Połaniec, dnia 15.11.2012 r.
Projekt protokłu Nr XXXV/12
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 15 listopada 2012 roku.
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe)
Początek obrad - godz. 840
Zakończenie obrad - godz. 950
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej
w Połańcu oraz poinformował, Ŝe sesja nadzwyczajna jest zwołana na wniosek
p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy na podstawie art. 20 ust. 3 z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze
zmianami). Następnie serdecznie powitał: p. radnych Rady Miejskiej, p. Jacka Tarnowskiego
– burmistrza Miasta i Gminy, p. Jarosława Kądzielę – zastępcę burmistrza Miasta i Gminy,
p. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy, p. Mieczysława Machulaka – sekretarza Gminy,
p. Jacka Nowaka – prezesa PGK oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.
Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność
obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 13.
Radni Rady Miejskiej nieobecni: p. Stanisław Walczyk – brak moŜliwości skutecznego
zawiadomienia, p. Janusz Bugaj – brak moŜliwości skutecznego zawiadomienia.
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany
porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. śadnych propozycji zmian
nie zgłoszono.
W związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad.
Głosowanie:
za przyjęciem porządku obrad – 13 osób (jednogłośnie)
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/

wyraŜenia zgody na przystąpienie przez Miasto i Gminę Połaniec do spółki
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” SP. z o.o. oraz nabycie udziałów,

2/ wyraŜenia zgody na przystąpienie przez Miasto i Gminę Połaniec do Spółki z o.o.
ELPOTERM oraz nabycie udziałów.
3. Zakończenie obrad.
Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności radnych,
- lista gości,
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- podjęte uchwały.
Ad. 2
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
1. 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 dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy.
Następnie p. 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 wzięli udział:
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał czy spółki „PROPOL” ma pakiet socjalny.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe Gmina Połaniec nie
negocjowała pakietu socjalnego dla spółki „PROPOL”.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał czy są znane konkretne zapisy
odnoszące się do pracowników spółki „PROPOL”, które przejdą na kolejnego właściciela.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe jest gwarancja pracy do
końca 2014 r.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy dodała, Ŝe składana jest deklaracja gwarancji
zatrudnienia przez Gminę Połaniec dla dotychczasowych pracowników spółki „PROPOL” wg
stanu na dzień 13 listopada 2012 r. na okres 2. lat tj. do 31 grudnia 2014 r.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał ile jest osób zatrudnionych w spółce.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe 18 osób.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy Gmina Połaniec nabywa
udziały spółki „PROPOL” za własne środki czy będzie zaciągany kredyt.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe Gmina Połaniec na zakup
udziałów w spółce „PROPOL” nie zaciąga kredytu.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy dodała, Ŝe Gmina Połaniec ma podpisane
prowizorium, które nie zakłada zaciągnięcia kredytu w roku 2013.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe w z wypowiedzi
p. Skarbnik wynika, Ŝe Gmina Połaniec nie zwiększy swojego zadłuŜenia.
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział twierdząco dodając, Ŝe
Gmina Połaniec szuka środków dodatkowych. Gmina Połaniec starała się o zwiększenie
dotacji na rewitalizację rynku na Placu Uniwersału Połanieckiego oraz parków, gdzie było
44, 26 % dofinansowania na kwotę 2 362 787,47 na 60 % dofinansowania na kwotę
3 203 055,77 zł. Pan Burmistrz dodał, Ŝe Gmina Połaniec realizując Projekt pn.
„Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej na terenie Miasta Połaniec” uzyskała
zwiększenie dofinansowania z 50% na 85% maksymalnego udziału dofinansowania w
wydatkach kwalifikowanych, czyli o kwotę 2 mln 200 tyś. zł. Następnie poinformował, Ŝe
Gmina Połaniec w następnym kwartale chce wykupić udziały w spółce „PROPOL”, na które
miała zaplanowane w budŜecie 3 mln zł, natomiast teraz zobligowana jest do wykupienia
spółki w całości na łączną kwotę 7 625 330 zł bez zaciągania kredytu. Pan Burmistrz
zaznaczył, Ŝe jest to bardzo dobra sytuacja dla samorządu.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, dlaczego Gmina Połaniec musi
wykupić w całości udziały spółki „PROPOL”.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe podział stron biorących
udział w produkcji wody firmy „PROPOL” jest następujący: gmina Połaniec około 56%,
gmina Osiek około 30%, gmina Staszów 5-6 % i reszta Siarkopol. Zaznaczył, Ŝe Gmina
Połaniec jest większościowym udziałowcem odbierającym ilość produkcji wody ze spółki
„PROPOL”, wobec tego chcemy mieć wpływ, który ustrzeŜe mieszkańców Gminy Połaniec
przed negatywnymi skutkami decyzji finansowych i technicznych pociągających za sobą
konieczność przełoŜenia środków w postaci wyŜszych cen wody. Początkowym załoŜeniem
było wykupienie udziałów spółki przez trzy samorządy. Natomiast, aby wykluczyć
moŜliwość negatywnego oddziaływania mniejszościowego odbiorcy na większościowy –
gminę Połaniec załoŜyliśmy, Ŝe Gmina Połaniec wykupi 50 % udziałów bez konieczności
większościowego pakietu. Pan Burmistrz dodał, Ŝe Gmina Połaniec chce mieć pewność
decyzji podejmowanych w kierunku dobra mieszkańców. Propozycja została skierowana do
gminy Osiek i gminy Staszów mówiąca o wspólnym zakupie udziałów po 50 %, natomiast
gmina Osiek z powodów finansowych odpisała, Ŝe nie ma moŜliwości przystąpienia do tego
zadania wspólnie z gminą Połaniec w bieŜącym roku a gmina Staszów odpowiedziała, Ŝe
mogą przystąpić do zadania, gdy wszystkie gminy podejmą decyzję o przedsięwzięciu po 1/3
rozdzielając okres spłaty na 3 lata. Z uwagi na to, Ŝe sprzedaŜ spółki „PROPOL” jest przed
okresem prywatyzacji firmy Siarkopol i z obawy przed potencjalnym brakiem moŜliwości
w następnym okresie zakupu spółki „PROPOL” przez samorządy, Gmina Połaniec chce
złoŜyć ofertę, która nie podlegałaby odrzuceniu - zakup udziałów w roku 2013 r. bez rozłoŜeń
na raty.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy propozycja rozłoŜenia na
raty zakupu udziałów firmy „PROPOL” była rozwaŜana podczas rozmów prowadzonych
z Zarządem Siarkopolu i Ministerstwem Skarbu Państwa.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe podczas wspólnych
rozmów z przedstawicielami gminy Staszów i gminy Osiek były przedstawiane potencjalne
moŜliwości zakupu udziałów w spółce „PROPOL”. Pan Burmistrz odnosząc się do procedury
nabycia udziałów powiedział, Ŝe gdyby Gmina Połaniec kupowała udziały przez okres trzech
lat, to większościowym udziałowcem zostałaby dopiero w ostatnim roku. Firma Siarkopol
zostawia większościowy pakiet na ostatni rok, aby nabyć potencjalnie 50 % (do tej pory
gmina Połaniec nie ma wpływu na podejmowane decyzje).
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Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka opuściła obrady sesji Rady Miejskiej.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy kwota
w wysokości 7 625 330 zł stanowi całość wartości zakupu.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział twierdząco dodając, Ŝe
7 625 330 zł to ponad 99% , natomiast inne udziały (120 udziałów) są po wartości 460 zł, i te
udziały gmina Połaniec równieŜ będzie chciała kupić
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kiedy gmina
Połaniec będzie pełnoprawnym udziałowcem w spółce „PROPOL”, na co p. Burmistrz Miasta
i Gminy odpowiedział, Ŝe w kwietniu 2013 roku. Zaliczka, która zostanie przekazana będzie
na koncie oprocentowanym, w związku z tym Gmina Połaniec nie straci, a kwota uzyskana
w wyniku oprocentowania będzie naleŜała do Gminy Połaniec.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, jaką formę działalności spółki
„PROPOL” przyjmie gmina Połaniec po nabyciu większości udziałów oraz jak są szacowane
zasoby i moŜliwości produkcyjne spółki.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe spółka „PROPOL” ma
równieŜ udziałowców indywidualnych. Gmina Połaniec jako większościowy udziałowiec
mający wpływ na wszystkie podejmowane decyzje docelowo będzie chciała połączyć
majątek. Kopalnia Siarki sprzedając spółkę musi mieć zagwarantowaną dostawę wody
w umowie rocznej i taki zapis musi być w protokole. Na dzień dzisiejszy gmina Połaniec ze
spółki „PROPOLU” podbiera 356 000m3 / rok wody, natomiast z Rudy 157 271 m3/ rok.
Następnie zapytał p. Jacka Nowaka – prezesa PGK ile gmina Połaniec ma sieci wodnej.
Pan Jacek Nowak – prezes PGK odpowiedział ze około 144 km.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał skąd róŜnica cen udziałów, gdzie
wartość nominalna 1 udziału w spółce „PROPOL” wynosi 160 zł
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe gmina Połaniec nabywa udziały
za 163 zł od Siarkopolu (wartość nominalna wynosi 160 zł), natomiast indywidualna nie musi
mieć takiej samej ceny.
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej zapytał jak będzie wyglądał nadzór na spółką,
gdy gmina Połaniec obejmie pakiet większościowy.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe gmina Połaniec jako
większościowy właściciel ma prawo zwołać zebranie i powołać radę nadzorczą, którą
powołuje zarząd.
Pan Andrzej Wawrzyniec - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podsumowując dyskusję
powiedział, Ŝe działania podejmowane w kierunku zakupu udziałów to bardzo dobra decyzja.
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 12. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 12 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXXV/213/12 została podjęta)
2. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie przez Miasto i Gminę
Połaniec do spółki z o.o. ELPOTERM orz nabycie udziałów.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy.
Następnie p. 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 wzięli udział:
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy udziały w spółce
ELPOTERM gmina Połaniec równieŜ nabywa za środki własne.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział twierdząco, kierując
podziękowania od mieszkańców dla Zarządu Elektrowni za moŜliwość nabycia udział za
łączną kwotę 1 711 500 zł rozłoŜoną na 4 lata bezprocentowo. Dodał, Ŝe od początku zakupu
udziałów gmina Połaniec jest pełnoprawnym właścicielem spółki.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podkreślając Ŝyczliwe i pełne
zrozumienia podejście Zarządu Elektrowni na czele z Prezesem Zarządu p. Grzegorzem
Górskim w kierunku mieszkańców gminy Połaniec p. Przewodniczący Rady Miejskiej złoŜył
serdeczne podziękowania.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe spotkał się z pozytywną
opinią mieszkańców gminy dot. zakupu spółki. Obawy, które występowały wśród
mieszkańców dotyczyły przejęcia spółki przez prywatną firmę i związane z tym potencjalne
podwyŜszenie cen dostawy ciepła. Gmina Połaniec nabywa spółkę ELPOTERM, aby mieć
wpływ na kontrolę kosztów, które nie będą nieuzasadniono zawyŜane. Pan Burmistrz
powiedział, Ŝe dostawa ciepła i wody będzie prowadzona równieŜ na strefy inwestycyjne oraz
na osiedle Południe, gdzie będzie budowana nowa linia ciepłownicza.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 12. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 12 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXXV/214/12 została podjęta)
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe teren inwestycyjny –
Strefa B (8 ha) został wyróŜniony przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji
Zagranicznych i zajął I miejsce w województwie świętokrzyskim. Rozdanie nagród odbyło
się w Warszawie w hotelu Sheraton wraz z przedstawicielami z 16. gmin z 16. województw.
Pan Przewodniczący zaznaczył, Ŝe jest to najlepsza promocja terenów inwestycyjnych.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe jest to V edycja Ogólnopolskiego
Konkursu, który organizowany jest co dwa lata przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji
Zagranicznych we współpracy z marszałkami województw oraz Regionalnymi Centrami
Obsługi Inwestora. W województwie świętokrzyskim zostało zgłoszonych 6 gmin i Zarząd
Województwa wybrał teren inwestycyjny połoŜony w Połańcu. Pan Burmistrz dodał, Ŝe będą
czynione działania promocyjne poprzez audycje radiowe i telewizyjne.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe przy ocenie brano
pod uwagę nie tylko kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego, ale równieŜ
przygotowanie miasta do przyjęcia inwestorów pod względem atrakcyjności równieŜ
w zakresie bazy rekreacyjno - kulturowo – oświatowej.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy przypomniał, Ŝe trwa konkurs
zorganizowany przez dziennik „Rzeczpospolita” dla najbardziej przyjaznej gminy, w którym
moŜna wygrać 200 000 zł na promocję gminy, w związku z tym poprosił wszystkich o udział
w głosowaniu.
Ad. 3
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad i po przeprowadzonych dyskusjach
p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na
sesję Rady Miejskiej i zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Sylwia Witecka
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