Protokół Nr X/11
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu
odbytej w dniu 19 maja 2011 roku.
I. Obecni:
1. Radni Rady Miejskiej w Połańcu - według listy obecności stanowiącej załącznik do
Protokołu.
2. Pan Jacek Tarnowski
- Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec.
3. Pan Jarosław Kądziela
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
4. Pan Mieczysław Machulak
- Sekretarz Gminy Połaniec.
5. Pani Małgorzata Żugaj
- Skarbnik Gminy Połaniec.
Stan radnych - 15, uczestniczących w sesji - 15 radnych.
II. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr VIII/11.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok,
2/
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata
2011-2027,
3/
zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec,
4/
uchwalenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto
i Gminę Połaniec”,
5/
wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum
Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału Neurologii, Poradni
Neurologicznej oraz Działu Fizjoterapii,
6/
wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
w
sprawie
przekształcenia
Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację
Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3A,
7/
utworzenia parków miejskich w Połańcu oraz ustalenia ich regulaminu,
8/
wyrażenia zgody na dzierżawę na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości
w miejscowości Strużki gm. Osiek oznaczonej w ewidencji gruntów jako
część działki nr 91/4 o powierzchni 0,0700 ha, na okres 10 lat,
9/
zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec na grunty
stanowiące własność pp.: Pawła Puto i Joanny Kierys-Puto zamieszkałych
w Połańcu,
10/ zmiany uchwały Nr XXI/123/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 kwietnia
2008 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntów
położonych w Połańcu w rejonie ulicy Wyzwolenia,
11/ oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych
w Połańcu przy ulicy Czarnieckiego, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu
1 Połaniec jako działki numer: 6405/1, 6405/2, 6405/3, 6405/4, 6405/5,
6405/6, 6405/7, 6405/8, 6405/9, 6405/10, 6405/11 w trybie przetargu
pisemnego nieograniczonego,
12/ nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów pod obiekty dydaktycznosportowe oraz rekreacyjno-wypoczynkowe w Połańcu,

sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek numer: 6333/15, 6334/7 i 6334/8
położonych na terenie osiedla „Południe” w Połańcu na rzecz właściciela
nieruchomości przyległej.
4. Informacje na temat:
- pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między sesjami,
- pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza w okresie między
sesjami - w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
- pracy komisji Rady w okresie między sesjami.
5. Interpelacje radnych.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.
13/

Ad. 1.
Obradom X sesji przewodniczył i otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
w Połańcu p. Stanisław Lolo. Powitał radnych oraz wszystkich zaproszonych gości.
W związku z zakończeniem wyborów sołtysów oraz nowych rad sołeckich złożył
gratulacje wszystkim nowo wybranym oraz podziękował za współpracę osobom
ustępującym. Pogratulował także nowo wybranym Prezesom i zarządom OSP
z terenu Miasta i Gminy Połaniec oraz podziękował za współpracę ustępującym.
Podziękował także wszystkim, którzy uczestniczyli i byli organizatorami uroczystości
z okazji 3 Maja oraz Dni Połańca. W szczególności podziękował Księdzu
W. Dobrzańskiemu, za wygłoszoną na Kopcu Kościuszki homilię. Podkreślił, że
każdy z nas powinien brać udział w patriotycznych uroczystościach, jest to nasze
prawo ale i obowiązek wobec Ojczyzny, wobec rodaków, którzy za nią walczyli,
przelewali krew i ginęli. Jest to również obowiązek wobec naszego Miasta w którym
żyjemy, mieszkamy, pracujemy. Szczególny obowiązek uczestniczenia w tych
uroczystościach spoczywa na przedstawicielach społeczeństwa: radnych, burmistrzu,
sołtysach, pracownikach Urzędu, instytucji i zakładów związanych z samorządem. To
my musimy być wzorem dla naszych mieszkańców a szczególnie dla młodego
pokolenia. Zaapelował o liczny udział w następnych uroczystościach.
W związku z zaproszeniem na sesję gości w szczególności powitał:
- p. Tomasza Śliwińskiego - Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie,
- p. Andrzeja Złotnika - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego,
- p. Wiesława Szymańskiego - Komendanta Komisariatu Policji w Połańcu,
- p. Jarosława Pławskiego - Zastępcę Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
w Staszowie.
Przewodniczący p. Stanisław Lolo na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad, informując, że w sali znajduje się 15 radnych. Następnie
zaproponował, aby ze względu na obecność gości najpierw oddać im głos,
a następnie zrealizować porządek obrad.
Radni propozycję Przewodniczącego p. Stanisława Lolo przyjęli przez aklamację.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski przedstawił koncepcję bezpiecznego przejścia
przez drogę krajową na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Punkt I – Skrzyżowanie z drogą powiatową i z drogą gminną w m. Luszyca:
- proponuje się jako rozwiązanie podstawowe ograniczenie prędkości na DK - 79 do
70 km/h.
Punkt II – Plac Uniwersału Połanieckiego:
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Proponuje się jako rozwiązanie podstawowe:
- ograniczenie prędkości na DK – 79 do 40 km/h, na wjeździe na Plac Uniwersału
Połanieckiego z kierunku Sandomierza i z kierunku Krakowa,
- wprowadzenie znaków U-3c w rejonie wjazdu z DK – 79 na Plac Uniwersału
Połanieckiego z kierunku Sandomierza i z kierunku Krakowa,
- budowa sygnalizacji świetlnej jednofazowej na przejściu dla pieszych przez DK- 79
zlokalizowanym w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów (światło żółte pulsujące).
Punkt III – Skrzyżowanie z ul. Krakowską Dużą w Połańcu:
Proponuje się powiększenie azylu dla pojazdów skręcających w lewo.
Punkt IV – Zjazd z Placu targowego w budowie i przejście dla pieszych
Proponuje się jako rozwiązanie podstawowe przebudowę (przesunięcie) istniejącego
wlotu zjazdu na drogę gminną, co umożliwi w miarę bezpieczny wyjazd w lewo dla
pojazdów od strony Kraśnika.
W następnej kolejności, tj. po oddaniu do użytkowania nowego Placu targowego
zakłada się, że zostanie zlecony projekt i realizacja sygnalizacji świetlnej
jednofazowej na żądanie.
Punkt V – Skrzyżowanie z drogą gminną w m. Rybitwy.
Proponuje się wprowadzenie ograniczenia prędkości na DK - 79 do 80 km/h oraz
budowę chodników umożliwiających dojście do przystanków autobusowych.
Punkt VI – Skrzyżowanie z drogą powiatową w m. Ruszcza.
Proponuje się:
- budowę sygnalizacji świetlnej jednofazowej na przejściu dla pieszych (światło żółte
pulsujące),
- budowę chodnika dla pieszych.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poprosił zaproszonych gości o ustosunkowanie się
do powyższych rozwiązań.
Pan Tomasz Śliwiński - Komendant Powiatowy Policji w Staszowie nadmienił, że
na dzisiejszej sesji jest z nim Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego p. Andrzej Złotnik, ponieważ zostali poinformowani o tym, że tematem
spotkania będzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zapowiedział, że p. A. Złotnik
ustosunkuje się do propozycji p. Burmistrza i przedstawi kilka informacji nt.
zagrożenia występującego na terenie drogi krajowej w Połańcu. Jeżeli będą
potrzebne szczegółowe dane to prosi zwrócić się do Komendy Policji w Staszowie
z określeniem, jakie informacje są potrzebne i zostaną one udostępnione. Podkreślił,
że jest mu przyjemnie współpracować z samorządem gminy w zakresie
bezpieczeństwa. W ubiegłym roku powiat staszowski został wyróżniony Statuetką
Koziołka za realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Podkreślił, że to dzięki
inicjatywom i przedsięwzięciom Połańca cały powiat został wyróżniony i stanął na
tzw. „pudle”. Niespełna dwa dni temu miał przyjemność uczestniczyć
w podsumowaniu działalności profilaktycznej w województwie świętokrzyskim za
2010, i przyjął wówczas z rąk kapituły od Wojewody Świętokrzyskiego p. Bożentyny
Pałki-Koruby, od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego p. Adama Jarubasa, od
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach inspektora
Mirosława Schosslera wyróżnienia Gminy Połaniec za szczególne zaangażowanie
w realizacje programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Przekazał je na ręce
p. Burmistrza.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zapytał, które gminy były wyróżnione i ile ich było
w naszym województwie.
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Pan Tomasz Śliwiński - Komendant Powiatowy Policji w Staszowie
odpowiedział, że w tym roku wyróżnione zostało trzy gminy i trzy powiaty. Jeżeli
chodzi o Statuetkę Koziołka, czyli miejsca kwalifikowane, pierwsze zajął powiat
starachowicki, drugie powiat kielecki, trzecie miejsce powiat buski. To wyróżnienie za
całokształt działalności profilaktycznej w ramach programu „Bezpieczne
Świętokrzyskie” na terenie powiatu. Natomiast jeśli chodzi o wyróżnienie gmin, które
w sposób szczególny się zaangażowały, to wyróżnienie otrzymała Gmina Połaniec,
Gmina Chęciny i Gmina Kije.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski podziękował za dobrą współpracę z policją i ze
strażą. Podkreślił, że gmina współpracuje z służbami także finansowo. Nie ukrywa,
że tego typu wyróżnienia nie są rozdawane tak po prostu i cieszy się, że może
pokazywać argumenty dobrej współpracy.
Andrzej Złotnik - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
ustosunkował się do propozycji omówionych przez p. Burmistrza. Podkreślił, że
odnośnie stanu bezpieczeństwa na trasie 79, która przebiega przez teren Miasta
i Gminy Połaniec, w 2009 roku było w sumie 6 wypadków drogowych. Miejsca,
w których doszło do wypadków, to miejscowość Luszyca. Projekt nr 1 - ograniczenie
prędkości do 70 km/h - byłby zgodny, bo przyczynami dwóch wypadków drogowych
była właśnie nadmierna prędkość pojazdów. Jeżeli chodzi o rok 2010 na terenie
Miasta i Gminy Połaniec były 3 wypadki drogowe: Połaniec – Krakowska, PołaniecKrakowska – Czarnieckiego, Połaniec – Kazimierza Wielkiego. Jeżeli chodzi o 4
miesiące tego roku, to nie mamy żadnego zdarzenia drogowego. Odnosząc się do
poszczególnych projektów, projekt Nr 1, czyli ograniczenie prędkości do 70 km/h,
będzie dobre i przy tej prędkości
pojazdy będą się włączać do ruchu
z zachowaniem bezpieczeństwa. Następny projekt Placu Uniwersału Połanieckiego
i ograniczenie prędkości do 40 km/h. Zgadza się z tym, tylko ma małą sugestię –
ustawienie słupa aktywnego fotoradaru i wtedy kierowcy przestrzegaliby tej
prędkość.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zapytał, czy fotoradar ma być rozwiązaniem
dodatkowym.
Andrzej Złotnik - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
odparł, że tak. To by rzeczywiście poprawiło bezpieczeństwo. Bo to, że my ustawimy
znak 40km/h, to tylko część kierowców, będzie go przestrzegać, a wielu kierowców,
szczególnie młodych, nie. Dodał, że jeżeli chodzi o skrzyżowanie Krakowska Duża,
to rzeczywiście wydłużenie lewoskrętu poprawi płynność ruchu. To bardzo dobra
propozycja.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zasygnalizował, że przy ul. Krakowskiej był
wcześniej fotoradar.
Andrzej Złotnik - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
wyjaśnił, że atrapa, ale był ustawiany fotoradar. Zmieniły się przepisy od nowego
roku i są tylko maszty aktywne fotoradaru, pozostałe atrapy fotoradaru wszystko jest
likwidowane, czy to na drogach krajowych, czy to na drogach wojewódzkich.
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Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zapytał o skuteczność takiego rozwiązania.
Andrzej Złotnik - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
wyjaśnił, że było mniej wypadków na ulicy Krakowskiej. Kolejnym punktem to jest
skrzyżowanie ulicy Krakowskiej z sygnalizacją świetlną i tu pomysł jest naprawdę
dobry. Z tym, że z tego co p. Burmistrz mówił, tam będzie sygnalizacja świetlna na
żądanie.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że założenie jest takie, żeby jak najmniej
skomplikować ruch pojazdów.
Andrzej Złotnik - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
dodał, że tutaj należy liczyć się z tym, że jeżeli będzie to piątek, to utrudnienie
będzie występować. Ruch naprawdę będzie dużo większy w szczególności
w godzinach od 7:00 do 12:00.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że nie tylko mówimy o piątku, tylko
mówimy o stałym funkcjonowaniu targu.
Andrzej Złotnik - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
kontynuując dodał, że jeśli chodzi o miejscowość Ruszcza, to mają sugestię
odnośnie wydłużenia terenu zabudowanego od strony Przeczowa, bo teren jest zbyt
krótki. Wydłużenie terenu zabudowanego dodałby do wniosku.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zwrócił się do Komendanta Policji p. Tomasza
Śliwińskiego, że gmina chciałaby skorzystać z danych policji, które można
udostępnić. Chciałby się nimi posiłkować w momencie rozmów z zarządcą drogi.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, gdzie umieszczony byłby na rynku znak
ograniczenia prędkości do 40 km/h, czy przy samym przejściu dla pieszych. Zapytał
także czy nie powinien być umiejscowiony wcześniej.
Andrzej Złotnik - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
wyjaśnił, że umiejscowiony wcześniej, ale ewentualnie za skrzyżowaniami
powtarzany, czyli on musi być umiejscowiony za skrzyżowaniem przy ul.
Wyszyńskiego, później powtarzany.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy ograniczenie prędkości nie powinno
zaczynać się od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego (przejścia przy placu targowym)
i obowiązywać aż do starego Kościoła, do skrzyżowania.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowej
nie chce ograniczać prędkości tam, gdzie nie ma takiej potrzeby.
Pan Wiesław Szymański - Komendant Komisariatu w Połańcu zasygnalizował,
że na takim krótkim odcinku prędkość do 40km/h to jest chyba zbyt daleko idące
w szczególności, że na tym samym odcinku jest podwójna linia ciągła, co też w jakiś
sposób skutecznie spowalnia ruch.
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Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zasygnalizował, że wyprofilowanie drogi przez
rynek jest „bardzo dobre” i to umożliwia szybka jazdę. Można to zauważyć
szczególnie wieczorem, kiedy jest pusto na drodze. Samochody
duże,
przejeżdżając, nawet nie hamują.
Pan Józef Cichoń - radny dodał, że po prawej stronie jest jeszcze przystanek.
Osoby czekające na autobus, zgłaszają, że mają wrażenie, że te samochody z góry
jadące, i ten przystanek jest tak rzutowane, że przy takiej prędkości może tam dojść
do jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że dlatego jest tam nowy znak, który
powoduje lepszą widoczność skrętu w lewo.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zasygnalizował, że jeśli chodzi o oznakowanie
przejścia dla pieszych przy sklepie Delikatesy Centrum jest znak D-6 aktywny.
Zapytał, czy z drugiej strony jest to samo.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że nie.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec wyraził zdanie, że propozycja
aktywnego fotoradaru jest dobra. Wydaje się mu jednak, że zmniejszeniem
szybkości spowoduje korki na tym krótkim odcinku i będzie problem z wyjechaniem
z ulicy Jędrusiów i z ul. Wyszyńskiego. To należy brać pod uwagę.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zapytał, kto miałby kupić i postawić aktywny
fotoradar.
Pan Andrzej Złotnik - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego wyjaśnił, że aktywne fotoradary będzie przejmować Inspekcja
Transportu Drogowego i ona się tym będzie zajmować. Kwestia montażu fotoradaru
to jest kwestia rozmów między Inspekcją Transportu Drogowego, GDDKiA i UMiG.
W związku z wyczerpaniem dyskusji odnośnie bezpiecznego przejścia przez drogę
krajową na terenie Miasta i Gminy Połaniec Pan Burmistrz Jacek Tarnowski
poprosił o dyskusję na temat bezpieczeństwa w mieście i gminie. Podkreślił, że
w okresie wiosennym i letnim nasilają się zakłócenia porządku, szczególnie
wieczorami i nocami, w weekendy, jak również nagminnie występuje wjeżdżanie
i parkowanie samochodami, tam gdzie nie wolno, na chodnikach, na trawnikach.
Porównanie do lat poprzednich wskazuje, że jest lepiej jeśli chodzi o przestrzeganie
parkowania. Coraz mniej się wjeżdża na chodniki, ale jeśli chodzi o zakłócenia
porządku w nocy, szczególnie w weekendy, są punkty, gdzie były i są problemy.
Oczywiście zwracamy się do Policji, która zawsze reaguje za co dziękuje, ale mimo
tego ten problem znika tylko na chwilę i znów wracamy do punktu wyjścia.
Poinformował, że w dzisiejszym budżecie jest przeznaczone 2 tys. zł na zakup
blokad na koła, zgodnie z sugestiami Komendanta p. W.Szymańskiego. To są 2
standardowe blokady, które przekażemy Policji. Chciałby, żeby w ten sposób
pokazać tym, którzy parkują tam, gdzie nie powinni, że nie ma już przelewek. On
rozumie, że są osoby, które muszą podjechać bardzo blisko, bo np. nie chodzą, ale
to są sytuacje wyjątkowe. Zasygnalizował, że p. Komendant go zmartwił
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określeniem, że na chodniku można stawać samochodem w pewnych granicach.
I chodzi właśnie o te granice, o nowe chodniki.
Pan Wiesław Szymański - Komendant Komisariatu Policji w Połańcu
odpowiedział, że na pewno blokady pomogą. Jeśli chodzi o znaki zakazu
zatrzymywania to nie ma potrzeby stawiania znaków. Jeżeli chodnik ma 1,5 metra,
nie można parkować, bo te 1,5 metra to jest minimum, jakie jest wymagane dla
przejścia dla pieszych. Wtedy znaki są niepotrzebne, bo to już z tego wynika, że jest
zakaz zatrzymywania się w tym miejscu. Jeżeli chodzi o inne miejsca do parkowania
np. koło sklepu „Groszek” oraz koło sklepu p.Nowaka to są zatoki bezpośrednio przy
skrzyżowaniu, przy przejściach dla pieszych. Jest to niepotrzebne, bo powoduje to
zagrożenia. Warto by pomyśleć nad reorganizacją tych zatok postojowych w tym
miejscu. Jeżeli chodzi o zakłócenia porządku publicznego, to jest to problem, ale
Policja reaguje, bo na samym terenie miasta w tamtym roku ukarano 79 osób za
zakłócanie porządku publicznego, w tym dla 51 osób skierowano wnioski o ukaranie
do sądu, a 28 osób ukarano mandatami karnymi. W ubieglym roku nałożono aż 184
mandaty karne na osoby spożywające alkohol w miejscach zabronionych, a to się
często wiąże z zakłócaniem porządku publicznego. Na 9 osób skierowali wnioski
o ukaranie za spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych. Za nieobyczajny
wybryk sporządzono 23 wnioski o ukaranie i nałożono 19 mandatów karnych, z art.
141 umieszczanie publicznie nieprzyzwoitych treści lub używanie nieprzyzwoitych
słów sporządzono 29 wniosków o ukaranie i nałożono 15 mandatów karnych, za
zaśmiecanie miejsc publicznych sporządzono 1 wniosek o ukaranie i nałożono 34
mandaty karne. Od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. na terenie Miasta i Gminy Połaniec
ogółem zaistniały kradzieże z włamaniem - 4, kradzieże - 8, uszkodzeń ciała - 2,
pobicie -1, uszkodzenie rzeczy - 4, krótkotrwałe użycie pojazdu - 1, wypadki drogowe
– 3.Ta ilość przestępstw jest znacznie niższa niż w latach poprzednich. W 2010 roku
nastąpił znaczny spadek przestępczości.
Pan Adam Łukawski - radny zapytał, jaka jest z wykrywalnością tych przestępstw.
Pan Wiesław Szymański - Komendant Komisariatu Policji w Połańcu
odpowiedział, że w granicach 60 %.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował policji za dobrą współpracę
i coraz lepsze wyniki ich pracy. Jednakże podkreślił, że mimo wszystko są problemy.
Wieczorami oraz w porze nocnej systematycznie w weekendy młodzież zakłóca
porządek publiczny swoim głośnym zachowaniem na terenach zielonych
w bezpośrednim sąsiedztwie z blokami mieszkalnymi. Wskazał tu las z altanką,
tereny obok basenu oraz inne punkty miasta. Pomimo patroli policji sytuacja się nie
poprawia. Na widok samochodu policyjnego młodzież na krótko się uspakaja, po
odjeździe wszystko zaczyna się od nowa. Dzisiaj uchwałą Rady Miejskiej te tereny
będą parkami miejskimi, czyli terenami publicznymi, będzie obowiązywał regulamin
przebywania w parku m.in. zakaz krzyku, zakaz spożywania alkoholu. I w ten sposób
będziemy mogli pomóc policji oczekując, że sytuacja radykalnie się zmieni.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że wpłynęło z Policji pismo
w kwestii dofinansowania do samochodu nieoznakowanego. Dotyczyło ono 30 tys. zł
jako połowy całości, w dzisiejszej uchwale budżetowej jest założona kwota 15 tys. zł,
13 tys. zł na samochód nieoznakowany oraz 2 tys. zł na blokady. Ma nadzieje, że te
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pieniądze pomogą w zdobyciu tego auta. Jeśli chodzi o kwestie parków miejskich,
uchwała jest przygotowana. W końcu będziemy mieć regulamin przebywania w tych
miejscach. Mamy konkretny majątek, o który musimy dbać.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zwrócił uwagę, że statystyka
z roku na rok poprawia się. Wracając do zakłócania porządku, powie to, co słyszy od
mieszkańców. Chodzi mu o deptak między ul. Działkowców a działkami. Kilku
mieszkańców domków czterokrotnie do niego się zwracało. Policja co prawda na
każdy jeden telefon po krótkim czasie podjeżdża, tylko efektu nie ma żadnego.
Chodzi o to, żeby wywrzeć jakieś presje na nich albo zastosować inne metody, bo
takie przyjeżdżanie i rozmowa żadnego rezultatu nie daje. Dodał, że choć na ten
deptak nie ma wjazdu, są przypadki, że wieczorami tam wjeżdżają. Ponadto zgłosił
problem parkingów przy ulicach. Dodał, że osoba samochodem dostawczym,
zatrzymuje się jako pierwsza przy wjeździe na Głowackiego od ul. Czarnieckiego.
Tak zastawia ul. Czarnieckiego, że jak spod garaży ludzie wyjeżdżają na prawą
stronę, to widoczność jest zastawiona całkowicie. Poprosił, aby policja się tym
zainteresowała. Zgłosił także, że ogrodzenie działek systematycznie jest niszczone.
Nie tak dawno, wjechał ktoś samochodem od strony lasu od strony garaży, zniszczył
ogrodzenie. Rozbił samochód, pozostawił lakier na płytach, prezes ogródków
działkowych oznajmił, że zgłaszał to na Policję i pytał się go czy jest jakiś efekt
dochodzenia. Na razie nie ma żadnego. Prosi na to zwrócić uwagę.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poprosił, aby Panie z monitoringu zwracały
baczniejszą uwagę na place zabaw i park, bo tam jest mnóstwo uszkodzeń
drobnych rzeczy.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec również zgłosił prośbę, aby
szczególnie w okresie wakacyjnym Policja zwracała uwagę na tereny, gdzie są place
zabaw. Młodzież często tam przebywa, spożywa alkohol, tłucze butelki. Małe dzieci,
biegają po piasku i czasem dochodzi do okaleczeń.
Pan Zbigniew Porębski - radny nadmienił, że nowe place zabaw zaczynają być
zainteresowaniem młodzieży, wystarczy żeby tylko patrol podjechał i wysiadł
z samochodu, ale żeby to było systematycznie w godzinach 21:00 - 22:00. Oni się
już więcej nie pojawią tam.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zgłosił, że koło przedszkola przy ul. Madalińskiego
jest nagminnie spożywany alkohol oraz, że na stacji BP, po określonych godzinach
zaczyna się noce życie młodzieży i spożywanie alkoholu.
Pan Adam Łańka - radny zgłosił problem czystości parkingów. W jego okręgu,
widać jak te parkingi nowo zrobione wyglądają, za kilka lat będą jedną plamą oleju.
Nie wie jak ten problem rozwiązać, proponuje jakąś wspólną dyskusję.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił p. Komendantów o ustosunkowanie
się do powyższych wypowiedzi.
Pan Tomasz Śliwiński - Komendant Powiatowy Policji w Staszowie wyraził
zdanie, że Policja jest od tego, żeby skutecznie podejmować działania, dbać
o
porządek i bezpieczeństwo. Rozmawiał z Komendantem p. Szymańskim
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i o niektórych problemach on wiedział a o niektórych dowiedział się dopiero dzisiaj.
Odniósł się do wypowiedzi niektórych p. radnych, że patrząc z zewnątrz wydaje się,
że policjant przyszedł i porozmawiał, ale tak naprawdę, żeby mógł zastosować jakąś
represję, musi być to wykroczenie. Tak to czasami bywa, że zanim dojdzie policjant
to nie ma żadnego wykroczenia. To nie jest sposób tłumaczenia się, bo naszym
obowiązkiem jest pełnić służbę skutecznie, czy chociażby przez samochód
nieoznakowany o który zwróciliśmy się do samorządów. Te uwagi przyjmuje do
realizacji i zachęca do współpracy. Gmina bardzo mocno działa na rzecz
bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o samochód rzeczywiście ta kwota wymagana
określona przez Komendę Główną wynosiła 30 tys. zł. On ze swej strony podejmie
działania, żeby wesprzeć jednostkę w Połańcu, żeby sprostała oczekiwaniom dość
wysokim, które p. radni przedstawili to jest m.in. doposażenie w samochód
nieoznakowany czy uzupełnienie wakatów. Jeżeli chodzi o sprawy parkingów, to
z tego co wie od Komendanta p. Szymańskiego i z rozmów z p. Burmistrzem, te
wszystkie sprawy związane z parkowaniem na chodnikach, zanieczyszczanie jezdni,
czy pasa ruchu stanowią w jakimś zakresie wykroczenie. Jednak nie mogą postawić
policjanta, żeby pilnował tego cały czas. Jeżeli jednak będą reagować, będą
stosować represje na tyle, na ile będą mogli, jeżeli pójdzie informacja do
mieszkańców, że skończyło się pouczanie, to te oczekiwania zostaną spełnione.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski stwierdził, że wie, iż Policja nie jest w stanie
wszelkie tego typu zgłaszane problemy zniwelować. Cieszy się, że te problemy są
tylko takie. Jeśli chodzi o kwestie plam na parkingu, nikt nie wymaga od
Komendanta, żeby tam postawił policjanta. Wystarczy przejść w mundurze
i zasugerować, że sprawdza się stan techniczny pojazdów. Jeżeli ktoś z gminy mówi
danej osobie, żeby wzięła samochód, weźmie, ale za chwile go postawi drugi raz.
Jeśli to policjant, spisze osobę lub coś innego zrobi, to tej sytuacji drugi raz już nie
będzie
na
pewno.
Podkreślił,
że
współpraca
między
samorządem
a mieszkańcami i Policją naprawdę jest dobra.
Pan Wiesław Szymański - Komendant Komisariatu Policji w Połańcu uzupełnił,
że te problemy są mu znane, poza małymi wyjątkami. Jeśli chodzi o park,
wprowadzenie uchwałą regulaminu na pewno pomoże. Nie zauważył, żeby dinozaury
były niszczone celowo. Obsługa monitoringu zwraca na to uwagę. Dzieci czasami
wchodzą na te dinozaury, ale to nie jest celowe niszczenie. Kwestia fontanny przy Kr.
Jadwigi czy T. Kościuszki, tam też często wchodzą dzieci, rodzice są obok i nie
reagują w ogóle. Kwestia „blaszaka” i spożywania alkoholu, sklep jest usytuowany
bezpośrednio przy wejściu do przedszkola, tam często osoby spożywające alkohol
są karane. Kwestia ogródków działkowych, tu widzi przyzwolenie zarządu ogródków
na korzystanie w taki sposób przez młodzież. Nikt tego nie kontroluje, udostępnia się
im całe pomieszczenie, nie ma żadnego nadzoru. Oczywiście rolą policji jest
reagować na zakłócenia, ale osoby z zarządu też mogłyby coś zrobić. Jeśli chodzi o
kwestie parkingów i oleju, dziękuje za te uwagi, ponieważ do tej pory nie
przywiązywano do tego większej wagi. Jeśli chodzi o kwestie Dni Połańca jest to dla
nich problem, bo jest sprzedawany alkohol i młodzież wychodzi zza ogrodzenia, idzie
na miasteczko rowerowe i tam spożywa alkohol. Gdyby wtedy chcieli wszystkie
osoby karać, to byłoby to nierealne i trudne do wyegzekwowania. Kwestia stacji BP,
tam się pogorszyło, młodzież starsza i młodsza wysiaduje tam, zbierają się grupki
osób i faktycznie dochodzi do zakłóceń.

9

Pan Przewodniczący Stanisław Lolo wyraził zdanie, że takie spotkania ze służbami
mundurowymi są ważne. Podziękował za to, że Połaniec naprawdę stał się
spokojnym miastem pod kątem groźniejszych przestępstw, nie ma kradzieży, nie ma
rozbojów. Miasto staje się coraz ładniejsze, jest coraz więcej terenów zielonych,
wymagających nakładów finansowych. I gmina chce dbać o te miejsca. Na
wspomnianej przed chwilą altance były już dwa razy zniszczone lampy, była próba
podpalenia. Druga sprawa to sprawa chodników i trawników. Wymagało to dużo
pracy i nakładów i naprawdę trudno jest przejść obojętnie obok samochodu
zaparkowanego na trawniku. Ale jesteśmy bardzo blisko tego, żeby Połaniec był
jeszcze bardziej bezpieczny, spokojny, cichy i piękny. Wymaga to jednak więcej
zaangażowania nas mieszkańców oraz odpowiedzialnych służb. Na zakończenie
swojej wypowiedzi podziękował p. Komendantom za przybycie.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poruszył jeszcze problem, że ludzie się boją
dzwonić na Policję. Zapytał, jak można wspólnie przekonać ludzi, żeby się nie bali,
że mogą być anonimowi. Zapytał także, czy można umieścić na stronach
internetowych Miasta Połaniec informację, żeby zapewnić ludzi, że mogą być
anonimowi.
Pan Tomasz Śliwiński - Komendant Powiatowy Policji w Staszowie wyjaśnił, że
p. Burmistrz poruszył problem, który tyczy bezpośrednio służby dyżurnej, która
odbiera połączenia i interwencje. Problem jest cały czas monitorowany i mimo
wszystko trudny. Rzeczywiście oficer dyżurny, przyjmując interwencję, pyta się kto
dzwoni, bo ma taki obowiązek. Nie ma natomiast obowiązku podania tych danych.
Na swojej stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Staszowie jest w stanie
taką informację umieścić. Na stronie UMiG w Połańcu taką informację też można
umieścić, nic nie stoi na przeszkodzie.
W związku z zakończeniem dyskusji Przewodniczący p. Stanisław Lolo odczytał
porządek obrad i zapytał, czy są do niego uwagi.
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec z upoważnienia
p. Burmistrza poprosił o wprowadzenie do zaproponowanego porządku obrad w pkt 3
ppkt 14 tj. projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg
lokalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec nie zaliczonych do innych
kategorii oraz ppkt 15 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z wnioskiem do Ministra Skarbu
Państwa o nieodpłatne przekazanie mienia Skarbu Państwa w PPU „PROPOL”
Sp. z o.o. oraz w Kopalni i Zakładach Chemicznych Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna
w Grzybowie.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie zmian zgłoszonych
z upoważnienia p. Burmistrza przez Sekretarza p. Mieczysława Machulaka.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za wprowadzeniem ww. zmian - 15 osób (jednogłośnie).
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie porządku obrad
z wprowadzonymi zmianami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
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Głosowanie:
Za wprowadzeniem porządku obrad
z wprowadzonymi zmianami
- 15 osób (jednogłośnie).
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poinformował, że obowiązuje porządek obrad
z wprowadzonymi zmianami.
Ad. 2.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, czy radni zgłaszają
uwagi do Protokołu Nr VIII/11 z dnia 14 kwietnia 2011r.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie Protokołu Nr VIII/11 z dnia 14 kwietnia
2011r.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za przyjęciem protokołu
15 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr VIII/11 z dnia 14 kwietnia 2011r. został przyjęty.
Ad. 3.
Przystąpiono do podejmowania uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na
2011 rok.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj Skarbnik Gminy Połaniec.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, na co zostanie
przeznaczone zwiększenie wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie
alkoholizmowi.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik odpowiedziała, że dokładnie nie wie na co
zostanie to przeznaczone. To jest specyficzny rozdział, gdzie suma dochodów
w danym roku musi być równa sumie wydatków. W związku z tym, że
w tamtym roku wydatki wykonane od wykonanych dochodów był mniejsze
o 33 977 zł, po złożeniu rocznych sprawozdań zobowiązani jesteśmy
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uzupełnić tę kwotę po stronie wydatków. Są to tzw. pieniądze znaczone. Nie
ma jeszcze jakiegoś szczególnego przeznaczenia. Po opiniach
o sprawozdaniach RIO jesteśmy zobowiązani wyrównać tę kwotę.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy to znaczy, że zaplanowane
środki z budżetu ponad 130 tys. zł wzrastają jeszcze o ponad 30 tys. zł.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik odpowiedziała, że tak, po stronie
wydatków.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, co się zwiększyło.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że ta kwota obraca się około
150 tys. zł rocznie. Gmina do budżetu wyjściowego zakłada 130 tys. zł.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zadał pytanie odnośnie zakupu maszyny do
pielęgnacji. Zapytał, czy już jest jakaś oferta, czy tylko przeznaczamy środki.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że to jest wstępna kwota i ma
nadzieje, że ona wystarczy.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy mowa jest o maszynie
wyciągającej trawę do góry.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że tak.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr X/52/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
2)

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Połaniec na lata 2011- 2027.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Żugaj Skarbnik Gminy Połaniec.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
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Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr X/53/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
3)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Mieczysław Machulak –
Sekretarz Gminy Połaniec. Poinformował, że do projektu uchwały
wprowadzono autopoprawki: w załączniku do uchwały w & 3 w ust. 3 dodaje
się zdanie: „Postanowienia regulaminu obrad Rady Miejskiej(załącznik nr 3 do
Statutu Miasta i Gminy Połaniec) stosuje się odpowiednio”.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pani Jolanta Pargieła - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
poinformowała, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała powyższy
projekt uchwały. Głosowanie odbyło się z uzupełnieniem o dodanie w § 3 pkt.
3 zapisu „Komisja w tym zakresie współdziała z Burmistrzem Miasta
i Gminy Połaniec”, na co nie wyrazili zgody prawnicy.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały z autopoprawką.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 12 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 3 osoby.
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poprosił

Uchwała Nr X/54/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
4)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec”.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Jadwiga Krala - Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania
w Połańcu. Poinformowała, że do projektu uchwały wprowadzono
autopoprawki: w załączniku do uchwały w & 1 winien być zapis „Celem
programu jest udzielenie szczególnie uzdolnionym uczniom ze szkół
prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec pomocy stypendialnej
o charakterze motywacyjnym za wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku
szkolnym”, w & 4 pkt. 2 winien być zapis „ Uczniu - należy przez to rozumieć
ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej (klasa IV,V,VI) lub gimnazjum
- które prowadzone są przez Miasto i Gminę Połaniec” oraz w & 8 ust. 1 było
napisane „nagród” a winno być „stypendium”.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały z autopoprawkami.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zgłosił, że w & 9 ust. 3
jest zapis „do zadań komisji należy - rozpatrywanie i opiniowanie prac komisji”,
a powinno być chyba „wniosków”.
Pani Jadwiga Krala - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty i Wychowania w Połańcu odparła, że zostanie to poprawione.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo podkreślił, że jest to
bardzo szczytny program, który będzie motywował uczniów do dobrych
wyników w nauce.

W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław
Lolo
poprosił
o
przegłosowanie
projektu
uchwały
z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
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Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr X/55/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
5)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały
Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację
Oddziału Neurologii, Poradni Neurologicznej oraz Działu Fizjoterapii.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Mieczysław Machulak Sekretarz Gminy Połaniec.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa negatywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia negatywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty negatywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych
poinformował,
że
Komisja
Budżetu
negatywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił
o przegłosowanie projektu uchwały z zapisem, że opiniuje się negatywnie
projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie
przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez
likwidację Oddziału Neurologii, Poradni Neurologicznej oraz Działu
Fizjoterapii.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 14 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 1 osoba.
Uchwała Nr X/56/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
6)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
opinii dotyczącej
projektu
uchwały
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
w
sprawie
przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej
w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3A.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Mieczysław Machulak Sekretarz Gminy Połaniec.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
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o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa negatywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia negatywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty negatywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu negatywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił
o przegłosowanie projektu uchwały z zapisem, że opiniuje się negatywnie
projekt uchwały
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie
przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej
w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3A.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 14 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
1 osoba
Wstrzymało się od głosu
- osób.
Uchwała Nr X/57/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
7)

Projekt uchwały w sprawie utworzenia parków miejskich w Połańcu oraz
ustalenia ich regulaminu.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Mieczysław Machulak –
Sekretarz Gminy Połaniec. Poinformował, że do projektu uchwały
wprowadzono autopoprawki: z & 1 wykreśla się pkt 2 o projektowanym parku
przy ul. Żapniowskiej i pkt 5 o terenach Kopiec Kościuszki z przyległościami,
w pkt 8 jest błędnie podany numer działki, winno być 7003 i powierzchnia
około 0,22 ha. Ponadto w tekście uchwały proponuje się po & 2 dodać & 3
o brzmieniu: „Postanowień ustępu 2 pkt 7 Regulaminu korzystania z parków
miejskich w Połańcu nie stosuje się do Parku wymienionego w & 1 ust. 3
niniejszej uchwały podczas uroczystości organizowanych przez Gminę
Połaniec”.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
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zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały z autopoprawkami.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo podkreślił, że ta
uchwała jest bardzo ważna, ułatwi Policji pracę, bo te wskazane miejsca na
parki stanowią obecnie problem społeczny.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec również wyraził zdanie, że
jest to bardzo dobra decyzja, gdyż należy zadbać o dorobek, który mamy.
Pan Józef Cichoń - radny zgłosił, że na wsiach, gdzie są place zabaw, jest
podobny problem.
Pan Stanisław Walczyk - radny wyraził zdanie, że ilość tych parków jest
dość duża. Zapytał, czy to nie jest ingerencja w młodzież i ograniczenie ich
swobód. Wydaje mu się, że mniejsza ilość byłaby bardziej przydatna i miałaby
odpowiedni charakter.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyjaśnił, że dlatego
będzie tyle parków, gdyż te miejsca np. przy ul. Witosa, Działkowców są
miejscami gdzie dochodzi do zakłócania porządku publicznego i jak do tej
pory nie można sobie z tym poradzić. Policja twierdzi, że obecnie nie są to
miejsca publiczne. Gdyby p. radny mieszkał w pobliżu tych miejsc, to
wiedziałby, że to jest bardzo uciążliwe.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski uzupełnił, że w żadnym wypadku nie
ogranicza swobód mieszkańcom, ale ogranicza patologię. Mieszkaniec może
pójść do parku, może spokojnie sobie odpocząć, porozmawiać, ale nie może
krzyczeć, nie może pić alkoholu.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo odczytał, co
zabronione jest w parku miejskim, tj.: zaśmiecanie terenu, niszczenie
i uszkadzanie roślinności, niszczenie i uszkadzanie zainstalowanych
urządzeń, spożywanie napojów alkoholowych oraz używanie środków
odurzających, przebywanie w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków
odurzających, palenia ognisk, pozostawianie palących się przedmiotów,
powodowanie hałasu, a także używanie sprzętu nagłaśniającego, wnoszenie
i używanie materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, szkodliwych
substancji chemicznych, poruszanie się pojazdami silnikowymi, prowadzenie
handlu i usług, umieszczanie tablic, napisów oraz ogłoszeń. Następnie zapytał
”Czy te zakazy są ograniczeniem swobód obywatelskich czy raczej
zapisanymi normami społecznymi, które powinny nas obowiązywać?”
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Pan Janusz Bugaj - radny stwierdził, że nie zadaliśmy sobie pytania, gdzie ta
młodzież się przeniesie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo odparł, że gdybyśmy
nie mieli boisk, kortów, basenu i wielu innych atrakcji, to moglibyśmy się
zastanawiać nad tym, co mają robić młodzi ludzie.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zgłosił, że należałoby rozwiązać problem
oznaczenia granic parków, bo mogą być w tej kwestii problemy. Uważa, że to
musi być wyrysowane w regulaminie i każdy musi wiedzieć, gdzie się
znajduje.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław
Lolo
poprosił
o
przegłosowanie
projektu
uchwały
z autopoprawkami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 13 osób
Przeciwko podjęciu uchwały
- osób
Wstrzymało się od głosu
- 2 osoby.
Uchwała Nr X/58/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
8)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na rzecz Gminy
Połaniec nieruchomości w miejscowości Strużki gm. Osiek oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr 91/4 o powierzchni 0,0700 ha, na
okres 10 lat.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta –
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
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poprosił

Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr X/59/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
9)

Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy
Połaniec na grunty stanowiące własność pp.: Pawła Puto i Joanny Kierys-Puto
zamieszkałych w Połańcu.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta –
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr X/60/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
10)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/123/08 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu
nieruchomości gruntów położonych w Połańcu w rejonie ulicy Wyzwolenia.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta –
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
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Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr X/61/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
11)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
gruntowych położonych w Połańcu przy ulicy Czarnieckiego, oznaczonych
w ewidencji gruntów obrębu 1 Połaniec jako działki numer: 6405/1, 6405/2,
6405/3, 6405/4, 6405/5, 6405/6, 6405/7, 6405/8, 6405/9, 6405/10, 6405/11
w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego,
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta –
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zapytał, czy Burmistrz
i Rada będą mieli wpływ na architekturę tych budynków.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że będzie komisja, która będzie
oceniała poszczególne propozycje.
Pan Jozef Cichoń - radny powiedział, że lepiej narzucić zdanie, bo jeśli jest
11 działek i każdy przedstawi swoją koncepcję, to one na pewno się będą
różnić.
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Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że na pewno weźmie pod uwagę,
że nawet jeżeli poszczególne propozycje nie będą spełniały naszych
wymogów, to mamy prawo do unieważnienia przetargu, aż uzyskamy
zadawalający nas efekt końcowy. Możemy nawet zapisać w przetargu, że
koncepcję możemy modelować. To musi pasować do architektury zarówno
galerii, urzędu, centrum jak i otoczenia. To jest koncepcja, która powinna być
realizowana, ale zapisy w projekcie przetargu, będą umożliwiały pewnego
rodzaju zmiany modelu przedstawionego.
Pan Krzysztof Woźniak - radny stwierdził, że to jest 11 działek i właściciele
muszą współdziałać, żeby coś stworzyć. Zapytał, czy gmina nie powinna
nakreślić jakieś wizji.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyjaśnił, że wiadomo,
że to jest centrum miasta i nie można pozwolić na brzydką zabudowę
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski dodał, że jeżeli koncepcja będzie się
pokrywała z oczekiwaniami społeczeństwa i gminy, nie ma żadnego problemu,
żeby taka oferta została uznana. Ona musi być wspólna i zbieżna z tym,
czego chcemy.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, czy zostanie pas
zieleni między parkingami.
Pani Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego
wyjaśniła, że będzie podzielony na pół.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy przewidziana jest dzierżawa
całości, czy poszczególnych 11 działek.
Pani Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego
odpowiedziała, że na pewno każda działka będzie wyceniona z osobna.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyraził obawy, że
będzie za mało miejsca na parking.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski stwierdził, że duży parking jest koło PGK.
Pan Janusz Bugaj - radny zasygnalizował, czy nie lepsza byłaby koncepcja
zabudowy domków szeregowych w głąb, a parking z przodu ulicy, bo tą
zabudową zacieśniamy strasznie Połaniec.
Pan Stanisław Walczyk - radny wyraził obawy, czy wystawienie w tej chwili
działek do sprzedaży, nie stanie się konkurencją dla placu targowego. Wydaje
mu się, że najpierw tamte domki należałoby sprzedać bądź wydzierżawić.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że na pewno nikt nie zdąży
tu wejść wcześniej niż w połowie roku następnego.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
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Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 14 radnych).
(Chwilowo nieobecny w sali obrad był radny p. Andrzej Buczek).

Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 14 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr X/62/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
12)

Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów pod
obiekty dydaktyczno-sportowe oraz rekreacyjno-wypoczynkowe w Połańcu,
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta –
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr X/63/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
13)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek
numer: 6333/15, 6334/7 i 6334/8 położonych na terenie osiedla „Południe”
w Połańcu na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Teresa Parcheta –
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji
Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia
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pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr X/64/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
14)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg
lokalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec nie zaliczonych do
innych kategorii.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Jarosław Kądziela –
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec. Poinformował, że do
projektu uchwały wprowadzono autopoprawkę: w Załączniku Nr 1 w tabeli
w poz. 6 do nr 366238 należy dopisać literę T.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił komisje o wyrażenie opinii
o projekcie uchwały.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji
Zdrowia
i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały z autopoprawką.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr X/65/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
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poprosił

15)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Burmistrza
Miasta i Gminy Połaniec z wnioskiem do Ministra Skarbu Państwa
o nieodpłatne przekazanie mienia Skarbu Państwa w PPU „PROPOL”
Sp. z o.o. oraz w Kopalni i Zakładach Chemicznych Siarki „Siarkopol”
Spółka Akcyjna w Grzybowie.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Jacek Tarnowski Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zapytał, czy dobrze
rozumie, że trzy gminy mają wystąpić z taką samą uchwałą.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że tak. Połaniec jest pierwszą
z nich. Sądzi, że takie wystąpienie będzie musiało być zrobione w miarę
szybko.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zapytał, czy wszystkie te
gminą są poinformowane, że działają razem.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, że tak. Ma nadzieje, że tak
będzie do końca.
Pan Stanisław Walczyk - radny zapytał, jaki będzie status firmy w tej
prywatyzacji.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że Firma „Propol” ma tylko
budynki i maszyny. De facto jest ona nam niepotrzebna jako mienie, chodzi
tylko głównie o ludzi, którzy tam pracują.
Pan Stanisław Walczyk - radny zapytał, jaka forma jest przyjęta, czy oni
dzierżawią to od Siarkopolu i czy nie będą mieli prawa pierwokupu.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że temat ten był już
przedstawiany przez zarząd Siarkopolu. Była uchwała intencyjna nasza, że
będziemy chcieli nabyć to. 1 osoba z udziałowców firmy „Propol” wyraziła
chęć nabycia. Mieli prawo pierwokupu na pewnym etapie, który powodował
jeszcze wtedy możliwość kupna przez nas tego majątku w całości. Dzisiaj
mówimy o innym etapie o oddaniu tego majątku przez Ministra Skarbu
Państwa w drodze bezgotówkowego przekazania.
Pan Stanisław Walczyk - radny wyraził zdanie, że to nie będzie takie
proste.

W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr X/66/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
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Ad. 4.
Informacja na temat pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między
sesjami.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poinformował, że w okresie między sesjami
oprócz obowiązków bezpośrednio wynikających z pełnionej funkcji reprezentował
Radę w:
- uroczystościach obchodów rocznic Konstytucji 3 Maja w Staszowie
i w Połańcu,
- uroczystościach z okazji rocznicy ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego oraz
Dni Połańca 2011r. ,
- uroczystościach związanych z pamiątką beatyfikacji Papieża Jana Pawła II
zorganizowaną przez PSP w Połańcu,
- uroczystościach związanych z obchodami Święta Szkoły w Połańcu,
- uroczystym podpisaniu umowy na remont dróg zniszczonych w wyniku
powodzi, wykonawca ZRB p. M. Dudek,
- uroczystym podpisaniu umowy na remont parkingów i chodników na terenie
miasta Połaniec, wykonawca Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „Alpol”,
Usługi Remontowo - Budowlane z siedzibą w Tuczępach p. Henryk Lisowski,
wartość brutto inwestycji: 357 307 zł,
- boowlingowych
zmaganiach samorządowców o puchar Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego,
uroczystościach w Staszowie z okazji beatyfikacji Jana Pawła II oraz
otworzeniu Sanktuarium w Kościele św. Ducha w Staszowie,
- spotkaniu Hostelu „Wspólnota” w Połańcu,
- święcie
niezapominajki
zorganizowanym
przez
Galerię
Połaniec
i Przedszkole Publiczne w Połańcu,
- odbył szereg spotkań z mieszkańcami gminy, jest w ciągłym kontakcie
z p. Burmistrzem i z p. Zastępcą Burmistrza.
Informacja na temat pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza
w okresie między sesjami - w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poinformował, że powie tylko o głównych
spotkaniach, pomijając te, w których uczestniczył razem z p. Przewodniczącym:
20.04.2011
26.04.2011
27.04.2011
28.04.2011
30.04.2011
03.05.2011
05.05.2011
10.05.2011

Spotkanie z pracownikami służby zdrowia
Podpisanie umowy „Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta
i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi”
Spotkanie z Prezesem p. Jerzym Kakiem
Gminna Gra Obronna - Ćwiczenia
w przypadku zagrożenia
atakiem terrorystycznym
Dzień Strażaka w Ruszczy
Święto 3 Maja
Uroczyste wręczanie stypendiów sportowych w sali narad Urzędu
Miasta i Gminy w Połańcu
Spotkania z rolnikami z miejscowości: Rybitwy, Ruszcza, Maśnik
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11.05.2011

Spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych

12.05.2011

Spotkanie z pracownikami WTZ

14.05.2011

Zawody WOPR w miejscowości Tursko Małe

15.05.2011

Obchody 3 rocznicy istnienia Hostelu „Wspólnota”

16.05.2011

Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych

18.05.2011

Uroczysty wieczór poetycko- muzyczny upamiętniający beatyfikację
i 91 rocznicę urodzin Jana Pawła II w CKiSz

19.05.2011

Szkolenie obronne w woj. świętokrzyskim na 2011 rok – Mąchocice

oprócz tego przeprowadził rozmowy z wieloma osobami starającymi się o pracę,
mieszkania i poruszającymi sprawy różne.
Pan Zastępca Burmistrza Jarosław Kądziela przedstawił informację dotyczącą
realizacji inwestycji:
- trwają prace przy przebudowie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy
Połaniec, w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011" tzw. schetynówki , wykonawca PGK Sp. z o.o. w Połańcu, termin
realizacji 31.VIII.2011r. za kwotę 2 901 500 zł, dofinansowanie zewnętrzne
1 450 700 zł,
- trwa realizacja zadania pn: „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na
terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych
i kulturalnych mieszkańców wsi: Ruszcza, Tursko Małe, Brzozowa, Rudniki,
Wymysłów, Kamieniec, Zrębin, Łęg, Okrągła”, „Poprawa jakości życia na
obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare,
Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza Kępa” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na
łączną kwotę 1 495 218,91 zł, dofinansowanie 652 844 zł, wykonawca PPHU
„Agro-Baza” W. Misiak Otałęż, termin wykonania 29.VII.br,
- trwa realizacja zadania
„Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej
i kulturalnej w Gminie Połaniec w miejscowościach: Ruszcza, Tursko Małe,
Brzozowa, Rudniki, Zrębin, Łęg, Okrągła”, oraz
„Wzrost jakości oferty
rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec, w miejscowościach:
Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza Kępa, Maśnik”
w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” na łączną kwotę 785 223,38 zł, dofinansowanie z zewnątrz
510 632 zł, wykonawca PPHU „Agro-Baza” W. Misiak Otałęż, termin wykonania
29.VII.br,
- trwa realizacja zadania pn.: „Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta
Połańca" - „Zagospodarowanie terenów przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego
i ul. Staszowskiej, „Zagospodarowanie terenu, chodniki, zieleń na działkach
położonych w Połańcu pomiędzy ulicami Kilińskiego i Żapniowską, place zabaw
przy ul. Madalińskiego, ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i osiedlu Północ” termin
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wykonania 29.VII.2011r., wykonawca PPHU „Agro-Baza” W. Misiak Otałęż, za
kwotę 686 210 zł,
trwają prace odbiorowe na zadaniu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów
inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne,
składy i magazyny - Strefa A (Plac Targowy), wartość zadania 3 043 753 zł,
wykonawca PGK i p. M. Niziałek, termin wykonania 30.04.2011r.
trwają prace przy robotach uzupełniających na zadaniu
„Tworzenie
kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi
publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Strefa A, wykonawca PGK
i p. M. Niziałek za kwotę 578 105 zł, termin wykonania 31.V.2011r.
trwają prace odbiorowe na zadaniu „Tworzenie kompleksowych terenów
inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne,
składy i magazyny - Strefa B (tereny przy drodze do Kielc), łączna kwota
zadania 4 095 298 zł, wykonawca PISiP „Insmont” E.Bąk, termin wykonania
30.IV.2011r.
trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę kompleksowej infrastruktury
technicznej dla terenu inwestycyjnego C na terenie Gminy Połaniec
przeznaczonego w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi
publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny”, wykonawca projektu
B.Wiśniewski,
opracowano PB infrastruktury na osiedlu Południe w Połańcu, trwa procedura
o uzyskanie pozwoleń, wykonawcą projektu był p. K.Gądek za kwotę 61 000
zł,
opracowano dokumentacje pn: „ Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy
Żapniowskiej (od wjazdu na osiedle) do Rybitw - trwa procedura uzyskania
pozwolenia na budowę inwestycji, wykonawca p. G.Kutyła za kwotę 13 000 zł,
trwa wykonanie dokumentacji projektowej Budowa ulicy 5KDD w Połańcu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą (połączenie ul. Krakowska Duża i ul. Krakowska
Mała w Połańcu), wykonawca K.Gądek za kwotę 30 000 zł, termin wykonania
30.VI.2011r.,
trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka linii napowietrznej
15kV przy ul. Czarnieckiego w Połańcu, wykonawca Insbud p. M. Sznajder za
kwotę 5 000 zł,
trwa opracowanie PB przebudowy drogi w Łęgu, wykonawca p. Gądek za
kwotę 5 300 zł, termin wykonania 30.VI.2011r.,
trwa opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przyłącza kablowego
do oświetlenia parkowego przy ul. Kilińskiego w Połańcu za kwotę 2 800 zł
wykonawca Insbud p. M. Sznajder,
trwają prace przy remoncie dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta
i Gminy Połaniec - remont dróg po zimie, wykonawcą jest Firma TransportowoBudowlano-Drogowa DYLMEX p. T. Dyl za kwotę 111 600 zł, termin wykonania
31.V.2011r.
trwają prace przy odbudowie dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi
w Zdzieciach Starych (łącznik), w Zdzieciach Starych (przedłużenie Traktu
Królewskiego), Połaniec Podskale, Połaniec ul. Leśna, Wymysłów, Łęg do
PKP, wartość zadania 957 511 zł, dofinansowanie wynosi 800 000 zł,
wykonawca ZRB M. Dudek Połaniec, termin wykonania 25.VIII.2011r.
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trwają prace „Remont chodników i parkingów na terenie Połańca”, wykonawca
firma URB p.H.Lisowski z Tucząp za kwotę 357 307 zł, termin wykonania
11.10.2011r.
wybrano wykonawcę na remont cząstkowy kruszywem dolomitowym dróg na
terenie Miasta i Gminy Połaniec w ramach funduszu sołeckiego na 2011r.,
wykonawcą jest PGK Sp. z o.o. w Połańcu za kwotę 143 679 zł, termin
wykonania 30.07.2011r.

Informacja na temat pracy Komisji Rady w okresie między sesjami.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa w okresie między sesjami spotkała
się jeden raz w dniu 17 maja 2011r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu
i Spraw Gospodarczych, Komisją Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją Zdrowia
i Spraw Społecznych. Na posiedzeniu komisja zaopiniowała projekty uchwał, będące
w porządku obrad niniejszej sesji.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, że Komisja Zdrowia w okresie między sesjami spotkała
się jeden raz w dniu w 17 maja 2011r. na wspólnym posiedzeniu ze wszystkimi
komisjami. Zaopiniowała projekty uchwał, będące w porządku obrad niniejszej sesji.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja Oświaty w okresie między sesjami spotkała się jeden raz
w dniu 17 maja 2011r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu
i Spraw Gospodarczych, Komisją Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją Zdrowia
i Spraw Społecznych. Na posiedzeniu komisja zaopiniowała projekty uchwał na
niniejszą sesję.
.
Pani Jolanta Pargieła - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że
Komisja Rewizyjna w okresie między sesjami spotkała się trzy razy: 12 maja br, 17
maja br. oraz 19 maja br. Na posiedzeniu w dniu 12 maja komisja przeprowadziła
kontrolę wraz z wizytacją Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Kr. Jadwigi w Połańcu,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie oraz Zespołu Placówek Oświatowych
w Ruszczy. W dniu 17 maja br. komisja przyjęła Protokół Nr 6/11, zapoznała się
i przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2010 rok
wraz ze stanem mienia komunalnego, zapoznała się także z Uchwałą Nr 53/2011
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29
kwietnia 2011r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Połaniec 2010r. wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu
terytorialnego i objaśnieniami. IV Skład Orzekający postanawia zaopiniować
pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 rok z uwagą zawartą w treści uzasadnienia. Komisja
ponadto sporządziła wniosek w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Połaniec. Komisja wyraziła także pozytywną opinię o projekcie uchwały
w sprawie zmian Statutu Miasta i Gminy Połaniec. W dniu 19 maja br. Komisja
przyjęła Protokół Nr 8/2011.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, czy jako radni zostaną
zapoznani z protokołem pokontrolnym z kontroli placówek oświatowych.
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Pani Jolanta Pargieła - radna odparła, że tak.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja Budżetu w okresie między sesjami spotkała się jeden raz
w dniu 17 maja br. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu
i Spraw Gospodarczych, Komisją Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją Zdrowia
i Spraw Społecznych. Na posiedzeniu komisja zaopiniowała projekty uchwał będące
w porządku obrad niniejszej sesji.
Ad. 5.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo
wpłynęły żadne interpelacje.

poinformował, że na dzisiejszej sesji nie

Ad. 6.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zgłosił, aby w parku przed
muszlą zrobić porządek z uschniętymi drzewami, bo tam 12 drzew jest wysuszonych
i psują cały wizerunek parku.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że jeżeli chodzi o kwestie parku przed
muszlą, jeżeli drzewa są stare, to nie ulega wątpliwości, że gmina będzie chciała je
wyciąć. W budżecie mamy pewną kwotę i chcemy skończyć całkowicie kwestię
nasadzenia w tej części. Zostanie ogłoszony oficjalnie przetarg na dopracowanie
całości tego parku, bo jest on skończony, ale bez odpowiedniej ilości krzewostanu
i kwiatów.
Pan Janusz Bugaj - radny zasygnalizował, że przy ul. Kołłątaja już są przygotowane
miejsca pod ławki.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że te miejsca będą w gestii Spółdzielni
Mieszkaniowej jeśli chodzi o ławki.
Pan Adam Łukawski - radny zgłosił, że przy ulicy Przemysłowej w Ruszczy po
powodzi został bardzo naruszony most i ostatnimi czasy jakaś ciężarówka zniszczyła
go. Zapytał, czy jest możliwość wyremontowania go.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo
częściowo wyremontowany.

wyjaśnił, że w tej chwili mostek jest

Pan Adam Łukawski - radny uzupełnił, że tłuczniem jest zasypane. Poprosił
p. Burmistrza o informację na temat spotkania z rolnikami.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że spotkanie było zorganizowane w celu
wyjaśnienia zasad pracy grupy interwencyjnej.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, jakie można podjąć działania, aby wysiedlić
Pana, który mieszka w budynku Szkoły Podstawowej w Zrębinie. Podkreślił, że jego
dalsze przebywanie w tym miejscu nie godzi się z tą placówką oświatową.
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Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że można go wysiedlić gdyż on nie płaci.
Ale gmina musi mu dać lokal zastępczy.
Pan Krzysztof Woźniak - radny jeszcze raz podkreślił, że on nie może tam
zamieszkiwać i tak się zachowywać, zwłaszcza w okresie szkolnym. Ten problem
należy rozwiązać.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poprosił p. D.Bobrowską o rozeznanie sytuacji,
w którym domku socjalnym można by umieścić tę osobę.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec pochwalił wybudowany parking
przy kościele św. Marcina. Zapytał, czy krzewy, które tam miały być posadzone,
miała zrobić firma, która to wykonywała, czy to było w zakresie przetargowym.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że temat nie jest jeszcze skończony.
Będzie wszystko wykonane zgodnie ze specyfikacją.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zapytał, kiedy będzie zakończony
termin inwestycji, chodzi o budowane place zabaw.
Pan Zastępca Burmistrza Jarosław Kądziela odparł, że 29 lipca br.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zgłosił, że na osiedlu Północ II,
gdzie jest wykonywany plac zabaw, jest teren zaniżony, należałoby go podnieść, bo
gdyby były większe stany wody, to ten plac zabaw byłby podtopiony. Zgłosił, że rosną
tam też chaszcze. Zapytał, czy są tam przewidziane ławki.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski udzielił odpowiedzi twierdzącej. Dodał, że tam jest
kwestia jeszcze zjeżdżalni dla dzieci. Jeżeli wykonawca umiejscowi tę małą
zjeżdżalnię w warunkach bezpiecznych, które spełniają normy, to zostanie ona
domówiona.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec zapytał, czy jeżeli by warunki nie
pozwoliły to czy można by zainstalować tam inną zabawkę.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że jest taka możliwość.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, kiedy realnie odbędzie się na nowym placu
targowym pierwszy targ.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że jeżeli inwestycja zostanie oddana do
końca maja, to kolejny etap to jest oddawanie pod względem formalnym, czyli
pozwolenie na użytkowanie, to jest kwestia co najmniej 30 dni, czyli formalnie rzecz
biorąc w lipcu.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy już coś wiadomo w zakresie dzierżawy
i administrowania placu targowego, a konkretnie w kwestii dzierżawy i wynajmu
budek handlowych, bo ludzi już o to pytają.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że jeszcze nic nie wiadomo.
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Pan Jadwiga Krala - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty i Wychowania w Połańcu podziękowała w imieniu p. Burmistrza
i własnym p. radnym, którzy wzięli udział jako obserwatorzy podczas egzaminów
gimnazjalnych: p. Z. Kwiatkowskiemu, A. Wawrzyńcowi, p. K. Woźniakowi,
p. A. Łańce, p.T.Kicińskiemu.
Pan Wojciech Woszczek - mieszkaniec Połańca zgłosił, że ma pytanie dotyczące
przejść dla pieszych. Przy ul. Jana Pawła II są miejsca, gdzie z jednej strony jest
chodnik, a z drugiej strony nie ma. Zgłosił także, że są miejsca, gdzie są potrzebne
pasy, natomiast w dwóch miejscach przy ul. Jana Pawła II są one niepotrzebne. Nie
ma natomiast „pasów” od kościoła, na placu obok banku, i przejścia na drugą stronę.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że p. radna zgłaszała już ten problem,
lecz żeby wykonać przejście należy zmienić organizację ruchu. Sprawa jest
w trakcie realizacji.
Ad. 7.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo podziękował za udział w sesji i zamknął obrady.
Sesja Rady Miejskiej w Połańcu odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy
w Połańcu i trwała od godz. 15:30 do godz. 20:45.
Obrady były nagrywane na taśmie magnetofonowej.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Barbara Rajca
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