Połaniec, dnia 25.04.2012 r.
Projekt protokołu Nr XXV/12
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 25 kwietnia 2012 roku.
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe)

Początek obrad - godz. 1530
Zakończenie obrad - godz. 2100
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej
w Połańcu i serdecznie powitał: przedstawicieli z Nadleśnictwa Staszów p. Adama
Luberę – Nadleśniczego oraz p. Tomasza Marcinka z działu technicznego, 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.
Przed przystąpieniem do porządku obrad sesji Rady Miejskiej p. Przewodniczący
Rady Miejskiej przypomniał, Ŝe poŜegnaliśmy p. Mariannę Ryńską – radną Rady
Miejskiej II kadencji, byłego pracownika jednostki podległej Gminie. Następnie
poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłej Marianny Ryńskiej.
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.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany
porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian.
Propozycje zmian zgłosił p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy, który
poinformował, Ŝe z upowaŜnienia p. Burmistrza wnioskuje o wprowadzenie do
porządku obrad do pkt 3 „Podjęcie uchwał” dodatkowych dwóch projektów uchwał:
- jako podpunkt 5 projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/148/2000
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2000 roku w sprawie: określenia zasad
udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od
obowiązku ich realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowisko
kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów i logopedów;

- jako podpunkt 6 projektu uchwały w sprawie: obciąŜenia hipoteką umowną
nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec;
- jako podpunkt 7 projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/240/05
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
Pan Sekretarz Gminy dodał, ze 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 XXIV/12.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
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/ negatywnej opinii dotyczącej wniosku o uznanie lasów za ochronne, połoŜonych na
terenie Miasta i Gminy Połaniec, będących w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów,
4/ słuŜebności gruntowej na działce nr 6047/48 połoŜonej w Połańcu, stanowiącej
własność Gminy Połaniec,
5/ zmiany Uchwały Nr XXIV/148/2000 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września
2000 roku w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
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i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji dla nauczycieli
których powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz
określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów i logopedów,
6/ obciąŜenia hipoteka umowną nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy
Połaniec,
7/ zmiany uchwały Nr XXXIV/240/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 sierpnia
2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Połaniec.
5. Przedstawienie sprawozdań za 2011 rok:
- z realizacji Programu Współpracy Miasta i gminy Połaniec z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście
i Gminie Połaniec.
6. 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.
7. Interpelacje radnych.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności radnych,
- lista zaproszonych gości,
- podjęte uchwały.
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Ad. 2
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają
uwagi oraz pytania do protokołu Nr XXIV/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 XXIV/12 – 13 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr XXIV/12 został przyjęty.
Ad. 3
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Połaniec na lata 2012 – 2027.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
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 Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wyraził
zadowolenie mówiąc, iŜ wydatki bieŜące prawie o 5 mln zł zmniejszyły się
w porównaniu do roku ubiegłego a zwiększyły się wydatki majątkowe inwestycyjne.
Dodał, Ŝe nawet w ubiegłej kadencji, tak duŜego udziału procentowego w wydatkach
majątkowych dotychczas nie było - ponad 42%, co jest nieprawdopodobne.
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 – 13 osób
(Uchwała Nr XXV/161/12 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 oraz
poinformowała, Ŝe do projektu uchwały proponuje się autopoprawki. W załączniku
Nr 2 „wydatki” dodaje się dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”
zwiększa się grupę wydatków inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 40 0000 zł.
W dziale 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się
grupę wydatków inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 450 000 zł. W dziale 801
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o kwotę 224 442 zł, w tym
kwota 44 889 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Cyfrowa szkoła”.
Dodaje się dział 921 rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki” zwiększa się grupę
wydatków dotacje na zadania bieŜące o kwotę 70 000 zł oraz dodaje się rozdział
92116 „Biblioteki” zwiększa się grupę wydatków dotacje na zadania bieŜące o kwotę
25 000 zł.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – 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.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały wraz
z autopoprawkami.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawkami.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie sanitacji Gminy
i rozpatrzenia wniosku dofinansowania.
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe wniosek odnośnie
Etapu III na 104 przyłącza jest na liście rezerwowej.
Pan Janusz Bugaj – radny Rady Miejskiej zapytał, czym będzie pokryta róŜnica
pomiędzy dochodami a wydatkami na kwotę około 2,5 mln zł.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe środkami wolnymi.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, którego
budynku dotyczy termomodernizacja, na którą przeznaczone jest 115 000 zł.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe zostanie wykonana
dokumentacja Warsztatów Terapii Zajęciowej, Urzędu Miasta i Gminy, placówek
oświatowych: w Połańcu, w Ruszczy, w Zrębinie oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z czego wynikają
kwoty odnośnie rozdziału 80104 „Przedszkola” i 80110 „Gimnazja” w załączniku nr
2.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe łącznie budŜet placówek
oświatowych jest zwiększony o kwotę 1 mln zł, jest to spowodowane niedoborem
w budŜecie wyjściowym odnośnie wynagrodzeń, poniewaŜ został on załoŜony na
poziomie roku poprzedniego i zachodzi konieczność zwiększenia budŜetu jednostek.
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 XXV/162/12 została podjęta)
3. Projekt uchwały w sprawie negatywnej opinii dotyczącej wniosku o uznanie lasów
za ochronne, połoŜonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec, będących w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów.
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Krzysztof Miaz – kierownik referatu Gospodarki
Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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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 zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, gdzie
znajdują się lasy wodochronne.
Pan Adam Lubera – Nadleśniczy podziękował za moŜliwość udziału w sesji Rady
Miejskiej i poinformował, Ŝe są grunty leśne – rezerwaty, gdzie nie moŜe być
prowadzona Ŝadna gospodarka leśna. Dodał, Ŝe są lasy wyłączone z uŜytkowania
o pow. 12,78 ha, gdzie nie są prowadzone Ŝadne zabiegi (kompleks Ruszcza).
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie prowadzenia
gospodarki dla określonych powierzchni lasów uznanych za ochronne, z uwagi na
szczególne sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.
Pan Adam Lubera – Nadleśniczy poinformował, Ŝe 12,78 ha drzewostanów jest
wyłączone z uŜytkowania, dodał, Ŝe Nadleśnictwo Staszów na gruntach leśnych
zaliczonych do lasów ochronnych zobowiązane jest do wprowadzania gatunków
liściastych.
Następnie p. Nadleśniczy przedstawił tabele ponoszonych kosztów przez
Nadleśnictwo związane z gospodarowaniem w drzewostanach uznanych za lasy
ochronne.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał jak rozumiany jest zapis
„W lasach ochronnych, na terenie Miasta i Gminy Połaniec nie przewidujemy
zakładania utrzymywania specjalnych urządzeń ochronnych” w piśmie skierowanym
do Rady Miejskiej w Połańcu od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Radomiu.
Pan Adam Lubera – Nadleśniczy powiedział, Ŝe Rozporządzenie Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 roku precyzuje
i enumeratywnie wymienia, jakie drzewostany mogą być zaliczone do lasów
ochronnych, i jest tam wymienione, iŜ jeŜeli przewiduje się lokalizację urządzeń
triangulacyjnych, wieŜ obserwacyjnych, naleŜy we wniosku je wymienić, natomiast
Nadleśnictwo nie przewiduje ich zakładania.
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Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy
w tabeli A Podatek leśny w gminie Połaniec w latach 2003-2011 „lasy ogółem” to
podatek, który wpływa dotychczas na istniejących warunkach.
Pan Adam Lubera – Nadleśniczy odpowiedział, Ŝe lasy ogółem w tym lasy ochronne
za 2003-2011. Dodał, Ŝe kaŜdy hektar gruntów jest opodatkowany. Podkreślił, Ŝe lasy
do 40. lat są zwolnione z podatku.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wyjaśnienie zapisu
„Razem powierzchnia lasów wnioskowanych i uznanie za ochronne w obrębie leśnym
Golejów i Gminie Połaniec – 549,54 ha”, natomiast w uzasadnieniu pisma
skierowanego do Rady Miejskiej w Połańcu od Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Radomiu jest zapis „na terenie naszej Gminy”.
Pan Adam Lubera – Nadleśniczy odpowiedział, iŜ całe Nadleśnictwo jest podzielone
na obręby leśne i wszystkie lasy na terenie gminy Połaniec są w obrębie „Golejów”.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał czy będzie ograniczony dostęp
ludności do lasów, na co p. Nadleśniczy dopowiedział, Ŝe nie.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec powiedział, Ŝe całkowita
powierzchnia lasów państwowym połoŜonych na terenie naszej Gminie wynosi 810
ha, uzupełniając wypowiedz p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy dodała, Ŝe
powierzchnia lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne wynoszą 549,54 ha, czyli
zwiększenie o 180,85 ha z dotychczasowej powierzchni 368,69 ha.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czym kierowano się
zwiększając w Gminie Połaniec powierzchnię lasów uznanych za ochronne o 180 ha.
Pan Adam Lubera – Nadleśniczy odpowiedział, Ŝe lasami wodochronnymi w Ruszczy
i w otoczeniu Sierag, które wynikały z podjętych rozporządzeń.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy podsumowując dyskusję,
powiedział, Ŝe coraz częściej samorząd odpowiada i jest obciąŜony skutkiem
finansowym - Gmina w tym przypadku ponosi skutki ekonomiczne związane
z podatkiem leśnym naleŜnym gminie.
Pan Adam Lubera – Nadleśniczy zapewnił, Ŝe Dyrekcja Lasów Państwowych nie
będzie cedować obowiązków, które do nich naleŜą na samorządy.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe Gmina Połaniec jest
chętna do współpracy, jeśli chodzi o dbanie o środowisko, poniewaŜ chcemy, aby było
ono czyste i zadbane oraz słuŜyło nie tylko mieszkańcom / uŜytkownikom, ale równieŜ
zwierzętom. Pan Burmistrz uwaŜa, Ŝe jest to wspólne działanie zarówno Nadleśnictwa
jak i mieszkańców Gminy, i podziękował p. Nadleśniczemu za współpracę, wspólne
działania, które są realizowane dla mieszkańców. Dodał, iŜ ma nadzieje, Ŝe
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gospodarka leśna będzie w kierunku mieszkańców, zwierząt a nie będzie podyktowana
interesem finansowym oraz dodał, iŜ ma nadzieję, Ŝe na tym terenie leśna gospodarka
objęta ochroną przełoŜy się pozytywnie na oddziaływania środowiska. Następnie
p. Burmistrz zapytał p. Nadleśniczego czy w formie słownej deklaracji będziemy
mogli usłyszeć, czy obszar zmieni się na korzyść środowiska, czy będzie w tym
samym stanie, co dzisiaj, na co p. Adam Lubera - Nadleśniczy odpowiedział
twierdząco.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe deklaracja
słowna jest bardzo istotna, i zapytał p. Nadleśniczego jak będą wyglądały zmiany
i w jakim terminie zostaną one zrealizowane.
Pan Adam Lubera – Nadleśniczy Ŝyczył wszystkim, abyśmy mogli za 20 lat się
spotkać i zobaczyć zmiany, które ze względu na okres odnowienia lasów ochronnych
jest konieczne.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy w związku z wieloma
wątpliwościami dotyczącymi tematu złoŜył formalny wniosek o zdjęcie projektu
uchwały z porządku obrad.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie formalny wniosek
p. Burmistrza Miasta i Gminy.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 13. radnych.)
Głosowanie:
za wycofaniem projektu uchwały – 11 osób
przeciw –
wstrzymało się – 2 osoby
(Uchwała została wycofana z porządku obrad)
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy podziękował za wyjaśnienia
p. Nadleśniczemu, deklarując pomoc w zakresie czystych lasów oraz poprosił
o wsparcie w zakresie działań ekologicznych dzieci i młodzieŜy poprzez aktywny
udział w zwiększeniu stopnia świadomości ekologicznej.
Pan Adam Lubera – Nadleśniczy podziękował p. Burmistrzowi, p. radnym oraz
powiedział, Ŝe kaŜda rozmowa doprowadza do porozumienia, zaznaczając, Ŝe ze
strony Nadleśnictwa Staszów deklaruje swoją pomoc odnośnie wszelkich działań. Na
koniec dodał, iŜ Nadleśnictwo jest zainteresowane rozwiązaniem śmieciowym.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za przybycie
przedstawicielom Nadleśnictwa Staszów, oraz dodał, Ŝe ma nadzieję, iŜ współpraca
miedzy Nadleśnictwem Staszów a mieszkańcami Połańca i samorządem będzie dobrze
się układała. Pan Przewodniczący uwaŜa, iŜ spotkanie to jest dobrym zaczątkiem
szeroko rozumianej współpracy.
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 20 minut przerwy w obradach sesji Rady
Miejskiej.
Po wznowieniu obrad sesji
zaplanowanego porządku.

Rady

Miejskiej

przystąpiono

do

kontynuacji

4. Projekt uchwały w sprawie słuŜebności gruntowej na działce nr 6047/48 połoŜonej
w Połańcu stanowiącej własność Gminy.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownika referatu Mienia
Komunalnego.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – 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 nie opiniowała ww. projektu.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała ww. projektu.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Krzysztof Woźnik - radny Rady Miejskiej zapytał czy na nowo podzielonych
działkach jest przewidziany plan zagospodarowania przestrzennego, na co p. Teresa
Parcheta – kierownik ref. Mienia Komunalnego odpowiedziała, Ŝe dla tej części
Połańca nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał odnośnie działki
o numerze 6199.
Pani Teresa Parcheta – kierownik ref. Mienia Komunalnego odpowiedziała, Ŝe są
czynione starania o pozyskanie działki.
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 – 13 osób
(Uchwała Nr XXV/163/12 została podjęta)
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/148/2000 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 28 września 2000 roku w sprawie: określenia zasad udzielania
i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od
obowiązku ich realizacji dla nauczycieli, których powierzono stanowisko
kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów i logopedów.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Danuta Kosowska – starszy inspektor ds.
rozliczeń ZEAOiW w Połańcu.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – 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 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 Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy 25
godzin tygodniowo to jest pełny wymiar pracy, na co p. Danuta Kosowska
odpowiedziała twierdząco, dodając, Ŝe w ciągu miesiąca suma godzin po zwiększeniu
będzie wynosiła 104.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał o stronę
finansową zwiększenia godzin.
Pani Danuta Kosowska - odpowiedziała, Ŝe strona finansowa nie zmieni się.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, czym zajmuje się doradca
zawodowy.
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Pani Danuta Kosowska - odpowiedziała, Ŝe min. wyborem i ukierunkowaniem
dalszego kształcenia poprzez zajęcia.
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej zapytał czy będą prowadzone zajęcia
w szkole na zasadzie godzin „karcianych”, na co p. Danuta Kosowska odpowiedziała
twierdząco.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe podobnie jak
nauczyciel w szkole, specjaliści mają pensum i godziny pracy poza pensum według
programu. Tygodniowy zakres godzin jest taki sam i wynosi 40, natomiast pensum
pracy z dzieckiem/ młodzieŜą zwiększyło się z 20 na 25 godzin. Potrzeby, które
zwiększają się, co roku są wykorzystywane na prace z uczniem, który tej pomocy
potrzebuje.
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 XXV/164/12 została podjęta)
6. Projekt uchwały w sprawie obciąŜenia hipoteka umowną nieruchomości stanowiącej
własność Miasta i Gminy Połaniec.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – 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
(Uchwała Nr XXV/165/12 została podjęta)
7. Projekt uchwały w sprawie / zmiany uchwały Nr XXXIV/240/05 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury
i Sztuki w Połańcu.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pan Adam Łukawski – 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 nie opiniowała ww. projektu uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący 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.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe zarówno
w uchwale jak i w uzasadnieniu zostanie wyłącznie ujęte zdanie mówiące
o prowadzeniu zajęć w świetlicach przez Centrum Kultury i Sztuki.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy odczytała zmianę zapisu w uchwale do §1
w następującym brzmieniu: „Centrum Kultury i Sztuki w ramach swojej działalności
moŜe organizować świetlice oraz prowadzić zajęcia w świetlicach” oraz
poinformowała, iŜ taka sama treść zostanie zapisana w uzasadnieniu w brzmieniu:
„Zmiana polegająca na organizowaniu i prowadzeniu zajęć w świetlicach przez
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu podyktowana jest potrzeba wyrównania szans,
edukacyjnych, organizowaniu czasu wolnego dzieciom i młodzieŜy oraz rozwijaniem
ich zainteresowań i talentów”.
Pan Janusz Bugaj – radny Rady Miejskiej zapytał jak będzie to wyglądać w praktyce.
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Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe będą odbywały się
zajęcia edukacyjne i będą prowadzone zajęcia między innymi w formie kółek
zainteresowań przez pracowników CKiSz.
Pan Tomasz Kiciński – radny Rady Miejskiej zapytał czy będą prowadzone zajęcia
w świetlicy po zajęciach dydaktycznych czy w godzinach pracy szkoły.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, ze w godzinach pracy
szkoły.
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej stwierdził, iŜ pracowników w świetlicach
obowiązuje Karta Nauczyciela i jeŜeli to będzie ewentualnie zlikwidowane, to będą
oni naleŜeć pod CKiSz i Karta Nauczyciela nie będzie obowiązywać. Dodał, Ŝe będą
musieli pracować 40 godzin tygodniowo a nie 20 godzin.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe jeśli chodzi
o świetlice to 26 godzin tygodniowo oraz poinformował, iŜ jeŜeli będą potrzeby natury
organizacyjnej, to Gmina będzie mogła skorzystać.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe jest to
właściwy kierunek działania, dodając, Ŝe na podstawie świetlicy działającej na Os.
Północ od wielu lat, gdzie jest kółko plastyczne, nauka j. angielskiego, dzieci
i młodzieŜ mają moŜliwość przede wszystkim skorzystania z zainteresowań, pokazania
swoich talentów, umiejętności oraz dodał, iŜ działa klub seniora oraz kółko gospodyń
wiejskich. Pan Wiceprzewodniczący uwaŜa, Ŝe jest to właściwy kierunek
wychowawczy oraz serdecznie podziękował p. Dyrektor CKiSz za wieloletnią pracę
oraz za zaangaŜowana pomoc ludzi.
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 XXV/166/12 została podjęta)

Ad. 4
Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2001 dla Gminy Połaniec.
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Wprowadzenia do tematu dokonała p. Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy
wskaźnik wysokości zasiłku stałego dla osoby pozostającej w rodzinie to jest na jedną
osobę, na co p. Anna Wolska odpowiedziała, Ŝe tak i na jeden miesiąc.
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego wynika liczba
mieszkań w zasobie gminy - 29 i liczba mieszkań socjalnych - 14.
Pani Danuta Bobrowska – kierownik Ref. Techniczno – Inwestycyjnego
odpowiedziała, Ŝe są to mieszkania komunalne i mieszkania socjalne.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, jakie potrzeby wchodzą
w zakres infrastruktury socjalnej.
Pani Anna Wolska – kierownik OPS odpowiedziała, Ŝe z potrzeb, które wynikają
z sytuacji kryzysowej: terapeuta, wsparcie prawne, psycholog, praca socjalna.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe, jeśli chodzi
o potrzeby w zakresie specjalistów, to mamy odpowiedni lokal i specjalistów
pracujących w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym i w kaŜdej potrzebie taką
pomoc Gmina oferuje.
Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy osób
korzystających z OPS przybywa, na co p. Anna Wolska, Ŝe tak, ze względu na
bezrobocie i przede wszystkim choroby.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe wiele osób korzysta
z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej nie tylko finansowej, ale równieŜ rzeczowej.
Pan Burmistrz dodał, Ŝe osoby równieŜ przychodzą uzyskać pomoc bezpośrednio do
Urzędu.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe duŜą wiedzę na
temat osób potrzebujących, które wymagają pomocy mają miedzy innymi
przedstawiciele jednostek pomocniczych, a osoby potrzebujące często się wstydzą lub
nie umieją poprosić o tę pomoc. Pan Przewodniczący zaapelował, do p. Kierownik
OPS, do sołtysów i radnych, aby współpraca była większa w zakresie informacji
dotyczących osób, które nie zgłaszając się po pomoc a jej potrzebują.
Więcej pytań nie zgłoszono.
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Ad. 5
Przedstawienie sprawozdań za 2011 rok.
1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie.
Wprowadzanie do tematu dokonała p. Jadwiga Pruska – kierownik Ref.
Organizacyjnego.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy zapytał czy p. Kierownik czy ma
dane odnośnie środków przekazywanych na ten cel przez Miasto i Gminę Połaniec, na
co p. Jadwiga Pruska odpowiedziała, Ŝe w chwili obecnej ma dane za 2011 rok,
i łącznie w 2011 roku zostało wydane 642 500 zł a w budŜecie było ujęte 640 000 zł.
Więcej pytań nie zgłoszono.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Mieście i Gminie Połaniec.
Wprowadzanie do tematu dokonała p. Jadwiga Pruska – kierownik Ref.
Organizacyjnego.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał ile wynosi łączna kwota
realizowanego programu, na co p. Jadwiga Pruska odpowiedziała, Ŝe 150 792 zł.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zapytał czy są zgłaszane
uwagi przez osoby otrzymujące pomoc przez specjalistów, co do ilości potrzeb, na co
p. Jadwiga Pruska odpowiedziała, Ŝe nie.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, Ŝe z pomocy radcy
prawnego skorzystało najwięcej osób – 419 w skali roku w porównaniu z innymi
specjalistami przyjmującymi Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minut przerwy w obradach.
Obrady sesji Rady Miejskiej opuściła p. Jolanta Pargieła – radna Rady Miejskiej.
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Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej przez p. Przewodniczącego Rady Miejskiej
przystąpiono do kontynuacji zaplanowanego porządku.
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 zebrania sprawozdawczego OSP Okrągła, Łęg
- uczestniczył w zebraniu z Zarządem klubu „Czarni Połaniec”,
- uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy „Odbudowa drogi gminnej nr
366109T Połaniec – Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 3+772 zniszczonej w wyniku
powodzi”, oraz na „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci cieplnej z rur
preizolowanych na Osiedlu Południe w Połańcu”,
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.
04.04.2012r.* posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
* śniadanie wielkanocne w WTZ w Połańcu,
10.04.2012r.* spotkanie z Zarządem OSP w Połańcu,
11.04.2012r.* spotkanie odnośnie Spartakiady w Starostwie Powiatowym,
* spotkanie z pracownikami Publicznej Szkole Podpstawowej w Zrębinie,
* spotkanie z mieszkańcami miejscowości Ruszcza Kępa,
* spotkanie z mieszkańcami miejscowości Winnica,
12.04.2012r.* spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Miasta
i Gminy Połaniec,
* spotkanie z pracownikami Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu,
* spotkanie z pracownikami Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy,
* spotkanie z mieszkańcami miejscowości Okrągła,
13.04.2012r.* spotkanie z p. Prezesem Antonim Bojarskim (CERMET – BUD,
Przedsiębiorstwo InŜynierskie – Kraków),
16-17.04.2012r.* szkolenie ( Obsługa inwestora, promocja gospodarcza i turystyczna
regionu)
18.04.2012r.* spotkanie z pracownikami Publicznego Gimnazjum w Połańcu,
* spotkanie z pracownikami Publicznego Przedszkola w Połańcu,
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* spotkanie z mieszkańcami miejscowości Łęg,
19.04.2012r.* spotkanie z pedagogami, logopedami i dyrektorami placówek
oświatowych z terenu Miasta i Gminy Połaniec,
* uroczysta Gala VII edycji Rankingu Filary Polskiej Gospodarki, tytuł
Samorządowy MenadŜer Regionu (Kraków),
24.04.2012r.* spotkanie z mieszkańcami miejscowości Maśnik.
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:
- dostarczono dokumentację (jest wyłoŜona do wglądu w budynku UMiG i przekazana
do opiniowania przez określone ustawowo instytucje) projektu załoŜeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy
Połaniec na lata 2012-2030, którego wykonawcą jest PPUH"BaSz" Końskie, na kwotę
11 685 zł. Termin wykonania 2012.03.31;
- trwa realizacja umowy " Utrzymanie zimowe dróg ulic i chodników”, którego
wykonawca jest PGK Sp. z o.o., na kwotę 193 305 zł;
- trwa realizacja zadania pn. Roboty odwadniające na terenie Miasta i Gminy
Połaniec, którego wykonawcą jest PGK SP. z o.o., na kwotę 51 800 zł. Termin
realizacji 2012.04.30;
- wybrano wykonawcę 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 wykonawcą jest
Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych "PATADROG", na kwotę 18 000 zł.
Termin realizacji 2012.09.29;
-wybrano wykonawcę w trybie przetargu na:„Opracowanie dokumentacji projektowej
wewnętrznej instalacji ciepłej wody uŜytkowej i wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania w siedmiu budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec”SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej Sułkowice, na kwotę 30 135 zł.
Termin wykonania 2012.07.02;
- trwa remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta i Gminy - Dylmex
Tomasz Dyl Staszów, na kwotę 106 600 zł. Termin realizacji 2012.05.14;
- wybrano wykonawcę na odbudowe dróg gminnych nr 366154T w Maśniku oraz
odbudowę drogi gminnej nr 366218T w Rybitwach w ramach Funduszu Solidarności CEWAP Celiny Chmielnik, na kwotę 113 546 zł. Termin wykonania 2012.06.30;
- wybrano wykonawcę na "Odbudowę drogi gminnej nr 366109T Połaniec - Zdzieci
Nowe od km 0+000 do km 3+772 zniszczonej w wyniku powodzi. Umowę podpisano
w dniu 20.04.2012 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów o wartości
690 240 050 zł. Termin wykonania 2012.07.19;
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- wybrano wykonawcę na "Opracowanie dokumentacji projektowej sieci cieplnej z rur
preizolowanych na Osiedlu Południe w Połańcu" - Hieronim Brzeziński Stalowa
Wola, na kwotę 46 000 zł. Termin wykonania 2012.10.16;
- ogłoszono przetarg na odbudowę drogi gminnej nr 366159T w Rybitwach od km
0+155 do km 0+826 z Funduszu Solidarności. Przetarg odbędzie się dnia 08.05.2012;
- ogłoszono przetarg na „Wykonanie projektów budowlanych dwóch świetlic
wiejskich na terenie gminy Połaniec w miejscowościach Kamieniec i Winnica”.
Przetarg odbędzie się dnia 02.05.2012,
- ogłoszono przetarg na „Stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr
366208T w Połańcu w km 0+000 – 0+600, KRO 26-12-054-000010 i KRO 26-12054-000026”.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie drogi Krakowska
DuŜa łącznika do placu targowego.
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe jest to
istniejąca droga realizowana w trybie ZRID-u.
Więcej pytań nie zgłoszono.
4. Następnie przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady
w okresie międzysesyjnym.
Pan Adam Łukawski - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 24.04.2012 r. na wspólnym
posiedzeniu z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, na którym zaopiniowano
projekty poszczególnych uchwał oraz zajęto stanowisko w sprawie podania o zamianę
gruntu.
Pytań nie zgłoszono.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 23.04.2012 r. na wspólnym
posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, na którym zaopiniowano projekty
poszczególnych uchwał.
Pytań nie zgłoszono.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, Ŝe komisja spotkała się raz w dniu 23.04.2012 r. na wspólnym
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posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym wszystkie 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 raz w dniu 24.03.2012 r. na wspólnym
posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym zaopiniowano
projekty uchwał oraz zajęto stanowisko w sprawie podania o zamianę gruntu.
Pytań nie zgłoszono.
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej reprezentując Koło Gospodyń Wiejskich
z Maśnika i Ruszczy Kępy poprosił o pomoc, poniewaŜ wszystkie prezentacje
przygotowują za własne pieniądze reprezentując naszą Gminę min. w Warszawie na
targach. Dodał, Ŝe środki przekazywane są niewystarczające i KGW dokłada część
z środków własnych oraz podziękował p. Prezes LGD „Dorzecze Wisły” Anecie
Matusiewicz za współpracę i uzyskaną pomoc.
Pani Aneta Matusiewicz – prezes LGD „Dorzecze Wisły” powiedziała, Ŝe Koło
Gospodyń Wiejskich bardzo aktywnie i chętnie uczestniczy w organizowanych
targach reprezentując wyroby z naszego regionu min. przez potrawy własnoręcznie
przygotowane, za co p. Prezes bardzo serdecznie podziękowała i zadeklarowała
pomoc.
Pan Krzysztof Woźniak – zapytał odnośnie ul. Spokojnej tzw. opasce ul. Mieleckiej.
Pan Jarosław Kądziela - zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe
w Gmina skorzysta z decyzji ZRID i w chwili obecnej została uzyskana mapa do
celów projektowych, poniewaŜ Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej nie da Gminie
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Ad. 7
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej
sesji nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje.
Ad. 8
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał p. radnym Rady Miejskiej
o składaniu oświadczeń majątkowych oraz poinformował, Ŝe za parę dni są Dni
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Połańca oraz święta majowe począwszy od 3,7,12 i 13 maja. Powiedział, Ŝe jest to
obowiązek mieszkańców, aby wspólnie uczestniczyć w świętach 3 Maja w Kościele,
przy KrzyŜu Kosynierów i ma nadzieję, Ŝe na uroczystości z okazji Dni Połańca
(przedstawił program uroczystości) udział wezmą p. radni Rady Miejskiej,
przedstawiciele jednostek pomocniczych, kierownicy, dyrektorzy jednostek
podległych Gminie oraz pracownicy referatów i kierownicy Urzędu Miasta i Gminy,
aby dać przykład społeczeństwu. Pan Przewodniczący poprosił równieŜ o uczczenie
świąt poprzez wywieszenie barw narodowych od 1 do 7 maja, poniewaŜ są to równieŜ
święta mieszkańców Połańca a ta tradycja powoli zanika.
Następnie p. Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe nie mógł uczestniczyć
w uroczystej VII Gali edycji Rankingu Filary Polskiej Gospodarki,
w której p. Burmistrz odebrał wyróŜnienie dla Gminy Połaniec „Samorządowego
MenadŜera Regionu 2011”, i poprosił p. Burmistrza, aby przybliŜył nam VII Galę
organizowaną przez dziennik „Puls Biznesu” i czołową agencję badawczą Pentor
Research International.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, iŜ ranking „Filary
Polskiej Gospodarki” jest to wyróŜnienie imienne, natomiast jest uzyskane dzięki
wspólnej pracy ludzi. Dodał, Ŝe ranking był organizowany w ten sposób, iŜ
samorządowcy z trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego
głosowali na przedstawicieli innych samorządów nie mogąc głosować na siebie, przy
czym oddając tylko jeden głos. Pan Burmistrz poinformował, Ŝe jest to bardzo miłe
zaskoczenie dla niego jak i dla nas wszystkich, poniewaŜ uzyskaliśmy 4. miejsce
w województwie świętokrzyskim. Dodał, ze ranking tworzyli ludzie niezwiązani
z naszym województwem, i na 102. gminy w naszym województwie mamy 4. miejsce.
UwaŜa, Ŝe to wyróŜnienie powinno nas wszystkich cieszyć i budować pod kątem
kolejnych działań, poniewaŜ waŜne jest to, co robimy i jak nas osoby widzą, za co
wszystkim bardzo podziękował, bo dzięki wspólnej pracy moŜna było to wyróŜnienie
otrzymać.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował p. Burmistrzowi
oraz Radzie Miejskiej, poniewaŜ gramy wspólnie do tej samej bramki i bez tego nie
byłoby tego sukcesu.
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie utylizacji eternitu.
Pan Krzysztof Miaz – kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska odpowiedział, Ŝe osoby zainteresowane powinny składać wnioski, dodając
Ŝe program jest rozłoŜony na kolejne lata.
Pan Zbigniew Porębski – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie zakupu urządzenia
do pielęgnacji sztucznej trawy na boisku, na co p. Burmistrz odpowiedział, iŜ zostanie
on zakupiony.
Pan Tomasz, Kiciński – radny Rady Miejskiej poinformował, iŜ przy boisku
Publicznego Gimnazjum zrobiło się niebezpieczne, gdzie przy deszczu jest bardzo
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ślisko i ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosi o zakup urządzenia, na co p. Jacek
Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe nie dostał informacji od Dyr.
Publicznego Gimnazjum, który nadzoruje placówkę, Ŝe jest niebezpiecznie, natomiast
zakup urządzenia zostanie zrealizowany.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o posadzenie iglaków
kulowych
na
skwerze
przy
ul.
Witosa,
poniewaŜ
przymarzły.
O zadbanie o skalniak oraz poprosił o wykonanie prac porządkowych.
Obrady sesji Rady Miejskiej opuścił p. Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej.
Następnie p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy przedstawił wstępną
koncepcję tworzenia polderów zalewowych w górnej części dorzecza Wisły oraz
dodał, Ŝe na bieŜąco będą przekazywane informacje mieszkańcom danych terenów
odnośnie załoŜeń dla programu ochrony dorzecza górnej Wisły, i jeŜeli będzie chęć
spotkania się z wykonawcą koncepcji, będzie on zaproszony na zebranie.
Po przeprowadzonej dyskusji w tym temacie z udziałem: p. Jadwigi Kowyni,
p. Andrzeja Wawrzyńca, p. Zbigniewa Porębskiego, p. Józefa Cichonia, p. Stanisław
Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe waŜny jest czynnik ludzki,
który naleŜy wziąć pod uwagę, poniewaŜ są tam między innymi gospodarstwa,
Kościoły, cmentarz i nie wyobraŜa sobie, aby ta koncepcja została zrealizowana.
Ad. 9
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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