Połaniec 27 lutego 2014r.
Protokół Nr LIV/14
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 27 lutego 2014 roku
PROJEKT
(obrady były nagrywane na taśmę magnetofonową)
Sala narad Urzędu Miasta i Gminy
Początek obrad godz. 1535.
Zakończenie obrad: 2005..
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady
Miejskiej w Połańcu i serdecznie powitał: p.p:. radnych, p. Jacka Tarnowskiego –
burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, 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 jednostek pomocniczych, przedstawicieli mediów i
mieszkańców Połańca. Powitał równieŜ przybyłych na sesję podinspektora Ryszarda
Komańskiego zastępcę komendanta Powiatowego Policji w Staszowie oraz aspiranta
Piotra Wójcickiego, Komendanta Komisariatu Policji w Połańcu.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych
uczestniczyło 14 (Pani Małgorzata Dalmata Konwicka była nieobecna).
Przez aklamację radni zgodzili się na zmianę porządku i wysłuchania
zaproszonych przedstawicieli Policji.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady pogratulował Piotrowi
Wójcickiemu wyboru na stanowisko Komendanta, jako mieszkańcowi Połańca i
jesteśmy bardzo zadowoleni z tej decyzji. Wyraził nadzieję, ze współpraca będzie się
dobrze układać.
Podinspektor Ryszard Komański, zastępca komendanta Powiatowego Policji w
Staszowie: nowy komendant wyłoniony został w drodze konkursu, do którego stanęło
dwóch kandydatów. Konkurs wygrał doświadczony policjant, mieszkaniec Połańca –
wcześniej zanim przeszedł do Staszowa pracował równieŜ w Połańcu. Przygotowany
merytorycznie. Dostajecie oddanego człowieka, któremu zaleŜy na tym aby w Połańcu
było bezpieczniej. Prośba do szanownej Rady i do instytucji aby na początku go
wesprzeć w pracy. Jako komenda powiatowa będziemy wspierać wszystkie działania,
bo współpraca z Połańcem układa się nam dobrze. Wsparcie otrzymujemy od
mieszkańców, sołtysów i władz w tym przewodniczącego i Burmistrza. Policja nie jest
tylko od karania. Dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy gotowi na pytania. Chcę
podziękować i przekazać Ŝyczenia od komendanta Śliwińskiego.
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Aspirant Piotr Wójcicki, Komendant Komisariatu Policji w Połańcu: dziękuję
za wprowadzenie i miłe słowa. W policji pracuję 26 lat, sam początek był związany z
Połańcem, słuŜba w prewencji trwała 17 lat, potem posterunek policji w Staszowie, w
Rytwianach, następnie w pionie kryminalnym, ostatnio na stanowiskach
kierowniczych: komendant posterunku w Rytwianach i kierownik ogniwa w
Staszowie. Z dniem 1 lutego br. zostałem mianowany komendantem komisariatu w
Połańcu. śonaty, dwoje dzieci. Mieszkam w Połańcu i znam bolączki mieszkańców
tego miasta.
Pan Jacek Tarnowski Burmistrz: chciałem podziękować za miłe słowa pod
adresem gminy Połaniec. Chcielibyśmy, aby współpraca do tej pory dobra – była dalej
kontynuowana. Wybór komendanta i jego zamieszkanie w Połańcu będzie nam
pomocne. Co roku wykupujemy dodatkowe patrole policji (30 tys. zł rocznie),
uzupełniamy to monitoringiem (100 tys. rocznie), chcemy aby było zapewnione
bezpieczeństwo. Mamy nadzieję, Ŝe zgodnie z ustaleniami kiedyś te koszty przejmie
Policja. To są działania, które są pomocą dla policji ze strony samorządu. To podraŜa
póki co koszty funkcjonowania urzędu. W tym roku będziemy chcieli pomóc policji w
uzyskaniu nowego samochodu. Z mojej strony jeszcze raz gratulacje i podziękowania
dla p. p: Komendantów. Chcę zauwaŜyć, Ŝe oczekiwania nasze do policji są duŜe i
gmina oczekuje teŜ pomocy w zakresie ochrony wybudowanej infrastruktury. Z tym
nie jest tak dobrze – mamy pewne osiągnięcia, ale musimy dalej dbać o wygląd
miasta.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady – warto pomagać Policji bo to
procentuje w przyszłości. Jest postęp we współpracy z mieszkańcami. Jest to dobry
sygnał w stronę społeczeństwa i nie chodzi o karanie.
Jacek Tarnowski Burmistrz: jesteście po podsumowaniach. Proszę o
zarysowanie sytuacji pod względem bezpieczeństwa.
Podinspektor Ryszard Komański: ze statystyk wynika iŜ największe zagroŜenie
to kradzieŜe, w tym kradzieŜe złomu. Kradzione są nowe rzeczy np. połoŜone
niedawno kable elektryczne i dostarczane na złom. Naganne jest równieŜ zachowanie
osób prowadzących punkty złomu, które to takie przedmioty skupują. Sprawcy są
stawiani przed sądem.
Drugie to kradzieŜe w Elektrowni. Ginie tam sprzęt i narzędzia, mimo, iŜ jest to
teren zamknięty i dozorowany przy pomocy monitoringu.
Trzecie to narkotyki wśród młodzieŜy. Jeśli ktoś mówi, Ŝe jest inaczej to nie ma
rozeznania. Dostępność narkotyków jest wielka. Kilka dni temu w nocy w pewnym
aucie podczas kontroli zamiast papierosów znaleziono susz. Tu mamy wspólnie wiele
do zrobienia. Często dochodzi do samobójstw i prób samobójczych. Mieliśmy w sakli
powiatu 6 przypadków śmierci na drodze i 18 samobójstw i 28 prób samobójczych, w
tym równieŜ na Gminie Połaniec. Tu jest pole do popisu i wspólnego działania.
Czwarte to pospolite kradzieŜe - szkody niby niewielkie, ale kaŜde mienie jest
waŜne. Potrzebne są nocne patrole. ZagroŜenie moŜe wzrosnąć po uruchomieniu
mostu. Na terenie Połańca występuje 20 % wszystkich przestępstw odnotowanych w
powiecie.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady: 20 % to nie jest duŜa liczba.
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Podinspektor Ryszard Komański: są gminy mniejsze gdzie ten wskaźnik jest
wyŜszy.
Pan Tadeusz Dalmata, mieszkaniec Połańca: kładka między ulicą Partyzantów a
os. Północ. Tam gromadzi się w nocy młodzieŜ. Proszę o częstsze kontrole na kładce,
Kopcu czy Osiedlu. Zdarzył się przypadek kradzieŜy z rozbojem na mieszkance
Połańca.
Podinspektor Ryszard Komański: młodzieŜ gdzieś musi się spotykać. W
młodzieŜ trzeba zainwestować. Zwracam teŜ uwagę na przestępstwa popełniane na
osobach w zaawansowanym wieku na tzw. wnuczka, czy pracownika, kominiarza.
Pan Jacek Tarnowski Burmistrz: to dobrze, Ŝe wskazujemy miejsca
niebezpieczne.
Podinspektor Ryszard Komański: od 1 stycznia przeszliśmy na nr tel. 112 i tam
proszę dzwonić. NaleŜy wskazać adres interwencji. Nie są konieczne dane osobowe.
Apel do sołtysów: zapraszajcie dzielnicowego na zebrania.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady: jest poczta kwiatowa i Ŝyczenia.
Proszę o odczytanie treści Ŝyczeń.
Pani Małgorzata śugaj: Dobro serca jest tym co ciepło słońca które daje Ŝycie.
Serdecznie dziękujemy za kaŜde dobre słowo, Ŝyczliwość i okazaną pomoc. Z całego
serca Ŝyczymy wszystkiego co najlepsze dla pana Burmistrza, pana przewodniczącego,
panów wiceprzewodniczących oraz wszystkich radnych Rady Miejskiej a kwiaty niech
będą wyrazem naszej wdzięczności. Mieszkańcy Miasta i Gminy Połaniec.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady: w takiej sytuacji jesteśmy
pierwszy raz. Chciałem podziękować mieszkańcom Połańca. Nasza praca jest misją
Cieszymy się, Ŝe mieszkańcy to dostrzegają. Zapewniamy mieszkańców, Ŝe będziemy
dalej pracować dla dobra mieszkańców Miasta i Gminy. Połaniec winien być znaczącą
Gminą równieŜ w skali kraju. Dziękuję za kwiaty i Ŝyczenia.
Pan Jacek Tarnowski Burmistrz: Te słowa skierowane są dla mieszkańców
Miasta i Gminy Połaniec. Dziękujemy!
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany porządek
obrad oraz zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian.
Wniosek w sprawie zmiany porządku z upowaŜnienia Burmistrza zgłosił
Mieczysław Machulak, Sekretarz Gminy. Wniosek dotyczył zmiany tytułu uchwały
oznaczonej w porządku obrad nr 3/9 a tytuł uchwały winien brzmieć: uchwała Rady
Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie umowy sprzedaŜy, w tym przedwstępnej umowy sprzedaŜy nieruchomości
gruntowych połoŜonych w Brzozowej gmina Połaniec, w granicach Strefy
Inwestycyjnej C, określonych jako obszary inwestycyjne: 2, 3, 9 i 10, na rzecz ich
uŜytkowników wieczystych.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał wniosek pod głosowanie.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych).
Głosowanie: za przyjęciem wniosku – 14 osób (jednogłośnie).
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W związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie
następujący porządek obrad.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych).
Głosowanie: za przyjęciem porządku obrad – 14 osób (jednogłośnie).
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji /x.
2. Przyjęcie protokołu Nr LIII/14.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 –
2018,
2/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok,
3/ nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Miasta i
Gminy Połaniec na 2015 rok,
4/ zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu
pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca
pracy na terenie Gminy Połaniec”,
5/ zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
6/ dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz 1m3 odprowadzanych ścieków
wynikającej z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
7/ podwyŜszenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę
Połaniec,
8/ wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat
gruntu połoŜonego w Rybitwach, gm. Połaniec,
9/ wyraŜenia zgody na zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaŜy i sprzedaŜy
nieruchomości gruntowych połoŜonych w Brzozowej gmina Połaniec, w granicach
Strefy Inwestycyjnej C, określonych jako obszary inwestycyjne 9 i 10, na rzecz ich
uŜytkownika wieczystego.
4. 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.
5. Interpelacje radnych.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.
Załącznika do protokołu są:
- lista obecności,
- lista obecności zaproszonych gości,
- podjęte uchwały.
Ad. 2
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Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają
uwagi oraz pytania do protokołu Nr LIII/13, którego to projekt był do wglądu w
Biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Pytań nie zgłoszono,
wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt protokołu.
Głosowanie:
- za przyjęciem protokołu Nr LIII/14 – 14 osób (jednogłośnie)
(protokół został przyjęty)
Ad. 3
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
3. 1/ 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.
Pan Jerzy Misiak – wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Józef Cichoń: Promesa z przeznaczeniem na co?
Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy: dwie drogi popowodziowe, droga w Brzozowej i
w Tursku i rów w Ruszczy:
Danuta Bobrowska, Kierownik Referatu w UMiG Połaniec: dokładnie wzdłuŜ
dawnego PGO.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej: zapytam o 80 tys. dla straŜy?
Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy: chodzi o zwiększenie środków do 280 tys. zł na
samochód dla OSP w Ruszczy, z tym, Ŝe 200 tys. było zapewnione na poprzedniej
sesji.
Pan Jacek Tarnowski Burmistrz: Ŝeby udało się zdobyć środki, ale Ŝeby ten samochód
uzyskać musimy mieć własne 300 tys. zł. Deklaracja musi być potwierdzona
odpowiednią pozycją w budŜecie.
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Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LIV/345/14 została podjęta).
3. 2/ 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.
Pan Jerzy Misiak wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zdzisław Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zapytał co zawiera
rewitalizacja.
Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy: mamy do czynienia z zadaniami realizowanymi
oraz z zadaniami, które będą realizowane w tym roku.
Jacek Tarnowski Burmistrz: rewitalizacja jako program była realizowana w latach
2007-2013 jako równieŜ jest rewitalizacja w drugim okresie. Rewitalizacja druga to
moŜliwość pozyskania 60 % środków z 9 mln zł. W zakres wchodzą: remonty dróg,
parkingi, media pod drogami, ponadto modernizacja muszli koncertowej, przebudowa
obiektu sportowego na stadionie miejskim oraz przebudowa zbiornika na rzece
Wschodniej tak, aby spełniał on funkcję rekreacyjną.
Adam Łańka, radny Rady Miejskiej: zwiększenie o 30 tys. zł i 70 tys. zł?
Pani Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy: 30 tys. zł to kwota zna sfinansowanie
kosztów grupy interwencyjnej a 70 tys. zł to zabezpieczenie wkładu własnego w
realizowanych projektach.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: w Ministerstwie Kultury moŜna było składać
wnioski na dofinansowanie większych i średnich projektów. Chodzi nam o zakup
sceny mobilnej i zestawu sprzętu oświetleniowego. Jest pozytywny wynik naszych
zabiegów.
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Pani Joanna Juszczyńska - dyrektor Centrum Kultury i Sztuki: w listopadzie
złoŜyliśmy wniosek o dofinansowanie sceny mobilnej i został on rozpatrzony
pozytywnie.
Jacek Tarnowski Burmistrz: jakie parametry techniczne ma scena?
Joanna Juszczyńska - dyrektor Centrum Kultury i Sztuki: Będzie to średnia scena.
MoŜliwa do rozłoŜenia w ciągu pół godziny i mogą to zrobić dwie osoby.
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.
Pan Jerzy Misiak wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń: zwiększenie o 325 tys. zł?
Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy: to są koszty kwalifikowane – dofinansowanie.
Józef Cichoń radny Rady Miejskiej: 20 tys. zł na utrzymanie zieleni - ile wydajemy
łącznie na ten cel?
Pani Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy: średnio wydajemy 200-300 tys. zł rocznie.
To zaleŜy ile dostaniemy dofinansowania z projektów.
Krzysztof Woźniak radny Rady Miejskiej: po stronie zwiększeń o 2 mln 52 tys. zł
gospodarka komunalna i ochrona środowiska?
Pani Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy: ta kwota 1 mln 500 tys. to zwiększenie
środków na rewitalizację, 390 tys. to zwiększenie kwoty na wydatki bieŜące. Nie
musimy juŜ odprowadzać środków z opłat za korzystanie ze środowiska.
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LIV/346/14 została podjęta).
3. 3/ nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Miasta i
Gminy Połaniec na 2015 rok,
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy. Nie
wyodrębnienie środków zostało uzgodnione z sołtysami gminy Połaniec i
przeciwdziała ono rozdrobnieniu środków.
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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.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie było dyskusji.
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LIV/347/14 została podjęta).
3. 4/ zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia
„Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i
nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec”,
Wprowadzenie do tematu przedstawiła 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.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący 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 dyskusji.
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LIV/348/14 została podjęta).

3. 5/ zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: W roku 2013 zakupiliśmy PROPOL sp. z o.o.
Obecnie mamy ponad 99,9% udziałów. Staramy się o wykup pozostałych. Koszt
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zakupu spółki to 7 mln 980 tys. zł. PROPOL ma ujęcie i ma urządzenia do przesyłu
wody. W 2013 r. pozyskiwaliśmy wodę z dwóch ujęć: z PROPOLU 307 tys. m3 po
cenie 3,60 netto zł oraz z Rudy 192 tys. m3 po cenie 2,71 zł. Daje to koszt zakupu do
granic gminy w wysokości 1 mln 626 tys. zł. co daje średnią ceną 3,26 zł/m3.
ZałoŜeniem Gminy było to aby zakup ujęcia w Wiązownicy zwrócił się w ciągu 10 lat.
Koszty dostawy wody zostały przeliczone wg stanu faktycznego i tak koszty
dostawy wody z Wiązownicy do granic Gminy Połaniec to 2,01 zł/m3. Zyskaliśmy
1,59 zł na 1 m3. W roku 2014 koszty zostały pokazane dokładnie. MnoŜąc te kwotę
przez ilość wody 499 tys. m3 to daje kwotę roczna 793 tys. zł. MnoŜąc przez 10 lat to
daje równowartość kosztów zakupu spółki PROPOL. Cena średnia do granic gminy
3,26. Cena to dwa składniki: 2,01 zł do granic gminy i druga część to koszty
dystrybucji. W 2013r. było to 2,43 zł/m3 i to daje 4,44 za 1 m3.
W 2014 roku PGK pierwszy raz zapłaci podatek od nieruchomości i będzie to
179 tys. zł. Dostawa do granic gminy 2,01 za 1m3 plus koszty dystrybucji 2,68 za 1m3.
To daje 4,69 za 1 m3. To o 1 zł mniej niŜ poprzednio. Cena 4,69 zł netto za 1m3 wody
czyli 5,07 brutto. ObniŜka cen wody była moŜliwa dzięki dobrej decyzji o zakupie
PROPOL-u.
W naszej gminie są dopłaty. 5,07 zł brutto dzielimy na mieszkańców i dopłatę
Gminy. 2,38 zł mieszkańcy i 2,69 Gmina. To oznacza obniŜkę o 1 zł czyli ok. 30%
taniej. Spadła równieŜ dopłata o 8 gr /1m3.
Woda dla tzw. ogródków – cena pozostaje na tej samej wysokości 5,02 zł/1m3 i
cena pozostaje na tym samym poziomie z dotacja 5 gr/1m3.
Koszty odprowadzania ścieków pozostają na tym samym poziomie: 8,68 zł/m3
a dopłata 2.62 zł. Mamy nadzieję na dalsze obniŜanie kosztów.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej: takie działanie Gminy cieszy.
Dobrze, Ŝe kupiliśmy PROPOL i ELPOTERM.
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.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Andrzej Wawrzyniec, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Ŝadnej radzie jak do tej
pory nie udało się obniŜyć ceny dostawy wody. Tej Radzie się to udało. Dziękujemy!
Zdzisław Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i: przy zakupie było
nastawienie aby nie było podwyŜki a jest obniŜka! 1 zł to znacząca obniŜka. Dziękuję
za upór i konsekwencję w działaniu Burmistrza!
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Jacek Tarnowski, Burmistrz: To praca wielu ludzi. Ale musimy pracować nad dalszą
optymalizacją kosztów. Cena jednostkowa musi być jeszcze niŜsza. Nasza Gmina to
99.9 % skanalizowania i to jest istotny parametr. Bo majątek jest ogromny.
Zdzisław Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 360 tys. m3 ścieków a
ile sprzedaŜ wody? Jaka jest róŜnica?
Pan Jacek Nowak, prezes zarządu PGK. SprzedaŜ wody jest wyŜsza o 23 tys. m3 niŜ
odebranie ścieki.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: to w kosztach daje kwotę ok. 100 tys. zł. Do
ogródków dopłacaliśmy 26 tys. zł.
Andrzej Wawrzyniec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: czy ujęcie wody w Rudzie
jest czynne?
Pan Jacek Nowak, prezes zarządu PGK. Z Rudy wody nie bierzemy, ale mamy umowę
o dostawę na wypadek np. awarii.
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LIV/349/14 została podjęta).
3. 6/ dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz 1m3 odprowadzanych ścieków
wynikającej z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
Wprowadzenie do tematu przedstawiła 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.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LIV/350/14 została podjęta).
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Jacek Nowak, prezes zarządu PGK. Dziękuję Burmistrzowi i Radzie za zatwierdzenie
taryf.
(W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę)
3. 7/ podwyŜszenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę
Połaniec,
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Jadwiga Krala, dyrektor Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Oświaty i Wychowania.
W dyskusji głos zabrali:
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady: ta podwyŜka idzie w kierunku
nauczycieli.
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.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Następnie głos zabrał p. Zbigniew Brzeski, Prezes Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Połańcu.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: podwyŜki prac dla nauczycieli są regulowane w
sposób niejako odgórny i ostatnie były w 2012r. Ale w gminie Połaniec my
podchodzimy do sprawy w sposób jednolity, w związku z tym podwyŜki obejmą
wszystkich zatrudnionych. W gminie mamy około 180 nauczycieli, a na sali nie ma
reprezentacji wszystkich związków zawodowych, nad czym ubolewam.
PodwyŜki dla nauczycieli będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia br. W
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi podwyŜka jest swego rodzaju zaliczką na
poczet obligatoryjnej podwyŜki.
Jadwiga Krala, dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty i
Wychowania w podstawie uchwały są zmiany w związku z ogłoszeniem tekstu
jednolitego.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady: dziękuję p. Zbigniewowi Brzeskiemu za
obecność. ZNP w sposób właściwy reprezentuje swoich członków.
Jacek Tarnowski, Burmistrz: skutki tej podwyŜki w skali roku?
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Jadwiga Krala, dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty i
Wychowania: skutki to ponad 190 tys. zł.
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LIV/351/14 została podjęta).
Jerzy Nowak, Dyrektor Publicznego Gimnazjum podziękował Przewodniczącemu,
Radzie i Burmistrzowi za przegłosowane podwyŜki. Pracownicy oświaty i uczniowie
będą starać się osiągać jeszcze lepsze wyniki w nauce.
Radny Tomasz Kiciński: w imieniu grupy zawodowej nauczycieli pragnę
podziękować za podjętą uchwałę.
3. 8/ wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat
gruntu połoŜonego w Rybitwach, gm. Połaniec.
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Teresa Parcheta, kierownik Referatu w
Urzędzie Miasta i 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.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Zdzisław Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: to są maleńkie skrawki
gruntu – dlaczego wnioskodawcy nie chcą ich odkupić.
Pani Teresa Parcheta, kierownik Referatu: Koszty przygotowania dokumentów do
sprzedaŜy przewyŜszają koszty transakcji.
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LIV/352/14 została podjęta).
3. 9/ wyraŜenia zgody na zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaŜy i sprzedaŜy
nieruchomości gruntowych połoŜonych w Brzozowej gmina Połaniec, w granicach

12

Strefy Inwestycyjnej C, określonych jako obszary inwestycyjne 9 i 10, na rzecz ich
uŜytkownika wieczystego.
Wprowadzenie do tematu Teresa Parcheta, kierownik referatu w Urzędzie Miasta i
Gminy przedstawiła łącznie z wprowadzoną autopoprawką do redakcji tekstu projektu.
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.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Krzysztof Woźniak: wyrazić zgodę w trybie bezprzetargowym?
Teresa Parcheta, kierownik referatu: uŜytkowanie wieczyste będzie poprzedzone
sprzedaŜą w trybie przetargu.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: W umowie o sprzedaŜ gruntów w formie
uŜytkowania wieczystego moŜemy określić wiele warunków i tak się stało. Staramy
się o inwestorów i oto aby inwestorzy wywiązali się z swoich obowiązków
określonych w umowie. Inwestor po wywiązanie się z umowy moŜe wystąpić o
sprzedaŜ gruntów na własność. JuŜ zostały ogłoszone zamiary o sprzedaŜy gruntów.
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LIV/353/14 została podjęta).
Ad. 4. Informacje bieŜące na temat:
Pan Stanisław Lolo, przewodniczący Rady Miejskiej: poinformował, Ŝe w okresie
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej funkcji
uczestniczył:
- w zebraniach sprawozdawczych OSP Ruszcza, OSP Rudniki, OSP Połaniec,
- w zebraniu z Zarządem MKS „Czarni” Połaniec,
- w spotkaniu z druŜyną seniorów,
- w zabawie choinkowej na os. Północ,
- w poŜegnaniu nauczycielki odchodzącej na emeryturę,
- w debacie z udziałem młodzieŜy z Zespołu Szkół Połańcu,
- w Staszowie na wręczeniu Stambułek staszowskich,
- na spotkaniu z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej.
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Tu nastąpiła prezentacja otrzymanej Stambułki w kategorii zasług dla rozwoju
przedsiębiorczości w powiecie staszowskim.

Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz, poza spotkaniami, które odbył wspólnie z
p. Przewodniczącym uczestniczył w:
- spotkaniu z p. Adamem Jarubasem, marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego,
oraz spotkanie z Piotrem śołądkiem, członkiem Zarządu, dyrektor Ireną Sochacką,
- spotkaniu z dyrektorami gminnych placówek oświatowych,
- spotkaniu z dyr. Igorem Grelą z GDF Suez,
- spotkaniu komendantem wojewódzkim Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach
- spotkaniu z sołtysami naszej Gminy,
- spotkanie z p. Adamem Jarubasem, marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego
(kolejne),
- zabawie choinkowej w Kamieńcu,
- odbiór promesy na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych,
- wizyta Warszawie: w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Finansów, w
Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska oraz spotkaniu z dr Dudą.
- spotkaniu z komendantem Tomaszem Śliwińskim,
- spotkaniu z prezesem Jerzym Kakiem,
- spotkaniu w Rzędowie,
- spotkaniu z p. Tadeuszem Wrześniakiem.
Ponadto przyjął wiele osób w sprawie pracy, przyznania mieszkania, itp.
Radny Adam Łukawski: moŜe coś na temat niskiej emisji?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: złoŜyliśmy wniosek na pozyskanie dotacji na
zmniejszenie niskiej emisji – czekamy na akceptację ze strony NFOŚ.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz złoŜył informację dotyczącą realizacji inwestycji:
1. Na ukończeniu są prace na zadaniu pn.: "przebudowa dróg wewnętrznych wokół
garaŜy przy ul. Głowackiego w Połańcu wraz z przebudową sieci kanalizacji
deszczowej i linii kablowej oświetleniowej"- termin wykonania: 30.04.2014 ZPUH
"STABIL" Połaniec H. Bednarski, wartość: 561 tys. PLN.
2.Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji technicznej zadnia pn. "przebudowa
muszli koncertowej w Połańcu", termin wykonania: 28 luty 2014 Pracownia
Projektowa Arch.-Bud. Marii i Andrzeja Głowackich, Kielce wartość: ok. 24 tys.
PLN.
3. Zakończono prace na zadaniu "Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuŜ
istniejącego wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz parkingu na terenie
inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C realizowana w ramach projektu pn.
„Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne,
obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III”. termin wykonania: 6 luty 2014
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "PRIMA-BUD" Andrzej
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Sobczyk, ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz, wartość: 248 tys. PLN w tym środki
zewnętrzne 149 tys. PLN.
4. Trwają prace przy zadaniu pn. " Budowa placów zabaw wraz infrastrukturą
towarzyszącą na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Winnica. Termin wykonania: 30 maja 2014, AGRO-BAZA OtałęŜ
wartość: 968 tys. PLN.
5. Trwa realizacja zadania: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z
przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa
odcinka sieci wodociągowej w Gminie Połaniec termin wykonania: 31 maja.2014
Konsorcjum PISiP Insmont E Bąk i ZIE W. Kopeć, wartość: 1 939 tys. PLN.
6.Trwają prace projektowe na zadaniu pn. Opracowanie projektów budowlanych na
budowę odcinków oświetlenia przy drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy
Połaniec:
1. Budowa oświetlenia ul. Kołłątaja do drogi krajowej nr 79.
2. Budowa oświetlenia przy łączniku ul. Partyzantów do ul. Mieleckiej.
3. Budowa oświetlenia łącznika od ul. Mieleckiej do ul. Kościuszki.
4. Budowa oświetlenia wzdłuŜ ul. Ruszczańskiej w kierunku Rybitw. Termin
wykonania: 8 marca 2014, Mieczysław Sznajder, Przedsiębiorstwo WielobranŜowe
„INSBUD”, OŜarów wartość: 23,5 tys. PLN.
7. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej pn. Wykonanie projektu
budowlanego budynku Ŝłobka w Połańcu termin wykonania: 28 luty 2014, Szymon
Siedlecki, 33-100 Tarnów, wartość: 26 tys. PLN.
8. Trwa procedura wyboru wykonawcy „Przebudowa 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” wpłynęło 6 ofert.
9. Ogłoszono przetarg na przebudowę i remonty dróg na terenie miasta Połańca wraz
przebudową sieci w ramach programu "Rewitalizacja centralnych obszarów miasta
Połańca" składanie ofert do 12 marca 2014 roku.

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 26
lutego na wspólnym posiedzeniu z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych i
zaopiniowała projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji, ponadto
rozpatrzyła dwa podania tzw. gruntowe.
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz, 24 lutego
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na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu 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 24
lutego na wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych 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 26
stycznia, na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
zaopiniowała projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji. Rozpatrzyła
dwa podania tzw. gruntowe.
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała, Ŝe w
okresie międzysesyjnym Komisja nie zbierała się.
Ad 5. Interpelacje radnych.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej
sesji nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje.
Ad 6. Dyskusja i wolne wnioski.
Radny Zbigniew Porębski: czy będą kontynuowane prace drogowe na Osiedlu i
kiedy ruszy wysypisko w Rzędowie?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: przetarg jest w toku. Jest oferta niŜsza od wyliczonej
w przedmiarze robót. Roboty drogowe głównie na osiedlu Południe, będziemy
równieŜ wykonywać nawierzchnie na innych ulicach na Osiedlu, równieŜ w rejonie
ulicy Krakowskiej. Przetarg ogłosiliśmy wcześniej, mimo iŜ nie ma jeszcze promesy,
ale to pozwoliło uzyskać niŜszą ofertę cenową. W ramach rewitalizacji teŜ będziemy
robić drogi na osiedlu Spółdzielczym i os. Północ. Ponadto będzie przebudowa sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie budowanych dróg. Będą realizowane
równieŜ parkingi. Będzie przebudowywany stadion.
Andrzej Wawrzyniec, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: jak będzie wyglądało
oświetlenie ulicy Zielińskiego w rejonie ekranów?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: chodnik znajduje się w pasie drogowym to winien
być oświetlony.
Zdzisław Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: mieszkańcy dziękują za
wykonanie prac w rejonie garaŜy. NaleŜy wykonać teŜ dodatkowe przejścia dla
pieszych.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: wszystko moŜna zrobić ale zgodnie z przepisami.
Tam była balustrada czyli przejścia nie było. Zobaczymy jak to będzie funkcjonować
po oddaniu do uŜytku.
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Radny Józef Cichoń: co będzie za nowobudowanym rondem na drodze powiatowej w
kierunku Turska?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: to jest droga powiatowa i pewnie to jest najgorszy
odcinek drogi w gminie.
Andrzej Wawrzyniec, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: co się mieści w części
budynku Zespołu Szkół?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: tam są mieszkania.
Pan Tadeusz Dalmata: co się dzieje z komisją, która chodziła po domach w sprawie
domu opieki?
Co z wykonaniem ścieŜki rowerowej w stronę d. kościoła św. Mikołaja na Winnej
Górze?
Co dalej ze zbiornikiem na rzece Wschodniej?
Co dalej z modernizacją pływalni?
Dziękujemy za jezdnie zrobione w zeszłym roku.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: ankieterzy, którzy chodzili do starszych osób w
naszej gminie, dotarli do 1000 osób w naszej Gminie. Mamy wiedzę o potrzebach tych
osób. Dr Duda prowadzący te prace pracuje nad specyfikacja co do koncepcji domu
opieki dla osób starszych. W tym roku zlecimy koncepcję i wykonanie projektu
budowlanego. Koszt realizacji samej inwestycji szacuje się na kilkanaście milionów
złotych. Szukamy teŜ ścieŜki finansowej na realizację tego zadania. Mamy tu pomoc
ze strony p. Adama Jarubasa, Marszałka Województwa i p. Czesława Siekierskiego,
europosła. Przymierzamy się teŜ do lokalizacji tego domu.
Skarpa została zagospodarowana, uporządkujemy zieleń, być moŜe utwardzimy
ścieŜkę- ale to są grunty prywatne.
Co do zbiornika na Wschodniej to takiej dokumentacji do tej pory nie było. Myślimy o
tym, aby zbiornik był dla wędkarzy jako obszar rekreacyjny. Ale są problemy
hydrotechniczne – niewielka głębokość w kontekście moŜliwości jego odwodnienia.
W tym roku chcemy mieć projekt techniczny na przebudowę.
Radny Krzysztof Woźniak: co dalej z przebudowa Skweru Armii Krajowej oraz z
lokalizacja zieleniaka na dawnym placu targowym.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: zapytamy mieszkańców o docelową lokalizację
zieleniaka.
Pani Danuta Bobrowska, kierownik referatu w urzędzie: rada ochrony pamięci walk i
męczeństwa oddział w Kielcach, negatywnie zaopiniowała proponowany napis na
pomniku. Musimy się zwrócić do autora, p. Józefa Korczaka o ewentualnie inną
propozycję a tu są problemy z uwagi na stan jego zdrowia.
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Pan Ryszard Wałcerz, mieszkaniec z ul. Ruszczańskiej: czy będzie doprowadzone
ciepło do dalszych budynków na ulicy Ruszczańskiej?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: To będzie zaleŜeć od moŜliwości technicznych,
rozpoznamy sytuację. Program tzw. eliminacji niskiej emisji pokaŜe gdzie się to
będzie opłacać.
Pan Jacek Nowak, prezes ELPOTERMU: musimy zrobić analizę dla tego obszaru.
Stanisław Lolo, Przewodniczący Rady: musimy mieć deklarację odbiorców.

Ad 7. Zakończenie obrad.
Ad. 7 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady
Rady Miejskiej.

Protokołował
Mieczysław Machulak
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