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Połaniec, dnia 27.09.2012 r. 
 

Projekt protokołu Nr XXXI/12 
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 27 września 2012 roku. 

                           
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 

 
 
 
 
Początek obrad - godz. 1530 

Zakończenie obrad - godz. 1815 

 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej  
w Połańcu i serdecznie powitał: ks. Łukasza Turzyńskiego – wikariusza parafii pw. św. 
Marcina Biskupa w Połańcu wraz z delegacją młodzieŜy działającej  
w Liturgicznej SłuŜbie Ołtarza, grupach i stowarzyszeniach, delegację z miejscowości Łęg na 
czele z p. Kazimierą Czechowską , a takŜe: p. radnych, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza 
Miasta i Gminy Połaniec, p. Jarosława Kądzielę – zastępcę burmistrza Miasta i Gminy 
Połaniec, p. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy, p. Mieczysława Machulaka – sekretarza 
Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek podległych Gminie, kierowników referatów  
i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli jednostek pomocniczych oraz inne 
osoby, które przybyły na sesję. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 12. 
Na sesję Rady Miejskiej spóźniła się p. Małgorzata Dalmata - Konwicka - radna Rady 
Miejskiej, natomiast radni Rady Miejskiej nieobecni: p. Stanisław Walczyk – zwolnienie 
lekarskie, p. Krzysztof Woźniak. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanego porządku p. Przewodniczący Rady 
Miejskiej poprosił o zabranie głosu przez gości przybyłych na sesję Rady Miejskiej. 
 
Pani Diana Mazur w imieniu młodzieŜy uczestniczącej w wyjeździe formacyjno-
rekreacyjnym w Zakopanem w dniach od 20 do 25 sierpnia 2012 podziękowała  
p. Burmistrzowi Miasta i Gminy za okazaną Ŝyczliwość i wsparcie, cyt. „ Wiemy jak wielką 
troską otacza Pan młodych i chętnych zwiedzania świata – mieszkańców naszej Gminy. 
Pamiętamy zawsze o Panu i Ŝyczymy wielu sukcesów na szczeblu zawodowym i osobistym. 
Dziękujemy.” 
 
Ks. Łukasz Turzyński - wikariusz parafii pw. św. Marcina w imieniu młodzieŜy i kadry 
wychowawczej uczestniczącej w wyjeździe formacyjno – rekreacyjnym w Zakopanem 
pragnie złoŜyć „serdeczne podziękowanie za Ŝyczliwość i okazane Nam serce. Dzięki 
przychylności p. Burmistrza grupa młodzieŜy naleŜąca do Liturgicznej SłuŜby Ołtarza  
z terenu Miasta i Gminy Połaniec mogła aktywnie wypoczywać w stolicy Tatr. Przez kilka 
dni przemierzaliśmy górskie szlaki Doliny Chochołowskiej, Doliny Kościeliskiej, Doliny 
Jaworzynki oraz Rusinową Polanę. Podziwialiśmy widoki Tatr ze szczytów Gubałówki  
a takŜe piękną Jaskinię Mroźną. Nie zabrakło równieŜ czasu na wyjazd wyciągiem na Wielką 
Krokiew, kąpiel w basenie geotermalnym a takŜe mecz piłki noŜnej w Centralnym Ośrodku 
Sportu. Z uwagi na formacyjny charakter wyjazdu młodzieŜ uczestniczyła w codziennych 
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Maszach świętych w Kaplicy Sióstr Urszulanek na Jasiorówce oraz w Sanktuarium Matki 
BoŜej Królowej Tatr na Wiktorówkach. Podczas Mszy świętej sprawowanej w Kaplicy 
będącej miejscem modlitwy Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II modliliśmy się  
w intencji naszych ofiarodawców. Nie byłoby to wszystko moŜliwe gdyby nie udostępnienie 
przez p. Burmistrza autokaru i pokrycie wielu kosztów związanych wyjazdem. Wiem jak 
wielką troską otacza Pan młodzieŜ dbając i umoŜliwiając jej ustawiczny rozwój i odkrywanie 
talentów. Cieszymy się, Ŝe po raz kolejny spotkaliśmy się z tak wielka otwartością Pana 
Burmistrza. Święty Brat Albert Chmielowski pozostawił w swoim duchowym testamencie 
słowa: „by kaŜdy z nas był dobry jak chleb” - ta dewiza realizuje się w Ŝyciu Pana 
Burmistrza, który dba o dobro wspólne wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec. 
Dostrzegamy liczne zmiany na lepsze, jakie zaszły w Naszym Mieście i Gminie za sprawą 
Pana Burmistrza. Połaniec jest miastem nowoczesnym zadbanym i dający moŜliwości  
i perspektywę na przyszłość. Jest tu miejsce na rozwój kulturowy, duchowy i gospodarczy. 
Dobra współpraca Nas wszystkich moŜe tylko korzystnie wpłynąć na rozwój młodzieŜy  
i drzemiącego w niej potencjału. śyczymy Panu Burmistrzowi wielu sukcesów w Ŝyciu 
zawodowym i osobistym. Od strony młodzieŜy naleŜącej do Liturgicznej SłuŜby Ołtarza  
a takŜe kapłanów zapewniamy o naszej codziennej pamięci modlitewnej. Wszystkiego 
dobrego.” 
 
Następnie p. Kazimiera Czechowska – mieszkanka Łęgu w imieniu mieszkańców Łęgu 
załoŜyła podziękowania na ręce p. Burmistrza Miasta i Gminy, p. Przewodniczącego Rady 
Miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej za starania przy realizacji budowy przepompowni wód 
deszczowych w miejscowości Łęg oraz za wzorowe gospodarowanie Miastem i Gminą 
Połaniec. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy podziękował za miłe słowa, które zostały 
powiedziane pod wspólnym adresem oraz zapewnił, Ŝe zostaną dołoŜone wszelkie starania, 
aby poprzez rozwój i dydaktykę młodzieŜy zapewnić przyszłość Naszej ziemi połanieckiej. 
Pan Burmistrz podziękował ks. Łukaszowi Turzyńskiemu, którego inicjatywa zorganizowania 
wyjazdu i kształcenia dzieci i młodzieŜy została równieŜ zrealizowana w oparciu o rozwój 
duchowy. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował p. Burmistrzowi za 
pozytywne działania w kierunku rozwoju młodzieŜy zgodne z kierunkiem myślenia  
i działania Rady Miejskiej. Podziękowania p. Przewodniczący Rady Miejskiej skierował 
równieŜ do ks. Łukasza Turzyńskiego i p. Kazimiery Czechowskiej. 
 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 5 minut przerwy w obradach. 
 

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

 
Na sesję Rady Miejskiej przybyła p. Małgorzata Dalmata – Konwicka – radna Rady 
Miejskiej. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany porządek 
obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
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Propozycje zmian zgłosił p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy, który poinformował, 
Ŝe z upowaŜnienia p. Burmistrza wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad do pkt 3 
„Podjęcie uchwał” dodatkowych czterech projektów uchwał: 
- jako podpunkt 1 projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
   Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 – 2027,  
- jako podpunkt 5 projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi połoŜonemu na terenie  
  miasta Połańca, 
- jako podpunkt 6 projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie przez  
   Miasto i Gminę Połaniec do spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL”  
   Sp. z o.o. oraz nabycie udziałów, 
- jako podpunkt 7 projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie przez  
   Miasto i Gminę Połaniec do przetargu i złoŜenia oferty na nabycie udziałów spółki z o.o.  
   Elpoterm. 
 
Pan Sekretarz Gminy poprosił o przesunięcie kolejności numeracji proponowanych projektów 
uchwał zgodnie z logiczną chronologią oraz dodał, Ŝe proponowane projekty uchwał p. radni 
otrzymali oraz były przedstawiane na części Komisji Rady. 
 
Innych propozycji zmian nie zgłoszono. 
 
W związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad 
wraz z zaproponowanymi zmianami. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
      za przyjęciem dodatkowych projektów uchwał w ww. brzmieniu - 13 osób   
      (jednogłośnie)  
 
Głosowanie: 
      za przyjęciem porządku obrad z wprowadzonymi zmianami – 13 osób   
      (jednogłośnie) 
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 
 
2. Przyjęcie protokołu nr XXX/12. 
 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

        1/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 –  
            2027, 
 
       2/ zmian w budŜecie Miasta i gminy Połaniec na 2012 rok, 
 
       3/ zmiany Uchwały Nr XLV/263/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009 r.  
           dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Połaniec do  
           2013 roku, 
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       4/ wyraŜenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Połaniec darowizny nieruchomości  
            Skarbu Państwa połoŜonej w miejscowości Łęg, gmina Połaniec, 
       5/ nadania nazwy placowi połoŜonemu na terenie miasta Połańca, 
 
       6/ wyraŜenia zgody na przystąpienie przez Miasto i Gminę Połaniec do spółki  
            Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Sp. z o.o. oraz nabycie  
            udziałów, 
 
       7/ wyraŜenia zgody na przystąpienie przez Miasto i Gminę Połaniec do przetargu  
           i złoŜenia oferty na nabycie udziałów spółki z o.o. Elpoterm. 
 
    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 XXX/12, który był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej i na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. Pytań nie zgłoszono, więc  
p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu. 
            
             Głosowanie: 
                     za przyjęciem protokołu Nr XXX/12 – 13 osób (jednogłośnie). 
 
Protokół Nr XXX/12 został przyjęty. 
 
Ad. 3 
 
Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  
     Połaniec na lata 2012  –  2027. 
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Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy oraz 
poinformowała, Ŝe w latach 2013 – 2015 środki na pokrycie przedsięwzięcia pn.: Zakup 
majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3 423 udziałów po 500 zł kaŜdy, zostaną 
wygospodarowane poprzez zmniejszenie wydatków bieŜących. 
 
Komisje Rady Miejskiej nie opiniowały ww. projektu uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe aby Gmina mogła złoŜyć 
ofertę przetargową w przetargu nieograniczonym na zakup udziałów firmy Elpoterm naleŜy 
podjąć uchwałę za zgodą Rady Miejskiej. Dodał, Ŝe chcemy zapewnić bezpieczeństwo 
energetyczne, które jest waŜnym elementem Ŝycia mieszkańca. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał czy 3 423 udziały to jest 100 % 
udziałów, na co p. Burmistrz odpowiedział twierdząco.  
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe jest to bardzo 
dobra decyzja ze strony władz Miasta w kierunku dobra mieszkańców, poniewaŜ ciepło jest 
źródłem, bez którego nie da się funkcjonować.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe woda, energia 
cieplna i elektryczna jest podstawą egzystencji ludzi. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej 
dodał, Ŝe będą czynione wszelkie starania, aby koszty energii cieplnej były jak najtańsze. 
 
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  
                            
        (Uchwała Nr XXX/198/12 została podjęta) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy oraz 
poinformowała, Ŝe do ww. projektu uchwały proponuje się autopoprawki w brzmieniu: 
Wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność zmniejsza 
się grupę wydatków „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych” o kwotę 55 200 zł ( do kwoty – 181 348 zł). dodaje się dział 900 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność  
i zwiększa się grupę wydatków „zakup i objęcie akcji i udziałów” o kwotę 55 200 zł. Ogółem 
kwota wydatków nie zmniejsza się. W związku z powyŜszymi zmianami zmienia się 
odpowiednio Załącznik nr 3 i 4. W załączniku nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 
roku” w pozycji 3 zmienia się nazwę zadania w brzmieniu „Ochrona przed powodzią na 
terenie Miasta i Gminy Połaniec”. 
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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. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt 
uchwały bez autopoprawek. 
 
Pan Tomasz Kiciński – wiceprzewodniczący 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 Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał o kwotę 5 000 zł w dziale 754 Rozdział 
75412 „Ochotnicze straŜe poŜarne” otrzymaną z powiatu. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe 2 000 zł jest przeznaczona dla 
OSP Rybitwy, natomiast po 1 000 zł dla OSP Ruszcza, OSP Maśnik, OSP Połaniec w sumie 
5 000 zł z dotacji otrzymanych z powiatu. Dodała, Ŝe 20 000 zł dotacji otrzymanych  
z samorządu województwa przeznaczone jest na karosację samochodu dla OSP Zdzieci Stare 
oraz OSP Rudniki. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, na co zostanie wygospodarowana kwota 
pkt 6 poprzez zmniejszenie wydatków bieŜących. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe Wieloletni Plan Finansowy 
Miasta i Gminy Połaniec zakładał dochody i wydatki bieŜące na poziomie lat 2010 i 2011  
i zostały dokonane przesunięcia tak, aby nie zmieniać wyniku finansowego. Dodała, Ŝe przy 
planowanym budŜecie wydatki analizuje się tak, aby zapewnić w budŜecie środki finansowe 
konieczne na pokrycie wszystkich wydatków bieŜących. 
 
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  
                            
        (Uchwała Nr XXX/199/12 została podjęta) 
 
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/263/09 Rady Miejskiej w Połańcu  
    z dnia 15 grudnia 2009 r. dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta  
    i Gminy Połaniec do 2013 roku. 
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Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Tomasz Kiciński – wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec- wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał o kwotę w wysokości 
20 000 zł przyznaną z Powiatu Staszowskiego. 
 
Pan Jacek Nowak – radny Powiaty Staszowskiego odpowiedział, Ŝe takie środki finansowe 
były do dyspozycji w budŜecie finansowym Powiatu Staszowskiego. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe dotyczy to przebudowy dróg 
gminnych na teranie Miasta i Gminy Połańca wraz z przebudową sieci w nich występujących 
i dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynosi 30 % zadania.  
 
Pan Janusz Bugaj – radny Rady Miejskiej zapytał czy inwestycja dotyczy dróg przy garaŜach. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe nie. Będzie spotkanie  
z potencjalnymi właścicielami garaŜy w roku bieŜącym i przygotowując się do spotkań będą 
czynione starania, aby pozyskać grunty, które aktualnie są własnością Elektrowni - główne 
drogi w ciągach miedzy garaŜami.  
 
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  
                            
        (Uchwała Nr XXX/200/12 została podjęta) 
 
4. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Połaniec  
    darowizny nieruchomości Skarbu Państwa połoŜonej w miejscowości Łęg, gmina Połaniec. 
 
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. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Tomasz Kiciński – wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
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  
                            
        (Uchwała Nr XXX/201/12 została podjęta) 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi połoŜonemu na terenie miasta Połańca. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Tomasz Kiciński – wiceprzewodniczący 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 Adam Łańka – radny Rady Miejskiej zapytał czy nazwa „Skwer Armii Krajowej” została 
zaakceptowana przez Stowarzyszenie Kombatantów „Jędrusiów” śołnierzy Armii Krajowej, 
ich Rodzin i Sympatyków w Połańcu. 
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Pan Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy odpowiedział twierdząco. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe Stowarzyszenie 
Kombatantów juŜ w poprzedniej kadencji zwracało się do Rady Miejskiej o nazwanie palcu 
na terenie miasta Połańca, Skwerem Armii Krajowej. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej 
„chyli czoła ku Kombatantom”, którzy z taką determinacją dąŜą do uczczenia pamięć 
zmarłych kolegów, przyjaciół walczących za wolność Ojczyzny. 
 
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  
                            
        (Uchwała Nr XXX/202/12 została podjęta) 
 
6. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie przez Miasto i Gminę  
    Połaniec do spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Sp. z o.o. oraz  
    nabycie udziałów. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały. 
 
Pan Tomasz Kiciński – wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 13 osób  
                            
        (Uchwała Nr XXX/203/12 została podjęta) 
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7. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie przez Miasto i Gminę  
    Połaniec do przetargu i złoŜenia oferty na nabycie udziałów spółki z o.o. Elpoterm. 
 
Komisje Rady Miejskiej nie opiniowały ww. projektu 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  
                            
        (Uchwała Nr XXX/204/12 została podjęta) 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w poniedziałek  
1 października o godzinie 1600 w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbędzie się uroczyste 
podpisanie umowy na realizację waŜnej dla naszego regionu inwestycji pn. „Likwidacja 
barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz 
połączeniem z drogą wojewódzką nr 875”, na które bardzo serdecznie zaprasza. Dodał, Ŝe  
w uroczystości będą uczestniczyć goście zaproszeni z województwa podkarpackiego  
i świętokrzyskiego. Pan Burmistrz wyraził zadowolenia, Ŝe uroczysty akt podpisania umowy 
na budowę mostu wraz z drogami dojazdowymi odbędzie się w Połańcu, na który równieŜ 
została przygotowana oprawa artystyczna z udziałem młodzieŜy z Centrum Kultury i Sztuki 
w Połańcu. Dodał, ze informacja równieŜ będzie przekazywana w niedziele podczas Mszy 
świętej. 
 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 15 minut przerwy w obradach. 
 

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

 
Ad. 6 
 
Przedstawiono zaplanowane informacje. 
 
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej funkcji: 
- reprezentował Radę Miejską podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Publicznej Szkole  
   Podstawowej w Połańcu, Publicznym Gimnazjum w Połańcu, Zespole Placówek  
   Oświatowych w Ruszczy oraz Publicznej Podstawowej Szkole w Zrębinie; 
- reprezentował Radę Miejską w DoŜynkach Wojewódzkich w Pińczowie. 
 
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. 
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04.09.2012   Podpisanie umowy pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec a firmą Ekokanwod 
                      z Nowego Korczyna. Przedmiotem umowy jest budowa ulicy łączącej ul.  
                      Krakowską DuŜą z Krakowską Małą. Całkowity koszt zadania wynosi:  
                      360 239,48zł brutto. 
05.09.2012    Podpisanie umowy pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec a firmą KINEKSPERT  
                      z Łodzi. Firma musi dostarczyć i zainstalować m.in. cyfrowy projektor filmowy  
                      i odpowiedni do niego obiektyw, serwer kinowy, lampę ksenonową, komputer.  
                      Ponadto firma dostarczy okulary do systemu 3D, wózek do przechowywania  
                      i transportu okularów, zmywarko - suszarkę a takŜe uruchomi, zestroi cały  
                      system oraz przeszkoli kinooperatorów . Na wywiązanie się z zadania firma ma   
                      czas do 17.10.2012r.  Wartość całkowita zadania to 442 148,10 złotych; 
06.09.2012    Spotkanie z Prezesem Jerzym Kakiem (GDF Suez); 
09.09.2012    DoŜynki Wojewódzkie w Pińczowie (wyróŜnienie – miejscowości Rudniki); 
12-15.09.2012  Dni Kultury Połanieckiej 2012 pod hasłem Teatralne Inspiracje; 
14.09.2012    Spotkanie z Prezesem Grzegorzem Górskim (GDF Suez); 
19.09.2012    Spotkanie z Prezesem Marianem Kosowiczem (Sirkopol Grzybów); 
20.09.2012  Spotkanie Dyrektorami placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy  
                      Połaniec. 
 
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym przyjął duŜo osób w sprawach róŜnych. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
3. Następnie p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy, przedstawił 
informację o realizacji inwestycji w okresie międzysesyjnym: 
- Trwa realizacja zadania pn. "Tworzenie kompleskowych 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 174 094 36 zł. Termin 
wykonania 2012.11.30. 
- Trwa pełnienie nadzoru inspektorskiego nad realizacją zadania pn. "Tworzenie 
kompleskowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w 
planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy 
i magazyny - ETAP III - Obszar C", którego wykonawca jest Budownictwo Firma Dozoru 
Inwestycyjnego Jan Pluta Wojków 63 na kwotę 83 900 zł. Termin wykonania 2012.11.30. 
- Trwają prace przy opracowywaniu dokumentacji na: „Opracowanie projektu budowlanego 
na rozbudowę drogi gminnej nr 366106T w Połańcu na odcinku o długości ok. 245 m (od ul. 
Krakowskiej DuŜej do drogi gminnej nr 366165T Połaniec – Zdzieci Stare) wraz z budową 
chodnika wzdłuŜ drogi gminnej nr 366165T do skrzyŜowania z drogą krajową DK79 oraz z 
przejściem dla pieszych do placu targowego”, którego wykonawca jest Pracownia Usług 
Inwestycyjnych i Projektowych "PATADROG" Tadeusz Pałka Busko-Zdrój na kwotę 18 000 
zł. Termin wykonania 29.09.2012. 
- ZłoŜono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę  „Opracowanie dokumentacji 
projektowej wewnętrznej instalacji ciepłej wody uŜytkowej i wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania w siedmiu budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec”  
- wykonawca SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej Sułkowice na kwotę 30 135 
zł. Termin wykonania 10.08.2012. 
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- Trwają prace projektowe na "Opracowanie dokumentacji projektowej sieci cieplnej z rur 
preizolowanych na Osiedlu Południe w Połańcu", którego wykonawca jest Hieronim 
Brzeziński Stalowa Wola na kwotę 46 000 zł. Termin wykonania 16.10.2012. 
- Trwają prace projektowe na "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji 
budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Lipowej 20 w Połańcu oraz budynku 
Urzedu Miasta i Gminy w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 27", którego wykonawca jest 
PROINSBUD Bogdan Wiśniewski Połaniec na kwotę 38 560,5 zł. Termin wykonania 
28.10.2012. 
- ZłoŜono wnioski o uzyskanie zgłoszenia budowy placów zabaw na zadanie: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej na budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 
terenie Miasta i Gminy Połaniec”, którego wykonawca jest Artur Cebula ARCHITEKT na 
kwotę 11 000 zł. Termin wykonania 30.06.2012. 
- ZłoŜono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę „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. Termin 
wykonania 27.08.2012. 
- Trwają roboty budowlane przy zabezpieczeniu osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w 
Połańcu, którego wykonawca jest Skanska S.A. Warszawa na kwotę 1 481 658 zł. Termin 
wykonania 30.09.2012. 
- Trwają prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji technicznej"przebudowy części 
pomieszczeń w budynku Centrum Informacji Turystycznej, budynku Przychodni Zdrowia 
przy ul. Ruszczańskiej w Połańcu oraz zgłoszenia budowy piłkochwytów przy boisku w msc 
Zdzieci Stare-zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Staszowie-budowę piłkochwytów  
w msc Zdzieci Stare oraz złoŜono wniosek o pozwolenie na budowę przebudowy części 
pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej na PUP w Połańcu, którego wykonawca jest 
Artur Cebula ARCHITEKT Połaniec, na kwotę 14 000zł. Termin wykonania 08.12.2012. 
-Trwają prace przy " Odbudowie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec 
zniszczonych w wyniku powodzi: 
1. Odbudowa drogi gminnej nr 366138T w msc. Ruszcza ul. Przemysłowa od km 0+000 do 
km 1+000, dł. 1000 mb, 
2. Odbudowa drogi gminnej nr 366042T w msc. Tursko Małe od km 0+000 do km 0+650, dł. 
650 mb, 
3. Odbudowa drogi gminnej nr 366080T w msc. Rudniki od km 0+000 do km 0+500, dł. 500 
mb, 
4. Odbudowa drogi gminnej nr 366081T w msc. Rudniki od km 0+000 do km 0+500, dł. 500 
mb, 
5. Odbudowa drogi gminnej nr 366112T Połaniec - Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 
0+900, dł. 900 mb, 
którego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Połaniec, na 
kwotę 725 132,73 zł. Termin wykonania 02.11.2012. 
- Trwają pracę przy zadaniu "Budowa ulicy łączącej ul. Krakowską DuŜą z Krakowską Małą 
w Połańcu: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, budowa sieci 
wodociągowej", którego wykonawca EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Spółka Jawna  
z siedzibą Nowy Korczyn, na kwotę 360 240 zł. Termin wykonania 31.10.2012. 
- Trwa realizacja zadania pn. "Dostawa wraz z montaŜem wyposaŜenia kina cyfrowego  
z funkcją 3 D", którego wykonawcą jest KINEKSPERT Bojakowski, Janowski, Kostrzewa 
sp. j. 93-120 Łódź ul. Przybyszewskiego 167 na kwotę 442 148,1 zł. Termin wykonania 
17.10.2012. 
- Ogłoszono przetarg na ochronę przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec. 
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- Trwają prace nad opracowaniem" Ekspertyzy określającej nośność drogi gminnej nr 366153 
w msc. Maśnik na terenie Gminy Połaniec, którego wykonawca jest WYG International Sp.  
z o.o. Warszawa ul. Marynarska 15 na kwotę 7 380 zł. Termin wykonania 2012.10.16. 
- ZłoŜono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
"Budowa drogi gminnej nr 366239T od ulicy Mieleckiej w Połańcu do drogi gminnej nr 
366116T". 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Adam Łańka- radny Rady Miejskiej zapytał czy jest brany pod uwage plac zabaw przy ul. 
Krakowskiej DuŜej, na co p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza odpowiedział 
twierdząco. 
 
4. Następnie przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady  
    w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Andrzej Buczek - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
poinformował, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 26.09.2012 r. na wspólnym posiedzeniu  
z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, na którym zaopiniowano projekty 
poszczególnych uchwał oraz rozpatrzono jedno podanie z prośba o umoŜliwienie wykupienia 
mieszkania komunalnego. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 25.09.2012 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 Tomasz Kiciński – wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe komisja spotkała się raz w dniu 25.04.2012 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 trzy razy, na którym zaopiniowano projekty uchwał oraz rozpatrzono 
jedno podanie z prośbą o umoŜliwienie wykupienia mieszkania komunalnego. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe Komisja 
spotkała się jeden raz 18.09.2012 r., na którym przyjęto protokół nr 23/12 z 29 sierpnia 2012 
r., została rozpoczęta kontrola wraz z wizytacją Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. 
A. Mickiewicza w Połańcu wraz z filią w Ruszczy. Komisja Rewizyjna dokonała równieŜ 
sprawdzenia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli  
w następujących placówkach oświatowych: w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu,  
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w Publicznym Gimnazjum w Połańcu, w Zespole Placówek Oświatowych w Połańcu oraz  
w Przedszkolu Publicznym w Połańcu. Dodała, Ŝe na kolejnym spotkaniu zostaną 
przeprowadzone zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej w przeprowadzonej kontroli  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zrębinie oraz w Zespole Ekonomiczno – 
Administracyjnym Oświaty i Wychowania w Połańcu. Pani Przewodnicząca poinformowała, 
Ŝe sprawozdanie z zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej zostanie przedłoŜone na sesji 
Rady Miejskiej. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Ad. 5 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej sesji 
nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje. 

Ad. 6 
 
Pan Adam Łańka – radny Rady Miejskiej w imieniu mieszkańców ul. Zrębińskiej skierował 
podziękowania dla p. Jacka Nowaka – prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za 
wykonane porządki i poprawę wyglądu ulicy. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w imieniu mieszkańców 
podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania Dni Kultury 
Połanieckiej, które odbyły się od 12 do 15 września, poniewaŜ spotkał się z bardzo 
pozytywną opinią na temat tego wydarzenia. Serdecznie podziękowania skierował do  
p. Joanny Juszczyńskiej – Dyrektor CKiSz, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta  
i Gminy oraz p. Stanisława Lolo – przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec dodał, Ŝe Dni Kultury Połanieckiej 
były zorganizowane przy czynnym wsparciu dzieci, młodzieŜy i pracowników Centrum 
Kultury i Sztuki, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec oraz innych osób, którym 
złoŜył serdeczne podziękowania za poświęcony czas i pełne zaangaŜowanie w realizację 
imprezy.  
 
 
Ad. 7 
 
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad i po przeprowadzonych dyskusjach  
p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na 
sesję Rady Miejskiej i zamknął obrady. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Sylwia Witecka 
 
 


