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Połaniec, dn. 12 czerwca 2014r. 
 

Protokół Nr LVIII/14 
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 12 czerwca 2014 roku 

 

PROJEKT 
(obrady były nagrywane na taśmę magnetofonową) 

 
Sala narad Urzędu Miasta i Gminy.  
Początek obrad godz. 1705. 
Zakończenie obrad: 20 07 
 

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady 
Miejskiej w Połańcu i serdecznie powitał: pp:. radnych, p. Jacka Tarnowskiego – 
burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, p. Jarosława Kądzielę - zastępcę burmistrza, p. 
Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy, p. Mieczysława Machulaka – sekretarza Gminy, 
prezesów, dyrektorów i kierowników jednostek podległych Gminie, kierowników 
referatów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli mediów i 
mieszkańców Połańca. 

 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji uczestniczyło 15. 
radnych (wszyscy). 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany 
porządek obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
Wniosków w sprawie zmiany porządku nie było w związku z tym p. Przewodniczący 
Rady Miejskiej poddał pod głosowanie następujący porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji /x. 
2. Przyjęcie protokołów Nr LVI/14 i Nr LVII/14. 
3. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i poszczególnych Komisji Rady w 
2013 r. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 
2013 rok, 
 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Połańcu za 2013 rok, 
 3/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2013 rok, 
 4/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budŜetu za 2013 rok, 
 5/ udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2013 rok, 
 6/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 – 
2018, 
 7/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok, 
 8/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłat naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny, 
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przypadających Gminie Połaniec i jej jednostkom podległym oraz określenia 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, 
 9/ ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 
bezpłatne podstawy programowe dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę 
Połaniec, 
10/ utworzenia jednostki budŜetowej – śłobek w Połańcu o nazwie „Kraina Malucha”, 
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Połaniec, 
11/ nadania Statutu śłobkowi w Połańcu o nazwie „Kraina Malucha”, 
 12/ przyjęcia do realizacji projektu pt. „Przeciw Wykluczeniu” w ramach 
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
 13/ wyraŜenia zgody na uŜyczenie na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości połoŜonej 
w miejscowości Połaniec gm. Połaniec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 
nr 5901/4 o powierzchni 0,0500 ha oraz 5900/6 o powierzchni 0,0099 ha, na okres 8 
lat, 
 14/ sprzedaŜy gruntów połoŜonych w Połańcu na terenie osiedla Południe, w trybie 
bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, 
15/ przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Połaniec uchwalonego uchwałą Nr XII/57/99 Rady Miejskiej w 
Połańcu z dnia 12 sierpnia 1999 roku. 
 
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. Interpelacje radnych. 
7. Dyskusja i wolne wnioski. 
8. Zakończenie obrad. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych). 
Głosowanie: za przyjęciem porządku obrad – 15 osób (jednogłośnie). 

 
Załącznikami do protokołu są: 
- lista obecności,  
- lista obecności zaproszonych gości, 
- podjęte uchwały. 
Ad 2. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni 
zgłaszają uwagi oraz pytania do protokołów Nr LVI/14 i LVII/14, które to projekty 
były do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Pytań nie zgłoszono, wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. 
projekty protokołów. 
 
Głosowanie: 
- za przyjęciem protokołu Nr LVI/14 – 15 osób (jednogłośnie) 
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(protokół został przyjęty) 
- za przyjęciem protokołu Nr LVII/14 – 15 osób (jednogłośnie) 
(protokół został przyjęty). 
 
Następnie na wniosek Pana Stanisława Lolo – przewodniczącego, Rada Miejska 
uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego Józefa Korczaka, honorowego obywatela 
Gminy Połaniec. 
 
3. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i poszczególnych Komisji Rady w 
2013 r.  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił sprawozdanie: 
 

Wysoka Rado, W myśl ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. W ściśle 
określonych przez prawo granicach Rada Miejska decyduje o najwaŜniejszych 
sprawach dla Ŝycia i funkcjonowania miasta i gminy oraz jego mieszkańców. 

W 2013 roku odbyło się 14 sesji Rady Miejskiej, w tym dwie uroczyste, 
zorganizowane: 12 maja w związku z 219. rocznicą ogłoszenia Uniwersału 
Połanieckiego oraz 11 listopada w związku z obchodami Święta Niepodległości dla 
upamiętnienia rocznicy odzyskania po 123 niewoli przez Naród Polski niepodległości 
oraz dwie sesje nadzwyczajne. 

Poza tym, w dniu 30 grudnia 2013 roku odbyła się sesja podsumowująca rok 
2013, która była podzielona na część roboczą - w sali narad Urzędu Miasta i Gminy 
oraz część uroczystą – w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki. Po części 
uroczystej odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli: radni Rady 
Miejskiej w Połańcu, poseł do Parlamentu Europejskiego, władze Miasta i Gminy, 
przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, prezes WOPR-u w Kielcach, 
Starosta i Wicestarosta Powiatu Staszowskiego, przedstawiciele Rady Powiatu 
Staszowskiego, przedstawiciele Rady Gminy Borowa, przedstawiciele Powiatowej 
Policji oraz Komisariatu Policji w Połańcu, przedstawiciele duchowieństwa, 
przedstawiciele Państwowej StraŜy PoŜarnej i OSP, prezesi i dyrektorzy firm oraz 
przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy, dyrektorzy, kierownicy i 
pracownicy podległych jednostek gminnych, sołtysi i przewodniczący samorządu 
osiedli, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, stypendyści stypendiów artystycznych 
oraz mieszkańcy miasta i gminy.  
Ilość odbytych sesji wynikała z bieŜących potrzeb spełniając przy tym wymóg art. 20 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.  

BudŜet Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok został uchwalony 13 grudnia 2012 
roku, natomiast absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec, Rada Miejska 
udzieliła w dniu 22 maja 2013 roku. 
Sesje Rady Miejskiej były nagrywane na taśmy magnetofonowe. 
Radni Rady Miejskiej w Połańcu pracowali w 15. osobowym składzie, a frekwencja 
uczestnictwa w sesjach wynosiła 91,5 % i była zadawalająca, poniewaŜ oprócz jednej 
osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim odnotowano tylko 9 nieobecności w 
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tym 2 z powodu braku moŜliwości skutecznego zawiadomienia o sesji nadzwyczajnej 
oraz 6 z powodu choroby. 
Radni, którzy nie opuścili Ŝadnej sesji to: p. Janusz Bugaj, p. Józef Cichoń, p. 
Zdzisław Kwiatkowski, p. Stanisław Lolo, p. Adam Łukawski, p. Jerzy Misiak,  
p. Zbigniew Porębski i p. Krzysztof Woźniak. 

 W sesjach oprócz radnych uczestniczyli takŜe: Burmistrz Miasta i Gminy, 
Zastępca Burmistrza, p. Sekretarz, p. Skarbnik, kierownicy i dyrektorzy gminnych 
jednostek organizacyjnych, gminnych instytucji kultury, dyrektorzy placówek 
oświatowych, przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy, 
młodzieŜ szkolna, a na zaproszenie w sesjach uroczystych Rady Miejskiej swoją 
obecnością zaszczycili nas: 
Czesław Siekierski - Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
 Mieczysław Gil – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, 
- Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Jan Cedzyński, Mirosław Pawlak, 
Krzysztof Lipiec, 
Beata Oczkowicz – wiceminister Obrony Narodowej, 
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Honorowy Obywatel 
Miasta i Gminy Połaniec oraz Członkowie Zarządu: Piotr śołądek, Kazimierz 
Kotowski, 
a takŜe p. Stanisław Piskorek – zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy 
Strukturalnych z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, 
 – p. Andrzej Pałys były Poseł, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 
- Wacław Mozer – prezes WOPR-u w Kielcach, 
- Proboszczowie Parafii z terenu Miasta i Gminy Połaniec na czele z księdzem 
proboszczem Witoldem Dobrzańskim, 
- delegacje z zaprzyjaźnionych Miast Partnerskich ze Słowacji, ze Starej Ľubovňi: 
Rastislav Stašák – zastępca primatora, L´uboša Tomko posłaniec AsZ, Eva Kollárová 
– kierownik wydziału kultury, Miroslaw Ščigulinský, 
Andrzej Kruzel – Starosta Powiatu Staszowskiego, 
Michał Skotnicki – Wicestarosta Powiatu Staszowskiego, Lucyna Kozoduj – 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Radni Rady Powiatu: Jacek Nowak, Andrzej 
Gad, 
Mieczysław Wiącek – Przewodniczący Rady Gminy Borowa, Władysław BłaŜejewski 
– Wójt Gminy Borowa, Marian Komasara – Przewodniczący Gminy Łubnice, 
Anna Grajko – Wójt Gminy Łubnice, 
- Honorowi Obywatele Miasta i Gminy Połaniec: Janusz Gil, Zdzisław Owczarek,. 
Józef Korczak – przedstawiciel kombatantów walk o wolność naszej Ojczyzny, były 
Ŝołnierz Oddziału partyzanckiego AK „Jędrusie”, 
- byli samorządowcy: Roman Łowicki, Zbigniew Nowak, Edward Bobiński, 
- prezesi, dyrektorzy i kierownicy zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta i Gminy 
Połaniec oraz Powiatu Staszowskiego na czele z: Prezes Alfredą Świtek, Dyrektorem 
Mieczysławem Kobylarzem i Dyrektorem Bogumiłem Jabłońskim z GDF SUEZ 
Energia Polska S.A., a takŜe z Marianem Kosowiczem – Prezesem Siarkopolu S.A. w 
Grzybowie, 
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Tomasz Śliwi ński – Komendant Powiatowej Policji w Staszowie z Zastępcą 
Komendanta - Ryszardem Komańskim,  
- Wiesław Szymański – Komendant Komisariatu Policji w Połańcu i Leszek Sapa – 
p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Połańcu, 
Grzegorz Ciepiela – Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Staszowie 
z Jarosławem Pławskim – zastępcą Komendanta Powiatowego PSP, 
- druhowie jednostek OSP z Mieczysławem Ścisłowskim – Komendantem Miejsko – 
Gminnym OSP. 
- śp. p. Janusz Marczewski – działacz LZS w Połańcu, 
- sportowcy i ich trenerzy, 
- harcerze z RDH „Łaziki”, 
- poczty sztandarowe, 
- młodzieŜ szkolna, 
- przedstawiciele mediów. 
 
Terminy i porządek obrad na sesje Rady Miejskiej były podawane do wiadomości 
publicznej poprzez: wywieszanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń, informację w 
radiowęźle Elektrowni, w „Tygodniku Nadwiślańskim” oraz w serwisie 
informacyjnym Miasta i Gminy Połaniec tak, aby osoby zainteresowane mogły wziąć 
udział w sesji i zabrać głos. 

Radni Rady Miejskiej oprócz udziału w sesjach Rady Miejskiej pracowali w 5. 
stałych Komisjach, na których zostały zaopiniowane wszystkie projekty uchwał 
zarówno o charakterze społecznym, zdrowotnym, gospodarczym, oświatowym, 
organizacyjnym oraz inwestycyjnym.  
 
Wszystkie projekty uchwał były opiniowane przez Komisje Rady Miejskiej, a w treści 
podejmowanych uchwał dominowała zarówno troska o zapewnienie godnych 
warunków Ŝycia mieszkańców miasta i gminy, dbałość o rozsądne prowadzenie 
gospodarki finansowej gminy, utrzymanie czystości i porządku oraz realizację 
inwestycji. 
 
 W 2013 roku podjęto 94 uchwały, które są dostępne w Biurze Rady Miejskiej, gdzie 
prowadzony jest rejestr uchwał oraz rejestr prawa miejscowego. Poza tym wszystkie 
uchwały są na bieŜąco zamieszczane na stronie internetowej w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Połaniec oraz na tablicach ogłoszeń. 
 
Zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym wszystkie uchwały były 
przekazywane w ciągu 7. dni do Wojewody Świętokrzyskiego celem legalizacji, 
natomiast uchwały z zakresu spraw finansowych były przekazywane do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach – oddział Sandomierz. W wyniku badania uchwał w 
2013 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach stwierdziło 
niewaŜność trzech uchwał oraz wskazało nieprawidłowości występujące w jednej 
uchwale, a dotyczyło to podjęcia uchwał o zaciągnięciu preferencyjnej poŜyczki w 
momencie, gdy w budŜecie nie był wykazany deficyt budŜetowy, co uznano za 
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poniewaŜ delegacją do zaciągania 
zobowiązań finansowych jest wykazanie deficytu budŜetowego. 
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Uchwały stanowiące prawo miejscowe zostały opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, i łącznie w 2013 roku zostało 
przekazane do publikacji 30 uchwał. 
Realizując uprawnienia ustawowe wynikające z art. 18 ustawy o samorządzie 
gminnym, Rada Miejska w 2013 roku podjęła uchwały w sprawach naleŜących do jej 
wyłącznej właściwości, między innymi w takich sprawach jak: 
- zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec, 
- zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2012 rok, 
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2012 rok, 
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 – 
2027, a takŜe uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec 
na lata 2014 – 2018, 
- zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok oraz uchwalenia budŜetu 
Miasta i Gminy Połaniec na rok 2014,  
- zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, a takŜe ustalenie dopłat do ceny wody i ścieków, 
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,- 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych, 
- zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
- uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok, 
- określenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy 
de minimis…”, 
- szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów 
artystycznych, 
- szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŜ trybu ich pobierania, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
- ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy, 
- określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy, 
- nabycia, zbycia, zamiany oraz oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 
gruntowych, 
 - zgody na włączenie terenów połoŜonych w Brzozowej gmina Połaniec w obszar 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, 
- zagospodarowania terenu na Skwerze Armii Krajowej, 
- przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada 
w gminie Połaniec, 
- przyjęcia programów takich jak: 
 * Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec, 
 *Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 – 2015, 
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 *Programu Promocji Gospodarczej Miasta i Gminy Połaniec wraz z systemem 
monitorowania i ewaluacji, 
 *Programu Rozwoju i Promocji Turystyki Miasta i Gminy Połaniec wraz z systemem 
monitorowania i ewaluacji, 
 *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Połaniec 2012 – 2020 wraz z systemem 
monitorowania i ewaluacji, 
 *Programów zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych na lata 2014 – 2015, 
 *Programu zdrowotnego pn. „Poprawa jakości Ŝycia u osób cierpiących na przewlekłe 
choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 – 
2015”, 
 *Programu zdrowotnego pn. „Udzielanie porad dla mieszkańców Gminy Połaniec w 
przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów 
pielęgniarskich w ramach porad udzielonych przez lekarzy, ze szczególnym 
uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im na lata 2014 – 2015”, 
 *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, 
 *Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie na rok 2014, 
- zmiany uchwał z zakresu oświaty dotyczące: 
 * Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia 
nauczycieli …,  
 * Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli …. 
Poza tym Rada Miejska podjęła równieŜ uchwały w sprawie: 
- podwyŜszenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyŜszonym kapitale 
zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej” z siedzibą w Połańcu, 
- podwyŜszenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyŜszonym kapitale 
zakładowym spółki z ograniczona odpowiedzialnością „Zakład Gospodarki odpadami 
komunalnymi” z siedzibą w Rzędowie, 
- przystąpienia do opracowania i wdroŜenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Miasta i Gminy Połaniec, 
- Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Połańcu, 
- wyraŜenia woli załoŜenia Spółdzielni Socjalnej, 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu, 
- przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 
Prokuratora Rejonowego w Staszowie na uchwałę Rady Miejskiej w Połańcu Nr 
XX/127/11 z dnia 30 listopada 2011 roku, 
- rozpatrzenia skargi. 
 
Na sesjach stałymi punktami były informacje: 
- z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym, 
- z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, 
- z pracy Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym 
informacja dotycząca realizacji inwestycji, 
- z pracy Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym. 
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Oprócz powyŜszych informacji na sesjach Rady Miejskiej przedstawione były takŜe 
informacje roczne dotyczące: 
- działalności Rady Miejskiej i poszczególnych Komisji Rady w 2012 roku, 
- informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Połaniec, 
- informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2012/2013, 
- informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok: radnych Rady 
Miejskiej oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych osób 
zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. 
 
Ponadto przedstawiono szereg sprawozdań z działalności za 2012 rok: 
- z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego, 
- z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu, 
- z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 – 2015, 
- realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta i Gminy Połaniec, 
- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i 
Gminie Połaniec, 
- realizacji Programów zdrowotnych, 
- dotychczasowej realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i 
Gminy Połaniec na lata 2007 – 2014. 
 
W 2013 roku państwo radni złoŜyli sześć interpelacji, na które p. Burmistrz udzielił 
pisemnych odpowiedzi. 
 
W kaŜdym porządku obrad sesji Rady Miejskiej stałym punktem była równieŜ 
dyskusja i wolne wnioski. W tym punkcie radni jak i zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy uczestniczący w sesjach mieli moŜliwość zgłaszania róŜnych spraw. 
Większość zgłaszanych spraw i zadawanych pytań miała charakter inwestycyjny lub 
porządkowy wymagający nakładów finansowych. Osoby zgłaszające otrzymywały 
odpowiedź bezpośrednio w trakcie trwania sesji. Najczęściej zadawane pytania i 
poruszane tematy tyczyły: 
- uzupełnienia oraz zamontowania dodatkowego oświetlenia na terenie gminy 
Połaniec, 
- remontu dróg powiatowych na terenie miasta i gminy, w tym usunięcia dwóch wyrw 
w drodze w Maśniku oraz realizacji chodnika przy ul. Knothego w Ruszczy, 
- bieŜącego remontu chodników w mieście, 
- promocji oraz zainteresowania potencjalnych inwestorów terenami inwestycyjnymi, 
- rocznicy nadania Połańcowi praw miejskich oraz miejsca usytuowania kamienia 
pamiątkowego, 
- segregacji odpadów komunalnych oraz częstotliwości opróŜniania pojemników na 
śmieci, 
- zakresu realizacji „schetynówek” na 2014 rok, 
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- zagospodarowania Skweru im. Armii Krajowej w Połańcu, 
- realizacji inwestycji budowy przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę, 
- montaŜu progów zwalniających prędkość pojazdów, 
- terminu zakończenia stabilizacji skarpy, 
- zakupu samochodu dla WTZ, 
- remontu placówek oświatowych, 
- zakupu ujęcia wody od Spółki „Propol”, 
- remontu i modernizacji terenu garaŜy, 
- moŜliwości wykonania monitoringu terenów inwestycyjnych, 
- uzupełnienia oznakowania dróg, 
- działalności spółki Elpoterm. 

Dodatkowymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w 2013 roku na sesjach Rady 
Miejskiej w Połańcu było: 
- wręczenie podziękowania na ręce p. Małgorzaty Walenciak dla jej syna p. Karola 
Walenciaka za zaangaŜowanie, wzorową postawę oraz pomoc mieszkańcom bloku 
skutkującą szybką akcją ratowniczą w czasie poŜaru mieszkania w bloku przy ul. 
Czarnieckiego w Połańcu, 
- wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec dla uczniów z terenu 
Miasta i Gminy za osiągnięcie wysokich wyników w nauce w roku szkolnym 
2012/2013, 
- wręczenie upominków uczniom Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Połańcu oraz ich 
opiekunom, którzy reprezentowali Gminę Połaniec w Międzynarodowej Spartakiadzie 
MłodzieŜy Miast Partnerskich w Nowym Sączu zajmując wysokie miejsca, w takich 
kategoriach jak: siatkówka, lekkoatletyka i pływanie, 
- wręczenie stypendiów artystycznych za osiągnięte wysokie wyniki w dziedzinie 
artystycznej i aktywną promocję gminy Połaniec na szczeblu województwa, kraju oraz 
poza jego granicami, w takich kategoriach jak:  
 *taniec, muzyka/śpiew, 
 *taniec, 
 *muzyka/śpiew, 
 *teatr. 
Poza tym z rąk nieŜyjącego juŜ śp. p. Janusza Marczewskiego – wielkiego działacza 
sportowego (56 lat w sporcie) otrzymano Puchar Rady Miejsko-Gminnej LZS 
Połaniec w podziękowaniu za duŜy wkład w rozwój sportu na ziemi połanieckiej. 
 
Ponadto p. radni Rady Miejskiej na sesji w dniu 26 listopada 2013 roku obejrzeli 
prezentację multimedialną dotyczącą zestawienia środków finansowych przekazanych 
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budŜetu 
powiatu, a wykorzystanych przez poszczególne gminy z terenu powiatu staszowskiego 
w latach 2007 – 2013 z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową. 
 

 Dla umoŜliwienia kontaktów mieszkańców Miasta i Gminy z Radą Miejską, 
podobnie jak w latach ubiegłych, osobiście przyjmuję interesantów w sprawach 
indywidualnych, zaś wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pełnią dyŜury we wtorki od 
godz. 1000 do godz. 1200 podczas, których mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i 
zastrzeŜenia. 
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Obok działalności przedstawionej powyŜej Rada Miejska włączała się w większość 
uroczystości lokalnych, okolicznościowych, ogólnopaństwowych odbywających się na 
terenie Gminy. 
 
Jako Przewodniczący Rady Miejskiej wypełniam swoje obowiązki zgodnie ze 
Statutem Miasta i Gminy Połaniec, m.in. zwoływałem i przygotowywałem sesje, 
przewodniczyłem obradom sesji, koordynowałem prace Komisji, przyjmowałem 
mieszkańców Miasta i Gminy i udzielałem im odpowiedzi. Starałem się sumiennie i 
naleŜycie wypełniać swoje obowiązki wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i 
ze Statutu Miasta i Gminy Połaniec.  
 
Szanowni Państwo, 
 

W dniu dzisiejszym chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
współpracowali z nami, darzyli nas Ŝyczliwością jak równieŜ zrozumieniem.  

Słowa podziękowania kieruję do p. Burmistrza, p. Zastępcy Burmistrza p. 
Sekretarza, p. Skarbnik za pełną zaangaŜowania pracę. Dziękuję pracownikom Urzędu 
Miasta i Gminy w Połańcu za pracę, za merytoryczne i kompetentne przygotowywanie 
materiałów na posiedzenia Komisji i Rady.  

Dziękuję pracownikom oświaty, dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu, dyrektorom szkół 
podstawowych, gimnazjów i przedszkola za wszechstronną edukację, opiekę i 
wychowanie dzieci i młodzieŜy oraz tworzenie właściwego klimatu w swoich 
placówkach. 

WyraŜam uznanie i podziękowanie dla kierownictwa i pracowników słuŜby 
zdrowia, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Elpotermu, Propolu, Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Połańcu, Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Miejsko – 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu, Ośrodka Pomocy Społecznej, Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Połańcu. 

Dziękuję duchowieństwu naszej Gminy za dobre słowo i wspaniałą współpracę 
z naszym samorządem. 

Dziękuję przedstawicielom jednostek pomocniczych: sołtysom, radom 
sołeckim, przewodniczącym osiedli, członkom zarządu osiedli za dobrą realizację 
przyjętych na siebie zadań.  

Dziękuję działaczom i sportowcom, pocztom sztandarowym, harcerzom i 
młodzieŜy, a szczególnie tej, która aktywnie uczestniczy w Ŝyciu miasta i godnie 
reprezentuje nas na zewnątrz. 

Serdecznie dziękuję straŜakom - ochotnikom z naszej Gminy, na których 
zawsze moŜna liczyć, dziękuję policji za czuwanie nad bezpieczeństwem naszych 
mieszkańców. 

Szczególnie serdecznie dziękuję mieszkańcom Gminy za cierpliwość, 
wyrozumiałość i umiejętność dostrzegania dorobku samorządowego. 

Dziękuję wszystkim radnym za zdyscyplinowanie, pracowitość i 
zaangaŜowanie w sprawy mieszkańców, szczególnie Przewodniczącym Komisji za ich 
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inicjatywę i kreatywność. Wszystkim radnym dziękuję za wsparcie, jakie uzyskiwałem 
od Państwa. 

Dziękuję serdecznie. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
przekazał sprawozdanie do akt. 
 
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych przekazała sprawozdanie do akt. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
przekazał sprawozdanie do akt. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
przekazał sprawozdanie do akt. 
 
Pani Jolanta Pargieła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przekazała sprawozdanie do 
akt. 
 
Ad. 4  
Przystąpiono do podejmowania uchwał w sprawie: 
4. 1/  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 
2013 rok, 

wprowadzenie do tematu przedstawiał p. Joanna Juszczyńska, dyrektor CKiSz. 
Poinformowała teŜ,  Ŝe wpływy z działalności kina w okresie styczeń - maj br. 
wyniosły 30 604 zł.  
 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie było pytań.  
 
Następnie p. Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie). 
(Uchwała Nr LVIII/366/14 została podjęta). 
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4. 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Połańcu za 2013 rok, 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Renata Wójtowicz, dyrektor Biblioteki. 

Pan Józef Cichoń, radny zapytał o zakupy księgozbioru. 
Pan Krzysztof Woźniak, radny zapytało o tzw. schodowłaz dla 

niepełnosprawnych. Odpowiedzi udzielili p. Dyrektor i p Burmistrz.  
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 

Komisji Rady. 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Następnie p. Przewodniczący RadyMiejskiej poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LVIII/367/14 została podjęta). 
 
4. 3/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2013 rok, 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Krystyna Łańka, gł. księgowa jednostki. 
Pytanie o usługi rehabilitacyjne zadał p. Józef Cichoń. 
Pan Andrzej Wawrzyniec, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zadał pytanie o 
zapłatę za tzw. nadwykonania. 
Odpowiedzi udzieliła p. Krystyna Łańka, główna księgowa. 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie było dyskusji.  
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LVIII/368/14 została podjęta). 
 
4. 4/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budŜetu za 2013 rok, 
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Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy w tym: 
 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 
Bilans Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu – jednostki budŜetowej na dzień 31 grudnia 
2013 roku zarówno po stronie aktywów jak i pasywów zamyka się sumą 
186 355 087,33 zł.  
Po stronie aktywów: Wartości niematerialne i prawne to kwota 2 949,40 zł, rzeczowe 
aktywa trwałe kwota 143 680 172,96 zł; długoterminowe aktywa finansowe to kwota 
40 770 402,45 zł; zapasy to kwota 18 432,50 zł: naleŜności krótkoterminowe to kwota 
1 399 307,50 zł; krótkoterminowe aktywa finansowe to kwota 483 822,62 zł. 
Po stronie pasywów: fundusz jednostki to kwota 171 555 525,46 zł; wynik finansowy 
netto to kwota 7 201 110,57 zł; nadwyŜka środków obrotowych - 256,23 zł; 
zobowiązania długoterminowe to kwota 1 500 000 zł; zobowiązania krótkoterminowe 
to kwota 5 511 811,89 zł; fundusze specjalne to kwota 586 895,64 zł. 
Rachunek zysków i strat jednostki wykazuje Przychody netto z podstawowej 
działalności operacyjnej w kwocie 56 442 171,82 zł; koszty działalności operacyjnej w 
kwocie 49 392 890,03 zł; zysk z działalności podstawowej w kwocie 7 049 281,79 zł; 
pozostałe przychody operacyjne w kwocie 686 765,76 zł; pozostałe koszty operacyjne 
w kwocie 470 808,71 zł; zysk z działalności operacyjnej w kwocie 7 265 238,84 zł; 
przychody finansowe w kwocie 303 996,61 zł; koszty finansowe w kwocie 368 124,88 
zł; zysk netto w wysokości 7 201 110,57 zł.  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki wykazało, iŜ fundusz jednostki na początku 
okresu wynosił 143 804 754,17 zł; zwiększenie funduszu to kwota 129 732 774,37 zł; 
zmniejszenie funduszu jednostki to kwota 101 982 003,08 zł; fundusz jednostki na 
koniec okresu wyniósł 171 555 525,46 zł; wynik finansowy netto to kwota 
7 201 110,57 zł, fundusz to kwota 178 756 379,80 zł. 
Bilans z wykonania budŜetu Gminy Połaniec na dzień 31 grudnia 2013 roku zarówno 
po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 174 685,73 zł.  
Po stronie aktywów: środki pienięŜne to kwota 950 782,18 zł; naleŜności i rozliczenia 
to kwota 223 903,55 zł. 
Po stronie pasywów: zobowiązania to kwota 4 613 113,60 zł; aktywa netto budŜetu to 
kwota - 4 028 115,87 zł; inne pasywa kwota 589 688 zł. 
 
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU 
I. Dochody  
Planowane dochody budŜetu wg uchwały budŜetowej na 2013 rok wynosiły 
54 656 465 zł, z czego dochody bieŜące 51 764 306 zł i majątkowe 2 892 159 zł.  
BudŜet w ciągu roku zwiększył się o 8 014 251,23 zł. 

Celem zbilansowania wydatków zaangaŜowano środki wolne w wysokości 3 873 854 
zł. 
Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 62 670 716,23 zł i został zrealizowany 
na kwotę 58 832 609,58 zł tj. w 93,88 %, w tym w dochodach bieŜących 98,25 %, w 
dochodach majątkowych 64,37 %.  
 
II. Wydatki 
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Planowane wydatki budŜetowe wg uchwały budŜetowej na 2013 rok wynosiły 51 948 
342 zł i wzrosły w ciągu roku o kwotę 10 535 743,23 zł. 
Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 60 563 403,50 zł, co stanowi 93,09% 
planowanego budŜetu. 
Na sfinansowanie wydatków bieŜących przeznaczono 46 290 677,23 zł, co stanowi 
71,15 % całego budŜetu  
Plan zrealizowano w kwocie 43 177 537,34 zł co stanowi 93,27% planu.  
Na remonty przeznaczono kwotę 575 665 zł, z tego zrealizowano 489 040,31 zł tj. w 
84,95 %. NajwaŜniejsze to remonty dróg i chodników na kwotę 193 646,10 zł, 
remonty obiektów oświatowych na kwotę 136 770,45 zł oraz remont oświetlenia 
ulicznego o wartości 147 791,26 zł oraz pozostałe remonty za kwotę 10 832,50 zł.  
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 18 767 930 zł, co stanowi 28,85 % całego 
planowanego budŜetu i zrealizowano na kwotę 17 385 866,16 zł, tj. w 92,64 %. 
Gmina w 2013 spłaciła 2 650 000 zł kredytów oraz 56 444,80 zł poŜyczek. ZadłuŜenie 
Gminy na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 4 550 777,20 zł. Wysokość kwoty 
zadłuŜenia nie przekracza granicy wymienionej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych. 
Gmina na bieŜąco i w terminie regulowała raty kapitałowe kredytów oraz koszty 
obsługi długu. 
 
Burmistrz p. Jacek Tarnowski. P. Skarbnik przedstawiła główne dane dot. budŜetu za 
20113 r. Pewne zadania jednak trwają dalej. Dziękuje tym wszystkim, którzy 
pracowali, planowali i realizowali budŜet. Chodzi o to aby Gmina Połaniec rozwijała 
się, aby gmina miała wizję, Ŝeby zatrzymać ludzi młodych. śeby gmina miła poczucie 
bezpieczeństwa jeśli chodzi o miejsca pracy. Wydatki inwestycyjne na przygotowanie 
oferty były bardzo dobrze realizowane. 2013 rok był dobrym rokiem dla naszego 
budŜetu. Planowany do budowy potęŜny zakład będzie generował nowe miejsca 
pracy. Cieszmy się wszyscy. Taki zakład pracy kaŜda gmina i kaŜdy powiat chciałby 
mieć u siebie. Mamy inwestora niebawem podpiszemy umowę. Cieszymy się, Ŝe taki 
zakład powstanie u nas. Cieszymy się, równieŜ z rzeczy mniejszych. Rozmawiamy 
równieŜ z mniejszymi oferentami. W niedługim czasie przyjdą kolejni inwestorzy. 
Mam nadzieję, Ŝe rok 2014 będzie jeszcze lepszy. 
 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię 
poszczególnych Komisji Rady. 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie: 
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za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LVIII/369/14 została podjęta). 
 
4. 5/ udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2013 rok, 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy: 
 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach o sprawozdaniach z 
wykonania budŜetu Miasta i Gminy Połaniec za 2013 rok wraz z informacją o stanie 
mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 
 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach postanowiła pozytywnie 
zaopiniować przedłoŜone przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec sprawozdania z 
wykonania budŜetu za 2013 rok. Sprawozdania te spełniają wymogi formalnoprawne 
wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości 
budŜetowej. Zostały sporządzone przez właściwy organ z zachowaniem terminu 
przedłoŜenia. W wyniku porównania wykonania wydatków z planem wynikającym z 
uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza nie stwierdzono przekroczeń 
planowanych wielkości wydatków budŜetowych.  
 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
Stan gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec na dzień 31 grudnia 

2012r. wynosił 383,0338 ha o wartości 19 213 848 zł. Na dzień 31 grudnia 2013r. 
Gmina była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 397,7992 ha o wartości 
20 643 902 zł. 
Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Połaniec była właścicielem budynków i budowli 
na łączną wartość 116 269 615 zł (netto). 
W okresie od 01 stycznia.2013 r. do 31 grudnia 2013r. nabyto, wybudowano oraz 
przyjęto na stan w związku z rozliczeniem kosztów inwestycyjnych z poprzednich 
okresów budynki i budowle na łączną wartość 6 831 429 zł (brutto). 
W wymienionym okresie zbyto majątek o wartości ewidencyjnej 166 706 zł (brutto) 
oraz naliczono umorzenie w wysokości 5 870 608zł. Zatem łączna wartość budynków 
i budowli stanowiących mienie komunalne Gminy na dzień 31 grudnia2013r. wynosi 
117 063 730 zł (netto). 
Własność ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach oraz 
akcji na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosły 40 770 402,45 zł, wielkość gruntów pod 
drogami gminnymi będących w posiadaniu gminy Połaniec to łączna powierzchnia 
1,8321 ha.” 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
Pani Jolanta Pargieła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła: 

Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Połańcu: 
W dniu 16 maja 2014 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Połańcu 

wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Połaniec z tytułu wykonania budŜetu za 2013 rok po przeanalizowaniu 
sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 2013 rok 
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łącznie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacji o stanie mienia 
komunalnego.  
W dniu 26 maja 2014 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zaopiniowała 
pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Połaniec za 2013 rok.” 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Następnie p. Stanisław Lolo przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod 
głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LVIII/370/14 została podjęta). 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował p. Burmistrzowi uzyskania 
absolutorium i podziękował za pracę. 
Pan Jacek Tarnowski Burmistrz, podziękował za stanowisko Rady Miejskiej. Będzie 
się starał, aby błędów w przyszłości było jak najmniej. Dziękują całej Radzie, 
pracownikom tut. Urzędu i jednostek organizacyjnych. Dziękuję wszystkim osobom 
zaangaŜowanym w pracę na rzecz naszej Gminy. 
Pan Zdzisław Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na 
budŜet: 71% wydatki bieŜące i 29% wydatki inwestycyjne. Niejedna gmina mogłaby 
pozazdrościć takiej struktury wydatków budŜetu. 
 
4. 6/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 – 
2018, 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy. 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
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(Uchwała Nr LVIII/371/14 została podjęta). 
 
4. 7/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok, 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy. 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pytania zadawali: Pan Zdzisław Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Rady o 
jednakowe kwoty 10 tys. zł w budŜecie dla jednostek i Adam Łukawski, radny o 200 
tys. zł na budowę Ŝłobka. 
Odpowiedzi udzieliła p. Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy. 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LVIII/372/14 została podjęta). 
 
4. 8/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłat naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Połaniec i jej jednostkom podległym oraz określenia 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy. 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań nie było. 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LVIII/373/14 została podjęta). 
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4. 9/ ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 
bezpłatne podstawy programowe dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę 
Połaniec, 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Jadwiga Krala – Dyrektor Zespołu 
Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty i Wychowania. 
Pytania zadawali: pan Zdzisław Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Rady, dot. 
interpretacji zapisu w projekcie. 
W wyniku dyskusji w § 3 ust 2 projektu skreślono wyraz „dni”. 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LVIII/374/14 została podjęta). 
 
4. 10/ utworzenia jednostki budŜetowej – śłobek w Połańcu o nazwie „Kraina 
Malucha”, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Połaniec 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Jadwiga Krala – Dyrektor Zespołu 
Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty i Wychowania. 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LVIII/375/14 została podjęta). 
 
4. 11/ nadania Statutu śłobkowi w Połańcu o nazwie „Kraina Malucha” 

Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Jadwiga Krala – Dyrektor Zespołu 
Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty i Wychowania  
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Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LVIII/376/14 została podjęta). 
 
4. 12/ przyjęcia do realizacji projektu pt. „Przeciw Wykluczeniu” w ramach 
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
 

Wprowadzenie do tematu przedstawiła p. Anna Wolska kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej  

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie było pytań. 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LVIII/377/14 została podjęta). 
 
4. 13/ wyraŜenia zgody na uŜyczenie na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości 
połoŜonej w miejscowości Połaniec gm. Połaniec oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działki nr 5901/4 o powierzchni 0,0500 ha oraz 5900/6 o powierzchni 0,0099 ha, 
na okres 8 lat, 

Wprowadzenie do tematu przedstawiła p Teresa Parcheta kierownik Referatu w 
UMiG Połaniec. 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie było pytań. 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LVIII/378/14 została podjęta). 
 
4. 14/ sprzedaŜy gruntów połoŜonych w Połańcu na terenie osiedla Południe, w trybie 
bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, 

Wprowadzenie do tematu przedstawiła p Teresa Parcheta kierownik Referatu w 
UMiG Połaniec. 

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LVIII/379/14 została podjęta). 
 
4. 15/ przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec uchwalonego uchwałą Nr 
XII/57/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 1999 roku 

Wprowadzenia do tematu dokonała Małgorzata Kruzel-Witek, Inspektor w 
Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec.  

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych 
Komisji Rady. 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 



 21 

Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jacek Tarnowski Burmistrz, zwrócił uwagę na róŜnicę szczegółowości studium a 
szczegółowości planu i zaapelował o wnoszenie uwag do projektów. Niebawem 
będziemy uchwalać zmiany w planach przestrzennych. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie: 
za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
(Uchwała Nr LVIIII/380/14 została podjęta). 
 
5. Informacje bieŜące na temat: 
 - pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym, 
 
Pan Stanisław Lolo, przewodniczący Rady Miejskiej: poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej 
funkcji uczestniczył w obchodach i spotkaniach: 
- Święta Konstytucji 3 Maja w Połańcu i Dnia StraŜaka, 
- Dniach  Połańca i rocznicy ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego, 
- Święcie  Szkoły Podstawowej Połańcu, 
- posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ, 
- spotkaniu w hostelu „Wspólnota” w Połańcu, 
- zebraniu Zarządu Miejskiego OSP, 
- Przeglądzie zespołów przedszkolnych, 
- w uroczystościach Dnia Dziecka, 
- obchodach Dnia Pracownika Komunalnego, 
- uroczystościach w Domu StraŜaka w Rybitwach. 
 
Informacje bieŜące na temat pracy Burmistrza Miasta i Gminy: 
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz, poza spotkaniami, które odbył wspólnie z p. 
Przewodniczącym Rady Miejskiej, uczestniczył w:  
 
-05 maja 2014 spotkaniu z pracownikami CkiSz, 
- 07 maja 2014 święcie Szkoły Podstawowej w Połańcu, 
- spotkaniu z Prezesem GDF Suez Jerzym Kakiem, w sprawie stacji uzdatniania wody,  
- 08 maja 2014 spotkaniu z dyrektorkami placówek oświatowych, 
- 09 maja 2014 spotkaniu z panią dyr. Ireną Sochacką z Dep. Funduszy 
Strukturalnych, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, 
- 10-11 maja 2014  Dniach Połańca 2014, 
- 14 maja 2014 spotkaniu z Panem dyr. Damianem Urbanowskim -ŚZDW Kielce,  
uroczystym podpisanie umowy pomiędzy UMiG Połaniec, a firmą AGROBAZA na 
przebudowę muszli koncertowej. 
- 23 maja 2014 Dniu StraŜaka w Staszowie 
- 28 maja 2014 spotkaniu w sprawie przepompowni Rybitwy 
- 04maja 2014 Zgromadzeniu Wspólników PROPOL sp. z o.o. 
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- 05maja 2014 uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy UMiG Połaniec, a Zakładem 
Remontowo- Budowlanym Jarosław Mazur na termomodernizację budynku WTZ. 
- spotkaniu w sprawie koncepcji zbiornika Wschodnia 
- spotkanie w Kielcach na t. ochrony przeciwpowodziowej 
30 maja dokonaliśmy wyboru inwestora w strefie. 
Ponadto pan Burmistrz przyjął wiele osób w sprawie pracy, przyznania mieszkania, 
itp. 
 
Pytanie: pan Adam Łukawski, radny zapytał o spotkania nt. przepompowni w 
Rybitwach. 
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: spotkania z projektantami, wykonawcą. Obecnie 
jesteśmy na etapie ustalania przyczyn awarii tej przepompowni. 
 
Pytanie: pan Adam Łańka, radny: tematy przeciwpowodziowe w Kielcach: 
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: wszystkie rzeczy dot. stanu technicznego wałów – 
myśmy to zgłosili na piśmie. 
 
Informacja Zastępcy Burmistrza w okresie międzysesyjnym, dotycząca realizacji 
inwestycji, informację przedstawił Jarosław Kądziela zastępca Burmistrza. 
 
Trwają prace przy zadaniu pn. "Przebudowa muszli koncertowej w Połańcu"31 sierpnia 2014 
AGRO-BAZA OtałęŜ za kwotę 781 478 PLN. 
 
Trwają prace przy Przebudowie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z 
przebudową sieci w nich występujących realizowanych w 2014 roku w ramach „Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” 
termin 31 sierpnia 2014. SKANSKA za kwotę 4.795.243,04 PLN. 
 
Trwają prace przy zadaniu pn.: przebudowa i remont dróg na terenie miasta Połańca wraz 
przebudową sieci w ramach programu "Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca" 
31 sierpnia 2014 PRD Staszów sp. z o.o. za kwotę  3 744 301 PLN. 
 
Trwają prace przy zadaniu pn. "Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta Połaniec 
przy ulicach Jędrusiów, Królowej Jadwigi i Madalińskiego" "HERKULES" Ryszard Syska, 
Chrzanów za kwotę 81 278 PLN. 
 
Trwają prace przy zadaniu: „Budowa świetlicy w miejscowości Wymysłów oraz zakup i 
dostawa wyposaŜenia do świetlic na terenie Gminy Połaniec” do 23 czerwca 2014 ZRB 
Jarosław Mazur Rybitwy za kwotę 56 149 711 PLN. 
 
Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji technicznych: zagospodarowania terenu przy 
kompleksie szkolnym ul. śapniowska 1, budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych do 
budynków PSP i PG w Połańcu, przebudowy ogrodzenia przy kompleksie szkolnym ul. 
śapniowska i Przedszkolu ul. Madalińskiego 1, zagospodarowania terenu przy budynkach 
handlowych przy ul. Kościuszki-WUMET Artur Anioł Matiaszów za kwotę 31 300 PLN. 
 
Trwają prace przy zadaniu pn.: "Termomodernizacja WTZ przy ul. Lipowej 20 w Połańcu" 
ZRB Jarosław Mazur Rybitwy 56 28-230 Połaniec za kwotę 341 134 PLN. 
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Wybrano wykonawcę zadania pn.:" Opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy/remontu dróg gminnych: ul. Reymonta, ul. Orzeszkowej, ul. Wyszyńskiego, ul. 
Kościelna, ul. Staszowska, ul. Sportowa w Połańcu. Artur Anioł Matiaszów za kwotę 18 200 
PLN. 
 
Trwa przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Połaniec zniszczonych w wyniku 
nawalnych deszczy: w Tursko Małe droga nr 366043T; droga w Brzozowej nr 366039T; 
droga w Okrągłej nr 366030T PRD Staszów sp. z o.o. za kwotę 253 806 PLN. 
 
W dniu dzisiejszym dokonano otwarcia ofert na zadanie pn: "Budowa obiektu małej 
architektury na Placu Uniwersału Połanieckiego oraz na Skwerze Armii Krajowej w Połańcu" 
45 dni od podpisania umowy uniewaŜniono przetarg „Dostawa i montaŜ wyposaŜenia do 
świetlicy osiedlowej na ul. Jędrusiów w Połańcu” ZRB Jarosław Mazur Rybitwy 6 667 PLN 
 
Informacja o pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym.  
 

Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden 
raz, w dniu 10 czerwca br. na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji i 
zaopiniowała projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji. 

Pani Małgorzata Dalmata – Konwicki, przewodnicząca Komisji Zdrowia i 
Spraw Społecznych poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się 
jeden raz, 10 czerwca br. na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji i 
zaopiniowała projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji i 
zaopiniowała trzy podania o przydział mieszkań.  

Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz, w dniu 10 
czerwca br. na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji i zaopiniowała projekty 
uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji.  

Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz, w dniu 10 
czerwca br. na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji i zaopiniowała projekty 
uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji. Rozpatrzyła trzy podania tzw. 
gruntowe.  
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna 
spotkała się trzy razy: 16, 21 maja oraz 9 czerwca. Przeanalizowano wnioski i opinię 
w sprawie budŜetu i udzielenia absolutorium za 2013r. Ponadto przyjęto protokół z 
zebrania Komisji. Przyjęto opinię RIO w Kielcach o udzielaniu absolutorium. 
Przygotowano informację o zamiarze przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Połańcu. 
 
6. Interpelacje radnych. 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej 
sesji nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje.  
 
7. Dyskusja i wolne wnioski. 
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Stanisław Lolo, Przewodniczący Rady: coś bliŜej o inwestorze.  
Pan Jacek Tarnowski Burmistrz: informacja jest juŜ jawna. Niemniej chcemy aby sam 
inwestor przedstawił to publicznie na konferencji prasowej. Jesteśmy juŜ po 
uprawomocnieniu wyboru inwestora. Oferta została zgłoszona, wpłynęło wadium. 
Oferta została zweryfikowana, podpisano protokół. Zarząd Starachowickiej SSE 
ogłosił postępowanie o udzielnie zwolnień i ulg dla inwestorów. Oferta Połańca musi 
być dobra pod kaŜdym względem. NEMEX S.A. złoŜyła ofertę na budowę w Połańcu 
zakładu produkującego elementy prefabrykowane do budowy domów. 
Ponadto podjęliśmy działania zmierzające o powiększenie strefy ekonomicznej o 
kolejne 18 ha. 
 
8. Zakończenie obrad. 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad, pan Przewodniczący Rady Miejskiej 
zamknął obrady. 
 
 
Protokołował:  
Mieczysław Machulak 
 
 


