Połaniec, dn. 30 kwietnia 2014r.
Protokół Nr LVI/14
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 kwietnia 2014 roku
PROJEKT
(obrady były nagrywane na taśmę magnetofonową)
Sala narad Urzędu Miasta i Gminy
Początek obrad godz. 1538.
Zakończenie obrad:1910..
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. 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.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych
uczestniczyło 14 radnych (nieobecny Jerzy Misiak)
Z kolei Przewodniczący poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy
zmarłego 22 kwietnia 2014r. działacza sportowego Janusza Marczewskiego.
Następnie 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 protokołu Nr LV/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/ przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Połańca (część I obejmująca północną część miasta do rzeki Czarnej)
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uchwalonego uchwałą Nr XXXII/231/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 czerwca
2005 roku,
4/ przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada
w gminie Połaniec, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/193/05 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 30 marca 2005 roku.
4. Przedstawienie sprawozdań za rok 2013:
- z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności poŜytku publicznego i wolontariacie,
- 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,
- z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Połaniec na lata
2013– 2015”,
- z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy
Połaniec na lata 2007 – 2014.
5. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Połaniec za rok
2013.
6. Informacje bieŜące na temat:
- pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
- pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza w okresie
międzysesyjnym,
*w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
- pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych).
Głosowanie: za przyjęciem porządku obrad – 14 osób (jednogłośnie).
Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności,
- lista obecności zaproszonych gości.
Ad 2. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni
zgłaszają uwagi oraz pytania do protokołu Nr LV/14, którego to projekt był do
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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 LV/14 – 14 osób (jednogłośnie)
(protokół został przyjęty)
Ad. 3
Przystąpiono do podejmowania uchwał w sprawie:
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.
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 Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób
(Uchwała Nr LVI/362/14 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.
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.
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Adam Łańka, radny zapytał o przeznaczenie kwoty 41 tys. zł
P. Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy: kwota 4 tys. zł przeznaczona na umowę
zlecenia w promocji, 35 tys. zł na przygotowanie szlaku kajakowego (zadanie w
ramach poŜytku publicznego), 2 tys. jako wkład własny do projektu w zadaniu
konkursowym.
Pan Andrzej Wawrzyniec, Wiceprzewodniczący Rady: czy będą siłownie na Dzień
Dziecka. Chciałem podziękować teŜ za doposaŜenie świetlicy.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: są złoŜone wnioski, jeŜeli zostaną rozpatrzone
będziemy realizować doposaŜenie.
Pan Zdzisław Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Rady: czy będzie samochód dla
straŜy w Ruszczy?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: dostała samochód jednostka z innej gminy - mimo iŜ
złoŜony przez nich wniosek nie był kompletny. To jest smutne, ale prawdziwe.
Pan Adam Łukawski, radny zapytał o środki na rewitalizację.
Pan Tomasz Kiciński, radny, zapytał o organizację imprez ogólnopolski turniej
siatkówki i turniej piłki noŜnej
Pani Karolina Koper Adamczyk, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji: udział
zapowiedziało 16 druŜyn z całego kraju. Będziemy prowadzić teŜ zajęcia dla 203
dzieci dla których zorganizujemy później dwa turnieje.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: realizujemy program „Aktywny Junior”. Były oferty
na prowadzenie szkółki piłkarskiej w Połańcu na warunkach odpłatności. My
postanowiliśmy aby oferta OSiR-u była dla wszystkich bezpłatna. Ta oferta będzie
trwać dotąd jak będą chętni. 203 osoby i zajęcia: piłka noŜna, badminton. JeŜeli kogoś
stać moŜe posyłać dzieci do prywatnych szkółek piłkarskich. My nie będziemy
przeszkadzać.
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LVI/363/14 została podjęta).
3/ przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Połańca (część I obejmująca północną część miasta do rzeki Czarnej)
uchwalonego uchwałą Nr XXXII/231/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 czerwca
2005 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.
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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.
W dyskusji głos zabrali:
Pan Józef Cichoń, radny: czy zmiany mają wpływ na przyszłych inwestorów.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej: skąd wynikają te zmiany?
Małgorzata Kruzel Witek: ostatnia zmiana planu w grudniu 2012r.dotyczyła zmiany
przeznaczenia terenu w planie. My działamy zgodnie z sugestiami inwestorów.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: nasze plany preferowały nowoczesne technologie a
nie ilość zatrudnionych. Chcemy to zmienić aby było przede wszystkim zatrudnienie.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej: czy to będzie ostatnia zmiana?
Pani Małgorzata Kruzel - Witek: Nie. Pewnie będą inne.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: mamy nadzieję, Ŝe w ciągu pół roku
przeprowadzimy zmiany w planie. Chcemy teŜ dokonać zmian w planie Ruszczy.
Pan Zdzisław Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący zapytał o miejsca parkingowe i
normatywy zatrudnienia.
Pani Małgorzata Kruzel-Witek: obydwa warunki muszą być spełnione łącznie.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: chcemy zmienić plan miejscowy na obszarach B i C.
Ale kolejne plany będą zmieniane równieŜ. Podobnie trzeba zmienić studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LVI/364/14 została podjęta).
4/ przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada
w gminie Połaniec, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/193/05 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 30 marca 2005 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.
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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.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie było głosów w dyskusji.
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr LVI/365/14 została podjęta).
4. Przedstawienie sprawozdań za rok 2013:
- z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności poŜytku publicznego i wolontariacie,
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj skarbnik Gminy Połaniec.
Nie było pytań.
Przedstawienie sprawozdania za rok 2013: - z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w Połańcu,
Wprowadzenie do tematu: p. Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Połańcu.
W dyskusji głos zabrali: Zdzisław Kwiatkowski, który pytał o liczbę i kryteria
przyznawania zasiłków z tytułu urodzenia dziecka.
Czy płacimy stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych?
Pani Dyrektor Jadwiga Krala: płacimy dla uczniów zameldowanych na terenie Gminy
Połaniec.
Przedstawienie sprawozdania za rok 2013 z realizacji Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy
Połaniec na lata 2012 – 2015,
Wprowadzenie do tematu: p. Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
Głos w dyskusji: Zbigniew Porębski, radny: czy wskaźnik przemocy jest niŜszy w
stosunku do roku ubiegłego.
Pani Kierownik Anna Wolska: jest to nieco mniej.
Przedstawienie sprawozdania za rok 2013 z realizacji „Programu Wspierania Rodziny
dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013– 2015”,
Wprowadzenie do tematu: p. Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
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Pan Andrzej Wawrzyniec, Wiceprzewodniczący Rady: czy od nowego roku mają być
asystenci w przedszkolach.
Pani Jadwiga Krala: takie formy pomocy dla dzieci w przedszkolach juŜ w naszej
gminie funkcjonują.
Pani Jadwiga Kowynia – sołtys wsi Ruszcza - Kępa podziękowała kierownikowi OPS
za współpracę i pomoc na rzecz potrzebujących w jej wsi.
Przedstawienie sprawozdania za rok 2013 z realizacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Połaniec na lata 2007 – 2014.
Wprowadzenie do tematu: p. Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
W dyskusji glos zabrali: Pan Zbigniew Porębski, radny o liczbie osób, które podjęły
pracę i o zbyt małym zaangaŜowaniu rodziców dzieci ze szkoły w Zrębinie.
5. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Połaniec za rok
2013.
Wprowadzenie do tematu: p. Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej: czytając te sprawozdania mamy
duŜo informacji i są one cenne. Dziękujemy za te opracowania.
Pan Krzysztof Woźniak, radny: nie udało się uruchomić telefonu zaufania?
Pani A. Wolska: Nie udało się to. Jest to realizowane w innej formie.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: olbrzymia ilość wiedzy i olbrzymia ilość pracy.
Chciałem podziękować równieŜ Radzie Miejskiej i stowarzyszeniom i pomocy wielu
osobom, które pozyskują środki finansowe z zewnątrz nie byłaby moŜliwa realizacja
takiego duŜego przedsięwzięcia. Pozyskujemy rocznie 5-6 mln zł dodatkowych
środków, aby realizować takie przedsięwzięcie. Np. kaŜdy uczeń czy wychowanek
kaŜdy, kto wymaga dodatkowej pomocy taka pomoc otrzymuje. I będziemy to
realizować w kolejnych latach. Jest potrzeba i takie osoby będą zatrudniane na
stanowiskach w asystenta w przedszkolach. Poprzez grupę interwencyjną udzielamy
pomocy ludziom potrzebującym – są to potrzeby dnia codziennego, (sprzątnie, rąbanie
drewna, drobne naprawy i remonty).
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił zebranych na Mszę św.
okazji dnia Trzeciego Maja i święta straŜaków po czym ogłosił 15- minutową przerwę.
6. 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:
- zebraniu sprawozdawczym w OSP Okrągła,
- spotkaniu wiejskim z mieszkańcami sołectwa Winnica, Rybitwy, Osiedle Nr 2
- podpisaniu umowy o realizację projektu o zatrudnieniu 150 osób – uczestniczył takŜe
Piotr śołądek – członek Zarządu Województwa.
- w zakończeniu mityngu pływackigo uczestników WTZ w Połańcu.
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- obserwował ostatnie chwile połączenia przęseł mostu na Wiśle,
- zebraniu członków Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Połańcu,
- poŜegnaniu absolwentów Zespołu Szkół Oddziału Partyzanckiego AK. Jędrusie,
- rozpoczęciu sezonu motocyklowego
Ponadto był na spotkaniu z wicepremierem Januszem Piechocińskim.
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:
- spotkaniu z mieszkańcami w sprawie garaŜy,
- spotkaniu wiejskim z mieszkańcami sołectwa Zdzieci Stare,
- 1 kwietnia 2014 r. posiedzeniu Wójtów i Burmistrzów,
- spotkaniu z p. Cezarym Tkaczykiem - prezesem SSE „Starachowice”,
- XV Przeglądzie Zespołów Przedszkolnych „Ekologia w Wierszu i Piosence” w
CKiSz,
- spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Maśnik,
- 8 kwietnia 2014 r. podpisaniu umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji dla
zadania „Opracowanie koncepcji modernizacji zbiornika wodnego przy rzece
Wschodniej w Połańcu na miejsce wykorzystywane do kąpieli oraz do rekreacji i
wypoczynku” na kwotę 18 450 PLN,
- podpisaniu umowy na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Wymysłów oraz zakup i dostawa wyposaŜenia do świetlic na terenie Gminy Połaniec”
na kwotę 149 191,73 PLN,
- podpisaniu umowy na zadanie pn. „Budowę indywidualnego lądowiska dla
helikopterów do lądowania w warunkach dziennych na istniejącym terenie strefy
inwestycyjnej 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” na kwotę 41 772 PLN,
- 09 kwietnia 2014 r.
spotkaniu z pracownikami Publicznej Szkoły Podstawowej
w Połańcu,
- spotkaniu z pracownikami Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy,
- 10 kwietnia 2014 r. spotkaniu przedstawicieli gminy ZGOK w Rzędowie,
- spotkaniu z pracownikami Publicznego Gimnazjum w Połańcu,
- spotkaniu z pracownikami Przedszkola Publicznego w Połańcu,
- 11 kwietnia 2014 r. spotkaniu z pracownikami Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zrębinie,
- 14 kwietnia 2014 r. spotkaniu z p. Jerzym Kakiem – Wiceprezesem Zarządu,
Dyrektorem Generalnym - GDF SUEZ Energia Polska S.A. ,
- spotkaniu z pracownikami Biblioteki Publicznej w Połańcu,
- 15 kwietnia 2014 r. spotkaniu z p. Robertem Stachowiczem w Rzędowie,
17 kwietnia 2014 r. w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki PROPOL.
Pytanie: pan Krzysztof Woźniak, radny: termin wykonania koncepcji zbiornika
–zalewu na Wschodniej.
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Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: Dziś mówimy o zbiorniku wędkarskim a potem
będziemy to konsultować. Termin realizacji koncepcji – 15 maj br.
Dziś mówimy o rewitalizacji. Zobaczymy koncepcje i będziemy się zastanawiać.
Pytanie: pan Krzysztof Woźniak, radny: kto wchodzi w skład rady nadzorczej
spółki PROPOL?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: P. Monika Sass – radca prawny oraz Kazimierz
Sumara i Władysław Janik.
Informacja Zastępcy Burmistrza w okresie międzysesyjnym,
*w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
Informację przedstawiła p. Danuta Bobrowska – kierownik referatu w Urzędzie Miasta
i Gminy:
Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania pn. "Przebudowa muszli
koncertowej w Połańcu", termin wykonania: 3,5 m-ca od dnia podpisania umowy.
Trwa realizacja zadania: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz
budowa odcinka sieci wodociągowej w Gminie Połaniec, wyk. Konsorcjum PISiP
Insmont E Bąk ZIE W. Kopeć, koszt: 1 939 290 PLN.
Trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej pn. "Wykonanie projektu
budowlanego budynku Ŝłobka w Połańcu" Szymon Siedlecki, Tarnów, koszt: 25 995
Podpisano umowę na Przebudowę 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 BezpieczeństwoDostępność- Rozwój” termin wykonania: 31sierpnia 2014. SKANSKA koszt:
4.795.243,04 PLN.
Trwają prace przy zadaniu pn.: przebudowa i remont dróg na terenie miasta
Połańca wraz z przebudową sieci w ramach programu "Rewitalizacja centralnych
obszarów miasta Połańca", wyk. PRD Staszów Sp. z o.o., koszt: 3 744 301 PLN.
Wybrano Wykonawcę na "Budowę zewnętrznych siłowni na terenie Miasta
Połaniec przy ul. H. Kołłątaja oraz ul. Krakowskiej DuŜej” termin wykonania: 09 maja
2014. "HERKULES" Ryszard Syska Chrzanów.
Wybrano Wykonawcę na "Budowę zewnętrznych siłowni na terenie Miasta Połaniec
przy ulicach Jędrusiów, Królowej Jadwigi i Madalińskiego" termin wykonania: 12
czerwiec 2014. "HERKULES" Ryszard Syska, Chrzanów, koszt: 81 278 PLN.
Wybrano Wykonawcę na budowę indywidualnego lądowiska dla helikopterów do
lądowania w warunkach dziennych na istniejącym terenie strefy inwestycyjnej 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”. ZRB Jarosław Mazur Rybitwy 28-230 Połaniec, koszt: 41 772
PLN.
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Trwają prace przy zadaniu: „Budowa świetlicy w miejscowości Wymysłów
oraz zakup i dostawa wyposaŜenia do świetlic na terenie Gminy Połaniec wyk. ZRB
Jarosław Mazur Rybitwy, koszt: 149 711 PLN.
Wybrano wykonawcę 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.
Wyk. Artur Anioł Matiaszów, koszt: 31 300 PLN.
Wybrano wykonawcę -koncepcji modernizacji zbiornika wodnego przy rzece
Wschodniej w Połańcu na miejsce wykorzystywane do kąpieli oraz do rekreacji i
wypoczynku, wyk. Andrzej Trojnar Stalowa Wola, koszt: 18 450 PLN.
Trwa procedura przetargowa na zadanie pn. Remont cząstkowy dróg gminnych
po zimie
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. wyk. Artur
Anioł, Matiaszów, koszt: 18 200 PLN.
Podpisano umowę na przebudowę 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, koszt: 217 451 PLN.
Pan Zbigniew Porębski, radny: co się dzieje z pomnikiem Armii Krajowej?
Pani Danuta Bobrowska, kierownik referatu w UMiG Połaniec:
Mieliśmy negatywną opinię z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Projekt
napisu został skorygowany i mamy nadzieję, Ŝe tym razem opinia będzie pozytywna.
Pan Adam Łukawski, radny: czy w rejonie szkoły w Ruszczy będzie
uzupełniane oświetlenie uliczne?
Pani Danuta Bobrowska, kierownik referatu w UMiG Połaniec: Rozpoznamy jeszcze
czy to jest zasadne.
Pan Adam Łukawski, radny: dlaczego lądowisko dzienne?
Pani Danuta Bobrowska kierownik referatu w UMiG Połaniec: nocne lądowisko to
wyŜsze wymagania.
Pan Adam Łańka, radny: co z kamieniem upamiętniającym odzyskanie praw
miejskich?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: Jest tablica. Będzie ustawiona w lipcu.
Pan Zdzisław Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Rady: jaka jest cena z
przetargu na siłownie?
Pani Danuta Bobrowska, kierownik referatu w UMiG Połaniec: I etap: 41 tys., II etap:
81 tys zł. Dodatkowo chcemy jeszcze przy ulicy Kołłątaja dostawić dwa urządzenia.
Pan Andrzej Wawrzyniec, Wiceprzewodniczący Rady: dziękuję za poprawę
estetyki i bezpieczeństwa na Osiedlu Północ.
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Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: chcemy podziękować mieszkańcom za współpracę.
Dokonamy przestawienia słupów elektrycznych – to ułatwi przebudowę ciągów
komunikacyjnych.
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 29 kwietnia br. na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji i
zaopiniowała projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Krzysztof Woźniak - członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz, 29
kwietnia 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 29
kwietnia 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 29
kwietnia br. na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji i zaopiniowała projekty
uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji. Rozpatrzyła jedno podanie tzw.
gruntowe.
7. Interpelacje radnych.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej
sesji nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej: Dzisiaj mija pięć lat o
podjęcia pracy na stanowiska Skarbnika Gminy przez p. Małgorzatę śugaj.
Gratulujemy tych pięciu lat i Ŝyczmy wszelkiej pomyślności.
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: To były bardzo trudne lata. I szybko minęły.
Pani Skarbnik Ŝyczę aby kolejny okres w pracy był równie udany i pozbawiony
stresów.
P. Małgorzata śugaj, skarbnik Gminy: pragnę podziękować za te 5 lat
współpracy. Praca którą wykonuje daje mi zadowolenie. Dziękuję za wyrozumiałość.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej: chcę podziękować tym,
którzy jesteście na tej sali. Bycie na sesji jest obowiązkiem. Są osoby, których nie ma
na sesjach, a powinny być. Są teŜ osoby, które w ogóle nie przychodzą.
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Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: Sesje mamy raz w miesiącu. To bardzo waŜne
wydarzenie w skali Gminy. To jest obowiązek. KaŜda jednostka organizacyjna winna
być reprezentowana albo przez kierownictwo albo przez zastępującego. Pracownicy
sami powinni chcieć być na sesji. Na następnej sesji będą wszyscy, którzy winni być.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej: apeluję do radnych i
kierowników o obecność na sesji z okazji świat majowych oraz o wywieszenie flagi.
Pan Zbigniew Porębski, radny: sprawa Rzędowa oraz analizy kosztów
ogrzewania i wody
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: jest szansa, aby w lipcu zakład w Rzędowie
rozpoczął działalność. Trwa procedura dopuszczenia do uŜytkowania. Rozmawiamy
teŜ o ewentualnej zmianie sytemu zbiórki odpadów. Chodzi o to aby to ułatwić i
uprościć. Ponadto brakuje około 4,5 mln zł wkładu własnego gmin, aby spokojnie
zakończyć inwestycję. Gmina Połaniec negocjuje warunki dodatkowego wsparcia tej
inwestycji. Chcemy uzyskać bonifikatę przy zachowaniu udziałów.
W sprawie ciepła trwają rozmowy z Zarządem GDF Suez.
Jeśli chodzi o ELPOTERM to jest to juŜ spółka połączona z PGK i dalej będzie
to PGK sp. z o o. W ramach PGK będzie to zakład. Koszty zaopatrzenia w ciepło
muszą być kosztami wydzielonymi. Prowadzone jest rozpoznanie na temat moŜliwości
podłączenia kolejnych odbiorców indywidualnych, szczególnie połoŜonych w pobliŜu
sieci. Chcemy aby koszty ciepła nie wzrastały.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej: co zrobić aby
zminimalizować straty ciepła?
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: wszelkie prace modernizacyjne będą robione
tylko z udziałem środków zewnętrznych. Spółka PROPOL ma wykonać analizę
kosztów dostawy wody na poszczególnych kierunkach. Dziś spółka dokłada do
dostawy wody. Analizując koszty działalności spółek komunalnych doszliśmy do
wniosku, Ŝe PGK do końca roku 2014 ma przestać generować straty.
Pani Jadwiga Krala, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty i Wychowania: podziękowania za udział w przeprowadzeniu testów i
egzaminów w szkołach i gimnazjach naszej Gminy. Jest to dobrze postrzegane przez
nadzór z kuratorium.
9. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady
Rady Miejskiej.

Protokołował:
Mieczysław Machulak
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