Połaniec, dnia 2012.10.15
Projekt protokołu Nr XXXII/12
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 15 października
2012 roku
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe.)
Rozpoczęcie obrad – godz. 1800.
Zakończenie obrad – godz. 1900.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady
i powitał przybyłych na sesję p. radnych, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta
i Gminy, p. Jarosława Kądzielę – zastępcę burmistrza Miasta i Gminy, p. Małgorzatę
śugaj – skarbnika Gminy, p. Mieczysława Machulaka – sekretarz Gminy,
dyrektorów i kierowników jednostek podległych Gminie, kierowników referatów
i pracowników Urzędu oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
Następnie poinformował, Ŝe nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Połańcu została
zwołana na wniosek p. Burmistrza na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad, poniewaŜ na 15. radnych w obradach uczestniczyło 12.
radnych.
Radni nieobecni usprawiedliwieni:
- p. Jolanta Pargieła (brak moŜliwości zawiadomienia),
- p. Stanisław Walczyk (zwolnienie lekarskie),
- p. Krzysztof Woźniak (brak moŜliwości zawiadomienia).
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany
porządek obrad i zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian.
Propozycji zmian nie zgłoszono wobec powyŜszego p. Stanisław Lolo –
przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie zaplanowanego
porządku obrad.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 12. radnych.)
Głosowanie:
za przyjęciem porządku obrad -12 osób (jednogłośnie)
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
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1/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata
2012 – 2027,
2/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok.
3. Zakończenie obrad.

Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności radnych,
- lista obecności zaproszonych gości,
- podjęte uchwały.

Ad. 2
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Połaniec na lata 2012 – 2027.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy, która
poinformowała, Ŝe główną zmianą w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest
wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie
Produkcyjno Usługowym „Propol” Spółka z o.o.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię Komisji BudŜetu i Spraw
Gospodarczych.
Pan Józef Cichoń - przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt
uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Tomasz Kiciński – radny zapytał, kiedy transakcja zakupu udziałów
w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym „Propol” Spółka z o.o. zostanie
sfinalizowana.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe sfinalizowanie
transakcji zakupu udziałów przewiduje się w 2013 roku.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy łączna kwota
w wysokości 7 757 370 zł wystarczy Gminie na nabycie 100% udziałów
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Przedsiębiorstwa.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe kwota ta
wystarczy na nabycie przez Gminę około 99% udziałów Przedsiębiorstwa, jeśli nie
będzie obowiązku odprowadzenia podatku VAT.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o powody zmian,
z uwagi na to, Ŝe dotychczasowym dąŜeniem Gminy Połaniec było zdobycie
pakietu większościowego Spółki czyli 51%.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe nadal dąŜymy do
wspólnego zakupu udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym
„Propol” Spółka z o.o. przez samorządy. Niemniej jednak gdyby okazało się, Ŝe
Połaniec będzie musiał sam przystąpić do zakup, to brane są pod uwagę dwa
warianty zakupu udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym „Propol”
Spółka z o.o., co jest uzaleŜnione od podatku VAT. Jeden z wariantów, to
zadeklarowanie wykupu udziałów przez Spółkę PGK w Połańcu w przypadku
konieczności odprowadzenia 23% podatku VAT, by móc potem ten podatek
odzyskać. WiąŜe się to jeszcze w tym roku z dokapitalizowaniem Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej, by mogli dokonać zakupu udziałów w wysokości 51%.
Z kolei drugi wariant zakupu, jeśli nie będzie konieczności odprowadzenia podatku
VAT to wykup ujęcia w wysokości około 99% bezpośrednio przez Gminę
Połaniec.
Pan Burmistrz dodał, Ŝe zostanie zrealizowany ten wariant zakupu, który będzie
moŜliwy do zrealizowania, oczywiście korzystniejszy dla Gminy byłby zakup bez
konieczności odprowadzenia podatku VAT.
Pan Janusz Bugaj – radny, zaproponował, by Gmina Połaniec dąŜyła do zakupu
udziałów w takiej wysokości procentowej, w jakiej obecnie dokonuje zakupu wody
w Spółce Propol.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady
Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 12. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały - 12 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXXII/205/12 została podjęta.)
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na
2012 rok.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy.
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię Komisji BudŜetu i Spraw
Gospodarczych.
Pan Józef Cichoń - przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt
uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Adam Łukawski – radny zapytał na co zwiększamy wydatki o kwotę
146 526 zł w dziale „Kultura fizyczna”.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe są to środki potrzebne
dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu na bieŜącą działalność do końca
bieŜącego roku. W związku z tym, Ŝe środki na działalność Ośrodka są
przekazywane sukcesywnie mieli je zabezpieczone do końca października, stąd to
zwiększenie.
Pan Adam Łukawski – radny zapytał, na czym Gmina zaoszczędziła w Urzędzie
kwotę 158 530 zł.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe są to oszczędności na
wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych, poniewaŜ niektórzy pracownicy
przebywali na dłuŜszych zwolnieniach lekarskich.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z czym wiąŜe się
zwiększenie wydatków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
na zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 2 000 000 zł.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe ma to związek
z dwuwariantową moŜliwością zakupu udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno
Usługowym „Propol” spółka z o.o., gdzie zapewniamy dokapitalizowanie
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Połańcu kwotą
5 000 000 zł, z czego kwota 3 000 000 zł była juŜ wcześniej zapewniona na zakup
ujęcia wody, a w obecnej uchwale uzupełniamy o 2 000 000 zł. W związku z tym
w zadaniach inwestycyjnych rocznych jest pozycja „Zwiększenie kapitału PGK
Spółka z o.o. w Połańcu” w której zabezpieczamy kwotę w wysokości 5 000 000 zł
na dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu.
Pan Tomasz Kiciński – radny zapytał o zwiększenie dochodów w rozdziale
Kultura fizyczna o kwotę 1 237 996 zł, czy są to środki Elektrowni na przebudowę
basenu.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe środki otrzymane
z Elektrowni są przeznaczone na działania związane z rozbudową basenu i na
bieŜącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu.
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Pan Adam Łukawski – radny zapytał, na jakim etapie są działania zmierzające do
zakupu Spółki Elpoterm.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe trwają
negocjacje.
Po zakończeniu dyskusji p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali obecnych było 12. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały - 12 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXXII/206/12 została podjęta.)
Ad. 3
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad, p. Stanisław Lolo –
przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na sesję
i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
GraŜyna Dziarmakowska

