
Połaniec, dnia 30.11.2011 r. 
 

Projekt protokołu Nr XX/11 
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 listopada 2011 roku. 

                           (Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 
 
 

Początek obrad - godz. 1500 

Zakończenie obrad - godz. 2050 

 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej           
w Połańcu i bardzo serdecznie powitał p. Michała Skotnickiego – wicestarostę Powiatu 
Staszowskiego, p. Rafała Ziętala – Kierownika Działu Przygotowania Produkcji                   
i Zamówień ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 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, p. prezesa, dyrektorów                    
i kierowników jednostek podległych Gminie, kierowników referatów i pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli jednostek pomocniczych, mieszkańców oraz inne 
osoby, które przybyły na sesję. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyli wszyscy radni. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby przed 
przystąpieniem do realizacji zaplanowanego porządku obrad, poruszyć tematy, które są 
bardzo waŜne i dotyczą między innymi realizacji drogi wojewódzkiej nr 764 (od mostu do 
Staszowa) i przeprawy mostowej. Pan Przewodniczący zaznaczył równieŜ, iŜ w Radzie 
mamy trzech solenizantów: p. Zdzisława Kwiatkowskiego, p. Andrzeja Wawrzyńca oraz    
p. Andrzeja Buczka, którym Ŝyczył w imieniu Rady Miejskiej, p. Burmistrza, Urzędu 
Miasta i Gminy oraz wszystkich obecnych na sali wszystkiego najlepszego, szczęścia, 
wszelkiej pomyślności, wytrwałości w pracy samorządowej, mądrości w podejmowaniu 
decyzji oraz satysfakcji i zadowolenia w Ŝyciu osobistym,  a takŜe zdrowia, dzięki któremu 
będzie chęć do działania oraz do pracy. Do Ŝyczeń przyłączył się takŜe p. burmistrz Jacek 
Tarnowski Ŝycząc solenizantom wszystkiego dobrego. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, w imieniu solenizantów 
podziękował za miłe oraz Ŝyczliwe słowa, i równieŜ Ŝyczył dalszej dobrej współpracy. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej korzystając z okazji poinformował, iŜ p. Andrzej 
Wawrzyniec – radny Rady Miejskiej został wysoko odznaczony Brązowym KrzyŜem 
Zasługi przez prezydenta Śp. Lecha Kaczyńskiego za zasługi działalności samorządowej. 
Pan Stanisław Lolo pogratulował p. radnemu odznaczenia oraz zaznaczył, Ŝe w pełni 
zasłuŜył na takie wyróŜnienie. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, podziękował 
mieszkańcom, wyborcom, Ŝe został wybrany, a takŜe p. burmistrzowi Jackowi 
Tarnowskiemu, p. Przewodniczącemu Rady Miejskiej – Stanisławowi Lolo, całej Radzie 
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Miejskiej, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, przedstawicielom jednostek 
pomocniczych, a takŜe kaŜdemu człowiekowi, który godnie reprezentuje nasze środowisko, 
dba o Polskę, dba o naród, poniewaŜ jesteśmy sobie wszyscy potrzebni. Zaznaczył takŜe, Ŝe 
na ten KrzyŜ Zasługi pracowaliśmy my wszyscy, wyraŜając zadowolenie, Ŝe moŜe być z 
nami, podziękował jeszcze raz Ŝycząc wszystkiego dobrego. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, serdecznie podziękował 
za Ŝyczenia, za pamięć, która jest bardzo waŜna. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, poruszył bardzo waŜny, a zarazem 
istotny temat, który dotyczy chorej dziewczynki Oliwii, mieszkanki naszego miasta. Pan 
Przewodniczący apelując do p. radnych, a takŜe do wszystkich osób obecnych na sali 
bardzo prosi o pomoc dla Oliwii, a oddając głos p. Małgorzacie śugaj – skarbnikowi Gminy 
prosi o przedstawienie szczegółów dotyczących chorej dziewczynki, o jej problemach,         
a takŜe o tym, co moŜna uzyskać poprzez udzielone wsparcie. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy, poinformowała, iŜ w odpowiedzi na apel 
rodziców oraz dziadków Oliwii nasz samorząd chciałby się włączyć w pomoc, aby moŜliwe 
było przeprowadzenie operacji w Stanach Zjednoczonych, którego koszt wynosi 240 000 zł. 
Od momentu wpłynięcia środków finansowych na konto fundacji, w ciągu dwóch tygodni 
zostanie ustalony termin zabiegu. Pani Skarbnik dodała, iŜ Oliwia urodziła się                  
z rozszczepem kręgosłupa, co odebrało jej szansę na normalne Ŝycie. Obecnie choroba nie 
pozwala małej dziewczynce poruszać się samodzielnie, lecz tylko za pomocą wózka 
inwalidzkiego. Oliwa ma 5 lat, jest mieszkanką Połańca, uczęszcza do grupy 
przedszkolaków, i jest bardzo dobrze rozwijającym się dzieckiem. Pani Małgorzata śugaj 
zaznaczyła, iŜ w okolicach Świąt Wielkanocnych był występ małej Oliwii w Centrum 
Kultury i Sztuki w Połańcu, gdzie Publiczne Przedszkole w Połańcu przeprowadziło akcję 
charytatywną sprzedając ozdoby świąteczne. Zebrane pieniądze były równieŜ przekazane na 
pomoc w celu przeprowadzenia operacji. Pani Skarbnik powiedziała, Ŝe aby formalnie 
przeprowadzić akcje charytatywne naleŜy włączyć organizację pozarządową lub 
stowarzyszenie, które działa na naszym terenie. Takim stowarzyszeniem jest 
Stowarzyszenie “Integracja”, która ma w statucie działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych, dlatego wszelkie formalności będą przeprowadzane poprzez tę 
organizację. Pani Małgorzata śugaj dodała, iŜ obecnie jest zgoda, aby ta akcja trwała do 
końca stycznia 2012 roku, lecz jeśli będzie potrzeba, to będzie ona wydłuŜona. W tym 
szczytnym celu zostaną przeprowadzone trzy akcje. Pierwsza, czyli mecz mikołajkowy 
odbędzie się 3 grudnia w Zespole Szkół w Połańcu. W meczu wezmą udział cztery druŜyny: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Samorządowcy, Policjanci oraz KsięŜa, którzy 
bardzo aktywnie włączyli się w akcję. Następnie odbędzie się koncert zespołu “Lasowiacy” 
11 grudnia o godzinie 11.00 – pierwsza część i o godzinie 15.30 - druga część. Ponadto      
p. Skarbnik poinformowała, Ŝe kaŜdy, kto chciałby w inny sposób pomóc, to jest w apelu 
podany numer konta Stowarzyszenia “Integracja”, gdzie naleŜy wpisać ”pomoc dla Oliwii”, 
i te środki zostaną przekazane rodzicom chorej dziewczynki. Następnie p. Małgorzata śugaj 
przedstawiła zdjęcie czteroletniej dziewczynki, przekazane przez rodziców Oliwii, która 
przeszła taką operację w Stanach Zjednoczonych w celu porównania i pokazania, iŜ 
dziewczynka ma wygląd zdrowego dziecka. Operacja ta poprawiła dziewczynce wygląd, 
ułatwiła częściowo Ŝycie, lecz do końca Ŝycia będzie poruszać się za pomocą wózka 
inwalidzkiego, poniewaŜ lekarzom nie udało się doprowadzić do tego, aby chodziła. Pani 
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Skarbnik zaznaczyła, Ŝe w przypadku Oliwii, jest moŜliwość, aby w pełni samodzielnie 
zaczęła chodzić.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, podziękował p. Małgorzacie śugaj 
za udzielone informacje oraz jeszcze raz gorąco zaapelował o wsparcie do p. radnych,        
p. wicestarosty Michała Skotnickiego, p. Rafała Ziętala ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach oraz wszystkich obecnych na sali.  
 
Pan Michał Skotnicki – wicestarosta Powiatu Staszowskiego, zwracając się do                     
p. Przewodniczącego, Szanownej Rady oraz przybyłych gości, poinformował, Ŝe ze strony 
Starostwa Powiatowego poczynili kroki w kierunku pomocy dla Oliwii, przekazując do 
wszystkich szkół średnich, które prowadzi Starostwo Powiatowe, apel dotyczący zbiórki 
pieniędzy, gdzie ma nadzieję, Ŝe młodzieŜ spojrzy na to przychylnie. Pan Wicestarosta 
powiedział takŜe, Ŝe ten temat potraktował priorytetowo, i dodatkowo rozmawiał                 
z p. BłaŜejewską, która ma rodzinę w Stanach Zjednoczonych, aby pomogli, poniewaŜ mają 
kontakt ze stowarzyszeniami, które wspierają oraz dofinansowują tego typu zabiegi             
w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo poinformował, Ŝe jest pomysł zorganizowania 
koncertu ”Lasowiacy” przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy Staszów, gdzie dochód 
będzie przeznaczony na dofinansowanie zabiegu. Pan Michał Skotnicki dodał, Ŝe czynią    
w tym kierunku kroki, i Ŝe ta kwota w wysokości 70 500 dolarów dla większości polskich 
rodzin jest nieosiągalna, aby w krótkim terminie ją zgromadzić. Pan Wicestarosta zaznaczył 
takŜe, Ŝe uczynią wszystko, aby Oliwii pomóc. 
 
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej, poinformował, Ŝe od stycznia jest moŜliwość 
robienia odpisów podatkowych i prosi, aby je dokonywać na konto fundacji “ZdąŜyć                
z pomocą” na rzecz Oliwii. 
 
Następnie, p. Anna Winnicka – Ziętarska – inspektor ds. uzaleŜnień – poinformowała, Ŝe 
wstępny koszt operacji wynosił 200 000 dolarów, lecz poprzez działania rodziców, rodziny 
oraz środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych, koszt zabiegu został obniŜony do 
kwoty 70 000 dolarów. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, podziękował za zabranie głosu oraz 
powitał p. przewodniczących osiedli, którzy jak dodał piastują funkcję podobną do 
sołtysów, których powitał bardzo serdecznie. Następnie p. Przewodniczący nawiązał do 
święta 11 Listopada, zaznaczając, Ŝe to święto jest szczególnie drogie kaŜdemu Polakowi. 
Zwracając się do wszystkich serdecznie podziękował, tym, którzy uczestniczyli w tym 
święcie: Radzie Miejskiej, p. burmistrzowi – Jackowi Tarnowskiemu, który zorganizował tę 
uroczystość, p. wicestaroście Michałowi Skotnickiemu, który jest dzisiaj z nami, sołtysom, 
dyrektorom jednostek podległych Gminie, dyrektorom szkół, zakładów pracy. Pan 
Stanisław Lolo powiedział takŜe, Ŝe powinnością oraz obowiązkiem kaŜdego radnego, 
sołtysa oraz dyrektorów jednostek podległych Gminie jest uczestniczenie w tego typu 
uroczystościach. Pan Przewodniczący podziękował młodzieŜy z placówek naszych Gmin: z 
Publicznej Szkoły Podstawowej, z Publicznego Gimnazjum oraz z Zespołu Placówek 
Oświatowych z Ruszczy za występy oraz wychowawcom, którzy tą młodzieŜ przygotowała, 
dyrekcji, harcerzom, którzy brali udział w uroczystościach. Podziękował równieŜ straŜakom 
z Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z Rudnik: druhowi Marianowi Gwizdakowi, druhowi 
Ryszardowi Motyce, druhowi Edwardowi Gąsiorkowi. Pan Przewodniczący dodał, Ŝe na 
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ponad 300 druhów, była to jedyna reprezentacja. Dodał, Ŝe w tak waŜnych uroczystościach, 
druhowie powinni uczestniczyć w tak waŜnym święcie, dla naszego kraju, dla naszej 
ojczyzny z szacunkiem dla tych ludzi, którzy ginęli i wylali krew za tę ziemię. Zaznaczył, 
Ŝe to nie tylko dotyczy druhów straŜaków, ale równieŜ sołtysów, radnych, pracowników 
jednostek samorządowych. Dodał, Ŝe ten dzień powinniśmy wykorzystać oraz uczyć 
młodzieŜ oraz dzieci, jak naleŜy ten dzień spędzać uroczyście i radośnie dając lekcje 
patriotyzmu wobec ojczyzny. Pan Przewodniczący podziękował p. dyrektor Centrum 
Kultury i Sztuki za przygotowanie wspaniałej oprawy uroczystej sesji oraz Mszy Św. za 
Ojczyznę. Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, iŜ w przyszłości tak radosne święta 
będziemy obchodzić w większym oraz liczniejszym gronie. 
 
Następnie Pan Przewodniczący, poprosił Radę Miejską, aby przed przystąpieniem do 
porządku obrad zabrał głos p. Rafał Ziętal - Kierownik ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach w celu udzielenia informacji dotyczącej realizacji drogi 
wojewódzkiej numer 764 i przeprawy mostowej, gdzie Rada Miejska poprzez aklamację 
wyraziła zgodę. W dalszej części p. Stanisław Lolo poprosił o zabranie głosu p. Jacka 
Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy Połaniec. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, powiedział, Ŝe temat drogi 
wojewódzkiej od Staszowa do Połańca, a dokładniej od Chmielnika do Rzeszowa jest 
tematem od kilku lat bardzo gorącym. Pan Burmistrz zaznaczył, Ŝe mamy kolejne warianty 
odcinka ze Staszowa do Połańca, które przedstawi p. Rafał Ziętal i przybliŜy nam 
argumenty, które przemawiają na dzisiaj oraz wyjaśni, dlaczego ta inwestycja nie jest na 
etapie zaawansowanym. Pan Jacek Tarnowski dodał, Ŝe ostatnie dwa miesiące były 
dokuczliwe, jeśli chodzi o kwestię odcinka drogi Połaniec – Staszów oraz zaznaczył, Ŝe 
były głośne obawy, Ŝe droga wraz z mostem moŜe nie być zrealizowana, dlatego zostały 
przyjęte warianty rozdzielające odcinki, czyli odcinek od ronda drogi krajowej w kierunku 
mostu wraz z mostem, który bezwzględnie musimy ratować, oraz odcinek Połaniec – 
Staszów, który łączy drogę od Staszowa poprzez Chmielnik, który jest obecnie w trakcie 
realizacji. Pan Burmistrz wyjaśnił, Ŝe protesty, które są, będą uniemoŜliwiały realizację tego 
zadania w obecnej koncepcji, dlatego zostały zaproponowane kolejne rozwiązania, które 7 
listopada po raz pierwszy zostały przedstawione. W jednej z nich zaproponowano ominięcie 
miejscowości Rytwian i Kłody, gdzie trasa biegnie wzdłuŜ torów kolejowych. Kolejny 
wariant z drugiej strony omija miejscowości Rytwiany, Kłodę, Wymysłów, Niedziałki oraz 
Rudniki, lecz droga wpada według wcześniejszego wariantu przed Połańcem na stary ślad. 
Następnie p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, powiedział, Ŝe kolejne spotkanie 
odbyło się 22 listopada, na którym zaproponowano kolejną koncepcję, z braku moŜliwości 
realizacji dwóch poprzednich, gdzie pod uwagę został wzięty wariant, który na dzień 
dzisiejszy jest najbardziej realny do wykonania, czyli remont drogi wojewódzkiej Połaniec 
– Staszów po starym śladzie. Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy wyraził 
myśl, aby podczas dyskusji zastanowić się nad odcinkiem Połaniec – Staszów, poniewaŜ 
podstawowym zadaniem nas wszystkich, jest to, aby most utrzymać w realizacji. Pan 
Burmistrz zaznaczył takŜe, Ŝe jest to temat priorytetowy i musimy zrobić wszystko, aby 
został on urzeczywistniony. Nadmienił takŜe, iŜ na spotkaniu z p. Janem Maćkowiakiem – 
członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - apelowaliśmy, aby utrzymać wariant, 
który dotyczył ominięcia miejscowości Rudnik i Niedziałek, co jest moŜliwe przez 
wykonanie odpowiedniej dokumentacji technicznej, która została wykonana w większej 
części oraz uzyskania niezbędnych decyzji na realizację tego nowego odcinka drogi. To 
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umoŜliwiałoby staranie się o środki finansowe i realizację zadania przez województwo 
świętokrzyskie na ten nowy odcinek w programie na lata 2015 -2020. Pan Jacek Tarnowski 
- burmistrz Miasta i Gminy zwracając się do wszystkich, zaznaczył, Ŝe jest to rozwiązanie 
na dziś, nadmieniając, Ŝe w przyszłości będą starania o wykonanie i p obwodnic Połańca, 
gdyŜ na chwilę obecną osiedle Północ znajduje się w strefie uciąŜliwości. Następnie p. 
Burmistrz oddał głos p. Rafałowi Zietali - Kierownikowi Działu Przygotowania Produkcji                     
i Zamówień, aby przedstawił argumenty, które przemawiają za tą koncepcją oraz zaznaczył, 
Ŝe nie jest ona do końca po naszej myśli, lecz ma nadzieję, Ŝe p. Rafał Ziętal wyjaśni, 
dlaczego jest to niezbędne, i na tym etapie nieodwracalne. 
 
Pan Rafał Ziętal - kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, powitał wszystkich gości oraz 
podziękował za zaproszenie p. Burmistrzowi. Następnie wyjaśnił, Ŝe zakres prac 
projektowych, które zostały zaprezentowane na poprzednim spotkaniu odnośnie drogi 
krajowej poprzez dojazdy do mostu po sam most, nie zmieniły się. Natomiast na ostatnim 
spotkaniu wraz z p. Wojciechem Płazą poruszono temat ciągłych uzgodnień oraz działań 
środowiskowych. Pan Rafał Ziętal nadmienił, iŜ decyzja środowiskowa jest skomplikowana 
i po ponownych spotkaniach z mieszkańcami miejscowości Rytwian oraz Kłody ich 
stanowisko nie zmienia się protestując przede wszystkim przeciw zabezpieczeniom, 
głównie akustycznym. Nadmienił, Ŝe zarządca drogi musiał je zastosować, poniewaŜ nie ma 
innej moŜliwości zabezpieczenia akustycznego środowiska, i to był jedyny sposób, którego 
nie akceptowali mieszkańcy. Dodał, Ŝe po przeprowadzonych analizach procedury 
środowiskowej z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości w Warszawie, uznaliśmy, Ŝe czas, który pozostał do ewentualnego 
zrealizowania i rozliczenia inwestycji jest tak krótki, Ŝe jeśli pojawią się protesty 
mieszkańców miejscowości Kłoda oraz Rytwiany na etapach wydawania niniejszych 
decyzji, moŜe spowodować, iŜ projekt w całości upadnie i nie będzie mógł być realizowany. 
Pan Rafał Ziętal poinformował, Ŝe opracowanie projektowe to nie tylko most  w Połańcu, 
ale równieŜ odcinek Staszów – Połaniec, i aby go zrealizować oraz rozliczyć to naleŜy 
podzielić zadanie na część od ronda drogą krajową nr 79 w miejscowości Połaniec,  poprzez 
projektowane rondo przy Elektrowni Połaniec, dojazd do mostu, most na rzece Wiśle oraz 
dojazd do drogi wojewódzkiej po stronie województwa podkarpackiego. Na takie 
ograniczenia zakresu w celu ratowania inwestycji została wyraŜona zgoda, w związku         
z czym, został ograniczony zakres, i dalsze procedury w celu uzyskania decyzji 
środowiskowej zostały przeprowadzone. Następnie p. Rafał Ziętal poinformował, Ŝe dostał 
nieoficjalną wiadomość, iŜ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
podpisała w dniu dzisiejszym decyzję środowiskową dla tego ograniczonego zadania.        
W związku z tym, w chwili obecnej projektanci przystąpią do finałowej części projektu, 
czyli do uzyskania pozwolenia prawnego, oraz złoŜą wniosek o wydanie decyzji ZRID. 
Wyprzedzając decyzję ZRID, przy złoŜeniu wniosku zostanie rozpoczęta w Świętokrzyskim 
Zarządzie Dróg Wojewódzkich procedura przetargowa, i będzie ona równolegle przebiegała 
z procedurą wydawania decyzji, aby nie opóźniać tej inwestycji oraz aby maksymalnie 
przyspieszyć moment jej rozpoczęcia. Pan Rafał Ziętal dodał, Ŝe w połowie roku moŜliwe 
będzie zakończenie procedury przetargowej, sprawdzenie jej przez prezesa Zamówień 
Publicznych w Warszawie i podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Poinformował, 
takŜe, Ŝe zakres został ograniczony, natomiast, aby nie pozostawić mieszkańców 
miejscowości Kłoda, Rytwiany, Niedziałki z drogą w takim stanie, jaka jest w chwili 
obecnej, najprostszym i najszybszym rozwiązaniem, będzie przeprowadzenie oraz 
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poprawienie moŜliwych parametrów technicznych tej drogi, na podstawie tego projektu, 
jaki zrealizowali projektanci. Poinformował takŜe, Ŝe będą toczyły się dwie równoległe 
inwestycje: pierwsza, będzie polegała na moście wraz z dojazdami i druga, która będzie 
realizowana odcinkami na mniejszych parametrach, która pozwoli na poprawę aktualnego 
stanu tego odcinka drogi. Pan Rafał Ziętal powiedział, Ŝe na dzisiejszym spotkaniu jest sam, 
poniewaŜ dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dzisiaj uczestniczy        
w spotkaniu, na którym dyskutowana jest moŜliwość ewentualnego finansowania odcinka 
Staszów – Osiek, który mógłby odciąŜyć odcinek Staszów – Połaniec, poniewaŜ do tego 
odcinka jest przygotowany kompletny projekt wraz z niezbędnymi pozwoleniami. 
Nadmienił, Ŝe jeśli będzie moŜliwość zabezpieczenia środków przez ministerstwo, to 
zostanie on w niedługim czasie zrealizowany, zwłaszcza, Ŝe uzyskał akceptację                    
w konkursie, i jest na liście rezerwowej projektów finansowanych w projekcie Polski 
Wschodniej. Dodał takŜe, Ŝe ten odcinek stanowi alternatywę dla kierowców, zaznaczając, 
Ŝe zdaje sobie sprawę, iŜ nie wszyscy kierowcy będą brać pod uwagę tę ewentualność, 
jednak ma nadzieję, Ŝe wyremontowanie tego odcinka spowoduje, Ŝe część kierowców ten 
odcinek będzie wybierało. Wspomniał takŜe, Ŝe wraz z p. Burmistrzem w Świętokrzyskim 
Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach dyskutowali nad moŜliwym wariantowaniem 
trasy w chwili obecnej. Projektanci zaproponowali dwa warianty: północny, który przebiega 
w pobliŜu torów kolejowych na odcinku Staszów – Połaniec oraz wariant drugi: 
południowy, który przebiega poniŜej istniejącej drogi wojewódzkiej nr 764 i zbliŜa się do 
rzeki Czarnej. Stwierdził, Ŝe oba warianty nie rozwiązywały problemów, poniewaŜ wariant, 
który przebiega wzdłuŜ torów kolejowych według wstępnej analizy równieŜ ingerował        
w prywatne zabudowane posesje, czyli przeniesiony problem z jednej strony na drugą, gdzie 
czynnik społeczny wystąpił. Natomiast, jeŜeli chodzi o drugi wariant, w pobliŜu rzeki 
Czarnej okazało się, Ŝe występuję tam obszar “Natura 2000” i moŜliwość uzyskania zgody 
od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest bardzo trudna. Zaznaczył, Ŝe występują 
tam linie wysokiego napięcia, i jest to bardzo kosztowna i trudna do przebrnięcia 
technicznie inwestycja oraz jest wiele obiektów inŜynierskich, które zwiększyłyby koszt 
inwestycji. Zarówno w wariancie północnym jak i południowym, gdzie załoŜenie było, aby 
droga przebiegała nowym śladem, jest bardzo duŜa ilość gruntów do wywłaszczenia,             
i bardzo duŜe obciąŜenie finansowe. Pan Rafał Ziętal poinformował, Ŝe wspólnie zostało 
ustalone, iŜ Ŝaden z powyŜszych wariantów na chwilę obecną nie ma moŜliwości realizacji, 
a takŜe dodał, Ŝe nie ma zabezpieczenia finansowego oraz szans na takie zabezpieczenie, 
aby zrealizować jeden z wymienionych wariantów. Z powyŜszych względów na chwilę 
obecną uzgodniona została doraźna pomoc, czyli poprawienie warunków technicznych oraz 
bezpieczeństwa drogi nr 764. Zaznaczył takŜe, Ŝe w ostatnim czasie została przygotowana 
specyfikacja techniczna dla opracowanie rozwiązania układu obwodnicowego dla miasta 
Staszowa. Ta propozycja specyfikacji jest przedyskutowana wspólnie przez przedstawicieli 
Starostwa Powiatowego w Staszowie, oraz wyraził myśl, Ŝe na dniach będzie ona 
uzgodniona i nie będzie stało nic na przeszkodzie, aby miasto mogło zorganizować przetarg 
na opracowanie koncepcyjne układu obwodnicowego, które będzie wiązało się z ciągiem 
Staszów – Połaniec – przeprawa mostowa, bądź w kierunku miejscowości Osiek. 
Reasumując, p. Rafał Ziętal stwierdził, iŜ została zakończona długotrwała procedura 
środowiskowa, oraz wyraził nadzieję, Ŝe w obecnej chwili nie powinno stać się nic złego, co 
mogło by stanowić problem w realizacji przeprawy mostowej do drogi nr 79. Nadmienił 
takŜe, Ŝe przeprawa mostowa jest bardzo waŜna dla regionu, dla południowej Polski, oraz 
wyraził zadowolenie, iŜ projekt ma szansę realizacji w takim zakresie. Następnie poprosił    
o pytania, do których bardzo chętnie się odniesie. 
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Pan Zbigniew Rodenko – sołtys sołectwa Rudniki - zapytał, czy jest moŜliwość włączenia 
do projektu proponowaną obwodnicę Rudnik, która wypadła z realizacji. 
 
Pan Rafał Ziętal - kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach odpowiedział, iŜ dwa aspekty zdecydowały      
o zakończeniu tego etapu na drodze krajowej nr 79. Po pierwsze, musiał zostać 
poprowadzony nowy dojazd, nowy szlak drogowy do większego węzła komunikacyjnego, 
którym jest skrzyŜowanie z drogą nr 79, gdzie kierowcy będą mieli moŜliwość wybrania 
ciągu krajowego. Natomiast, jeśli chodzi o drugi aspekt, to projekt od początku nie był 
doszacowany i zabezpieczenia, jakie są wymagane przy takiej inwestycji, czas oraz wzrost 
cen spowodował, Ŝe w tej kwocie, która w umowie była przewidziana na realizację tego 
zadania, moglibyśmy się nie zmieścić. Pan Rafał Ziętal dodał, Ŝe aby realnie oszacować 
koszt inwestycji naleŜało ograniczyć projekt do drogi nr 79 wraz z mostem, która w tej 
kwocie będzie moŜliwa do zrealizowania. 
 
Pan Zbigniew Rodenko - sołtys sołectwa Rudniki, zapytał odnośnie protestów, 
niedoszacowania kosztów inwestycji oraz informacji wynikających z prasy odnośnie 
niewykorzystanych pieniędzy, jakimi dysponuje Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach. 
 
Pan Rafał Ziętal - kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach, poinformował, iŜ podpisując umowę oraz 
szacując koszt inwestycji, które były cztery lata temu, były przyjmowane szacunkowe 
koszty, natomiast nie było przewidziane to, co narzuci na inwestora decyzja środowiskowa. 
Dodał, Ŝe dla całej inwestycji udział zabezpieczeń środowiskowych często sięga 30 - 40 % 
inwestycji plus wywłaszczenia gruntów. Natomiast roboty drogowe były szacowane na 
podstawie tamtych cen oraz kalkulacji, przyjmując wskaźniki wzrostu cen. Zakres 
rozbudowy parametrów mostu, jakie były załoŜone na etapie pisania specyfikacji oraz 
zmieniające się warunki techniczne w trakcie projektowania miały wpływ na wzrost 
kosztów inwestycji. Pan Rafał Ziętal, powiedział, iŜ czynniki wynikające z róŜnych 
warunków, przedstawianych przez inwestorów, nie dało się przewidzieć na etapie 
szacowania kosztów, poniewaŜ nie ma baz przyrodniczych czy środowiskowych, do których 
inwestor mógłby zajrzeć i dowiedzieć się min. na temat ekranów, czy bezpiecznych przejść 
dla małych i duŜych zwierząt., gdyŜ wynika to z raportów i szczegółowych analiz 
przeprowadzonych przez przyrodników. Natomiast jeśli chodzi o protesty, to p. Rafał Ziętal 
stwierdził, Ŝe zapytań i uwag do projektu do zarządcy drogi przychodzi wiele, lecz nie są w 
stanie przewidzieć czy dana osoba będzie odwoływać się od decyzji. Nadmienił, iŜ 
wychodząc naprzeciw mieszkańcom miejscowości Rytwian i Kłody trzykrotnie 
uczestniczyli w spotkaniach, na których próbowali przekonać oraz przybliŜyć społeczności 
projekt, natomiast argumenty, które zostały przedstawione nie zostały zaakceptowane           
i protesty pojawiły się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w PARP-ie oraz        
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W związku z tym kaŜda z powyŜszych instytucji 
zareagowała, proponując ograniczenie zakresu, aby móc zrealizować przeprawę mostową 
przez rzekę Wisłę. 
 
Pan Zbigniew Rodenko - sołtys sołectwa Rudniki, zapytał, czy podczas poszerzania drogi 
wojewódzkiej nr 764 nie będzie protestów, oraz moŜliwości wybudowania obwodnicy 
Rudnik i przybliŜonego kosztu jej realizacji. 
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Pan Rafał Ziętal - Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach, odpowiedział, iŜ na kaŜdym etapie protesty 
mogą się pojawić, a takŜe dodał, Ŝe kaŜdy protest musi być poparty odpowiednimi 
argumentami, i cała procedura środowiskowa oraz projektu budowlanego dla odcinka nr 79, 
dojazd do mostu i most w Połańcu jest przygotowana poprawnie, co zostało potwierdzone 
decyzją wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Pan Rafał Ziętal, 
odnosząc się do kosztów wybudowania obwodnicy, poinformował, Ŝe na koszt kilometra 
obwodnicy składa się zarówno wartość wynikająca z konstrukcji drogi wraz z urządzeniami, 
grunty, które naleŜy wywłaszczyć po obwodnicę oraz zabezpieczenia środowiskowe, gdzie 
koszt szacunkowy wynosi około 10 000 000 zł. Poinformował takŜe, Ŝe jeśli chodzi 
prowadzenie prac związanych z koncepcjami obejścia odcinka to, zapewnia, Ŝe w tym 
momencie takie prace nie są prowadzone. Dodał, Ŝe zostały zaprezentowane dwie 
koncepcje, które na chwilę obecną nie mają szans na realizację oraz zaznaczył, Ŝe są otwarci 
na wszelkie wyzwania projektowe, jeśli będzie moŜliwość ich realizacji. 
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec, powiedział, Ŝe opóźnienia dotyczące realizacji 
inwestycji są duŜe oraz zaznaczył, Ŝe strona województwa podkarpackiego jest gotowa do 
realizacji zadania, i w chwili obecnej czeka na naszą stronę. Pan Tadeusz Dalmata 
poinformował, iŜ pomimo zebrań, które odbyły się, nadal są opóźnienia, dlatego biorąc pod 
uwagę koncepcję drogi w kierunku Osieka naleŜy jak najszybciej dąŜyć do jej realizacji, 
aby nie stracić dofinansowania, poniewaŜ mieszkańcy miejscowości Kłoda oraz Rytwiany 
nie odpuszczą. Następnie wyraził myśl, Ŝe wraz z nowym dyrektorem Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg wyprzedzimy stronę województwa podkarpackiego.  
 
Pan Rafał Ziętal - Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach, zaznaczył, Ŝe podział odcinka na dwa etapy 
ma na celu to, aby te pieniądze z dofinansowania utrzymać. Nadmienił, iŜ brak decyzji 
środowiskowej blokowała kolejne moŜliwe kroki w kierunku inwestycji, dlatego teraz 
mając tę decyzję środowiskową jest nadzieja na szybką jej realizację. 
 
Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, odnosząc się do wypowiedzi p. 
Tadeusza Dalmaty wyjaśnił, iŜ wszystkie dokumenty związane z odcinkiem od Mielca        
w kierunku drogi krajowej są gotowe, i obecnie czekamy na pozwolenie wodno – prawne 
oraz decyzję ZRID, i  jeŜeli nie będzie protestów, to na wiosnę rozpocznie się jego 
realizacja. 
 
Pan Rafał Ziętal - Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach, powiedział, iŜ ten, kto nie jest stroną, nie 
moŜe się odwoływać. Nadmienił, Ŝe jeśli chodzi o wyłączenie odcinka Staszów – Połaniec, 
to dla tych mieszkańców odwołanie nie będzie przysługiwać. Dodał, Ŝe decyzja 
środowiskowa wydana jest na odcinek drogi nr 79, dojazd do mostu, most na rzece Wiśle      
i dojazd po stronie województwa podkarpackiego. Pan Rafał Ziętal poinformował, iŜ na 
chwilę obecną będą starać się poprawić warunki techniczne dla odcinka w śladzie 
istniejącym, natomiast nie ma Ŝadnej decyzji odnośnie obwodnic tego śladu. 
 
Pan Rafał Ziętal - Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach, poinformował, Ŝe środki finansowe, które są 
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przeznaczone na to zadanie nie są przesuwane i zabierane. Pan Rafał Ziętal powiedział, Ŝe 
w chwili obecnej czekają na przetarg, który pokaŜe realny koszt inwestycji. Dodał, iŜ 
projekt przez ten czas znacznie się rozbudował, i będzie on potrzebował nakładów 
finansowych. Wyraził nadzieję, iŜ zawarta umowa na kwotę 190 000 000 zł będzie 
wystarczająca na całościowe pokrycie odcinka oraz nadmienił, iŜ nie posiada informacji 
odnośnie przesuwania środków na inne drogi. 
 
Pan Stanisław Walczyk – radny Rady Miejskiej, poinformował, Ŝe z informacji uzyskanych 
na spotkaniu od p. Wojciecha Płazy odnośnie modernizacji drogi Staszów – Połaniec           
z obwodnicą miejscowości Rudniki oraz Niedziałki inwestycja miała nie być zagroŜona, 
natomiast wypadła ze względów finansowych. 
 
Pan Rafał Ziętal - Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach, wyjaśnił, Ŝe zadanie wypadło, poniewaŜ są 
trudności z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Dodał, Ŝe modernizację drogi Staszów – 
Połaniec będą finansować z środków, które są na ten projekt przeznaczone, i nie jest on 
powiązany czasowo z odcinkiem Staszów – Osiek, który ma inne zabezpieczenie 
finansowe. 
 
Pan Stanisław Walczyk – radny Rady Miejskiej, wyraził zdanie, iŜ nie wierzy, Ŝe po 
modernizacji drogi Staszów – Osiek samochody cięŜarowe pojadą dłuŜszą trasą. 
 
Pan Rafał Ziętal - Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wyjaśnił, Ŝe będą obserwować, 
jaki procent kierowców wybierze nowy zmodernizowany odcinek Staszów – Osiek, a jaki 
szlak drogi w złym stanie Staszów – Połaniec. Wyraził myśl, Ŝe część kierowców pojedzie 
starym śladem i uciąŜliwość dla miejscowości Rytwiany, Kłoda, Rudnik wystąpi. Dodał, Ŝe 
Generalny Pomiar Dróg jest wykonywany co pięć lat, który pokazuje współczynnik wzrostu 
ruchu, i będzie on obserwowany na bieŜąco, analizowany oraz będą z niego wyciągane 
wnioski. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, poinformował, Ŝe do koncepcji, która 
będzie realizowana naleŜy przygotować się w ciągu najbliŜszych lat odnośnie naszych 
działań oraz zapewnił, Ŝe kwestia obwodnicy miejscowości Rudnik i Niedziałek, była 
zgłaszana na ostatnim spotkaniu jako problemowa, i będziemy robić wszystko, aby była 
oddzielnym zadaniem, a takŜe, aby uzyskała pomoc finansową ze strony Starostwa 
Powiatowego w zakresie obwodnic miasta. 
 
Pan Stanisław Walczyk – radny Rady Miejskiej, powiedział, Ŝe w ostatnich miesiącach jest 
wiele niejasności w wypowiedziach przedstawiciela ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach, poniewaŜ nie zostawił nam Ŝadnych złudzeń, jeśli chodzi           
o obwodnicę Rudnik, a trzeba wziąć pod uwagę, zwiększenie ruchu przez Rudniki                
i Niedziałki. Z kolei p. Burmistrz mówił, Ŝe temat obwodnicy Rudnik i Niedziałek został 
zgłoszony i ma nadzieję, Ŝe będzie rozpatrywany. 
 
Pan Rafał Ziętal - Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, poinformował, Ŝe na kaŜdym 
spotkaniu zaznaczał, Ŝe kwota w wysokości 190 000 000 zł, która została zapisana w pre-
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umowie, nie zmieniła się. Nadmienił, Ŝe nie jest wiadoma realna wartość, którą pokaŜe 
postępowanie przetargowe i przetarg. Podzielenie zakresu nie powoduje Ŝadnego 
ograniczenia środków finansowych, która obowiązuje w pre-umowie. Pan Rafał Ziętal 
wyjaśnił, Ŝe na tym etapie nie będzie realizowana obwodnica Rudnik i Niedziałek w śladzie 
proponowanym w projekcie. Dodał, Ŝe będą poprawiane tylko warunki techniczne oraz 
bezpieczeństwo drogi w śladzie istniejącym. 
 
Następnie p. Andrzej Wawrzyniec - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, podziękował       
p. Rafałowi Ziętali za przybycie na sesję oraz zaznaczył, Ŝe realizacja projektu wraz            
z mostem jest numerem 1 dla całego Miasta i Gminy Połaniec oraz okolic. Dodał, Ŝe pewne 
uciąŜliwości będą występować, i załoŜenia przyszłościowe, o których wspomniał                
p. Burmistrz dla lewobrzeŜnej części Połańca ma nadzieję, Ŝe będą realizowane. Pan 
Andrzej Wawrzyniec powiedział, aby jak najszybciej rozpocząć realizację projektu, 
poniewaŜ nie ma innej alternatywy drogi a ceny wzrastają. Zaznaczył takŜe, Ŝe jeŜeli nie 
będzie mostu, to nie będzie przyszłości Połańca, rozwoju a naleŜy zatrzymać ludzi, 
młodzieŜ oraz przyszłość Połańca. Pan radny zaapelował równieŜ do p. Starosty Powiatu, 
aby działać razem na rzecz rozwoju całego środowiska, poniewaŜ realizacja mostu jest 
oknem na świat oraz potrzebą dla nas wszystkich. 
 
Pan Rafał Ziętal - Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, odnosząc się do wypowiedzi   
p. radnego poinformował, Ŝe na wszelki moŜliwy sposób starają się przyspieszyć działania 
związane z dokumentacją oraz zaznaczył, Ŝe jest to projekt priorytetowy. Nadmienił, takŜe, 
Ŝe p. Burmistrz wykazał inicjatywę oraz chęć podjęcia działań w celu uzyskania 
zabezpieczenia finansowego, którą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki będzie 
wspierał. 
 
Pan Tadeusz Dalmata - mieszkaniec, zauwaŜył, Ŝe jak będziemy tak grymasić i co trochę 
zmieniać decyzję to jeszcze się doczekamy, Ŝe nam wlepią kary, bo projekt wciąŜ nie jest 
gotowy tylko z winy naszego województwa, Ŝeby tego uniknąć bierzmy się do roboty, bo 
kaŜda decyzja jest waŜna, Ŝeby jak najszybciej rozpocząć budowę mostu, który jest 
niezbędny. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, poinformował, Ŝe rozwiązanie, które jest 
prezentowane od ronda w kierunku Staszowa jest traktowane jako rozwiązanie tymczasowe. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej, zapytał o moŜliwość wycięcia odcinka do 
momentu protestu, tam gdzie droga wchodzi na stary ślad, a obwodnicę Połańca zostawić. 
 
Pan Rafał Ziętal - Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, odpowiedział, Ŝe taka 
moŜliwość była rozwaŜana, lecz dwa aspekty spowodowały o niemoŜliwości jej 
zrealizowania, o których wspomniał wcześniej. Dodał, Ŝe gdyby obwodnica powstała 
kierowcy chętniej wykorzystaliby ten ciąg drogowy i problem dotyczyłby nie tylko 
miejscowości Kłody i Rytwian. Nadmienił, iŜ podjęta decyzja została uznana jako 
najprostsza w celu ratowania budowy mostu. 
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej, podzielając wypowiedź p. Burmistrza zaznaczył, Ŝe 
przebieg drogi jest traktowany tymczasowo. Na spotkaniu u p. marszałka Jana Maćkowiaka, 
w którym razem z p. Burmistrzem brał udział, gdzie zostało przedstawione nasze 
stanowisko. Podkreślił, Ŝe realizacja mostu jest najwaŜniejsza, i Ŝe nie jesteśmy zadowoleni 
z decyzji, jaka została podjęta w sprawie obwodnicy Rudnik, poniewaŜ duŜo nas to 
kosztowało i perspektywa była bardzo dobra. Pan Stanisław Lolo powiedział, Ŝe dwie 
koncepcje, które zostały przedstawione nie mają szans na realizację. Wyraził myśl, Ŝe jeśli 
droga zostanie poprawiona i natęŜenie ruchu wzrośnie, to zrobimy wszystko, aby połączenie 
między Staszowem a mostem przebiegało nowoczesną oraz bezpieczną drogą. 
 
Pan Rafał Ziętal - Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, oznajmił, iŜ uczestniczył         
w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Połaniec u marszałka p. Jana 
Maćkowiaka, gdzie bardzo aktywnie walczono o obwodnicę miejscowości Rudniki               
i Niedziałki, natomiast moŜliwości finansowe nie pozwalają na jej realizację, pomimo 
duŜego wysiłku ze strony władz samorządowych. 
 
Pan Zbigniew Rodenko - sołtys sołectwa Rudniki, powiedział, Ŝe p. Przewodniczący wraz    
z p. Burmistrzem stwierdzili, iŜ przebieg drogi przed Rudniki jest tymczasowy, i zapytał jak 
długo będzie takie rozwiązanie funkcjonować oraz zapytał o drogę prowadzącą za torami 
wyraŜając myśl, iŜ taka droga powstanie za ok. 15 lat 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, wyraził przekonanie, Ŝe zrobimy 
wszystko, aby dojść do wspólnych ustaleń z p. marszałkiem odnośnie obwodnicy Połańca     
i Rudnik. 
 
Pan Zbigniew Rodenko- sołtys sołectwa Rudniki, zapytał o trudności, jakie stoją na 
przeszkodzie budowy obwodnicy. 
 
Pan Rafał Ziętal - Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, powtórzył, iŜ środki 
finansowe, które są przeznaczone na tę inwestycję, są. Poprawa warunków technicznych, 
jaka zostanie przeprowadzona na odcinku Staszów – Połaniec będzie z ww. środków. 
 
Pan Zbigniew Rodenko – sołtys sołectwa Rudniki, powiedział, Ŝe na przebudowę drogi 
wraz z ekranami akustycznymi była określona kwota, a w chwili obecnej bez ekranów nie 
wierzy, Ŝe te pieniądze zostały obniŜone. 
 
Pan Rafał Ziętal - Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wyjaśnił, Ŝe w pre-umowie, 
nie było podziału. Natomiast podział na część drogową był wyłącznie w zakresie 
technicznym. Odnosząc się do kwoty finansowej to była ona jedna i wspólnie z dyrektorem 
Wojciechem Płazą zostało powiedziane, Ŝe wartość dla części drogowej jest określony. 
Nadmienił, iŜ na poprzednim spotkaniu nie było wydanej decyzji środowiskowej, która 
ciągle ewaluowała, zmieniała się, gdzie były wprowadzane nowe rozwiązania, co 
powodowało obciąŜenie finansowe projektu.  
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Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy, zaznaczył, Ŝe mówimy o tak zwanym 
remoncie drogi Staszów – Połaniec, ale z jednoczesnym oddzielnym zadaniem, czyli 
odcinek omijający Rudniki i Niedziałki, tam gdzie nie było protestów.  
 
Pan Rafał Ziętal - Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, odpowiedział, iŜ na temat 
Rudnik i Niedziałek nie moŜe się wypowiedzieć, poniewaŜ w chwili obecnej nie 
realizujemy odcinka idącego nowym śladem omijającego miejscowości Rudniki                   
i Niedziałki. Wyraził zadowolenie, Ŝe moŜe uczestniczyć na takim spotkaniu, poniewaŜ 
moŜna przybliŜyć oraz wyjaśnić pewne wątpliwości. Natomiast odnosząc się do protestów, 
to mogą one zawsze występować, ale odpowiednio zabezpieczając się, to jesteśmy w stanie 
je obronić. Protesty zawsze mogą się pojawić i nie jesteśmy w stanie ich wyeliminować.  
 
Pan Jacek Tarnowski- burmistrz Miasta i Gminy, wyraził zdanie, iŜ jeśli mówimy o nowej 
koncepcji, to pokazujemy docelową koncepcję całości, która moŜe być w przyszłości 
wykorzystana. Pan Burmistrz przyznał rację, wyraŜając obawę, Ŝe wyremontowanie tego 
odcinka spowoduje brak realizacji nowego odcinka drogi. Nadmienił, iŜ w Gminie Połaniec 
nie było protestów, poniewaŜ temat projektu był wielokrotnie analizowany na spotkaniach, 
dlatego uwagi, które są przedstawiane na dzisiejszym spotkaniu są przedyskutowywane. 
 
Pan Rafał Ziętal - Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, zapewnił, Ŝe wszystkie uwagi, 
które na dzisiejszym spotkaniu zostały powiedziane, przekazane będą dyrekcji oraz            
p. Marszałkowi. Pan Rafał Ziętal podkreślił, Ŝe dzisiaj moŜe mówić o stanie istniejącym, 
lecz nie moŜe odnoście się do tego co będzie w przyszłości. Wyraził takŜe nadzieję, Ŝe przy 
następnym spotkaniu będzie mógł powiedzieć, Ŝe wbijamy łopatę. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Michała 
Skotnickiego - wicestarosty Powiatu Staszowskiego, aby odniósł się do dyskusji odnośnie 
obwodnic, poniewaŜ w Staszowie są one juŜ w trakcie budowy, poniewaŜ Starostwo 
Powiatowe jest wspierane realizacją obwodnicy Staszowa. 
 
Pan Michał Skotnicki – wicestarosta Powiatu Staszowskiego, przysłuchując się dyskusji 
wyciągnął pewne wnioski. Powiedział, Ŝe rozumie rozgoryczenie mieszkańców 
miejscowości Rudnik i Niedziałek i zaznaczył, Ŝe nie zawinił ani p. dyrektor Wojciech 
Płaza ani mieszkańcy, poniewaŜ uzgodnienia oraz dyskusje były przeprowadzane. 
Powiedział takŜe, Ŝe droga Chmielnik – Staszów jest remontowana w takiej samej jakości 
jak będzie Staszów – Połaniec, gdzie protestów nie ma. Pan Starostwa podkreślił, Ŝe 
poczyni starania abyśmy wspólnie ze Starostwem Powiatowym zrealizowali układ 
obwodnicowy nie tylko Rudnik, Połańca, ale takŜe Bogorii i Osieka. Następnie 
poinformował, Ŝe wniosek, który został złoŜony do Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych dostał maksymalne dofinansowanie, dlatego droga wraz z ciągiem pieszym 
w miejscowości Zdzieci Stare będzie zrobiona. Całkowity koszt projektu, który przeszedł 
jako wspólny wynosi 3 350 000 zł. Udało się takŜe zrealizować zadanie w ramach skutków 
klęsk Ŝywiołowych, na które została przekazana kwota w wysokości 1 000 000 zł. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, powiedział, Ŝe jeśli chodzi o drogi 
powiatowe w naszej Gminie to nie jest zrobiona droga w miejscowości Zdzieci Stare. 
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Odcinek od końca drogi Zdzieci Starych do krzyŜówki (w kierunku Ruszczy), będzie 
remontowany wraz z budową ciągu pieszego, natomiast od Ruszczy w kierunku krzyŜówki 
będzie realizowany w innym terminie. Jeśli chodzi o miejscowość Kamieniec, to 
początkowo była mowa o podniesieniu drogi, jako wał ochronny, i jest to kolejna 
inwestycja po remoncie drogi w Zdzieciach Starych. Pan Burmistrz zaznaczył, iŜ p. 
Wicestarosta potwierdzi, Ŝe kolejny etap w naszej Gminie to remont całości drogi w 
miejscowości Kamieniec. Wyraził nadzieję, Ŝe w następnym roku z pomocą p. Starosty i 
środków własnych spowodujemy, Ŝe kolejny odcinek w miejscowości Okrągła, równieŜ 
będzie wyposaŜony w element ciągu pieszego, zarówno przy drogach gminnych jak i 
powiatowych. Dodał, Ŝe w tym roku została zrobiona droga od wału na Kanale Strumień w 
kierunku Ruszczy bez ciągu pieszego, natomiast w przyszłości będziemy starać się, aby on 
powstał. Pan Burmistrz powiedział, Ŝe wspólna inicjatywa dróg, obwodnic jest rzeczą 
bardzo waŜną. Wyraził nadzieję, Ŝe podejmując wspólne działania ze Starostwem 
Powiatowym przy realizacji obwodnic w części wschodnio - północnej oraz zachodniej, 
będziemy mogli wspólnie wszelkie koncepcje przedstawić, aby rozwiązanie było 
zadowalające. Pan Jacek Tarnowski podziękował p. Rafałowi Ziętali za przyjazd oraz za 
merytoryczne podejście do przedstawionego tematu. Wyraził zdanie, aby zrobić wszystko, 
by odcinek do strony rzeki Wisły do drogi krajowej powstał bez Ŝadnych protestów.  
 
Pan Rafał Ziętal - Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zamówień ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, podziękował za wspólne 
spotkanie oraz zaznaczył, Ŝe z przyjemnością przyjeŜdŜa na takie spotkania, gdzie 
poruszane są tematy, które wymagają wyjaśnień. Zadeklarował, Ŝe w pomoc dla Oliwii 
włączy się wraz ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, któremu przedstawi 
apel. 
 
Pan Stanisław Lolo- przewodniczący Rady Miejskiej, równieŜ podziękował za spotkanie     
w sesji i merytoryczne przedstawienie informacji dotyczącej realizowanego projektu oraz 
wyraził nadzieję, Ŝe przy następnym spotkaniu poruszą konkretnie temat budowanego 
odcinka wraz z mostem na rzece Wiśle. 
 
Pan Zbigniew Rodenko – sołtys sołectwa Rudniki, zaprosił na zebranie wiejskie p. Rafała 
Ziętala w celu przedstawienia i poinformowania mieszkańców odnośnie przedstawionej 
koncepcji. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, zaznaczył, Ŝe jeśli zostanie 
zorganizowane spotkanie w temacie realizowanego mostu, to będzie ono z udziałem naszym 
wspólnym oraz poprosił, aby to spotkanie było konkretne i przedstawiające temat w sposób 
racjonalny. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej kontynuując obrady, 
przedstawił zaplanowany porządek obrad, i zapytał czy są zgłaszane propozycje zmian. 
Propozycji zmian nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał 
zaplanowany porządek obrad, który przedstawia się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Informacja  na  temat  realizacji  drogi  wojewódzkiej  nr  764 i przeprawy mostowej. 
3. Przyjęcie protokołów Nr XVII/11, Nr XVIII/11 i Nr XIX/11. 
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4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    1/  zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok, 
    2/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
    3/ obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy 
         Połaniec, 
    4/ określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych, 
    5/ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 
    6/ wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości, 
    7/ podwyŜszenia  kapitału  zakładowego  i  objęcia  udziałów  w podwyŜszonym kapitale  
        zakładowym spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością „Zakład Gospodarki Odpadami  
        Komunalnymi” z siedzibą w Rzędowie, 
    8/ przyjęcia Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami  
         pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku  
        publicznego na 2012 rok, 
    9/ przyjęcia  programu dotyczącego  „Profilaktyki i Promocji  Zdrowia dla  Mieszkańców  
        Miasta i Gminy Połaniec na rok 2012”, 
  10/ zamiany gruntów połoŜonych w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec na 
        grunty stanowiące własność pp.: Doroty i Jacka Płacheckich, 
  11/ sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym działek o numerach  ewidencyjnych: 6331/39  
        o powierzchni 78 m. kw. oraz 6331/40 o powierzchni 78 m. kw. połoŜonych  
        w Połańcu, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.  
           
5. 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. 
6. Promocja  Projektu  systemowego realizowanego  przez Ośrodek Pomocy  Społecznej pt.   
    „Aktywizacja  społeczno – zawodowa  osób korzystających z pomocy społecznej z terenu  
    Miasta    i   Gminy   Połaniec”    w   ramach   Programu   Operacyjnego   Kapitał   Ludzki  
    współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego. 
7. Interpelacje radnych. 
8. Dyskusja i wolne wnioski. 
9. Zakończenie obrad. 
(Podczas głosowania na sali byli obecni wszyscy radni.) 
Głosowanie: 
        za przyjęciem porządku obrad – 15 osób ( jednogłośnie) 
 
Załącznikami do protokołu są: 
- lista obecności radnych, 
- lista zaproszonych gości, 
-  podjęte uchwały. 
 
Ad.3  
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi 
oraz pytania do protokołu Nr XVII/11, który był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej i dziś 
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zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Połańca. Pytań nie zgłoszono, 
więc p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu. 
            
             Głosowanie: 
                     za przyjęciem protokołu Nr XVII/11 – 15 osób (jednogłośnie). 
Protokół Nr XVII/11 został przyjęty. 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi   
i pytania do protokołu Nr XVIII/11. Pytań nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący poddał 
pod głosowanie projekt protokołu. 
             
            Głosowanie: 
                    za przyjęciem protokołu Nr XVIII/11 – 15 osób (jednogłośnie). 
Protokół Nr XVIII/11 został przyjęty. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi i pytania 
do protokołu Nr XIX/11. Pytań nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący poddał pod 
głosowanie projekt protokołu. 
         
           Głosowanie: 
                  za przyjęciem protokołu Nr XIX/11 – 15 osób (jednogłośnie). 
Protokół Nr XIX/11 został przyjęty. 
 
 
Ad. 4 
 
Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok.  
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj - skarbnik Gminy, informując 
równieŜ, Ŝe do projektu uchwały proponuję się dwie autopoprawki. W załączniku nr 1 
Dochody w dziale 600 rozdział 60078 “Drogi publiczne gminne” zmniejsza się dochody    
w paragrafie 2030 o kwotę 362 024 zł, natomiast zwiększa się o ww. kwotę w paragrafie 
2701. W dziale 756 rozdział 75621 “Udział gmin w podatkach stanowiących dochód 
budŜetu państwa” zwiększa się dochody o kwotę 33 300 zł. W załączniku nr 2 Wydatki 
zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdział 60078 paragraf 4270 o kwotę 362 024 zł, 
natomiast zwiększa się o ww. kwotę w paragrafie 4271, ponadto zwiększa się wydatki w 
dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 33 300 zł. 
 
Pan 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               
z zaproponowanymi autopoprawkami. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały               
z zaproponowanymi autopoprawkami. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski - radny Rady Miejskiej zapytał, co spowodowało, Ŝe 
zmniejszamy o 250 000 zł środki na priorytetowe zadanie Gminy, jakim jest stacja 
uzdatniania wody. 
 
Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy, wyjaśnił, Ŝe ma to ma związek                 
z planowanym zakupem ujęcia wody, na co w prowizorium budŜetowym mamy 
zabezpieczone 3 000 000 zł. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny Rady Miejskiej, zapytał o zmniejszanie kwoty              
w wysokości 250 000 zł odnośnie rozdziału „DowoŜenie uczniów do szkół”. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy, wyjaśniła, iŜ w placówkach oświatowych 
brakowało do zamknięcia budŜetu oświaty około 300 000 zł na wynagrodzenia, dlatego 
wyszukane zostały oszczędności na wszystkich placówkach, i w kosztach bieŜących udało 
się ich znaleźć ok. 78 000 zł. W związku z tym, Ŝe równieŜ w kasie pojawiły się 
oszczędności zostało to zmniejszone, a środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia 
dla pracowników w placówkach oświatowych. 
 
Pan Adam Łukawski – radny Rady Miejskiej zapytał, na co ma być przeznaczona kwota     
w wysokości 30 000 zł w placówce ambulatoryjnej. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy, odpowiedziała, Ŝe te pieniądze mają być 
przeznaczone na realizację programu. W związku z tym, iŜ Przychodnia Zdrowia przyjęła 
dodatkowe zadania - prowadzenie ambulatorium, pojawiła się konieczność dofinansowania 
pracy pielęgniarek oraz badań profilaktycznych. Kwota ta zapewni do końca roku 
zrealizowanie całkowite programu, bez konieczności wkładu ze środków własnych SP ZOZ 
Przychodni Zdrowia. Pan Burmistrz dodał, Ŝe z uwagi, iŜ środki finansowe w ambulatorium 
poszły w górę naleŜy przeznaczyć tę kwotę na ww. zadanie. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał o kwotę 86 000 zł w dziale 
„Administracja publiczna”. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy – wyjaśniła, Ŝe osoby zatrudnione w ramach 
grupy interwencyjnej jest duŜo i w refundacji jest ok. 300 osób, to miesięczny koszt wynosi 
ponad 300 000 zł brutto. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wpływa z dwu 
miesięcznym opóźnieniem i związku z tym, wystąpiła konieczność zabezpieczenia tych 
środków. 
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał o kwotę 32 396 zł                 
w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy, wyjaśniła, Ŝe była załoŜona kwota w wysokości 
115 000 zł, i w związku, z tym, Ŝe są to dochody ponadplanowe w tym rozdziale, to 
dochody muszą być równieŜ zagospodarowane po stronie wydatków, i mamy obowiązek 
zwiększyć zarówno Dochody, jak równieŜ Wydatki. Nadmieniając, Ŝe prawdopodobnie nie 
zostaną one wykorzystane do końca roku, w związku z czym, będą przeniesione na rok 
następny. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał o zmniejszenie kwoty           
w wysokości 80 000 zł w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg”. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy, odpowiedziała, Ŝe była zaplanowana                   
w paragrafie inwestycyjnym „budowa oświetlenia” na kwotę 150 000 zł. W związku z tym, 
Ŝe na dzień dzisiejszy umowy są podpisane na kwotę 70 000 zł, a do końca roku został 
miesiąc, to nie będą podpisywane umowy i ogłaszane przetargi. 
 
Pani Jolanta Pargieła – radna Rady Miejskiej – zapytała o zmniejszenie kwoty w wysokości 
84 985 zł w dziale „Informatyka”. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy, wyjaśniła, iŜ jest to zadanie e-świętokrzyskie 
„Budowa systemu informacji przestrzennej”. W związku z otrzymanym pismem z Kielc, 
realizacja tego zadania nie rozpocznie się nie wcześniej niŜ w 2012 roku, i na ich prośbę jest 
to ujęte w prowizorium budŜetowym na rok kolejny, natomiast w chwili obecnej jest to 
zmniejszone po stronie wydatków, jak i po stronie dochodów. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej 
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
 
        (Uchwała NR XX/123/11 została podjęta) 
 
 
2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
    
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj - skarbnik Gminy. 
 
Pan 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. 
 
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 



 18

 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt 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 15. radnych.) 
    Głosowanie: 
           za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie) 
                              przeciwko –  
      wstrzymało się od głosu – 1 osoba 
        
 (Uchwała NR XX/124/11 została podjęta) 
 
 
3. Projekt uchwały w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku 
rolnego na obszarze Gminy Połaniec 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj - skarbnik Gminy. 
 
Pan Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – 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 Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, poinformował, Ŝe chcąc 
wychodzić w kierunku mieszkańców, to cena skupu Ŝyta została na poziomie ubiegłego 
roku, i jest ona prawdopodobnie najniŜszą w województwie. Nadmienił, iŜ szczególnie w 
ostatnich latach podatki zostały umorzone nie tylko ze względu na powódź, ale takŜe ze 
względu na występujące susze oraz inne klęski.  
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
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   Głosowanie: 
          za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
                    
        
 (Uchwała NR XX/124/11 została podjęta) 
 
4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków 
transportowych. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj - skarbnik Gminy oraz 
poinformowała, iŜ w Załączniku Nr 1 w tabeli „Stawki podatku od środków 
transportowych” w punkcie 4 dotyczącym „Rodzaju środka transportowego” została 
dokonana zmiana, jaka była zauwaŜona na poszczególnych Komisjach, która mówi, w pkt. 
1, Ŝe „Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi” w 
ostatnim myślniku powinno być powyŜej 36 ton, bez słowa „i więcej”. 
 
Pan Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – 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 Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie 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 Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej, zapytał o formę płatności 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy, odpowiedziała, Ŝe jest to w czterech ratach.       
W momencie, kiedy płatnicy mają problemy, podatek jest rozkładany na większą ilość rat. 
 
Pan Stanisław Walczyk – radny Rady Miejskiej powiedział, Ŝe są to wysokie podatki od 
środków transportowych. 
 
Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy, wyjaśnił, iŜ to, co zostało uzgodnione      
w skali kraju jest w naszej Gminie. Zaznaczył, Ŝe nie jest to stawka maksymalna, i biorąc 
pod uwagę inne gminy nie jest ona wysoka. 
 
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy, powiedziała, Ŝe mamy najniŜsze stawki 
porównując Gminę Osiek, Rytwiany oraz Łubnice. Mamy niskie stawki, jeśli chodzi o busy, 
poniewaŜ wystąpiły interwencje, które mówiły, Ŝe jeŜeli będzie wysoki podatek, to przełoŜy 
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się to na ceny biletów. Pani Skarbnik dodała, Ŝe do 15 miejsc jest to 468 zł, gdzie                
w sąsiednich gminach wynosi ok. 1000 zł, pozostałe podatki mamy porównywalne z róŜnicą 
do 200 zł.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, powiedział, Ŝe kaŜdy podatek jest 
elementem ujemnym dla kaŜdego przedsiębiorstwa, lecz nie jest ta podwyŜka wyŜsza 
procentowo niŜ ogólnopolska, poniewaŜ staramy się nie robić w ogóle zmian lub robić je 
wyłącznie o ten wskaźnik. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej 
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
     Głosowanie: 
           za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
                              przeciwko –  
      wstrzymało się od głosu – 2 osoby 
        
 (Uchwała NR XX/126/11 została podjęta) 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj - skarbnik Gminy. 
 
Pan Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – 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 Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt 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 15. radnych.) 
     Głosowanie: 
           za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
        
 (Uchwała NR XX/127/11 została podjęta) 
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6. Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj - skarbnik Gminy. 
 
Pan Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – 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 Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt 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 15. radnych.) 
    Głosowanie: 
           za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
        
 (Uchwała NR XX/128/11 została podjęta) 
 
7. Projekt uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów         
w podwyŜszonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Zakład 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Rzędowie. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonał p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy.  
 
Pan Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – 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 Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 



 22

Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji udział: 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny Rady Miejskiej, powiedział, iŜ w związku z tym, Ŝe 
nasza Gmina podwyŜsza kapitał zakładowy spółki w kwocie 200 000 zł, to jest to 400 
nowych udziałów, i zapytał czy plasujemy się na pierwszym miejscu. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, wyjaśnił, Ŝe wartość zakładowa kapitału 
spółki wynosi ok. 4 591 000 zł, i gdyby nasza Gmina dołoŜyła 1 000 000 zł to mamy 1/5, 
czyli 20%, które daje nam w konsekwencji dofinansowanie z środków spójności i poŜyczki 
docelowo, czyli ok. 50 000 000 zł. Oprócz tego, Ŝe będziemy mogli mieć więcej udziałów, 
więcej potencjalnych moŜliwości odzyskania środków, to ilość udziałów w spółce daje 
moŜliwość decydowania o jej losie. Dlatego waŜne jest to, aby mieć dobrą pozycję w 
spółce, jeśli chodzi o udziały. Taka symulacja, która jest zrobiona odpowiednio wcześniej, 
mówi, iŜ jeśli byśmy włoŜyli kwotę ok. 1 200 000 zł, Staszów 600 000zł, Solec Zdrój 
100 000 zł, to Połaniec miałby ok. 20%. 
 
Pan Stanisław Walczyk – radny Rady Miejskiej, powiedział, Ŝe sytuacja w przyszłości 
wymusi, Ŝe Gmina Połaniec, będzie musiała zwiększyć cięŜar, poniewaŜ patrząc na 
sąsiadujące Gminy, to pieniędzy nie mają. Dodał, Ŝe z pewnością będziemy mieć trzecią 
pozycję, o której wspomniał p. Burmistrz.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, wyraził zdanie, iŜ liczy na to, Ŝe 
pieniądze znajdą się na etapie realizacji zadania i pozostałe Gminy przeznaczą równieŜ 
niezbędne środki finansowe Nadmienił, Ŝe na dzień obecny ze strony innych gmin nie ma 
zrozumienia, jeśli chodzi o funkcjonowanie zakładu, poniewaŜ jedna gmina wyraziła chęć i 
moŜliwość wsparcia spółki. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy tą gminą jest Gmina Połaniec oraz czy 
podwyŜszenie kapitału o 200 000 zł wpływa decydująco na los spółki, na co p. Burmistrz 
opowiedział twierdząco.  
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, wyraził nadzieję, Ŝe gminy te, które były 
w związku i płaciły składki, będą uhonorowane czymś lepszym. Dodał, Ŝe wymogiem, jeśli 
chodzi o środki spójności była ilość osób, która jest w składzie spółki. W ilości 153 000. 
osób jesteśmy z tymi gminami, które nie są w związku i jeśli wystąpią, to dofinansowań nie 
będzie. Nadmienił, Ŝe trwałość projektu wynosi pięć lat, i po tym okresie bez wątpienia 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi powinien przynosić korzyści. Poinformował, 
iŜ będąc na spotkaniu w Rzędowie uzyskał informacje, iŜ Gmina Rytwiany podjęła uchwałę 
dotyczącą wyjścia ze związku, natomiast nie ze spółki, po to, aby nie płacić między innymi 
składek. Pan Burmistrz powiedział, ze jest to przykre, znając fatalną sytuację spółki. 
 
 
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 15. radnych.) 
    Głosowanie: 
          za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie) 
                             przeciwko –  
       wstrzymało się od głosu – 1 osoba 
        
 (Uchwała NR XX/129/11 została podjęta) 
 
 
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na 2012 rok. 
 
Wprowadzenia dokonał p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy. 
 
Pan Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – 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 Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt 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 15. radnych.) 
 
   Głosowanie: 
           za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
        
 (Uchwała NR XX/130/11 została podjęta) 
 
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu dotyczącego „Profilaktyki i Promocji 
Zdrowia dla Mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Krystyna Łańka – główny księgowy SP ZOZ 
Przychodni Zdrowia w Połańcu oraz poinformowała o przyjęciach pacjentów przez lekarzy i 
pielęgniarki w poszczególnych Gminach od 1 września do 28 listopada.  
 
Przyjęć lekarskich oraz zabiegów pielęgniarskich było 2 105. W tym: 
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-  Gmina Łubnice  – przyjęcia lekarskie - 62 osoby 
                              - zabiegi pielęgniarskie – 67 osób 
- Gmina Osiek       - przyjęcia lekarskie - 34 osoby 
                               - zabiegi pielęgniarskie – 33 osoby 
- Gmina Połaniec   - przyjęcia lekarskie - 614 osoby 
                               - zabiegi pielęgniarskie – 1172 osoby 
- Gmina Rytwiany  - przyjęcia lekarskie - 28 osób 
                               - zabiegi pielęgniarskie – 16 osób 
- Gmina Pacanów  - przyjęcia lekarskie – 6 osób 
                               - zabiegi pielęgniarskie – 1 osoba 
- Gmina Oleśnica  - przyjęcia lekarskie – 6 osób 
                              - zabiegi pielęgniarskie –brak 
- Gmina Staszów   - przyjęcia lekarskie – 5 osób 
                               - zabiegi pielęgniarskie – 2 osoby 
- Pozostałe gminy: - przyjęcia lekarskie – 26 osób 
                               - zabiegi pielęgniarskie – 43 osoby 
 
Średnie przyjęcia lekarskie: 260 osób 
Średnie przyjęcia pielęgniarskie: 441 osób 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, zapytał o liczbę osób przyjmowanych w 
ambulatorium w Połańcu na przełomie miesiąca. 
 
Pani Krystyna Łańka - główny księgowy SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu, 
odpowiedziała, Ŝe średnia miesiąca wynosi ogółem 701,7 osoby, na co p. Burmistrz 
stwierdził, Ŝe ewidentnie widać, iŜ jest potrzeba funkcjonowania ambulatorium na naszym 
terenie. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, zapytał o ogólną skalę procentową osób 
przyjmowanych spoza Gminy w stosunku do Gminy Połaniec. 
 
Pani Krystyna Łańka - główny księgowy SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu, 
odpowiedziała, Ŝe: 
- Gmina Łubnice   –  6.13 % 
- Gmina Osiek       -  3.18% 
- Gmina Połaniec   - 84,85% 
- Gmina Rytwiany –-2.09% 
- Gmina Pacanów  - 0,33% 
- Gmina Oleśnica   - 0,29% 
- Gmina Staszów    - 0,24% 
- Pozostałe gminy   - 3,28% 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej, poinformował, Ŝe jest to bardzo waŜne, gdyŜ 
placówka ambulatoryjna opłacana jest w całości przez nasz samorząd, przez Miasto i Gminę 
Połaniec. Nadmienił, Ŝe p. Burmistrz zwracał się z prośbą do włodarzy sąsiednich Gmin o 
wsparcie finansowe, lecz została wydana negatywna opinia uzasadniająca brakiem środków 
pienięŜnych. Poprosił p. Burmistrza, aby zwrócił się ponownie z prośbą o wsparcie 
finansowe, poniewaŜ kwota ok. 30 000 zł jest wydawana na mieszkańców gmin ościennych. 
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Pan Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – 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 Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, powiedział, Ŝe jesteśmy za tym, aby 
wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, nie tylko z naszej Gminy, miały moŜliwość 
uzyskania jej w Połańcu. Ze względu na to, Ŝe są to pieniądze nasze wspólne, naleŜy dąŜyć 
do tego, aby móc pozyskać środki finansowe w wysokości ok. 30 000 zł od gmin 
ościennych. Pomoc bezwzględnie musi być udzielana, lecz z drugiej strony powinna być 
pomoc idąca w naszym kierunku. Jeśli chodzi o inne gminy, to oficjalnie wystąpimy jeszcze 
raz o wsparcie. Dodał, Ŝe szpital, jeśli chodzi o działania ambulatoryjne w skali powiatu, 
otrzymuje pieniądze na kaŜdą osobę, natomiast nasza Gmina je wydaje, dlatego jeszcze raz 
wystąpimy do sąsiednich gmin, dyrekcji szpitala oraz do powiatu o moŜliwość 
współfinansowania. Kwota wydawana na ambulatorium wynosi 180 000 zł w skali roku, do 
września roku bieŜącego roczny koszt kosztował naszą Gminę 100 000 zł i resztę dokładał 
szpital, obecnie natomiast dokładamy całą kwotę. Poinformował takŜe, Ŝe koszt utrzymania 
pielęgniarki pracującej w szpitalu przez nasz samorząd w skali roku wynosi 46 000 zł. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej 
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
    Głosowanie: 
          za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
            
 (Uchwała NR XX/131/11 została podjęta) 
 
10. Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów połoŜonych Połańcu, stanowiących 
własność Gminy Połaniec na grunty stanowiące własność pp.: Doroty i Jacka Płacheckich. 
 
Wprowadzenia dokonała p. Teresa Parcheta - kierownik Referatu Mienia Komunalnego 
 
Pan Przewodniczący 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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Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych, poinformowała, Ŝe Komisja nie opiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, ze Komisja nie opiniowała 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 15. radnych.) 
    Głosowanie: 
          za podjęciem uchwały – 13 osób (jednogłośnie) 
                             przeciwko - 
       wstrzymało się od głosu - 2 osoby 
 
 (Uchwała Nr XX/132/11 została podjęta) 
 
11. Projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym działek o numerach 
ewidencyjnych: 6331/39 o powierzchni 78 m. kw. oraz 6331/40 o powierzchni 78 m. kw. 
połoŜonych w Połańcu, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.  
 
Wprowadzenia dokonała p. Teresa Parcheta - kierownik Referatu Mienia Komunalnego 
 
Pan Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady. 
 
Pan Adam Łukawski – 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 projektu uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, ze Komisja nie opiniowała 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 15. radnych.) 
     Głosowanie: 
            za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie) 
                               przeciwko –  
         wstrzymało się od głosu - 1 osoba 
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 (Uchwała NR XX/133/11 została podjęta) 
 
 
Ad. 5 
 
Przedstawiono zaplanowane informacje. 
 
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej funkcji: 
-  uczestniczył w uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji Święta Niepodległości, 
- reprezentował Radę Miejską w uroczystości Święta Niepodległości w placówkach  
    oświatowych z terenu Gminy Połaniec, 
 - reprezentował Radę Miejską w spotkaniu andrzejkowym w placówce Warsztatów Terapii  
   Zajęciowej, 
- reprezentował Radę Miejską podczas Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowanego przez  
   Ośrodek Pomocy Społecznej, 
- reprezentował Radę Miejską podczas uroczystości zorganizowanej przez Przedsiębiorstwa  
  Gospodarki Komunalnej, 
- reprezentował Radę Miejską w posiedzeniu Rady Społecznej 
- reprezentował Radę Miejską wraz z p. Burmistrzem i z p. Zastępcą Burmistrza                  
w uroczystości „Karczma Piwna” na zaproszenia Zarządu   Elektrowni. 
 
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. 
 
28.10.2011r.    *ślubowanie klas pierwszych w placówkach oświatowych na terenie Gminy  
                          Połaniec, 
03.11.2011r.  *spotkanie z mieszkańcami wsi Tursko Małe i Tursko Małe Kolonia,  
                          odnośnie płatności za wodę, 
04.11.2011r.    *spotkanie z rodzicami w sprawie opłat za przedszkole, 
07.11.2011r.  *spotkanie odnośnie realizacji zadania projektowego „Likwidacja barier  
                          rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764  
                          oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” w Świętokrzyskim    
                          Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
                        *posiedzenie Zarządu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego         
                          w Urzędzie Marszałkowskim Kielcach, 
08.11.2011r *uroczystości za wybitne osiągnięcia naukowe uczniów szkół  
                          ponadgimnazjalnych powiatów: sandomierskiego, staszowskiego  
                           i  opatowskiego w Starostwie Powiatowym w Staszowie, 
15.11.2011r.    *spotkanie z Prezesem GDF SUEZ p. Jerzym Kakiem 
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                        *spotkanie odnośnie realizacji zadania projektowego „Likwidacja barier  
                          rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764  
                          oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875, 
17.11.2011r.    *spotkanie z kierownikami referatów Urzędu Miasta i Gminy, 

                  *spotkanie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego p. Adamem  
                     Jarubasem w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, 
                  *spotkanie z Zarządem Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Połańcu, 

23.11.2011r.    *spotkanie z jednostkami podległymi, 
                        *spotkanie z p. Andrzejem Pęcherkiem dyrektorem Zakładu Gazowniczego  
                          w Sandomierzu, 
30.11.2011r.  *spotkanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w  
                         Rzędowie. 
 
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym przyjął duŜo osób w sprawach pracy, mieszkań oraz 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 kompleksowych terenów inwestycyjnych na 
terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod 
usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III - Obszar C", którego 
wykonawcą jest PISiP "INSMONT" E.Bąk na kowtę 17 409 436 zł, termin realizacji 
2012.11.30 roku, 
- trwa pełnienie nadzoru inspektorskiego nad realizacją zadania pn. "Tworzenie 
kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych          
w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, 
składy i magazyny - ETAP III - Obszar C", którego wykonawcą jest Budownictwo Firma 
Dozoru Inwestycyjnego Jana Pluta na kwotę 83 900 zł, termin realizacji 2012.11.30, 
- opracowano PB infrastruktury na osiedlu Południe w Połańcu - trwa procedura uzyskania 
pozwolenia na budowę  na kwotę 61 000 zł, którego wykonawcą jest Konrad Gądek ze 
Staszowa, 
- opracowano dokumentację projektową pn: Budowa ulicy 5KDD w Połańcu wraz               
z infrastrukturą towarzyszącą. (połączenie ul. Krakowska DuŜa i ul. Krakowska Mała          
w Połańcu) trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę, na kwotę 30 000 zł, którego 
wykonawcą jest Konrad Gądek ze Staszowa,  
- opracowano dokumentację i wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Staszowie              
o pozwolenia na przebudowę odcinka linii napowietrznej 15kV przy ul. Czarnieckiego         
w Połańcu na kowtę 5 000zł, którego wykonawcą był INSBUD M.Sznajder, 
- opracowano projekt budowlany przebudowy drogi nr 366051T w Łęgu wystąpiono do 
Ministerstwa o zmniejszenie szerokości drogi w celu uzyskania pozwolenia na budowę na 
kwotę 5 300 zł, którego wykonawcą jest Konrad Gądek ze Staszowa, 
- zakończono prace  "Remont chodników i parkingów na terenie Połańca" . Wykonawcą jest 
firma: Usługi Remontowo-Budowalne Henryk Lisowski z Tucząp na kwotę 310 766 zł, 
termin realizacji 30. 11 2011 r., 
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- trwają prace  na zadanie pn:"Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i  Gminy 
Połaniec", którego wykonawcą jest PGK Sp. z o.o na kwotę 181 550 zł, termin realizacji 
2011.12.20 r., 
- trwaja prace odbiorowe przy odbudowie dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi: 
1) Odbudowa drogi gminnej nr 366087T w Wymysłowie; 2) Odbudowa drogi gminnej nr 
366204T Połaniec - Podskale; 3) Odbudowa drogi gminnej nr 366113T Zdzieci Nowe - 
Połaniec; 4) Odbudowa drogi gminnej nr 366211T w Winnicy; 5) Odbudowa drogi gminnej 
nr 366212T w Winnicy" , którego wykonawcą był M. Niziołek na kwotę 582 000 zł, termin 
realizacji 2011.11.25 r., 
- udzielono zamówienia uzupełniającego na wykonanie drogi Zrębin- Zdzieci Nowe            
w wysokości 257 000 zł., którego wykonawcą jest M. Niziołek, termin realizacji 
02.12.2011r., 
- zakończono prace pn: Odbudowa infrastruktury po powodzi w 2010 roku w ramach 
programu "Przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska z likwidacją ich skutków- w zakresie 
likwidacji skutków powodzi na łączną kwotę 239 094,29 zł, którego wykonawcą jest PGK 
Sp. z o.o, termin realizacji 2011.11.30r., 
- trwają prace odbiorowe przy budowie oświetlenia drogowego ul. Działkowców,                
w Zdzieciach Starych, Zdzieciach Nowych i Ruszczy ul. Kościuszki na łączną kwotę 57 
763,48 zł, którego wykonawcą jest ZIE Wiesław Kopeć, termin realizacji 05.12.2011 r., 
- trwają prace odbiorowe przy remoncie kładki dla pieszych przez rzekę Czarną na kwotę 
317329,79 zł, którego wykonawcą był M. Niziołek, termin realizacji 2011.11.18 r., 
- podpisano umowę na opracowanie 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" z Końskich na kwotę 11 685 zł, termin realizacji 
2012.03.31r., 
- wybrano wykonawcę na utrzymanie zimowe dróg ulic i chodników, którym został PGK 
Sp. z o.o. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – radny Rady Miejskiej, podziękował równieŜ w imieniu              
p. Adama Łańki – radnego Rady Miejskiej, za odremontowanie kładki na rzece Czarnej, 
która została bardzo starannie wykonana, i poprosił w imieniu mieszkańców o wykonanie 
schodków jednostronnych w celu utworzenia deptaka spacerowego oraz o podwyŜszenie 
terenu przy placów zabaw na Osiedlu Północ II z uwagi na podmokły teren, co poprawi 
estetykę tego miejsca Poprosił równieŜ, aby pracownicy z grupy interwencyjnej wycięli 
zarośla od strony muru kościelnego oraz z terenu placu zabaw na Osiedlu Północ II, a takŜe 
o wyremontowanie ogrodzenia kościelnego, z którego odleciał tynk, co poprawi jego 
architekturę. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, odnosząc się do kwestii schodów 
zejściowych jednostronnych w obrębie nowego odcinka wału, poinformował, Ŝe sprawa 
została zgłoszona i na początku roku przyszłego zostanie wykonana. Pan Burmistrz 
powiedział, Ŝe jeśli będzie taka potrzeba, to zostanie podwyŜszony teren przy placu zabaw   
z nadwyŜki ziemi ze Strefy C, gdzie jest przeprowadzana obecnie inwestycja. Natomiast 
odnośnie ogrodzenia wokół Kościoła p.w. św. Marcina od strony rzeki Czarnej,                  
p. Burmistrz potwierdził, iŜ jest on w złym stanie i wymaga odremontowania, ale                
w temperaturze dodatniej, dlatego nie zostanie ona wykonana w bieŜącym roku. 
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Poinformował takŜe, Ŝe pracownicy z grupy interwencyjnej wytną zarośla od strony muru, 
jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą, natomiast odnośnie krzewów przy placu zabaw 
na Osiedlu Północ II, to zostały wycięte te, które miały poniŜej 5. lat. Pan Jacek Tarnowski 
– burmistrz Miasta i Gminy. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – radny Rady Miejskiej, o moŜliwość wzmocnienia wału              
z nadwyŜki ziemi przy ogrodzeniu kościelnym od strony rzeki Czarnej, poniewaŜ jest on 
podmyty. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, wyjaśnił, Ŝe nie chciałby ingerować        
w międzywale, poniewaŜ jest to teren RZGW Kraków, do którego naleŜy zwrócić się          
z zapytaniem o moŜliwość wykonania takiej operacji, lecz będzie to skutkowało zwęŜeniem 
koryta w tym miejscu. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
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 25.11. 2011 r. na wspólnym posiedzeniu   
z Komisja BudŜetu i Spraw Gospodarczych, na którym zaopiniowano wszystkie projekty 
uchwał oraz zajęto stanowisko w sprawie wniosków dotyczących gospodarki gruntami. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 25.11.2011 r. na wspólnym 
posiedzeniu z komisją Oświaty, Kultury i Sportu, na którym zaopiniowano 9 projektów 
uchwał. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował, Ŝe komisja spotkała się raz w dniu 25.11.2011 r. na wspólnym posiedzeniu    
z Komicją Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym zaopiniowano 9 projektów uchwał 
będących w porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja się raz w dniu 25.11.2011 r. na wspólnym posiedzeniu z komisją 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym zaopiniowano wszystkie projekty uchwał oraz 
zajęto stanowisko w sprawie wniosków dotyczących gospodarki gruntami. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
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Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe Komisja 
Rewizyjna spotkała się dwa razy. W dniu 18.11.2011 r. Komisja Rewizyjna przyjęła 
protokół Nr 15/11 z dnia 27.10.2011 r. oraz zakończyła formułowanie wniosków 
pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w placówkach oświatowych oraz dnia 
30.11.2011 r., na którym został przyjęty protokół Nr 16/11 z dnia 18.11.2011 r. zawierający 
zalecenia oraz wnioski pokontrolne z przeprowadzonych kontroli placówek oświatowych. 
Następnie p. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe jest zobligowana do 
przedstawienia Radzie Miejskiej wyników z przeprowadzonych kontroli w placówkach 
oświatowych, lecz na sugestię p. Przewodniczącego Rady Miejskiej zostały przedstawione 
zalecenia oraz wnioski z poszczególnych placówek oświatowych. Nadto p. Jolanta Pargieła 
– przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała, iŜ protokół pokontrolny jest 
sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany 
dyrektorowi placówki kontrolowanej, oraz poinformowała o moŜliwości zgłoszenia            
w terminie 7. dni od dnia podpisania protokołu, pisemnych wyjaśnień, co do zawartych       
w protokole ustaleń. Następnie protokoły pokontrolne zostały przekazane dyrektorom 
poszczególnych placówek kontrolowanych.  

W dyskusji wzięli udział: 

Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny Rady Miejskiej zapytał o kierowcę zatrudnionego na 
1,5 etatu. 

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, odpowiedział, iŜ obecnie jest taka 
sytuacja, natomiast od 01 stycznia 2012 r. ten etat będzie nieaktualny. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Ad. 6 

Pani Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu, poinformowała, Ŝe 
podczas przyznawania środków na kolejny projekt przypomni o jego realizacji i przybliŜy 
jego ideę. 

 

Następnie promocji Projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej pt.” Aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy 
społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec” w ramach programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonały: 
p. Łucja Maćkowska – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Justyna Stępień 
- asystent rodziny w ramach ww. projektu, p. Justyna Karaś – pracownik socjalny Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz p. Katarzyna Pietras – asystent rodziny w ramach ww. projektu. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób korzystających        
z pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu poprzez udzielenie wsparcia 
w pokonaniu barier psycho – społecznych i środowiskowych, a takŜe: 
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-  zwiększenie motywacji i wiary we własne moŜliwości, 

- zwiększenie umiejętności współpracy i współŜycia społecznego oraz komunikacji 
interpersonalnej, 

- zwiększenie kwalifikacji zawodowych, 

- zdobycie umiejętności umoŜliwiających aktywne włączenie się do rynku pracy, 

- doskonalenie umiejętności a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia. 

 

Rezultat realizowanych indywidualnych i grupowych szkoleń zawodowych: 

2008 r.: 

- 12 osób ukończyło kurs podstaw obsługi komputera, uczestniczyło w warsztatach               
z doradcą zawodowym i psychologiem; 

2009 r.: 

- 3 osoby uzyskały certyfikat ukończenia kursu komputerowa księgowość małych i średnich 
przedsiębiorstw, 

- 4 osoby uzyskały certyfikat ukończenia kursu podstawy obsługi komputera i Internetu, 

- 2 osoby uzyskały certyfikat ukończenia kursu nowoczesnego sprzedawcy z obsługa kasy 
fiskalnej, 

- 3 osoby uzyskały certyfikat ukończenia kursu kucharza małej gastronomii; 

2010 r.: 

- 12 osób ukończyło kurs obsługi komputera i Internetu, 

- 4 osoby ukończyły kurs księgowości komputerowej małych i średnich przedsiębiorstw, 

- 6 osób ukończyło kurs obsługi kasy fiskalnej, 

- 2 osoby ukończyły kurs kucharza małej gastronomii; 

2011 r.: 

- 6 osób ukończyło kurs kucharza małej gastronomii, 

- 5 osób ukończyło kurs księgowości komputerowej małych i średnich przedsiębiorstw, 

 - 9 osób ukończyło kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej. 

 

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej        
w Połańcu, podniósł jakość świadczonych usług poprzez: 

- zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych, 

- zatrudnienie trzech asystentów rodziny, 

- zatrudnienie koordynatora projektu, 

- zakup pięciu drukarek, 

- zakup trzech przenośnych zestawów komputerowych, 

- zakup trzech stacjonarnych zestawów komputerowych, 
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- zakup aparatu cyfrowego, 

- zakup telewizora oraz DVD, 

- zakup materiałów biurowych, 

- zakup materiałów promocyjnych (tablic informacyjnych), 

- zakup kompletów mebli biurowych oraz krzeseł. 

(Program do wglądu u p. Anny Wolskiej - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Połańcu 
oraz w Biurze Rady Miejskiej) 

 

W dyskusji wzięli udział: 

Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny Rady Miejskie, zapytał czy Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Połańcu ma kontakt z osobami, które ukończyły kurs. 
 
Pani Anna Wolska - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, odpowiedziała twierdząco, 
zaznaczając, Ŝe jest to cały czas monitorowane i ok. 20 % osób podejmuje zatrudnienie. 
 
Pan Krzysztof WoŜniak – radny Rady Miejskiej zapytał o wartość całościową projektu. 
 
Pani Anna Wolska - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, odpowiedziała, Ŝe 954 942 zł, 
natomiast ekwiwalent na rok 2012 wynosi 288 815 zł. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, z czego są opłacane nowo powstałe 
stanowiska pracy. 
 
Pani Anna Wolska - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, odpowiedziała, Ŝe z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, do którego roku będzie 
realizowany ww. program, na co p. Anna Wolska - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, 
odpowiedziała, Ŝe na pewno do roku 2013. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, odnosząc się do trwałości projektu 
systemowego to poinformował, Ŝe prawdopodobnie po roku 2013, projekt przestanie być 
realizowany. Te obowiązki, które są obecnie opłacane przez Europejski Fundusz Społeczny, 
będą asygnowane z budŜetu Gminy lub w ogóle. Wyraził zadowolenie, Ŝe 6 osób jest 
zatrudnione: dwóch pracowników socjalnych, trzech asystentów rodziny oraz koordynator 
projektu, zaznaczył takŜe, Ŝe na pewno są to nowe stanowiska, których nie było oraz 
poprosił  o uzupełnienie stanowiska koordynatora projektu do „Przewodnika po projekcie”, 
który nie został ujęty. Wyraził nadzieję, Ŝe środki, które będą pozyskiwane w kolejnych 
latach pozwolą na utrzymanie stanu osób zatrudnionych z ww. projektu. Podziękował za 
realizację projektu w imieniu beneficjentów, za tyle lat pracy.  
 
Ad. 7  
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej sesji 
nie wpłynęły Ŝadne interpelacje. 
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Ad. 8 
 
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec prosi o postawienie tablic informacyjnych na ul. 
Krakowskiej, ul. Mieleckiej, ul. Zrębińskiej, oraz o utwardzenie odcinka drogi między ul. 
Partyzantów a ul. Mielecką. Zapytał takŜe czy będzie postawiona choinka na rynku, 
poniewaŜ w tamtym roku choinki nie było, oraz zapytał czy będzie wybudowany dom 
starców. Poprosił równieŜ, aby spotkania oraz występy były częstsze i odbywały się na 
rynku. Następnie podziękował za remont kładki dla pieszych oraz odrestaurowanie 100- 
letnich organów oraz wyraził nadzieję, Ŝe będą one słuŜyły poprzez następne 100 lat.  

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, odpowiedział, Ŝe kładka wymagała 
remontu, poniewaŜ stan techniczny elementów, szczególnie stalowych konstrukcji 
spowodował, Ŝe prace musiały zostać wykonane. Odnośnie kwestii drogi łączącej ul. 
Partyzantów z ul. Mielecką, to była ona w planie budowlanym, lecz z przyczyn 
finansowych nie została ona zrealizowana, zaznaczając, Ŝe będzie ona wykonana. 
Poinformował takŜe, Ŝe w tym roku choinka będzie na rynku. Odnośnie występów na rynku 
p. Burmistrz powiedział, Ŝe naleŜy zwrócić się do p. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki 
oraz zaznaczył, Ŝe miały miejsce dwa tego typu spotkania, i po frekwencji osób 
uczestniczących moŜna sądzić, Ŝe się podobały. Dodał, Ŝe mamy duŜo młodych artystów, 
których naleŜy zaangaŜować w występy na terenie Placu Uniwersału Połanieckiego. Pan 
Burmistrz odnosząc się do tablic informacyjnych powiedział, Ŝe taki wniosek został złoŜony 
przez p. radnego Adama Łańkę oraz wyjaśnił, Ŝe jeśli będą zakupywane nowe tablice, to te 
braki zostaną uzupełnione. Odnośnie Domu Spokojnej Starości, p. Jacek Tarnowski – 
burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe były prowadzone rozeznania odnośnie 
adaptacji budynków istniejących na terenie Miasta i Gminy Połaniec, zaznaczając, Ŝe taka 
pomoc potrzebna jest społeczeństwu.  

Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej, zapytał czy fontanna znajdująca się na 
Placu Uniwersału Połanieckiego będzie zakryta na czas zimy, na co p. Jacek Tarnowski – 
burmistrz Miasta i Gminy, odpowiedział, Ŝe są w ciągłym kontakcie z producentem 
fontanny, i póki temperatura szczególnie nocą nie jest niska nic się nie stanie, natomiast na 
czas zimy będzie ona zakryta. 

Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej, zapytał o informacje dotyczące                  
p. Matusiewicza. 

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, odpowiedział, Ŝe aktualnie prowadzone 
są intensywne działania przy konsultacji specjalistów terapii uzaleŜnień, aby wyraził zgodę 
na dobrowolne podjęcie leczenia w Ośrodku Leczenia UzaleŜnień, natomiast jeśli ta zgoda 
nie zostanie zadeklarowana, to procedura przymusowego leczenia moŜe trwać ok. 1.5 roku.  
Pan Burmistrz wyraził nadzieję, Ŝe p. Matusiewicz po kilkunastomiesięcznym leczeniu 
wróci do mieszkania socjalnego, które chcemy mu zapewnić  
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Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec, poprosił, aby następne obchody uroczystości 11 
Listopada odbyły się w Kościele p.w. św. Marcina, poniewaŜ bardzo duŜo ludzi 
uczestniczyło we Mszy Św. oczekując na władze samorządowe oraz zaproszonych gości. 

 

Ad. 9 

Wobec zaplanowanego porządku obrad p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej 
podziękował, wszystkim za przybycie na sesję i zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Sylwia Witecka 

 


