziny 1800, a w niedzielę do 
godziny 1700. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej wyraził zadanie, Ŝe nie ma nad czym 
dyskutować, poniewaŜ jest ustawowy obowiązek i apteki są zobowiązane do pełnienia 
dyŜurów, o których między innymi mówi prawo farmaceutyczne. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zaproponował, aby ustosunkować się do pisma od 
Starosty Powiatu Staszowskiego. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe jest to druga gmina pod 
względem ilości mieszkańców i uwaŜa, Ŝe nie jest to powaŜne podejście zaznaczając, Ŝe 
Starosta Powiatu Staszowskiego powinien znaleźć rozwiązanie, aby apteka pełniła dyŜur na 
terenie Połańca.  
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe poprzednio 
nie było problemu. Zawsze w niedziele apteka w Połańcu była czynna a teraz jest problem. 
Dodał, Ŝe apteka ustawowo musi mieć zatrudnionego magistra farmacji, poniewaŜ sam 
technik farmacji nie moŜe pełnić dyŜurów, a aptek na to nie stać.  
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec powiedział, Ŝe apteka jest potrzebna i dyŜur nocny jest 
potrzebny ze względu na małe dzieci. Ludzie nocą nie mogą wykupić leków, bo jest 
zamknięta apteka. Ma opinie mieszkańców i ludzie są za, poniewaŜ spotyka się z ludźmi. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe gdyby była moŜliwość 
skutecznego egzekwowania konieczności pełnienia dyŜurów aptek, to zostałoby to wykonane 
wcześniej, poniewaŜ były podejmowane próby w tym kierunku. Nadmienił, Ŝe na dyŜurze 
musi być magister farmacji zgodnie z wymogami prawa. Potrzeba dyŜuru apteki jest  
w godzinach pracy lekarza, który jest dostępny w późnych godzinach w ambulatorium,  
i właśnie w tym godzinach apteka w Galerii Połanieckiej jest czynna. Pan Burmistrz 
zaznaczył, Ŝe moŜliwość wykupienia leków po wyjściu od lekarza jest w Aptece Jaśminowej, 
która jest czynna do godziny 2200 od poniedziałku do piątku. W nagłych przypadkach jest 
pogotowie ratunkowe.  
 
Pan Jacek Nowak – radny powiatu staszowskiego dodał, Ŝe apteki dyŜurujące na terenie 
Połańca obsługiwały mieszkańców z gmin ościennych, w których dyŜurują lekarze, natomiast 
w chwili obecnej przejęła to tylko apteka w Galerii Połanieckiej. Zaznaczył takŜe, Ŝe temat 
był poruszany na zebraniu, na którym wszystkie apteki z terenu miasta Staszowa wyraziły 
chęć pełnienia dyŜurów całodobowych. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe naleŜy podjąć wszelkie 
działania ze strony Starostwa Powiatu Staszowskiego, aby dyŜury aptek były na terenie 
miasta Połańca, i takie pismo zostanie przesłane. 
 
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. 
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Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
 
Sylwia Witecka 
 
 
 
 


