Protokół Nr XVI/11 - Projekt
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu
odbytej w dniu 29 września 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 protokołów Nr XIII/11, Nr XIV/11 i Nr XV/11.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011
– 2027,
2/
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok,
3/
zmiany uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 lutego 2011
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec
Powiatowi Staszowskiemu,
4/
zmiany uchwały Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 lutego 2011
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec
Powiatowi Staszowskiemu,
5/
procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Połaniec oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu,
6/
nadania nazw ulicom w Połańcu,
7/
nadania nazw ulicom we wsi Brzozowa,
8/
wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Połaniec,
9/
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wybitne
osiągnięcia sportowe,
10/ zmiany
Statutu
Ekologicznego
Związku
Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie,
11/ nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 128/1 położonej w Rybitwach
gm. Połaniec.
4.Informacje bieżące na temat:
- pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
- pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza w okresie
międzysesyjnym* w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
- pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych.
6. Dyskusja i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.
Ad. 1.
Obradom XVI sesji przewodniczył i otwarcia dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej w Połańcu p. Stanisław Lolo. Powitał radnych oraz wszystkich
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad,
informując, że w sali znajduje się 15 radnych, to jest wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie zaproponował, aby przed
przystąpieniem do realizacji porządku obrad przedyskutować z p. Wiesławem
Szymańskim - Komendantem Komisariatu Policji w Połańcu sprawy związane z
monitoringiem i bezpieczeństwem a następnie przystąpić do realizacji porządku
obrad.
Radni przez aklamację przyjęli propozycję p. Przewodniczącego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo odczytał porządek obrad i zapytał, czy są do
niego uwagi.
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec z upoważnienia
p. Burmistrza wniósł o wprowadzenie do zaproponowanego porządku obrad w pkt 3
ppkt 12 tj. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/263/09 Rady
Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009r. dotyczącej przyjęcia Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Połaniec do 2013 roku. Projekt uchwały był
omawiany na komisjach.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie wprowadzonej
zmiany.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za wprowadzeniem zmiany
- 15 osób (jednogłośnie).
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie porządku obrad
z wprowadzoną zmianą.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za wprowadzeniem porządku obrad
z wprowadzoną zmianą
- 15 osób (jednogłośnie).
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poinformował, że obowiązuje porządek obrad
z wprowadzonymi zmianami.
Następnie jeszcze raz powitał p. Wiesława
Szymańskiego - Komendanta Komisariatu Policji w Połańcu, po czym oddał głos
Burmistrzowi p. Jackowi Tarnowskiemu.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski powiedział, że sprawa bezpieczeństwa jest
najważniejsza na terenie miasta, gminy, powiatu, województwa. Poinformował, że
pojawiło się wiele pytań i zastrzeżeń na poszczególnych komisjach. Dlatego
postanowił zaprosić na sesję p. Komendanta. Tytułem wstępu dodał, że wspólne
działania gminy z Policją polegają na patrolach, dbaniu o infrastrukturę, ciągi
pieszych, zieleniaki. To także działania w zakresie bezpieczeństwa na drogach
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głównych, co było przedstawiane na poprzednich sesjach, czy też wspólne
opiniowanie planów i projektów przejazdu przez naszą gminę w poszczególnych
punktach. Nasza komenda, wspólnie z komendą powiatową i wojewódzką pomagały
nam w zakresie przeforsowania wspólnych projektów wewnętrznych na
poszczególne punkty, drogi krajowej Poprosił p. Komendanta, żeby patrole Policji
inicjowały same pewne działania mające na celu dbanie o infrastrukturę na terenie
gminy. Niejednokrotnie spotyka się, że wykroczenie jest nagminnie powtarzane, jeśli
chodzi o parkowanie samochodów w miejscach niedozwolonych. Jeszcze raz
poprosił, aby Policja sama inicjowała tego typu upomnienia, czy ewentualnie inne
działania mające na celu wykluczenie takich zjawisk w przyszłości. Pochwalił także
Policję, że reaguje w miarę szybko na każde wezwanie i każdy telefon.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski także pochwalił działania Policji
odnośnie deptaka przy ul. Działkowców. Zasygnalizował, że jeden z mieszkańców
stwierdził, że jest znaczna poprawa, ale nie wie, czy to zasługa Policji, bo często
przyjeżdża, czy młodzież powyjeżdżała. Podkreślił, że piszczenie opon na osiedlu się
skończyło, choć został jeszcze jeden pirat. Jest to człowiek o niezdrowych zmysłach.
On nie zidentyfikował tego samochodu, bo jeździ on z dużą prędkością, ale jest
ciemnego koloru marki Audi, kierowca ma około 19-20 lat. Dla przykładu należałoby
mu wlepić porządny mandat, bo może dojść do tragedii. To co on wyprawia, to jest
szaleństwo. Panu radnemu wydaje się, że uprawia on sobie te brawurowe jazdy
w piątki i soboty. Poprosił także, żeby Policja z piątku na sobotę, z soboty na
niedzielę przejeżdżała wzdłuż ogródków działkowych, bo wandale robią tam dużo
szkód, demolują ogrodzenie.
Pan Krzysztof Woźniak - radny poprosił o informacje o funkcjonowaniu monitoringu
(kwalifikacje osób, godziny pracy), w zakresie w jakim p. Komendant może ich
udzielić.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo wyraził słowa uznania dla Policji, bo sam
zauważył, że częściej monitorują park z altanką. Poprosił równocześnie, aby
p. Komendant uczulił policjantów na kwestię samochodów stojących na trawnikach.
Pani Anna Kaniszewska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu
poprosiła o częstsze monitorowanie placów zabaw przy przedszkolach, zwłaszcza
przy ul. Kościelnej. Poprosiła także o patrolowanie terenu koło sklepu „Koreczek”,
który jest umiejscowiony przy przedszkolu. Zasygnalizowała, że tam często osoby
spożywają alkohol, rano obsługa z przedszkola musi sprzątać butelki.
Pan Zbigniew Porębski - radny podziękował p. Komendantowi za poprawę sytuacji
na placu zabaw przy ul. Kościuszki. Poprosił także, by policjanci nadal tam zajeżdżali
i kontrolowali ten teren.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował za działania Policji w piątki,
w dniach targowych. Poprosił równocześnie, aby w ten piątek Policja była również
pomocna, bo, póki mamy takie przejście jakie mamy, trzeba przyzwyczajać
kierowców, że w ten dzień dużo osób przechodzi przez drogę krajową.
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Pan Wojciech Woszczek - mieszkaniec miasta Połaniec zgłosił, że na placach
zabaw nie ma regulaminów. Nie ma też oznaczeń parków i regulaminów przy
parkach.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo odparł, że regulaminy przy parkach są
w trakcie sporządzania.
Pani Joanna Juszczyńska - Dyrektor CKiSz w Połańcu dodała, że tablice przy
parkach będą, natomiast, jeżeli chodzi o place zabaw, to na każdym były regulaminy.
Pan Józef Cichoń - radny poprosił p. Komendanta, by zwrócił uwagę na człowieka,
który dokucza ludziom, malując samochody, rzucając pomidorami. Człowiek ten
potrafi zabierać głos w poważnych sprawach, a sam nie jest w porządku.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zgłosił problem zastawiania
bram garażowych przez samochody. Nie chodzi mu o karanie, tylko o zwrócenie
uwagi tym osobom.
Pan Wiesław Szymański - Komendant Komisariatu Policji w Połańcu
zasygnalizował, że te wszystkie uwagi są bardzo ważne. Zaczynając od uwag
p. Burmistrza, powiedział, że Policja nie tylko reaguje na zgłoszenia, sami też
podejmują inicjatywę, karzą. To może jest mniej widoczne, bo łatwiej zauważyć,
kiedy jest zgłoszenie i patrol podjeżdża. Sami też zwracają uwagę na parkowanie
w miejscach zabronionych. Jeśli chodzi o uwagi dotyczące ruchu drogowego,
w szczególności parkowania, wiadomo, że nie jest idealnie, i do końca nie będzie,
bo nie da się wszystkiego wyegzekwować, żeby wszędzie było idealnie. Nie zawsze
są na terenie miasta, bo reagują też na rożne inne interwencje. Jeśli chodzi o uwagi
p. Kwiatkowskiego, cały czas zwracają na to uwagę, sam omawiał na ostatniej sesji
temat ogródków działkowych. Wiele osób jest za to karanych i wnioski do sądów
w ostatecznych przypadkach też idą. Jeśli chodzi o uwagi p. Dyrektor jest to
rzeczywiście szerszy problem, bo sklep przylega do ogrodzenia przedszkola.
Podkreślił, że w ostatnim tygodniu ukarali 30 osób za spożywanie alkoholu w
miejscach publicznych. Co do uwag p. Woźniaka, nie będzie się wypowiadał na
temat kwalifikacji osób, bo ich nie zna, gdyż są to pracownicy urzędu. Z ich strony
nadzór nad monitoringiem jest, nawet z ich inicjatywy była zmiana godzin pracy tych
osób, bo najwięcej się dzieje w szczególności w porze wieczorowo - nocnej. To
wszystko z ich strony jest odnotowywane, Panie też mają adnotacje i dokumenty
swojej pracy. W tej chwili jest blisko 30 zgłoszeń o podjęcie interwencji. Panie mają
specjalny telefon komórkowy, bez przemieszczania się dzwonią do policjantów,
zdarzają się też takie sytuacje, że policjanci nie podejmą interwencji, bo są na
przykład poza miastem, ale wtedy jest zgłoszone to dyżurnemu i nagrywane na
monitoringu. Oczywiście nie mówi tutaj o przypadkach skrajnych. Co do monitoringu
to można rozmawiać godzinami, zawsze jest coś do poprawienia w szczególności
kwestia widoczności w porze wieczorowo – nocnej. Jeżeli jest dobre oświetlenie
wtedy jest dobrze widać, są też skrajne przypadki, że ktoś przechodzi pod kamerą
i nie widać, co to jest za osoba. Generalnie uważa , że monitoring jest bardzo
potrzebny. W tej chwili jest 11 kamer. Uważa, że są one bardzo potrzebne
i przyczyniły się w dużym stopniu do poprawy stanu bezpieczeństwa. Jest to dobry
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kierunek i należałoby go kontynuować, a nawet zastanowić się nad kamerami
stacjonarnymi w sensie takim, żeby tylko jedno miejsce w danym momencie było
monitorowane. Wtedy jest 100 % pewności, że zdarzenie w danym miejscu zostanie
zanotowane.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy obecnie wszystkie
sprawne.

kamery

są

Pan Wiesław Szymański - Komendant Komisariatu Policji w Połańcu odparł, że
tak.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy kamery są z możliwością sterowania.
Pan Wiesław Szymański - Komendant Komisariatu Policji w Połańcu odparł, że
tak. Wcześniej były problemy, teraz od dłuższego czasu ich nie ma. Są sporadyczne
przypadki, kiedy to 1 kamera 4 miesiące temu nie była sprawna, lecz była zaraz
interwencja. Dodał, że w okolicach ulicy Kościuszki, o czym było mówione na
poprzedniej sesji, były zakłócenia, niszczenie klatek schodowych, było dużo szumu.
Teraz wszystkie osoby, które zgłaszały te interwencje wycofują się z tego.
Spółdzielnia Mieszkaniowa nie żąda ścigania sprawców, Pani która była oburzona
rzucania jajkami po klatce schodowej, też nie ma pretensji. Poinformował, że
zniszczenie mienia jest ścigane na żądanie osób pokrzywdzonych, nie może być
ścigane z urzędu, jeżeli osoba wycofuje się to postępowanie jest umorzone.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zapytał, czy Spółdzielnia Mieszkaniowa się
wycofała.
Pan Wiesław Szymański - Komendant Komisariatu Policji w Połańcu odparł, że
tak. Jest oświadczenie nie prezesa, ale osoby z zarządu o wycofaniu się.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zgłosił, że przy ulicy Tadeusza Kościuszki
i jeszcze w paru innych miejscach pojawiły się napisy na budynkach, na elewacjach
tzw. graficiarze. Są to dosyć poważne zniszczenia, więc prosi o zwrócenie uwagi.
Pan Wiesław Szymański - Komendant Komisariatu Policji w Połańcu wyjaśnił, że
rzeczywiście ostatnio nie tylko na elewacjach, ale na niektórych chodnikach pojawiły
się nowe napisy. Odniósł
się do wypowiedzi p. Kwiatkowskiego odnośnie
parkowania. Powiedział, że rzeczywiście jest to problem i będzie on występował
w mniejszym lub większym zakresie,
Pan Józef Cichoń - radny nadmienił, że zasugerował p. Komendantowi pewne
zdarzenia, o których na pewno wie. Kolega mu się żalił, że pewien Pan w Połańcu
mu pomalował samochód.
Pan Wiesław Szymański - Komendant Komisariatu Policji w Połańcu odparł, że
wszczęto postępowanie, są zarzuty.
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Pan Józef Cichoń - radny dodał, że ten człowiek ma zawsze duże pretensje do
wszystkich, a sam postępuje nie w porządku.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski podsumowując dyskusję, zaapelował do
mieszkańców o zwracanie uwagi na osoby, które niszczą infrastrukturę. Podkreślił,
że nie jednokrotnie nie ma reakcji ze strony mieszkańców, a przecież to, co zostało
zrobione, jeśli chodzi o parkingi, chodniki wykonano raz na 20 lat. Jeżeli pozwolimy
to szybko zniszczyć, to nikt tego nie będzie remontował.
Pan Wiesław Szymański - Komendant Komisariatu Policji w Połańcu zaprosił
wszystkich, żeby sprawdzić, jak funkcjonuje monitoring, w szczególności w porze
wieczorowej.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zgłosił, że cyklicznie są wyrzucane kosze wzdłuż
drogi a także, że występuje sytuacja biegania osób po dachu (łączniku szkoły z salą
gimnastyczną).
Pan Krzysztof Woźniak – radny zgłosił problem odwracania znaków drogowych
zwłaszcza w piątki i soboty.
Pan Wiesław Szymański - Komendant Komisariatu Policji w Połańcu odparł, że
są takie przypadki i osoby odpowiedzialne są karane. Jest to duży problem,
szczególnie po weekendach, kiedy młodzież wraca z lokali. Są też przypadki
uszkodzeń koszy. Zaznaczył, że nie jest to nagminne.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował p. Wiesławowi Szymańskiemu –
Komendantowi Komisariatu Policji w Połańcu za przybycie.
Ad. 2.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, czy radni zgłaszają
uwagi do Protokołu Nr XIII/11 z dnia 4 sierpnia 2011r.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie Protokołu Nr XIII/11 z dnia 4 sierpnia
2011r.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za przyjęciem protokołu
- 15 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr XIII/11 z dnia 4 sierpnia 2011r. został przyjęty.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, czy radni zgłaszają
uwagi do Protokołu Nr XIV/11 z dnia 25 sierpnia 2011r.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie Protokołu Nr XIV/11 z dnia 25 sierpnia
2011r.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za przyjęciem protokołu
- 15 osób (jednogłośnie).
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Protokół Nr XIV/11 z dnia 25 sierpnia 2011r. został przyjęty.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, czy radni zgłaszają
uwagi do Protokołu Nr XV/11 z dnia 12 września 2011r.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie Protokołu Nr XV/11 z dnia 12 września
2011r.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za przyjęciem protokołu
- 15 osób (jednogłośnie).
Protokół Nr XV/11 z dnia 12 września 2011r. został przyjęty.
Ad. 3.
1) 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.
Pan Jerzy Misiak - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, 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.
Radni nie zgłosili 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 XVI/100/11 została podjęta.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
2)

poprosił

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.
7

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.
Pan Jerzy Misiak - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że Komisja Zdrowia pozytywnie, jednogłośnie
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 Józef Cichoń - radny zapytał, według jakiego klucza będzie rozdzielane
5 tys. zł na 4 jednostki.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że według potrzeb.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zasygnalizował, że
zmniejszane są dochody o 1 032 085,00 zł i zwiększane wydatki o 390 153,00
zł. Zapytał o 1 mln 400 tys. zł, co to jest.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik odparła, że wolne środki. Założone
było w uchwale, że będziemy mieć 1 600 000 zł z opłat za użytkowanie
wieczyste nieruchomości, a po terminach przetargów wynika, że wpływy te
będą miały miejsce dopiero w przyszłym roku. Trochę się obawiała, że te
dochody mogą być niewykonane. W tej chwili jesteśmy po sprawozdaniach
półrocznych i jest zalecie z RIO wprowadzenia uzgodnionej już kwoty wolnych
środków, dlatego dla bezpieczeństwa zmniejszamy dochody.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zapytał, na co zostanie przeznaczone
zwiększenie wydatków w rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik odparła, że jest to kwota na drogi
powodziowe, w związku z tym, że mamy prace uzupełniające do dróg
powodziowych. Dotację mamy 700 tys. zł, własnych środków - 130 tys. zł.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo zapytał o wydatki bieżące.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik wyjaśniła, że ponieważ drogę powodziową
mieliśmy zaklasyfikowaną jako remont drogi powodziowej, a okazało się, że
będzie
to
odbudowa,
dlatego
musimy
zmieni
klasyfikację
z wydatków bieżących na inwestycyjne.
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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 XVI/101/11 została podjęta.
3)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi Staszowskiemu.
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.
Pan Jerzy Misiak - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że Komisja Zdrowia pozytywnie, jednogłośnie
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 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 XVI/102/11 została podjęta.
4)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/22/11 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi Staszowskiemu.
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.
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Pan Jerzy Misiak - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że Komisja Zdrowia pozytywnie, jednogłośnie
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 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 XVI/103/11 została podjęta.
5)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy
Połaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu.
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.
Pan Jerzy Misiak - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że Komisja Zdrowia pozytywnie, jednogłośnie
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 Jerzy Misiak - radny zapytał, czy wszystkie jednostki złożyły już
dokumenty.
Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik odpowiedziała, że nie.
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
Uchwała Nr XVI/104/11 została podjęta.
6)

osób (jednogłośnie).

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Połańcu.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Mieczysław Machulak –
Sekretarz Gminy Połaniec. Zaznaczył, że na komisjach zostały
zaproponowane nazwy ulic w Połańcu:
Ulica Nr I – Rotmistrza Dunin-Wąsowicza,
Ulica Nr II – Księdza Stanisława Zbroi,
Ulica Nr III – Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Ulica Nr IV – Kazimierza Warchałowskiego,
Ulica Nr V – Edwarda Rydza - Śmigłego,
Ulica Nr VI – Mieczysława Tarnowskiego,
Ulica Nr VII – Księży Grelewskich,
Ulica Nr VIII – Miła,
Ulica Nr IX – Źródlana,
Ulica Nr X – Targowa.
Ulica Nr XI – Inwestycyjna,
Ulica Nr XII – Spokojna.
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.
Pan Jerzy Misiak - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały z propozycjami odczytanymi przez p. Sekretarza.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały z propozycjami odczytanymi przez
p. Sekretarza.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały z propozycjami odczytanymi przez p. Sekretarza.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, kto
zaproponował nazwę ulicy Rotmistrza Dunina-Wąsowicza, gdyż on nie kojarzy
związku tej postaci z Połańcem.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka - radna odparła, że to ona
zaproponowała tę nazwę. Pod Duninem Wąsowiczem walczył Bolesław Kubik,
którego ulicę w Połańcu już mamy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo wyjaśnił, że on nie zna
tej postaci i ma nadzieje, że koleżanka radna dokładnie przeczytała
i przeanalizowała wiadomości o Rotmistrzu Duninie-Wąsowiczu, żeby Rada
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nie popełniła jakiejś gafy. Zapytał, czy było to konsultowane z mieszkańcami.
Pani Małgorzata Dalmata - Konwicka – radna odparła, że może zebrać
podpisy.
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec dodał, że to był
dowódca 2 szwadronu kawalerii Legionów Polskich II Brygady Legionów
Polskich i poległ w bitwie pod Rokitną. Na cmentarzu Rakowickim jest jego
mogiła i pomnik.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił o opinię na
temat proponowanej nazwy ulicy Księdza Stanisława Zbroi.
Pan Adam Łańka - radny odparł, że był to wieloletni Proboszcz Parafii
p.w. Św. Marcina.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski powtórzył, to co mówił na
Komisjach, że wydaje mu się, że mieszkańcy starej części Połańca, by byli
zadowoleni i usatysfakcjonowani, gdyby tak nazwać ulicę w tamtej części
Połańca.
Pan Krzysztof Woźniak – radny powiedział, że jeśli chodzi o ulicę
Mieczysława Tarnowskiego, prosił p. Burmistrza o zgodę. Jeśli nie wnosi on
protestów, to ją przyjmą.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że on jest w tym momencie
całkowicie neutralny, to jest wola Rady.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo poprosił o opinię na
temat proponowanej nazwy ulicy Księży Grelewskich.
Pan Adam Łańka - radny wyjaśnił, że w 2010 roku został złożony wniosek
w tej sprawie do poprzedniej Rady Miejskiej wraz z podpisami.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec dodał, że w Kościele Św.
Marcina jest poświęcona im tablica.
Pan Krzysztof Wożniak – radny dodał, że rodzina p. Grelewskich jest
związana z Połańcem i okolicami.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, czy w sali
znajduje się jakiś mieszkaniec ulicy Miłej.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że jest.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo zapytał, czy nazwa
ulicy Miła może pozostać.
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Pani Aneta Matusiewicz - Kierownik Referatu Pozyskiwania
Zewnętrznych Środków Finansowych wyjaśniła, że było to konsultowane
z mieszkańcami.
W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo poprosił
o przegłosowanie projektu uchwały zgodnie
z przedstawionymi propozycjami.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVI/105/11 została podjęta.
7)

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Brzozowa.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo z uwagi na fakt, że są to tereny
przemysłowe, gdzie będą powstawały zakłady pracy, złożył wniosek, aby
dzisiaj nie podejmować tej uchwały. Zasygnalizował, że należy jeszcze raz ten
temat przedyskutować z radną z tamtego okręgu i ustalić nazwy
odpowiadające przeznaczeniu tego terenu.
Pani Jolanta Pargieła - radna zwróciła uwagę, że nazwy dwóch ulic:
Produkcyjna i Zakładowa mają odniesienie do terenów inwestycyjnych.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poprosił o przegłosowanie zdjęcia
projektu uchwały z porządku obrad.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było 15 radnych).
Głosowanie:
Za zdjęciem uchwały z porządku obrad - 8 osób
Przeciw
- - osób
Wstrzymało się
- 7 osób.
Uchwała została zdjęta z porządku obrad.

8)

Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Miasto i Gminę Połaniec.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Jadwiga Krala - Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania
w Połańcu.
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.
Pan Jerzy Misiak - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, 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.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Adam Łukawski - radny zapytał, czy opłata w wysokości 5 %
minimalnego wynagrodzenia, to jest za 1 godzinę, czy za pobyt dziecka ponad
5 godzin.
Pani Jadwiga Krala - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty i Wychowania w Połańcu odparła, że jest to za 6 godzine.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że uchwała się nie zmienia. Jest 5
godzin bezpłatnych, 6 jest płatna a 7,8 i kolejne są bezpłatne.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, czy są dzieci,
które przebywają w przedszkolu tylko 5 godzin.
Pani Jadwiga Krala - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty i Wychowania w Połańcu odparła, że tak.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał, jak jest liczona
opłata, gdy rodzic spóźni się po dziecko.
Pani Anna Kaniszewska – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu
wyjaśniła, że są takie sytuacje. Wiadomo, każdemu się raz może zdarzyć, gdy
to się powtarza częściej, to upominają takiego rodzica i informują, że będą
pobierać opłatę.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poprosił o informację na temat kosztów
przebywania dziecka w przedszkolu 8 godzin w naszej gminie i w innych
gminach.
Pani Jadwiga Krala - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty i Wychowania w Połańcu odparła, że w Gminie Połaniec opłata
wynosi 69 zł, bez kosztów żywienia.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski podkreślił, że 69 zł płaci rodzic za
przebywanie dziecka cały dzień. Zapytał, jak to się przedstawia w innych
gminach.
Pani Jadwiga Krala - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty i Wychowania w Połańcu odpowiedziała, że w innych gminach
opłata wynosi ponad 200 zł.
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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 XVI/106/11 została podjęta.
9)

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.
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 pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że Komisja Zdrowia pozytywnie, jednogłośnie
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 pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych był 15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVI/107/11 została podjęta.
10)

poprosił

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku
Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.
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 pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Pan Jerzy Misiak - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że Komisja Zdrowia pozytywnie, jednogłośnie
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.
W dyskusji udział wzięli:
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski zasygnalizował, że ma miłą wiadomość,
jeśli chodzi o Rzędów. W kolejnym tygodniu będzie podpisana umowa na
dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu.
Pan Krzysztof Woźniak – radny zapytał, kiedy odbędzie się całkowita
finalizacja.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że jeżeli będą środki to ogłoszony
zostanie przetarg. Jeśli chodzi o kwestię realizacji, to się mówi około roku
kalendarzowego, od momentu wejścia w teren - rok.
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 XVI/108/11 została podjęta.
11)

Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki
nr 128/1 położonej w Rybitwach gm. Połaniec.
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.
Pan Jerzy Misiak - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że Komisja Zdrowia pozytywnie, jednogłośnie
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 pytań.
Pan

Przewodniczący

Rady
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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 XVI/109/11 została podjęta.
12)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/263/09 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 15 grudnia 2009r. dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta i Gminy Połaniec do 2013 roku.
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.
Pan Jerzy Misiak - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że Komisja Zdrowia nie opiniowała powyższego
projektu uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu poinformował, że Komisja Oświaty nie opiniowała powyższego
projektu uchwały.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
o przegłosowanie projektu uchwały.
(Podczas głosowania w sali obrad obecnych było15 radnych).
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały
- 15 osób (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVI/110/11 została podjęta.

poprosił

Ad. 4.
Informacja na temat pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie
międzysesyjnym.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poinformował, że w okresie między sesjami
oprócz obowiązków bezpośrednio wynikających z pełnionej funkcji reprezentował
Radę w:
- rozpoczęciu roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Połańcu, Zespole
Placówek Oświatowych w Ruszczy, Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu,
Publicznej Szkole Podstawowej w Zrębinie,
- dożynkach gminnych w Zrębinie,
- dożynkach powiatowych w Bogorii,
- dożynkach wojewódzkich w Skalbmierzu, pogratulował sołectwu Tursko Małe
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-

i Tursko Małe Kolonia za zdobycie I miejsca w dożynkach powiatowych i II miejsca
w dożynkach wojewódzkich,
Dniach Kultury Połanieckiej,
podczas powitania uczestników II Rajdu Kościuszkowskiego Staszów - Połaniec,
w uroczystym podpisaniu umowy na uzbrojenie terenu inwestycyjnego C,
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 międzysesyjnym - 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:
27.08.2011 Mistrzostwa
Województwa
Świętokrzyskiego
Grup
Szybkiego
Reagowania w Chańczy,
„Dzień Energetyka”,
29.08.2011 Spotkanie z Prezesami OSP z terenu Gminy Połaniec,
01.09.2011 Podpisanie umowy na „Odbudowa infrastruktury po powodzi w 2010 roku
w ramach programu „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
z likwidacją ich skutków w zakresie likwidacji skutków powodzi” zawarta
pomiędzy PGK Połaniec z zakładem Remontowo Budowlanym „Adma”
p. M.Macias,
02.09.2011 Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Staszowie,
podpisanie umowy na „Remont kładki dla pieszych przez rzekę Czarną
w Połańcu w ciągu ulicy 11-go Listopada na działce nr 5425, realizowany
ze środków Funduszu Solidarności”,
07.09.2011 podpisanie umowy na „Odbudowę dróg gminnych na terenie Miasta
i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi”,
08.09.2011 spotkania z mieszkańcami w sprawie udrażniania międzywala rzeki
Wisły, poprzez wycinkę drzew i krzewów w miejscowości Maśnik,
Ruszcza, Rybitwy i Winnica,
uroczystość 100-lecia p. Zofii Danek,
09.08.2011 posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Staszowskiego,
spotkania z mieszkańcami w sprawie udrażniania międzywala rzeki
Wisły, poprzez wycinkę drzew i krzewów w miejscowości Łęg, Tursko
Małe oraz na terenie Połańca,
14.09.2011 posiedzenie Stowarzyszenia LGR,
16.09.2011 wręczenie aktów mianowania dla nauczycieli z placówek oświatowych,
18.09.2011 zawody Powiatowe OSP w Staszowie,
23.09.2011 wyjazd delegacji do Starej Lubovni na uroczystość pod nazwą
„Lubowniańskie jarmarki”,
27.09.2011 spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Gminy Połaniec,
28.09.2011 spotkanie z pracownikami WTZ,
spotkanie z pracownikami Publicznego Gimnazjum w Połańcu,
oprócz tego wielokrotnie spotkał się z przedstawicielami Zarządu Województwa,
p. Wojewodą, przeprowadził rozmowy z wieloma osobami starającymi się o pracę,
mieszkania i poruszającymi sprawy różne.
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Pan Zastępca Burmistrza Jarosław Kądziela przedstawił informację dotyczącą
realizacji inwestycji:
- trwają roboty 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, za kwotę
2 901 500 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,
wykonawca PPHU „Agro-Baza” W. Misiak Otałęż, za kwotę 1 507 475 zł,
- trwa realizacja zadania pn.: „Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta
Połańca" wykonawca PPHU „Agro-Baza” Otałęż W. Misiak za kwotę 648 541
zł,
- zakończono prace przy robotach uzupełniających do zadania pn.:
„Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca" - dodatkowe chodniki
z kostki brukowej, zieleń oraz mała architektura typu: ławki, kosze, wykonawcą
zadania jest PPHU "Agro-Baza" Otałęż W. Misiak za kwotę 142 512 zł,
- podpisano umowę na realizację zadania pn. „Tworzenie kompleksowych
terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne,
składy i magazyny – Etap III – obszar C”, wykonawca PISiP "INSMONT"
E.Bąk Połaniec za kwotę 17 409 436 zł, termin realizacji 30.XI.2012 rok,
- podpisano umowę na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.
„Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi
publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III – obszar C”, Firma
Dozoru Inwestycyjnego J. Pluta Wojków, wartość zadania 83 900 zł,
- opracowano PB infrastruktury na osiedlu Południe w Połańcu - trwa procedura
o uzyskanie pozwoleń, wykonawca p. K. Gądek Staszów za kwotę 61 000 zł,
- opracowano dokumentację projektową pn: Budowa ulicy 5KDD w Połańcu wraz
z infrastruktura towarzyszącą (połączenie ul. Krakowska Duża i ul. Krakowska
Mała w Połańcu) uzyskano pozwolenie wodno prawne, wykonawca K. Gądek
Staszów, wartość zadania 30 000 zł,
- trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka linii napowietrznej
15kV przy ul. Czarnieckiego w Połańcu, wykonawca INSBUD M.Sznajder za
kwotę 5 000 zł,
- opracowano PB przebudowy drogi nr 366051T w Łęgu wystąpiono
o zmniejszenie szerokości drogi w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
wykonawca K. Gądek za kwotę 5 300 zł,
- wystąpiono o pozwolenie na budowę na wykonanie przyłącza kablowego do
oświetlenia parkowego przy ul. Kilińskiego w Połańcu, wykonawca INSBUD
p. M.Sznajder, wartość zadania 2 800 zł,
- dokonano odbioru prac przy odbudowie dróg gminnych zniszczonych
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w wyniku powodzi w Zdzieciach Starych - Łącznik, Zdzieciach Starych Trakt
Królewski, Połaniec-Podskale, Połaniec ul. Leśna, Wymysłów i w Łęgu do PKP
wartość zadania 957 511 zł.
trwają prace „Remont chodników i parkingów na terenie Połańca”, wykonawcą
jest URB p.H.Lisowski z Tucząp, za kwotę 357 307 zł,
zakończono prace związane z remontem kruszywem dolomitowym dróg na
terenie Miasta i Gminy Połaniec w ramach funduszu sołeckiego na 2011r,
roboty uzupełniające, wykonawca PGK Sp. z o.o. w Połańcu, za kwotę 5 692
zł,
trwają prace na zadaniu pn. „Ochrona przed powodzią na terenie Miasta
i Gminy Połaniec”, wykonawcą zadania jest PGK Sp. z o.o. w Połańcu, za
kwotę 181 550 zł,
podpisano umowę i trwają prace przy odbudowie dróg gminnych zniszczonych
w wyniku powodzi: 1) Odbudowa drogi gminnej nr 366087T w Wymysłowie;
2) Odbudowa drogi gminnej nr 366204T Połaniec - Podskale; 3) Odbudowa
drogi gminnej nr 366113T Zdzieci Nowe - Połaniec; 4) Odbudowa drogi gminnej
nr 366211T w Winnicy; 5) Odbudowa drogi gminnej nr 366212T w Winnicy"
otwarcie ofert odbyło się 26.08.2011. wykonawca M. Niziałek za kwotę 582 018
zł,
trwają prace na zadanie pn: Odbudowa infrastruktury po powodzi w 2010 roku
w ramach programu "Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich
skutków - w zakresie likwidacji skutków powodzi, łączna kwota 239 094,29 zł,
wykonawca PGK Sp. z o.o. w Połańcu, termin realizacji 30.11.2011r.,
zakończono prace na: Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleninasadzenie drzew, krzewów i kwiatów, pielegnacją trawników w parku przy
muszli koncertowej w Połańcu, łączna kwota 69 965 zł, wykonawca S.Roguz,
wybrano wykonawcę na budowę oświetlenia drogowego ul.Działkowców,
w Zdzieciach Starych, Zdzieciach Nowych i Ruszczy - ul. Kościuszki, wartość
zadania 57 763 zł, wykonawca ZIE W. Kopeć Połaniec,
wybrano wykonawcę i trwają już prace przy remoncie Kładki dla pieszych przez
rzekę Czarną, wykonawcą zadania jest p.M. Niziałek, za kwotę 317 330 zł.

Informacja na temat pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
Pan Adam Łukawski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska poinformował, że Komisja Rolnictwa w okresie między sesjami spotkała
się raz w dniu 27 września 2011r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu
i Spraw Gospodarczych. Zaopiniowała projekty uchwał na niniejszą sesję oraz
rozpatrzyła 3 podania gruntowe.
Pan Jerzy Misiak - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że Komisja Zdrowia w okresie między sesjami spotkała jeden raz
w dniu 26 września 2011r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury
i Sportu. Zaopiniowała projekty uchwał na niniejszą sesję.
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Pan Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, że Komisja Oświaty w okresie między sesjami spotkała się jeden raz
w dniu 26 września 2011 roku na wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw
Społecznych. Zaopiniowała 11 projektów uchwał będących w porządku na niniejszą
sesję.
Pan Józef Cichoń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że Komisja Budżetu w okresie między sesjami spotkała się 27
września na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Zaopiniowała 12 projektów uchwał będących w porządku obrad na niniejszą sesję
oraz rozpatrzyła 3 podania gruntowe; 2 zaopiniowano pozytywnie, 1 pozostawiono
do rozpatrzenie po wizji lokalnej w terenie.
Pani Jolanta Pargieła - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że
Komisja Rewizyjna w okresie między sesjami spotkała się 3 razy: 2 września br., 27
września br. i 29 września br. Na wszystkich posiedzeniach trwało formułowanie
wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w placówkach oświatowych.
Ad.5.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo poinformował, że na dzisiejszej sesji nie
wpłynęły żadne interpelacje.
Ad. 6.
Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec poinformował o toczącym
się postępowaniu przed Komisją Regulacyjną w sprawie zwrotu majątku gminie
żydowskiej.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo
„w rękach”.

zapytał, co to znaczy

Pan Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec odparł, że oni są
właścicielami. Nabyli to w użytkowanie wieczyste od gminy, a majątek od spółdzielni
inwalidów. Jest ustawa z 1997 roku, która mówi, że jeśli w dniu 1 września 1939 roku
określone nieruchomości gruntowe czy budynki służyły wspólnocie żydowskiej dla
celów religijnych, oświatowych, charytatywnych, bądź stanowiły majątek gminy
żydowskiej, a taka w Połańcu była, to te majątki podlegają zwrotowi z tym, że nie
zawsze i wszędzie jest to możliwe. Natomiast jeśli chodzi o sposób zaspokajania
roszczeń to przedstawia się to następująco: zwrócić nieruchomość, jeśli jest to
możliwe, zapłacić odszkodowanie albo wydać działkę zamienną. Ponieważ gmina się
skomunalizowała na te tereny w latach 90, to jesteśmy zobowiązani w pierwszej
kolejności do zwrotu. Jeszcze do tego mogą być przywołani Starosta Staszowski
bądź Wojewoda Świętokrzyski. Postępowania są dosyć zawiłe, toczą się od 4 lat,
próbujemy załatwić tylko sprawy oczywiste zwrotu terenów, gdzie znajduje się
cmentarz żydowski przy ul. Partyzantów.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że jest parę możliwości. Albo gmina
przekaże sprawę do Wojewody, taka możliwość prawna jest. Z drugiej strony gmina
nie chciałaby sobie zamykać możliwości współpracy, bo to są osoby, które
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przyjeżdżają tutaj cyklicznie. Ostatnia wizyta dwóch Panów bardzo ważnych w swojej
hierarchii pokazała, że może czasem by nam pomogli, nawet w sensie kwestii
inwestycyjnej. Dlatego dzisiaj nie należy zamykać sobie drogi, tym bardziej, że
warunki, które możemy negocjować, to od nas zależy, na które się zgodzimy, nikt
nas nie zmusi. Dzisiejsza zgoda na negocjacje nie oznacza, że cokolwiek będziemy
oddawać. To jest przedmiotem rozmów i ustaleń. Dlatego wołałby, żeby odpisać
w duchu kontynuacji rozmów.
Pan Józef Cichoń - radny poruszył sprawę, która według niego poprawiłaby życie
mieszkańcom Rybitw. Zasygnalizował, że już wcześniej rozmawiał na temat
jeziorka, wiadomo jaka sytuacja jest w Polsce, że jest mało wody i taki zbiornik
retencyjny w naszej okolicy przy Wiśle byłby wskazany i poprawiłby estetyczność
drogi na Budziska, tam są chaszcze, jest zarośnięte, to jest teren 2-3 ha. Można by
się zastanowić nad tym, żeby to jakoś uregulować. Tam byłby piękny zbiornik
retencyjny, oczywiście zarybiony, mógłby przynosić jakieś korzyści.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że na pewno jest propozycja, żeby to
miejsce zagospodarować nie tylko na zbiornik retencyjny, ale także i na rekreacyjny.
Pieniędzy na zbiorniki rekreacyjne nie ma, tylko na zbiorniki retencyjne, może w ślad
za możliwościami, jakie by były w pozyskaniu, to na pewno mówimy tak.
Pan Zbigniew Porębski – radny zapytał, jak się ma sprawa z ujęciem wody i co
dalej będzie robione z parkingiem przy ul. T.Kościuszki.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiadając na pierwsze pytanie, co do ujęcia
wody, powiedział, że prowadzi rozmowy z Siarkopolem w kierunku zakupu. Jeśli
chodzi o pytanie drugie, sprawdzone zostaną najpierw media podziemne w naszej
części. Gdyby się okazało, że media czyli woda, kanalizacja, deszczówka i inne są
wyremontowane, to jeżeli środki finansowe pozwolą zakres udrożyć, to postaramy
się zrobić ten parking w całości.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał o strefę inwestycyjną B - zainteresowanie,
promocję, reklamę. Podkreślił, że wkradł się tam jakiś zastój
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski
przetarg na inwestora.

odparł, że nie ma zastoju. Będzie ogłoszony

Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy przetarg będzie na całość, czy na
poszczególne działki.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że będzie możliwość i na działki, i na
całość.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy w tym roku coś się uda zrobić w tym
kierunku.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że zrobić nie, ale rozstrzygnąć.

22

Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał o Plac Uniwersału Połanieckiego i budynek
po byłej OSP.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że trwają prace, jeśli chodzi o część
promocyjną. Jeśli chodzi o kwestie gastronomii po raz trzeci ogłoszony zostanie
konkurs. Nie ma na razie chętnego. To miejsce wymaga innego podejścia.
Gdybyśmy tam chcieli wpuścić kogoś, kto ma tylko piwo, nie byłoby żadnego
problemu, ale nie o to chodzi. Dlatego spokojnie poczekajmy.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał o wykonanie i załatanie dziur przy ul.
T. Kościuszki. Zasygnalizował też, że pojawiają się informacje na temat remontu
i zamknięcia basenu. Zapytał, czy to jest prawda.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że jeśli chodzi o basen na sesji ostatniej
mówiono o tym, przedkładając wizję budowy basenu. Na dzień dzisiejszy sytuacja
jest taka, że fundacja, która prowadzi basen kończy działalność z końcem roku.
Prosił Prezesa p. Kaka o wydłużenie tego okresu do końca pierwszego kwartału,
mówiąc, że jeżeli gmina ma przebudowywać i modernizować basen, nie zacznie tego
robić zimą, tylko wiosną. I w tym kierunku się przygotowujemy. Niemniej jednak
przygotowanie wymaga najpierw uzgodnienia ścieżki finansowej. Rozmowy
z Elektrownią trwają od kilku tygodni, ścieżka finansowa opiewa na kwotę 6 mln zł,
żeby to wszystko zrobić. Zakładamy taką ewentualność, że dużą część powinniśmy
pozyskać od Elektrowni. Były rozmowy z p. Kakiem, z p. Górskim. Musimy tę ścieżkę
oprzeć także na dofinansowaniu
z Powiatu, jak również postaramy się
o dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Chcielibyśmy, żeby
rozpocząć przebudowę basenu i modernizację od kwietnia roku następnego.
Dlaczego mówimy, że jest potrzebna kwestia przebudowy i rozbudowy basenu.
Dzisiaj w roku 2011 basen dotowany jest kwotą 450 tys. zł, 450 tys. zł gmina
dokłada wspólnie z Elektrownią do tego, żeby funkcjonował, z czego około 220 tys. zł
dokłada gmina, a około 230 tys. zł Elektrownia, która kończy współfinansowanie
basenu, więc w tym momencie chce, żeby gmina go przejęła. Gdyby tak się stało,
bez dotacji z Elektrowni, to automatycznie dofinansowanie z 220 tys. zł przechodzi
na 450 rys. zł rocznie. Zakładając, że w 2012 roku byłby basen w Staszowie,
automatycznie ilość osób, która by przychodziła do nas, się zmniejsza. Więc
dofinansowanie do basenu wzrośnie. Pytanie, o ile. Przynajmniej 200 - 300 tys. zł.
Więc gmina musiałaby co roku wydawać kwotę około 800 tys. zł, co jest niemożliwe.
Nie ma możliwości, żeby ten basen funkcjonował bez modernizacji.
Pan Józef Cichoń - radny zapytał, co z pracownikami.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że pracownicy są fundacji. Gmina
zgłosiła akces taki, że w przypadku jeśli Elektrownia zapewniłaby środki finansowe
na przeżycie tej załogi, weźmiemy basen z załogą w tym okresie remontu, ale muszą
być środki dodatkowe na pokrycie pensji pracowników od fundatora głównego. Póki
co będą w okresie rocznym bez pracy.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec w imieniu mieszkańców
podziękował za wyremontowanie wału na rzece Czarnej pomiędzy mostem
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a kościołem Św. Marcina. Zaznaczył równocześnie, że trzeba pomyśleć
o przyszłości tego wału na całym odcinku od Rudnik w kierunku Elektrowni. Musi być
on przebudowany i wzmocniony. Zapytał, czy w tym roku będzie jeszcze coś tam
robione.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że jeśli chodzi o wał, to był zrobiony
w tym roku na odcinku od mostu do mostu. W kolejnych latach jest przewidziana
przebudowa całego odcinka wału od Rudnik do Łęgu. Będzie on podnoszony jeszcze
wyżej. Zarząd Melioracji po raz trzeci ogłosił przetarg na dokumentację, po raz
kolejny się nikt nie zgłosił, ale w planie jest wykonanie całego odcinka od Rudnik do
Łęgu.
Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wawrzyniec podziękował p. Burmistrzowi,
Radzie, p. Marszałkowi za remont organów. Zaprosił wszystkich na koncert muzyki
organowej w dniu 2 października br. Zasygnalizował także, że przy ul. Orzeszkowej
i Reymonta są działki budowlane i niektórzy właściciele zapomnieli, że trzeba je
wykosić. Trawa jest sucha i mieszkańcy boją się pożarów. Jest to temat trudny, ale
w jakiś sposób trzeba dotrzeć do właścicieli działek, żeby zmusić ich do wykoszenia
i wysprzątania terenu. Podziękował także p. Dyrektor CKiSz za darmową naukę
języka angielskiego, na które chodzi duża grupa dzieci, młodzieży i nawet starsze
osoby.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski przypomniał, że na jednej z ostatnich sesji
p. Żoładek zobowiązał się do wyremontowania dwóch odcinków wału i dotrzymał
słowa. Zaprosił także na koncert organowy w dniu 2 października br. Jeśli chodzi
o kwestie terenów zielonych, powiedział, że jest to trudna sprawa, ale gmina postara
się znaleźć właścicieli tych działek i wysłać pisma z prośbę o sprzątnięcie tego
terenu.
Pan Adam Łańka - radny w imieniu mieszkańców zapytał, jak wygląda na dzień
dzisiejszy temat dokończenia remontu Placu Uniwersału Połanieckiego, od prawej
strony.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że w tamtym tygodniu rozstrzygnięto
przetarg na demontaż słupów wzdłuż ściany, wykonywał to Rejon w Staszowie,
wygrała firma p.W.Kopeć. Wchodzi on na demontaż i montaż instalacji, czyli
skablowanie i doprowadzenie instalacji do domów, które są wzdłuż tej strony,
a następnie gmina będzie mogła ją dokończyć, kwestię dwóch przejść, jednego
dojazdu jak również zieleni.
Pan Adam Łańka - radny zapytał o wymianę słupa.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że też jest w tym zestawie.
Pan Adam Łańka - radny poprosił o ustawienie tablic informacyjnych przy ulicach,
które byłyby pomocne w przekazywaniu informacji o tym, co się dzieje w mieście,
jakie są spotkania, jakie zebrania.
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Pan Adam Łańka - radny zgłosił, że nazwy ulic starej części Połańca nie zostały
z powrotem zamontowane.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski poprosił o załatwienie tego tematu p. Danutę
Bobrowską.
Pan Adam Łańka – radny poruszył temat dotyczący drożność rowów przy ul.
Zrębińskiej, który obiecał rozwiązać p. Starosta.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że głównie obiecał kwestie chodnika przy
przystanku i to będzie szybko zrobione. Jeśli chodzi o temat drożności całego
chodnika, to będzie tematem sumowania kosztów.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zapytał o rozdysponowanie
miejsc na nowym placu targowym.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski wyjaśnił, że aktualnie teraz to się robi.
Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Kwiatkowski zgłosił, że przy ul. Kr. Jadwigi
była wymiana rur kanalizacyjnych. Firma „Adma” rozkopała teren. Zapytał, czy
będzie to zrobione do przyszłego roku.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odparł, że każda dziura po wykonanej pracy jest
zasypana i odpowiednio zagęszczona, jeśli chodzi o tłuczeń.
Pan Krzysztof Woźniak - radny zapytał, czy nie pora ucywilizować zieleni na
nowym placu.
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski odpowiedział, że tak. Zostały już wydane
dyspozycje.
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. 19:50.
Obrady były nagrywane na taśmie magnetofonowej.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Barbara Rajca
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